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KORTENBERG
Kracht van verandering,
motor van vooruitgang

Ilse De Kee legt eed af

Inwoners van Kortenberg weten
dat we dag in dag uit in de weer
zijn om de kracht van Verandering
vorm te geven in onze mooie gemeente.

In de gemeenteraad van
2 februari 2015 legde Ilse
De Kee de eed af als nieuw
gemeenteraadslid
voor
N-VA Kortenberg. Ilse
volgt Erwin Cleopater op,
die naar Haacht verhuisde.
Tom Jespers is de nieuwe
fractieleider van de N-VAfractie.

In het bestuur van onze gemeente
zetten we in op tal van projecten
die de komende maanden concreet
en zichtbaar worden. Daarnaast
schenkt N-VA Kortenberg aandacht
aan thema’s die het puur gemeentelijke niveau overstijgen. Zo houden
we op 29 maart een tweede ‘N-VA
Luistert’ waarbij we samen met
experts ter zake zullen stilstaan bij
de taal en identiteit in de Vlaamse
Rand.
Onze inspanningen worden blijkbaar ook door u opgemerkt. De vele
positieve reacties die we krijgen, zoals tijdens onze traditionele Valentijnsactie op de markt, sterken ons in
onze overtuiging om met nog meer
enthousiasme verder aan de slag te
gaan.
Zo zal de motor van Vooruitgang
ook in Kortenberg aanslaan.
Warme, Vlaamse groeten

Nieuw gemeenteraadslid voor N-VA Kortenberg

Voortaan onze fractie in de gemeenteraad. V.l.n.r.: Sabine
Ledens, Bart Nevens, Ilse De Kee, Jana Nevens, Harold
Vanheel, Melody Debaetselier en Tom Jespers

Ilse De Kee, een jonge 40er en alleenstaande moeder van een zoontje van 10,
woont sinds een tiental jaren in Kortenberg. “Politiek is me bijna met de paplepel
ingegeven”, aldus Ilse. “Zo zijn ook mijn beide ouders politiek actief binnen de N-VA.
Ik ben zeer blij met deze kans en wil meewerken aan de kracht van Verandering in onze
gemeente. In mijn mandaat wil ik me vooral inzetten op het betaalbaar en leefbaar houden
van het wonen in Kortenberg. Dat is trouwens een van de belangrijkste thema’s van het
huidige CD&V/N-VA bestuur.”
Hans Vanhoof, voorzitter N-VA Kortenberg: ”Uiteraard vinden we het jammer dat
we in onze fractie afscheid moeten nemen van Erwin, die we willen bedanken voor de
voortreffelijke wijze waarop hij onze fractie geleid heeft. Maar tegelijkertijd zijn we zeer
blij dat we met Ilse een zeer gedreven en enthousiaste opvolgster mogen verwelkomen in
de N-VA-fractie. We kijken dan ook met vertrouwen toe hoe Ilse en Tom in hun nieuwe rol
verder zullen bouwen aan het N-VA-verhaal in Kortenberg.”

N-VA Kortenberg nodigt u uit op een nieuwe N-VA Luistert
Brussel & de Vlaamse Rand op 29 maart 10u30 in OC Berkenhof
Op 29 maart nodigt N-VA Kortenberg u uit op een tweede ‘N-VA Luistert’. Mede aan
de hand van de recent gepubliceerde ‘Taalbarometer’ van Prof Rudi Janssens zal Vlaams
Parlementslid Karl Vanlouwe als Vlaming in Brussel ons een stand van zaken schetsen
rond de evoluties in Brussel & de Vlaamse Rand. Karl zal ook de speerpunten van het beleid
van de Vlaamse Regering rond de Vlaamse Rand bespreken.

Afdelingsvoorzitter Hans Vanhoof
samen met Jan Peumans

www.n-va.be/kortenberg

Daarnaast staan we ook stil bij de acties en projecten die onze N-VA-schepenen voeren
om ook in Kortenberg in te kunnen spelen op deze (demografische) evoluties en om zo het
Vlaamse en Nederlandstalige karakter van onze gemeente blijvend te ondersteunen.

Nieuwe personeelsformatie, zonder ontslagen

Schepen Harold Vanheel:

Plan N-VA-schepen Ledens goedgekeurd

“Bij inburgeringsbeleid inzetten op kennis van Nederlands”

Op de gemeenteraadszitting van januari 2015 werd het nieuwe plan en organogram voor de
personeelsformatie van de gemeentediensten en het OCMW van Kortenberg goedgekeurd.
Dit plan, uitgewerkt door onze N-VA-schepen van Personeelsbeleid Sabine Ledens, maakt
werk van een vereenvoudiging en verbetering van de dienstverlening. Het zal toelaten om
de kwaliteit en de efficiëntie van de diensten te verhogen.

Naar aanleiding van een vraag uit de oppositie in de gemeenteraad van 2 februari, gaf Harold Vanheel, N-VAschepen van Vlaamse Aangelegenheden, een stand van zaken rond het inburgeringsbeleid in Kortenberg. Een
thema waar onze inwoners – en ook N-VA Kortenberg – zeer veel belang aan hechten.

Deze hervorming werd opgesteld in samenwerking met
een gespecialiseerd extern bureau. Ze gaat uit van een
doorgedreven integratie van gemeente- en OCMW-diensten. Zo worden gelijkaardige taken die vroeger over deze
verschillende diensten verdeeld waren, samengebracht.
Dit geldt onder andere voor financiën, ICT, communicatie... Heel ingrijpend is dat de OCMW-diensten en andere
maatschappelijke gemeentediensten samengebracht worden in het Welzijnshuis.

SNELBALIE

Bovendien worden een aantal heel concrete ingrepen
voorgesteld om de administratieve dienstverlening te optimaliseren. Zo werd het onthaal in het Administratief

Sabine Ledens
Schepen van Personeelsbeleid

Centrum helemaal herdacht en
zal er op de benedenverdieping
van het gemeentehuis een snelbalie komen waar eenvoudige diensten en documenten kunnen aangeleverd worden.

“Je moet al eens durven wrikken aan vastgeroeste structuren en
ze van op afstand bekijken om te merken dat dingen die soms
al tientallen jaren bestaan en evident lijken, efficiënter en logischer kunnen gestructureerd en geïntegreerd worden. En dat
is de wijze waarop de N-VA in onze gemeente een krachtig en
positief beleid wil voeren. We vertrekken van het principe dat
wat goed is voor de burger, goed is voor de gemeente”, aldus
Sabine Ledens.

Kortenberg(s) & Goed
Meest vrouwelijke fractie

Sinds Ilse De Kee haar eed aflegde, heeft de N-VA een wel zeer vrouwelijke fractie in de gemeenteraad. Samen met
Sabine Ledens, Melody De Baetselier en Jana Nevens zijn ze nu met vier ‘man (vr)’ op zeven. Ook in het OCMW doen
we het met Hilde Noppen en Chris Wynants heel vrouwelijk (66 % van onze fractie). Noteren wij ook dat wij met Jana
Nevens tevens het jongste lid in de gemeenteraad hebben. Zo conservatief zullen we dan ook weer niet zijn!

Zwerfvuil in het Vlaams Parlement

In het Vlaams Parlement stelde Kortenbergs parlementslid Bart Nevens een vraag in verband met het zwerfvuil langs
de Vlaamse gewestwegen. Blijkt dat er in 2013 ruim 5 miljoen euro uitgegeven werd voor het opruimen van 3 572 ton
zwerfvuil. Blijkt ook – het schaamrood verschijnt op onze wangen – dat Vlaams-Brabant de slechtste leerling was met
1 346 ton. Kijk maar eens een beetje opzij op de op- en afritten van de E40 in Sterrebeek. De Kortenbergenaars zullen
uitroepen : “Dat zijn wij niet, dat zijn de passanten!” Oké, maar volgens Bart Nevens “… is dat geld dat we jaar na jaar
gewoon weggooien in de natuur”.

… en in Kortenberg

Omdat wij effectief de daad bij het woord voegen, hebben wij tijdens de gemeentelijke Zwerfvuilactie ook zelf de handen uit de mouwen gestoken. Met een aantal bestuursleden en vrijwilligers hebben we in de straten van Kortenberg
vuil verwijderd. Want een propere buurt is echt wel een plezantere buurt.

Milieuvriendelijk graffiti verwijderd

We kenden al de uitzinnige kreten van de Fransdolle pasionaria’s Onkelinx
en Fonck in de Kamer tegen de N-VA-excellenties Francken en Jambon. Begin
januari werden we in Kortenberg zelf geconfronteerd met slogans op de muur
van het N-VA-kantoor van Bart Nevens in de Hofstraat en ook nog wat verder
in de straat. “Bartje Buiten” en “N-VA niet welkom” waren niet mis te verstane
boodschappen. Gelukkig liet schepen Nevens ons weten dat hij de graffiti liet
verwijderen op milieuvriendelijke wijze met een product op basis van amandelpoeder. N-VA Kortenberg is dus ook gaaf groen!

kortenberg@n-va.be

Schepen Harold Vanheel: “9,7 % van de Kortenbergenaren had in 2013 een vreemde nationionaliteit. Dat is hoger
dan in vergelijkbare gemeenten, waar dit percentage zo’n 5,4 % bedraagt. Wat echter opvalt is het enorme aantal EUburgers, zo’n 7,3 % van onze inwoners. Dat gaat duidelijk samen met de nabijheid van Brussel en de EU-instellingen.
We stellen ook vast dat de werkloosheidsgraad in Kortenberg bij niet-EU vreemdelingen meer dan drie keer hoger
ligt dan bij Belgen.
Als partner in het CD&V/N-VAgemeentebestuur onderschrijven wij
ten volle het concept van een inclusieve
Ons integratiebeleid is gericht op zelfredzaamheid.
samenleving, maar steeds met
Zelfredzaamheid begint met werken. Kennis van het
rechten en plichten. Iedereen die onze
Nederlands vergroot die kans op werk aanzienlijk.”
fundamentele democratische normen
en waarden onderschrijft is welkom in
onze gemeenschap. Men kan zich echter
maar volwaardig deel weten van een
gemeenschap als men met de leden van
die gemeenschap volwaardig kan communiceren.

“

De klemtoon dient voor ons daarom vooral op taal gelegd te worden. Ons beleid inzake
integratie van nieuwe inwoners van vreemde origine is er op gericht de zelfredzaamheid
van deze mensen te maximaliseren en hen te stimuleren om aan alle aspecten van
de samenleving deel te nemen. Zelfredzaamheid begint met werken om zelf in zijn
levensonderhoud te voorzien. We zijn ervan overtuigd dat kennis van het Nederlands de
kans op werk aanzienlijk vergroot.”
Harold Vanheel wijst er tevens op dat nieuwe inwoners op een zeer gastvrije manier
verwelkomd en ontvangen worden in onze gemeente. Daarbij verwijst hij naar de “Dag
Harold Vanheel van de Nieuwe inwoner”- telkens een zeer groot succes - maar het gaat uiteraard veel
Schepen van Vlaamse verder dan dat. “Wij verwachten van vreemde of Belgische inwijkelingen dat ze het
Aangelegenheden Nederlandstalig karakter van Kortenberg respecteren en moedigen iedereen aan om de
Nederlandse taal onder de knie te krijgen en deel te nemen aan het bruisende verenigings- en
gemeenschapsleven in onze gemeente.
N-VA Kortenberg blijft inzetten op een inburgeringsbeleid waar de focus ligt op de kennis van het Nederlands.
Het huidige gemeentebestuur heeft dan ook het aanbod van cursussen gestroomlijnd, zodat we vandaag het oude
gemeentehuis van Everberg als een ontluikend Nederlands taalcentrum kunnen beschouwen.

Orgaandonatie: N-VA-actie kent een vervolg
Mede door het succes van onze N-VA-actie in het najaar kon Kortenberg
in 2014 een 60-tal registraties als orgaandonor tellen. Tegelijkertijd
wordt het thema ook opgepikt door andere afdelingen, onder andere
in Tervuren, waar de plaatselijke N-VA-afdeling op haar beurt ook een
donoractie op het getouw zal zetten.
We zijn zeer blij dat we mee ons steentje kunnen bijdragen om de
problematiek van orgaandonatie op de kaart te zetten.

www.n-va.be/kortenberg
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