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Recht voor de raap
Er zijn van die politici van wie je
onmiddellijk weet dat ze vanuit het
hart aan politiek doen. Die buiten de
lijntjes van het politiek correcte denken kleuren. En verantwoordelijkheid
durven opnemen. Theo Francken, onze
N-VA-staatssecretaris uit Lubbeek, is
er zo één.
Vriend en vijand kan vaststellen dat
het krachtdadige beleid van Theo
resultaten oplevert. Hierbij vertrekt hij
steeds vanuit het principe dat we zorg
moeten dragen voor zij die bescherming en ondersteuning nodig hebben.
Tegelijk is zijn beleid streng voor zij die
misbruik maken van de kansen en het
vertrouwen dat hen gegeven wordt.

Theo Francken komt
naar Kortenberg
Op 10 december ontvangen we Theo Francken, staatssecretaris
voor Asiel en Migratie, in Kortenberg.

ZONDAG

10 december
start 11 uur

(deuren: 10.30 uur)
GC Colomba

N-VA Kortenberg wil graag een voorbeeld nemen aan de manier waarop
Theo in de politiek staat. Door verantwoordelijkheid op te nemen in het
bestuur in onze gemeente. Door in te
zetten op veiligheid en verbondenheid
en door iedereen kansen te bieden
om deel te nemen aan het bloeiende
verenigingsleven in Kortenberg. Door
steeds te vertrekken vanuit onze
waarden en onze Vlaamse identiteit.
En dat zullen we blijven doen, ook na
2018. Want dat is wat de Kortenbergenaar van ons verwacht.
Warme Vlaamse groet
Hans Vanhoof
voorzitter N-VA
Kortenberg

Als staatssecretaris staat Theo Francken voor hete vuren. Migratie is vandaag een van de
grootste uitdagingen voor onze samenleving. Hoe pakt de regering deze asielcrisis aan?
Wat is het Europees antwoord op de vluchtelingenstroom? En wat is het beleid rond het
al dan niet terugsturen naar het land van herkomst? Waar mogen we ons nog aan verwachten? Op deze en veel andere vragen krijgt u binnenkort een antwoord, en wel van de
staatssecretaris zelf. Iedereen is van harte uitgenodigd op deze lezing.
Inschrijven is niet verplicht. Kijk voor meer informatie over dit evenement ook op onze Facebookpagina of website. #Theokomt
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Dit was de Vlaamse Kost

Stilletjes aan mogen we de Vlaamse Kost, onze jaarlijkse restaurantdag, een echte klassieker noemen. Op 1 oktober ontvingen
we in het Berkenhof meer dan 200 sympathisanten die genoten van een heerlijke maaltijd. Aan de reacties te horen werden
onze kookkunsten best gesmaakt. Het was trouwens een van de laatste keren dat de ‘oude’ keuken van het Berkenhof dienst
deed. We kijken nu al uit naar de vernieuwde zaal en keuken, een project van schepen van Openbare Werken Bart Nevens dat
zeker een meerwaarde zal betekenen voor de Kortenbergse verenigingen.
Een dikke merci aan de vele bezoekers, maar zeker ook aan de enthousiaste ploeg van N-VA Kortenberg. Tot volgend jaar!

Kortenbergse braderie
opnieuw een voltreffer

 -VA Kortenberg was erbij
N
op de jaarlijkse braderie.

Op de laatste septemberdag vond u N-VA
Kortenberg naar jaarlijkse traditie terug op
de braderie op de Kortenbergse klantendag.
Wat begon als een koude herfstdag, groeide opnieuw uit
tot een ware voltreffer. Vele Kortenbergenaren genoten in
een nazomerzonnetje van een autoloze Steenweg en van het
uitgebreide aanbod van onze lokale handelaren.
Evenementen als de braderie zijn het beste bewijs dat wanneer we de handen in elkaar slaan, we Kortenberg echt voluit
kunnen laten bruisen en leven. En we zijn blij dat we als
N-VA Kortenberg opnieuw ons steentje (en leeuwtje) hebben
kunnen bijdragen.

kortenberg@n-va.be

 innenkort kunnen kinderen zich uitleven
B
op het avonturenpad in de Rotte Gaten.

De natuur van dichtbij
beleven in de Rotte Gaten
In het beleidsprogramma van dit gemeentebestuur maakten we de belofte om een avonturenpad aan te leggen voor onze kinderen.
Samen met Natuurpunt bekeken we hoe dit het
beste gerealiseerd kon worden. Het oog viel op
het kleine maar fijne gebied van de Rotte Gaten
in Meerbeek. De werken gingen van start in
oktober.
Schepen van Jeugd Harold Vanheel is enthousiast: “Met
het belevingspad in dit mooie natuurgebied wordt het nog
leuker om met de kinderen het bos in te trekken. Voor
de N-VA is dit het perfecte voorbeeld dat samenwerking
met onze verenigingen en belangengroepen de mooiste
resultaten oplevert. Dit is de rol die een gemeentebestuur
hoort op te nemen. En dat is wat we ook in de toekomst
zullen blijven doen.”
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Over woorden en daden

Ledverlichting in de Dorpsstraat en in de Wetstraat
Vlaams volksvertegenwoordiger en eerste schepen Bart Nevens heeft in het Vlaams Parlement een
conceptnota ingediend die gemeentebesturen moet aanzetten om voor de openbare verlichting versneld
over te schakelen op ledverlichting.
“Onze steden en gemeenten laten miljoenen aan besparingen in
openbare verlichting liggen. De hoge investeringskost is vaak
het struikelblok, maar ledverlichting verdient zich snel terug”,
vindt Bart. “Bovendien kan men ledverlichting ook veel beter
sturen. De verlichting dimmen en zelfs doven in functie van
een bepaald tijdsprogramma of in functie van beweging: het is
allemaal mogelijk.”
Dat heeft twee voordelen. Ten eerste een belangrijk ecologisch
voordeel: verlichting met ledtechnologie is energiezuiniger en
gaat ook een pak langer mee. Ten tweede willen we met ledverlichting de Vlaamse lichtvervuiling tegengaan en de duisternis
in Vlaanderen weer wat meer ruimte bieden.

 nder meer in de sporthal in Erps-Kwerps
O
wordt er ledverlichting gebruikt.

 art Nevens, Vlaams volksB
vertegenwoordiger en schepen

Voor N-VA Kortenberg blijft het niet bij een conceptnota. Dit gemeentebestuur zet zelf al de eerste stap richting ledverlichting:
Nieuwe verlichting aan het voetbalterrein aan Colomba
Sporthalverlichting in Erps-Kwerps
Vervanging van de straatverlichting in de Schoonaardestraat, tussen de Dorpsstraat en Alfons Dewitstraat (later volgt de hele straat)
Verlichting van het nieuw aangelegde fietspad in de Dorpsstraat

Mobiliteitsvisie voor onze
regio: N-VA Kortenberg
maakt er werk van
Resultaten Charterenquête
voorgesteld

Begin oktober werden de resultaten voorgesteld van de
Charterenquête. Op initiatief van de Charterstuurgroep
stelde het gemeentebestuur een onafhankelijk bureau aan om
die bevraging uit te voeren. Doel van de enquête was na te
gaan hoe goed onze inwoners zich in Kortenberg voelen.
We zijn blij dat er zoveel mensen (meer dan 800 deelnemers)
hebben gereageerd op deze bevraging. Het toont aan dat de
Kortenbergenaar zeer betrokken is met wat er leeft en beweegt
in onze gemeente. Maar dat wisten we natuurlijk al.

Barometer

Voor N-VA Kortenberg is dit document een barometer.
Het geeft aan waar we in dit gemeentebestuur sterk staan,
maar net zo goed waar het best een tandje wordt bijgestoken.
En uiteraard nemen we de belangrijkste punten mee als
leidraad voor ons verkiezingsprogramma voor de gemeenteraadsverkiezingen volgend jaar.
Wie de resultaten nog eens wil nalezen, kan terecht
op de webstek van de gemeente: www.kortenberg.be

In oktober stelde N-VA Kortenberg samen met de
29 andere N-VA-afdelingen in Oost-Brabant een
gedeelde mobiliteitsvisie voor onze regio voor.
Want de mobiliteitsvraagstukken moet je samen
oplossen.
Speerpunten in onze visie zijn onder andere:

 De uitbouw van gezamenlijke vrachtroutes over de
gemeentegrenzen heen, zodat het beleid van de ene
gemeente de andere gemeenten niet voor het blok zet
 Een intergemeentelijk fietsbeleid met extra aandacht
voor trage wegen en verbindingen, en veilige routes naar
school- en werkomgevingen
 Een mobiliteitsapp voor de regio die de verschillende
mobiliteitsmodi met elkaar verbindt
Het inzetten op ANPR-camera’s met nummerplaatherkenning, de aanleg van nieuwe fietspaden en trage verbindingen,
het uitwerken van een zwaar vervoersplan en schoolroutes
zijn maar enkele voorbeelden hoe we dit concreet omzetten.
Ook na 2018 blijven we uiteraard verder investeren in
mobiliteit en verkeersveiligheid.

www.n-va.be/kortenberg

“Wilt u een welvarend, solidair
en veilig Vlaanderen? Omarmt
u de Vlaamse identiteit?
En wilt u een zelfstandig
Vlaanderen? Versterk dan
onze rangen. Want de beste
garantie voor Vlaanderen is
de N-VA.”
Bart De Wever, N-VA-voorzitter

Verantwoordelijkheid voor welvaart
Met de N-VA in de regering groeit de economie, stijgen de lonen en komen er duizenden jobs bij. Vlaanderen
investeert bovendien in vlotte mobiliteit, in sociale maatregelen en in de kwaliteit van ons onderwijs. Maar
het economische herstel is pril en kwetsbaar. We moeten de moed hebben om de sociaal-economische
hervormingen door te zetten. Als we Vlaanderen welvarend willen houden, zal het van de N-VA en de N-VA
alleen afhangen.

Vlaamse identiteit
Gemeenschapsvorming is de kern van de N-VA-ideologie. En het cement van die gemeenschap is een verlicht
burgerschap, gebouwd op identiteit. Wij zijn de enigen die dat durven zeggen en daar ook naar handelen.
Vlaanderen is een gastvrij land, waar iedereen die zijn of haar kansen grijpt en onze manier van leven een
warm hart toedraagt alle dromen kan waarmaken. Wie de Vlaamse identiteit wil omarmen, heeft dus maar één
keuze. Een keuze voor de N-VA.

Een veilige thuis
Na jaren van verwaarlozing investeren we weer in onze veiligheid, in de politie en het leger. We pakken ook
de massamigratie kordaat aan. Maar de uitdagingen op het vlak van veiligheid blijven groot. De N-VA zal geen
millimeter toegeven aan terrorisme en extremisme. We willen justitie de middelen geven om criminelen snel
en streng te bestraffen. En door onverhard de strijd tegen drugs te voeren, gaan we de ontwrichting van de
samenleving tegen. Voor uw veiligheid bent u dus bij de N-VA aan het goede adres.

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
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:

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.

Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
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