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N-VA maakt  
beloftes waar

Vlaanderen staat vandaag sterker 
dan ooit. Nog nooit waren er zo 
veel mensen aan de slag. Nog 
nooit werden door een Vlaamse 
Regering zoveel middelen vrij-
gemaakt voor zorg en onderwijs. 

De N-VA maakt ook het verschil in 
dossiers die anderen niet wilden 
of durfden aanpakken. Zo is er 
eindelijk een oplossing in zicht 
voor de mobiliteitsknoop rond 
Antwerpen en wordt er komaf 
gemaakt met het onverdoofd 
slachten.

Ook lokaal zijn de inspanningen 
zichtbaar. N-VA Kortenberg zorgt 
voor een afbouw van de schulden. 
Er wordt meer dan ooit geïnves-
teerd in fietspaden, wegenwer-
ken, waterhuishouding, onderwijs 
en jeugd. 

N-VA Kortenberg doet wat ze 
belooft. De Verandering Werkt… 
ook in Kortenberg.

Warme Vlaamse groet,

Hans Vanhoof
Voorzitter N-VA Kortenberg

De Verandering Werkt ... ook in Kortenberg 
Dat ook hier de verandering werkt, mag geen verrassing zijn. Als partner in dit 
bestuur doen we wat we de Kortenbergenaar beloofd hebben. En daar mag u ons op 
aanspreken.

Belangrijke werkzaamheden

“Er lopen maar liefst 13 verschillende projec-
ten waarbij flink wat straten, fiets- en voet-
paden aangepakt worden”, zegt schepen van 
Openbare werken en Ruimtelijke Ordening 
Bart Nevens. 

“Vooral het project Sterrebeeksesteenweg, waar we het bufferbekken en de riolering zul-
len aanpakken, springt in het oog. Een infovergadering met de omwonenden volgt nog. 
Ook in de Vogelzangstraat pakken we de nutsleidingen aan. In de Diestbrugstraat en de 
Meerbeeksesteenweg pakken we de fietspaden aan. De Peperstraat, een deel van de Oude 
Baan, de Twee Leeuwenstraat en de Europastraat krijgen nieuwe voetpaden. Met deze 
ingrepen zullen het comfort en de veiligheid van onze inwoners verhogen.”

Betere dienstverlening

“We verbeteren de dienstverlening van 
onze gemeentediensten. Zo spelen we met 
de invoering van de snelbalie nog sneller 
in op de vragen van onze inwoners”, zegt 
schepen Sabine Ledens. “Daarnaast zorgen 
we voor noodzakelijke investeringen in 
onderwijs door de uitbreiding van de  
capaciteit met een nieuwe vleugel van de 
school de Boemerang in Meerbeek.”

Schulden afbouwen en verder investeren

“Ook met betrekking tot Financiën maken 
we het verschil”, aldus schepen Harold  
Vanheel. “Zonder asociale ingrepen, bouwen 
we de schulden af. En we zorgen voor een  
investeringsbudget dat groter is dan ooit 
voorheen. Vooral de renovatie van de Chiro-
gebouwen in Everberg was een noodzake-
lijke investering. Ook voor onze jongste 
inwoners werken we verder aan het  
belevingspad in de Rotte Gaten in 
Meerbeek.”

“We verhogen het comfort en de  
veiligheid voor weggebruikers.”

Schepen Bart Nevens

 Sabine Ledens
     schepen van Onderwijs en Personeelszaken

 Harold Vanheel
     schepen van Financiën en Jeugd
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Luchthavendossier 
Wij nemen het voor u op
De voorbije maanden heeft N-VA Kortenberg consequent de 
belangen van de Kortenbergenaar verdedigd in het dossier 
rond de luchthaven. Zelfs tot in de VRT-studio’s waar eerste 
schepen en volksvertegenwoordiger Bart Nevens in de 
Zevende Dag in debat ging over de geluidsproblematiek in de 
Vlaamse Rand en Brussel.

Het N-VA-standpunt blijft dan ook duidelijk:

• Elk toekomstscenario voor Zaventem moet de 
leefbaarheidstoets van onze dorpskernen doorstaan. 

• Een eerlijke spreiding van lusten en lasten over de Vlaamse 
Rand en Brussel is een noodzakelijke voorwaarde.

• Nood aan rechtszekerheid voor alle (economische) actoren 
in en rond de luchthaven, zodat het economisch belang van 
de luchthaven voor onze regio gevrijwaard wordt.

Het scenario met verlenging van de startbaan 25 L voldoet niet 
aan deze voorwaarden. Deze punten hebben we overgemaakt  
 

aan minister Ben Weyts. Het was trouwens onder impuls van 
de minister dat de Vlaamse Regering een belangenconflict heeft 
ingeroepen tegen de beslissing van de Brusselse Regering – met 
nota bene sp.a, Open Vld en CD&V - om geluidsdrempels voor 
Brussel te verlagen. 

Het is een fabeltje dat Brussel de grootste geluidsoverlast zou 
ondervinden. En dan hebben we het nog niet over de andere 
milieu-effecten door grondlawaai, afwatering en zoveel meer.
Van N-VA Kortenberg mag u zeker verwachten dat wij de stem 
van de Kortenbergenaar blijven verdedigen en laten horen, zowel 
in de dorpsstraat, als in de Wetstraat.

Plaats voor meer kinderen in gemeentelijke basisscholen

Ook dit jaar werd er in Kortenberg gekampeerd aan de 
schoolpoort. Toch zijn er nog enkele plaatsen vrij in de 
instapklas van De Regenboog. Bij elke inschrijvingsperiode 
krijgt schepen Sabine de vraag om een voorrangsregeling voor 
kinderen uit de gemeente uit te werken, maar dat is onwettig. 

De wet bepaalt dat elke ouder zijn kind mag inschrijven in 
een school naar keuze. Er bestaat wel een voorrangsregeling 
voor kinderen die al een broer of zus op school hebben en ook 
kinderen van het schoolpersoneel krijgen voorrang.

Soms oppert men om een aanmeldingsprocedure in te voeren. 
Uiteraard heeft dit enkele voordelen zoals het vermijden van 
kampeerders aan de schoolpoort. Maar dit systeem houdt 
ook rekening met de afstand van de school tot de woon- of 
werkplek van de ouders in plaats van met de chronologie van de 
inschrijvingen. 

Concreet zou dat kunnen betekenen dat voor een inschrijving 
in De Regenboog een kind uit Nossegem voorrang krijgt op een 
kind uit Erps-Kwerps of Meerbeek. Als schepen van Onderwijs 
kan ik me daar echt niet in vinden. 

De N-VA wil eerder de capaciteit uitbreiden. In Meerbeek starten 
we met een nieuwe vleugel aan de kleuterschool. In Kortenberg 
kochten we een aantal panden in de Kloosterstraat aan, om een 
uitbreiding in de toekomst mogelijk te maken.

Schrijf mee aan ons verhaal
Wil je mee bouwen aan de toekomst van Vlaanderen en Kortenberg? Heb je ideeën hoe we onze gemeente nog aantrekkelijker en aangenamer 
kunnen maken? Wil je meeschrijven aan het verhaal van N-VA Kortenberg ? Ben je een denker, durver of doener? 

Stuur dan zeker een berichtje naar hans.vanhoof@n-va.be of contacteer ons via onze Facebookpagina of webstek. De eerste drie reacties 
krijgen een Leeuwenvlag.

 Schepen van Onderwijs Sabine Ledens is tevreden dat iedereen 
uit onze gemeente een plekje heeft gevonden en maakt werk van 
extra capaciteit in onze scholen.
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N-VA strijdt tegen zwerfvuil
Ook dit jaar staken we met veel plezier de handen uit de mouwen om onze gemeente 
zwerfvuilvrij te maken. We keerden terug met 15 volle zakken zwerfvuil en als rotte 
kers op de taart een heuse autoband en wieldop die aan de rand van de Prinsendreef 
werden achtergelaten!

N-VA Kortenberg liet zich hierop ook horen in het Vlaams parlement, waar Bart 
Nevens een voorstel lanceerde om zwerfvuil en sluikstorten strenger aan te pakken.

Op 14 februari verraste de N-VA de treinreizigers 
aan de stations van Kortenberg en Erps-Kwerps met 
valentijnschocolaatjes.

Gemeenteraadslid Melody Debaetselier: 
“Ik zet me in voor een betaalbare gemeente”

Ook in Kortenberg worden de woningen steeds duurder. Heel wat (jonge) mensen zoeken daardoor hun 
droomhuis in goedkopere gemeenten. Het gemeentebestuur wil daar iets aan doen en inwoners de kans 
geven hier te blijven wonen. 

Gemeenteraadslid Melody Debaetselier steunt het besluit om eigenaars van een eerste woning een financieel 
steuntje in de rug te geven onder de vorm van een terugbetaling van een gedeelte van de onroerende 
voorheffing. Tot eind 2019 kunnen deze eigenaars, mits ze voldoen aan de voorwaarden, genieten van een 
jaarlijkse terugbetaling van 75 procent van de onroerende voorheffing met een maximum van 1000 euro.

Een mooie maatregel om jonge burgers die extra stimulans te geven om in eigen streek te wonen. Hopelijk 
volgen er nog meer projecten die betaalbaar wonen mogelijk maken.

OCMW-raadsleden Hilde Noppen en Chris Wynants:  
“Welzijnshuis in verandering”
In het Welzijnshuis lopen heel wat projecten: het dagopvanginitiatief Noah, 
de voedselbedeling, de kubusklasjes, de nieuwe ontmoetingsruimte van het 
dienstencentrum en de uitbreiding van de dorpsmaaltijden. Deze initiatieven 
lopen vlot dankzij de inzet van de medewerkers van het Welzijnshuis, de 
talrijke vrijwilligers en de externe partners. 

We mogen echter de kerntaken van een welzijnshuis niet uit het oog verliezen. Deze zijn de laatste jaren steeds talrijker geworden 
en ook het personeel moet voldoende kennis en deskundigheid hebben. De focus van onze organisatie meer richten op de kerntaken 
- bij de cliënten, de inwoners die nood hebben aan een individuele steunverlening, maatschappelijke dienstverlening en integratie - 
dat is een van onze ambities voor het vervolg van deze legislatuur. 

Gemeenteraadslid Ilse De Kee: “We investeren daar waar het nodig is”
Als voorzitter van de commissie Openbare Werken en Ruimtelijke Ordening zie 
ik dat de Verandering Werkt, door de investeringen van dit gemeentebestuur 
daar waar het nodig is.

Zo pakken we aan de Sterrebeeksesteenweg de waterhuishouding aan. Als 
inwoner van Den Tomme ben ik dan weer verheugd met de plannen tot 
aansluiting op het rioleringsnetwerk. Hierbij wordt ook rekening gehouden met 
de verlichting. Het gemeentebestuur blijft ook investeren in veilige wegen en 
fiets- en wandelpaden voor de jeugd, zoals in de Dorpsstraat in Meerbeek.



Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be

De informatie die op dit document wordt vermeld 
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse 
diensten van de N-VA. De wet van 8 december 
1992 in verband met de bescherming van de 
persoonlijke levensfeer ten opzichte van de 
gegevensverwerking voorziet toegangsrecht tot  
de gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie

Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen

De heer          Mevrouw

Naam: Voornaam:

Straat:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

Meer slagkracht voor Inspectiediensten Dierenwelzijn
Ben Weyts investeerde daarnaast fors in extra mankracht voor de 
dienst Dierenwelzijn. Zo kan Vlaanderen nog kordater optreden tegen 
dierenbeulen. Een echte dierenpolitie is daarmee niet veraf meer.

“We moeten echt laten zien dat dierenmishandeling niet meer wordt 
getolereerd in Vlaanderen”, vindt de minister. “En de ambitie van deze 
Vlaamse Regering eindigt niet bij een hoger aantal boetes en sancties 
tegen dierenleed. Op vlak van dierenwelzijn moet Vlaanderen aan- 
knopen bij de Europese koplopers.”

Onverdoofd slachten verboden vanaf 2019
“Kort na mijn aantreden als minister maakte ik al duidelijk dat het 
onverdoofd slachten op tijdelijke slachtvloeren zou worden verboden”, 
vertelt minister Weyts. “Deze lente bereikte ik een akkoord over een 
totaalverbod op onverdoofd slachten. Ook in slachthuizen.”

Vanaf 1 januari 2019 komt er een einde aan deze (momenteel nog 
massaal gangbare) praktijk in de slachthuizen. “Ik hoop dat er heel 
brede steun komt voor deze hervorming, ook van de oppositiepartijen”, 
zegt Ben Weyts.

“Vlaanderen neemt het voortouw 
voor meer dierenwelzijn. Daarop 
mogen we allemaal trots zijn.” 

Minister Ben Weyts strijdt tegen dierenleed
Sinds Ben Weyts in 2014 aantrad als eerste Vlaamse dierenminister, staat het thema dierenwelzijn echt op de kaart.  
De minister voert beleid voor álle beestjes, van gezelschapsdieren over landbouwhuisdieren tot exotische dieren en 
proefdieren. Met resultaat. Zo kwam er dit jaar een historische doorbraak in het dossier over onverdoofd slachten.

Foto: Anne Deknock


