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KORTESSEM

Vertrouwde namen, nieuwe verantwoordelijkheden

Als jonge ploeg koos N-VA Kortessem
er bewust voor om na drie jaar een
wissel van de mandaten door te
voeren. Zo is Steffi Philtjens sinds
januari voorzitter van het OCMW en
schepen van Jeugd. Christy Goddet
neemt de komende drie jaar de
schepentaken van Peter Valkeneers
over. Deze wissels zullen onze mandatarissen toelaten te groeien in hun rol.
En dat komt ook u ten goede.
Als eerste schepen blijft de ervaren Luc
Dullaers op post. Onze drie schepenen
bundelen overigens de krachten met
raadsleden Peter Valkeneers en Wesley

Servaes om te werken aan een
vernieuwd Kortessem.

automatisch opgenomen in het lokale
afdelingsbestuur.

We kunnen dit echter alleen samen
met u doen, door eerlijk en oprecht te
zijn. Voor loze beloftes als ‘ik zorg er
wel voor’ passen we. Belangrijk is dat
u goed en gemotiveerd geïnformeerd
wordt. Alleen zo kan u erop rekenen
dat iedereen zijn of haar verantwoordelijkheid opneemt.

N-VA laat Kortessem weer bruisen

Nieuwe bestuursploeg voor N-VA
Kortessem
Op zondagvoormiddag 6 maart vonden
onze driejaarlijkse bestuursverkiezingen plaats in buurthuis Den Hamel te
Guigoven. Freddy Vandeweyer en Jan
Diriken werden verkozen als respectievelijk voorzitter en ondervoorzitter.
Daarnaast zetelen voortaan ook Josée
Reynders, Imelda Van Puymbroeck,
Cindy Froyen en Lode Blokken in
het bestuur van N-VA Kortessem. De
schepenen en de raadsleden in de gemeente- en OCMW-raad worden ook

Drie jaar geleden hebben we noodgedwongen de buikriem moeten aantrekken. Vandaag kunnen we stellen dat we
op de goede weg zijn en dat er licht aan
het einde van de tunnel is! Er blijft nog
veel werk aan de winkel, maar we zijn
op de goede weg en de vooruitgang is
zonder meer ingezet.
De komende drie jaar staan er nog
verschillende projecten op til. Meer
daarover leest u
in dit en volgende
huis-aan-huisbladen. Als voorzitter
zal ik er samen
met onze ploeg op
toezien dat Kortessem weer gaat
bruisen in de
Freddy Vandeweyer
positieve zin.
Voorzitter N-VA Kortessem

Op maandag 28 maart 2016 van 10 tot 13.30u

V.U.: Vandeweyer Freddy, Veldweg 29, 3720 Kortessem

PAASONTBIJT
Inschrijven uiterlijk op donderdag 24 maart 2016 via één van onze bestuursleden:
• Josée Reynders: 0493-64 90 17 of mjosee.reynders@gmail.com
• Freddy Vandeweyer: 0497-57 52 76 of freddy.vandeweyer@gmail.com

• Volwassenen: € 15,- • Kinderen tot 12 jaar: € 7,5 • Kinderen onder de 3 jaar: gratis

www.n-va.be/kortessem

Schepen Christy Goddet:
“De samenwerking tussen de onderwijsnetten is
een pijler van mijn beleid”
Sinds januari is advocate Christy
Goddet schepen van Onderwijs en
Sport in Kortessem. We zochten
haar op voor een kort gesprek om
te horen hoe de eerste maanden als
schepen meevielen.
Hoe ben je in de politiek beland?
Er is al vaker aan mijn mouw
getrokken en ik heb de boot lang
afgehouden, maar Luc Dullaers en
Freddy Vandeweyer konden mij in
2012 over de streep trekken. Voor
ik het goed en wel wist, was ik
verkozen en werd ik fractieleidster
in de gemeenteraad.
Viel de eerste kennismaking met de
gemeentepolitiek mee?
Als nieuweling was het zeker een
leerrijke ervaring. Ik merk wel dat
er een groot verschil is tussen mijn
rol van raadslid vroeger en die van
schepen nu. Als raadslid probeerde
ik alle dossiers zo goed mogelijk op
te volgen. Maar als je er niet bijna
dagelijkse mee in contact komt,
is dat een hele uitdaging. Maar ik
kreeg wel drie jaar de tijd om me in
te werken, ook dankzij de hulp van
mijn voorganger als schepen, Peter
Valkeneers.

Waarom de keuze voor N-VA Kortessem?
In de eerste plaats heb ik gekozen
voor het gedachtegoed. Ik kon me
het best terugvinden in dat van
de N-VA en niet onmiddellijk in
dat van de traditionele partijen.
Ook de no-nonsense aanpak van
bijvoorbeeld Bart De Wever werkte
overtuigend. In Kortessem zijn er
veel uitdagingen. Maar onze nog
jonge N-VA-afdeling slaagt er goed
in om haar stempel op het beleid te
drukken.
Wat zijn de plannen op vlak van
onderwijs?
Ik wil werk maken van
een betere samenwerking
tussen de verschillende
onderwijsnetten, met name met het
gemeenschapsonderwijs. De eerste
contacten hiervoor werden al gelegd.
De kennis en expertise van ieder
net is een troef die we zeker moeten
uitspelen.

zelfs al luidop van de Olympische
Spelen in Tokyo in 2020. Daarom
wil ik ook bekijken of we de
sportinfrastructuur een facelift
kunnen geven, als dat financieel en
praktisch haalbaar is.

Wat met je andere bevoegdheden?

Op het vlak van ICT gaan we onder
meer de gemeentelijke servers
vernieuwen. Ook de infrastructuur
in de buurthuizen nemen we
onder de loep. Kijken we naar de
festiviteiten, dan kan ik alleen
maar toejuichen dat er weer een
carnavalsvereniging actief is in
Kortessem. En ook het energiebeleid
in de gemeente krijgt mijn
onverdeelde aandacht.

kortessem@n-va.be

SCHEPENEN

GEMEENTERAADSLEDEN
Luc Dullaers.
Eerste schepen
Bevoegd voor: ruimtelijke ordening - lokale
economie - toerisme - senioren - integratie huisvesting & socialewoningbouw
Zitdagen: dinsdag van 17 tot 18 uur zaterdag van 9 tot 10 uur (op privéadres of op
afspraak)

Peter Valkeneers

Christy Goddet.
Vierde schepen
Bevoegd voor: onderwijs - sport - energie
- markten, kermissen & feestelijkheden dierenwelzijn - ICT en informatisering.

Wesley Servaes

OCMW-RAADSLID

Zitdagen: op afspraak in het gemeentehuis
of op het kantoor in Helstraat 9

Bevoegd voor: sociale aangelegenheden kinderopvang - personen met een handicap
- armoedebestrijding - toegankelijkheid
- gelijke kansen - jeugd - ontwikkelingssamenwerking

Jana Billen

PWA

Zitdagen: in het gemeentehuis vrijdag van
9 tot 11 uur, steeds op afspraak
Cindy Froyen

Nieuwe drankenleverancier in buurthuizen

Drie brouwerijen (Alken-Maes,
Haacht en Inbev) stelden zich
kandidaat. Alken-Maes kon
uiteindelijk de beste voorwaarden
voorleggen en zal dus de komende
zes jaar de dranken leveren in de
buurthuizen.

Halverwege deze legislatuur is er een herschikking van de bevoegdheden in het schepencollege. Eén zaak
blijft echter constant: u kan nog steeds bij onze mandatarissen terecht voor vragen, opmerkingen en suggesties.
De N-VA draagt inspraak namelijk hoog in het vaandel.

Steffi Philtjens.
Vijfde schepen en OCMW-voorzitter

Blijft Kortessem ook een sportieve
gemeente?
Absoluut! Op onze kampioenenviering worden elk jaar weer tal
van kampioenen gehuldigd en
de gemeente bulkt ook van het
jonge talent. Sommigen dromen

Het gemeentebestuur van
Kortessem was verplicht een nieuwe
aanbesteding uit te schrijven voor de
dranklevering in Het Vlierhof, Den
Hamel, de sporthal en het cultureel
centrum.

Bij welke schepen moet je voor wat zijn?

Schepen Luc Dullaers:
“De procedure verliep zoals
het hoort, dat zullen ook alle
brouwerijen zeggen. Het is dan
ook verbazend dat niet één
van de brouwerijen maar een
gemeenteraadslid van de oppositie
klacht indiende bij de gouverneur.
Volgens hem was het niet AlkenMaes, maar brouwerij Haacht die
als winnaar uit de bus had moeten
komen. Waarschijnlijk drinkt hij
liever een ander merk van bier?”

Wist je dat…
… de aanbesteding voor de renovatie van de pastorie in Vliermaalroot gebeurde
op 17 maart? De start van de werken is voorzien in september-oktober 2016.
De renovatie zou een jaar duren.
... er een nieuwe concessie wordt uitgeschreven voor de cafetaria van Sportpark
De Weyer? Inschrijven kan tot 29 april. Meer info op de dienst Uit.
… de pastorie van Kortessem onlangs verkocht werd voor 210 000 euro?
… er in Guigoven een OKAY komt? Want u moet ook kunnen winkelen in de
deelgemeenten.
… het Repair Café dat het gemeentebestuur onlangs opstartte een
groot succes is? Ook in april kan u er weer terecht voor herstellingen.
Locatie: Het Vlierhof in Vliermaal op 14 april 2016 van 13 uur tot
17 uur. Verspreid dus de goede boodschap: wij herstellen alles!
… je op het gelijkvloers van kasteel de Fauconval terechtkan voor
toeristische info over Haspengouw en het Regionaal Landschap?

www.n-va.be/kortessem

Uw provincie wordt
slanker en goedkoper
De Vlaamse Regering, met minister van
Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA),
is volop bezig de vijf provincies in Vlaanderen
te hervormen. Dat is een goede zaak voor iedereen.

Liesbeth Homans

In 2017 verschuiven heel wat
bevoegdheden van de provincie
naar uw gemeente en naar
Vlaanderen. Want die zijn veel
beter geplaatst om taken op het
vlak van welzijn, jeugd, cultuur
en sport uit te voeren.

Vanaf 2018 wordt ook
het aantal provincieraadsleden
in elke provincie gehalveerd.
De provincie wordt zo
een pak goedkoper en
dat zal u voelen. De
provinciebelasting
zal dalen.
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De Limburgse belastingbetaler wordt de grote winnaar van de provinciale hervorming.
Limburg heft nu nog een te hoge provinciale belasting. Vanaf 2017 zal dat
veranderen. In plaats van de huidige 400 opcentiemen op de onroerende voorheffing
zal de Limburgse belastingbetaler dan heel wat minder moeten betalen.

“Belastingbetaler is de grote winnaar”

Fractievoorzitter Hendrik Verbrugge hoopt ook dat de hervorming
het Limburggevoel weer aanwakkert: “Nu spreekt Limburg vaak niet met één stem
omdat onze provincie geen sturende hoofdstad heeft. De rivaliteit tussen de
Hasseltse en Genkse meerderheid mag Limburg niet langer benadelen.”

Hendrik Verbrugge, N-VA fractievoorzitter provincieraad

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 toegansgrecht tot de
gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

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