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Vlaamse Kost: kom naar  
onze restaurantdag
N-VA Kortenberg nodigt je opnieuw uit op een  
‘Vlaamse Kost’ op zondag 1 oktober in het Berkenhof. 

Onze restaurantdag is intussen uitge-
groeid tot een echte klassieker. Ook  
nu weer hopen we honderden leden,  
sympathisanten en andere Vlaamse 
Bourgondiërs te mogen begroeten om te 
proeven en te smullen van de lekkerste 
Vlaamse kost die je in Kortenberg en 
omstreken kunt vinden. 

We serveren ook deze keer opnieuw onze 
succesformule: stoofvlees met friet, balle-
tjes in tomatensaus (ook in veggie-uitvoe-

ring) of tomaat-garnaal. Dat alles aan zeer 
democratische prijzen.

Daarnaast is deze Vlaamse Kost ook 
een gezellig samenzijn en een uitgele-
zen moment om bij te praten met onze 
bestuursleden en (lokale en nationale) 
mandatarissen.

We verwachten je in het Berkenhof 
vanaf 11.30 uur (tot 15 uur). Tot dan!

Beste  
Kortenbergenaar,

Na een deugddoende zomervakantie 
staan we klaar voor een zeer drukke 
en boeiende periode voor onze afde-
ling en onze gemeente.

Naar goede gewoonte kan je N-VA 
Kortenberg de komende weken 
aantreffen op de braderie en op de 
Vlaamse Kost. Voor ons de uitgelezen 
kans om van jullie te horen hoe we 
het leven in Kortenberg nog beter en 
aangenamer kunnen maken.

Met de N-VA in dit gemeentebestuur 
toont Kortenberg trouwens nu al aan 
dat we op vele vlakken aan de top 
staan. In dit nummer kan je lezen 
hoe we erin slagen om de financiën 
van de gemeente op orde te brengen, 
en toch meer investeren dan ooit 
voorheen. Maar ook hoe Kortenberg 
een voortrekkersrol blijft opnemen 
met een duurzaam afvalbeleid.

Duid tot slot zondag 10 december 
met stip aan in jullie agenda’s. Die 
dag hebben we Theo Francken, 
staatssecretaris voor Asiel en Mi-
gratie, op bezoek in Kortenberg. Een 
uitgelezen kans voor elke Kortenber-
genaar om mee te Denken, Durven 
en Doen.

Met warme Vlaamse groet,

Hans Vanhoof
afdelingsvoorzitter

ZONDAG

1 oktober
vanaf 11.30 uur

Berkenhof

Kortenbergse 
Klantendag

ZATERDAG

30 september 
2017 Bezoek het N-VA-tentje voor een 

leuke babbel, vragen en informatie 
over het beleid van onze schepe-
nen en mandatarissen en voor een 
lekker Vlaams Leeuwtje.

Zaterdag 30 september is het  
de jaarlijkse Kortenbergse  

Klantendag. Ook nu weer neemt 
N-VA Kortenberg deel aan de  

braderie op de Leuvensesteen-
weg, die voor de gelegenheid 
verkeersvrij wordt gemaakt.

Geslaagde Vlaamse feestdag in Kortenberg p. 2 Theo Francken komt naar Kortenberg p. 3
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We bouwen de schulden af en investeren meer dan ooit 
Met de N-VA in het bestuur beloofden we werk te maken van een gezond financieel beleid voor Kortenberg. 
En wat we beloven, doen we ook.

Dit gemeentebestuur investeert jaarlijks dubbel zoveel als tijdens de vorige bestuursperiode. Tegelijkertijd zorgen 
we echter voor meer dan een halvering van de schulden. En op deze weg willen we verdergaan. N-VA-schepen 
van Financiën Harold Vanheel is tevreden met de cijfers. “We voeren een zuinig en vooruitziend financieel 
beleid, waarin er ook ruimte is voor ambitieuze investeringsprojecten. Het is een beleid dat zich ook op langere 
termijn loont en Kortenberg voluit doet leven”, zegt hij. De N-VA wil dit beleid dan ook 
graag blijven verderzetten.

Geslaagde Vlaamse feestdag in Kortenberg
De Vlaamse feestdag is dit jaar niet onopgemerkt voorbijgegaan. N-VA  
Kortenberg zette in aanloop naar 11 juli haar beste beentje voor om deze  
feestdag extra luister bij te zetten. 

Het begon met een passage op de donderdag-
markt, waar we de marktbezoekers een hapje 
en een drankje aanboden, en waar ook de 
‘Vlaanderen op Kop’-petjes veel succes ken-
den. Hoogtepunt van onze acties was de tocht 
met de N-VA-ijskar door Groot-Kortenberg. 
Extra gesteund door het mooie weer trakteer-
den we honderden Kortenbergenaren op een 
ijsje. En zelfs de motorpech van onze oldtimer 
stond het plezier niet in de weg. Op 11 juli zelf 
bezorgden we tientallen vlaggende Kortenber-
genaren tot slot een bedankje.

Schrijf mee aan het verhaal van N-VA Kortenberg … 
en win een bezoek aan het Vlaams Parlement
Ben je een denker, een durver, een doener of ben je ze alle drie? Wil je meebouwen aan de toe-
komst van Vlaanderen en Kortenberg? Onze afdeling kent nog steeds een groeiend aantal leden. 
Een grote groep geëngageerde mensen die willen meeschrijven aan het verhaal van de N-VA in 
Kortenberg. Heb ook jij creatieve en innovatieve ideeën over hoe we onze gemeente nog aantrek-
kelijker en aangenamer kunnen maken? Of is er iets wat beter kan, en heb jij dé oplossing? Laat 
het ons dan weten. Stuur een berichtje naar hans.vanhoof@n-va.be, of contacteer ons via onze 
Facebookpagina of website. Bovendien maak je zo kans op een bezoek aan het Vlaams Parlement, 
met Vlaams volksvertegenwoordiger Bart Nevens.

  Harold Vanheel
schepen van Financiën

  N-VA Kortenberg heeft de Vlaamse feestdag uitgebreid gevierd.
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Kristof Van Roey legt eed af als nieuw OCMW-raadslid
Op 1 september legde Kristof Van Roey de eed af als nieuw OCMW-raadslid voor N-VA Kortenberg.  
Hij volgt Michel Bullen op.

Kristof is geboren en getogen in Meerbeek. Als jonge en gedre-
ven ondernemer is hij al geruime tijd actief binnen (Jong) N-VA. 
We zijn ervan overtuigd dat Kristof samen met Hilde Noppen 
en Chris Wynants binnen onze OCMW-fractie de Verandering 
verder vorm zal geven in Kortenberg. We wensen hem heel veel 
succes met deze nieuwe uitdaging.

Ook willen we Michel bedanken voor zijn inzet voor het 
OCMW en onze afdeling de voorbije jaren. Hij was (en is)  
sociaal voelend, geëngageerd en en combineerde dit steeds  
met het nodige gevoel voor humor. Bedankt Michel.

Vanaf januari huis-aan-huis-
ophaling van de roze zak
In Kortenberg werken we al jaren mee aan een 
duurzaam afvalbeleid. We willen daarin een 
echte voortrekkersrol opnemen.

We waren dan ook een van de eerste Vlaam-
se gemeenten die een inzamelingssysteem 
hadden voor folies en harde plastics. “Sinds 
enkele maanden kan je op het containerpark 
terecht met de roze zak, waar je plastic afval 
in kan verzamelen. Binnenkort breiden we 
samen met Ecowerf onze dienstverlening uit: 
één keer om de zes weken organiseren we een 
huis-aan-huisophaling. Daarnaast kan je ook 
nog op het containerpark terecht met je roze 
zak”, legt schepen Bart Nevens uit.

30 procent van gemeenten ver-
brandt afval liever dan te sorteren
Gemeenten die participeren in een intercommunale 
afvalverbrandingsoven, produceren veel meer restafval dan gemeenten die 
geen verbrandingsoven hebben. “Logisch, want restafval verbranden levert hen 
meer geld op dan afval sorteren. Meer nog, enkel door niet te sorteren kunnen 
ze ervoor zorgen dat ze voldoende restafval hebben om hun oven draaiende 
te houden”, legt ons Vlaams Parlementslid Bart Nevens uit. 30 procent van de 
Vlaamse gemeenten is mede-eigenaar van een afvalverbrandingsoven en wordt 
dus financieel beter van de exploitatie ervan.

Kortenberg doet het goed
“93 Vlaamse gemeenten, zo’n 30 procent van het totaal, baten samen zeven af-
valverbrandingsovens uit. In die gemeenten produceert men 161 kilogram afval 
per inwoner per jaar. Gemeenten die geen rechtstreekse belangen hebben in een 
restafvaloven, zetten gemiddeld 127 kg per inwoner buiten. Kortenberg parti-
cipeert niet in een oven en dankzij onze inspanningen zitten we in Kortenberg 
aan 78 kg”, zegt Bart.

  Chris Wynants, Kristof Van Roey en Hilde Noppen 
geven de Verandering vorm in de OCMW-raad.

Nieuws van onze schepen en Vlaams volksvertegenwoordiger

Theo Francken komt naar Kortenberg
Kruis zondag 10 december alvast aan in je agenda. Die dag ontvangen we 
Theo Francken, staatssecretaris voor Asiel en Migratie, in Kortenberg.

Theo Francken is een man met een missie. In een zeer moeilijke materie 
voert hij een beleid dat correct en rechtvaardig is, maar ook streng waar 
het moet. Niet met woorden, wel met daden. We zijn zeer blij dat hij onze 
uitnodiging heeft aanvaard om in Kortenberg zijn beleid toe te lichten en 
we hopen dat jullie talrijk aanwezig zijn.

ZONDAG

10 december
10.30 uur

GC Colomba
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De verandering werkt!
Met Vlaanderen op kop

Sociaal, niet socialistisch

“Deze Vlaamse Regering beslist, hervormt en tekent het Vlaanderen van de toekomst.”
Geert Bourgeois
Vlaams minister-president

100 miljoen
per jaar voor
fietspaden

www.n-va.be/deveranderingwerkt

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

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

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:     /     /


