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Veilige oversteekplaatsen langs de 
gewestwegen
Het kruispunt aan de Kleine Omstraat, de Veldweg en de N20 is vooral 
voor voetgangers en fietsers gevaarlijk. Voor veel buurtbewoners, als 
zwakke weggebruiker, ligt de kruising van Omstraat naar Veldweg er 
zeker tijdens de spitsuren erg gevaarlijk bij tijdens het oversteken.
De nabijheid van enkele winkels maakt de 
zaak niet eenvoudiger. N-VA-bestuurslid 
Lothar Baldewyns stelt dit probleem  
persoonlijk aan de kaak en kaartte de 
situatie aan bij Wegen en Verkeer. 

“Hopelijk wordt mijn vraag goed ont-
haald en wordt er snel werk gemaakt van 
een veilige oversteekplaats”, zegt Lothar. 
“Ik wil ervoor strijden dat u als fietser of 
voetganger vlot en zonder problemen in 
het centrum van Kortessem geraakt.”

Kortessem: een digitale gemeente
De gemeente Kortessem digitaliseert. Zo 
kan u vanaf nu bepaalde attesten van thuis 
uit opvragen bij de dienst burgerzaken. Ook 
uw bouwaanvraag kan u weldra digitaal 
indienen. Dossiers over vreemdelingen- 
zaken worden eveneens online behandeld. 
“De dienst ICT zat dus niet stil de voorbije 
maanden”, vertelt N-VA-schepen Christy 
Goddet. 

En er staan nog meer nieuwigheden op til. 
Zo kan u binnenkort zalen in buurthuizen 
 en sporthallen via een nieuw online 
systeem reserveren. Betalen in het gemeen-
tehuis kan ook met bankkaart vanaf nu. 

Ook voor afspraken wordt een nieuwe tool 
ontwikkeld, waardoor u gemakkelijk een 
passend moment kan kiezen om uw dossier 
te bespreken op het gemeentehuis.  “Door 
het notulenbeheer te digitaliseren, besparen 
we bovendien niet alleen werk uit, maar ook 
papier”, zegt Christy. “Dat is een opsteker 
voor het milieu.” 

Op naar 2018!

Hopelijk heeft u de voorbije 
maanden de tijd genomen om 
wat te relaxen en de batterijen 
weer op te laden. Niet alleen 
voor u, maar ook voor ons zit 
de zomer er weer op. Voor onze 
mandatarissen liggen er immers 
nog heel wat dossiers op tafel. 
Zo blijven we werken aan een 
aangenaam Kortessem. 

Een aantal van deze projecten 
vindt u terug in dit huis-aan-
huisblad. Over een jaar trekt 
u immers naar het stemhokje 
en op die manier kan u ons 
beoordelen op ons werk van de 
afgelopen vijf jaar. We rekenen 
erop dat u ons opnieuw het 
vertrouwen geeft voor een 
volgende legislatuur. 

Over het N-VA-programma en 
de kandidaten verneemt u de 
komende maanden nog meer 
nieuws. Ik kan u alvast zeggen 
dat het Kortessemse N-VA- 
bestuur onlangs Luc Dullaers 
naar voren schoof als lijsttrekker 
voor de gemeenteraadsverkie-
zingen. Ook in 2012 voerde  
Luc de N-VA-lijst al aan.
Ons voltallige bestuur blijft 
hoe dan ook werken aan de 
toekomst van Kortessem.

Jan Diriken
Voorzitter 
N-VA  
Kortessem

  Lothar Baldewyns (links op foto) hoopt dat zwakke 
weggebruikers hier weldra veilig kunnen oversteken.

“We blijven werken aan 
een optimale dienst- 
verlening voor u.”

schepen Christy Goddet
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SARK bestaat vijf jaar

De helpende hand voor senioren
Op 2 oktober vierde SARK, de Senioren Adviesraad Kortessem, zijn vijfjarig bestaan met een extra  
speciale seniorendag. N-VA-bestuurslid Josée Reynders is een drijvende kracht achter de seniorenadvies-
raad. Zij licht u graag de werking toe. 

“Deze gemeentelijke adviesraad stimuleert en werkt samen met 
plaatselijke seniorenverenigingen”, stelt Josée. “Maar ook de 
individuele senior krijgt kansen. We werken rond thema’s die 
hen allemaal aanbelangen: de bereikbaarheid en toegankelijk-
heid van de buurthuizen, geluidsinstallaties in onze gebouwen, 
seniorenflats, de seniorengids, sportelen en langer thuis wonen 
in een aangepaste woning. Daarnaast betrekken we ouderen 
in de digitale wereld door e-mailcommunicatie en een cursus 
werken met de tablet.” 

De recente Ademkrant biedt een overzicht van de verschillende 
activiteiten die SARK de komende weken en maanden  
organiseert. Stip zeker al de thema-avond ‘Uw huis, een  
thuis een leven lang’ (20 november, CC Mozaiek) en de  
uitstap naar het woonlabo in Hasselt 
(11 december, op voorhand   
inschrijven) aan.

Thuis blijven wonen:  
evident en efficiënt?
De SARK en de gemeenteraad hebben een gids 
uitgegeven die senioren wegwijs maakt in de 
woonmogelijkheden op hun oude dag. Gaan ze 
hun woning aanpassen? Of zijn ze op zoek naar een 
aangepaste huisvesting in Kortessem of een ander 
dorp? Deze gids geeft alle antwoorden.

Senioren willen vaak zo lang 
mogelijk in hun eigen huis blijven 
wonen. Maar vaak is deze  
woning niet geschikt voor een 
gezellige oude dag. Een te groot 
huis met te veel trappen, een te 
hoog bad, een te lage wc en een 
tuin die veel onderhoud vraagt 
zijn niet ideaal. En dan spreken 
we nog niet over de ligging en de 
nabijheid van voorzieningen.

Deze woningen kunnen natuur-
lijk worden aangepast. Daarover 

vindt u handige tips en verwijzingen naar deskundige hulp 
in de gids. Ook voor mantelzorg, verpleging en thuiszorg kan 
u hierin terecht. We vermelden ook graag dat de bouw van 
aangepaste appartementen voor senioren 
in de Omstraat (Kortessem) en aan de 
Brandstraat (Guigoven) binnenkort van 
start gaat. 

Jeugdhuis Guigoven  
bijna af
De bouw van het nieuwe jeugdhuis in Guigoven 
leek na het falen van de aannemer een straatje  
zonder einde te worden. Maar schepen van  
Ruimtelijke Ordening Luc Dullaers en toenmalig 
schepen van Jeugd Peter Valkeneers trokken het 
schip weer recht. Dankzij hun inzet kunnen de  
jongeren weldra in een nagelnieuw jeugdhuis te-
recht.
Met een prijs van 500 000 
euro kostten de werken de 
helft minder dan gepland. 
Bovendien telt het jeugdhuis 
nu twee verdiepingen in plaats 
van één voor een meerkost 
van slechts 25 000 euro.  
Minder is dus duidelijk meer 
voor onze Guigovense jeugd!

De N-VA bedankt zeker de 
mensen van vzw Bra chique 
en van Chiro Spratike, die 
door hun enthousiaste  

samenwerking met het 
gemeentebestuur een groot 
aandeel hebben in de komst 
van het nieuwe jeugdhuis.

Wij zijn ervan overtuigd dat 
het jeugdhuis een grote meer-
waarde zal betekenen voor 
niet alleen de jeugdbeweging, 
maar voor de hele dorps- 
gemeenschap. Vzw Bra  
Chique wil het gebouw im-
mers ook voor andere  
activiteiten openstellen.

  Samen met collega-bestuurslid Imelda Van Puymbroeck en N-VA-schepen voor Senioren Luc Dullaers 
draagt Josée Reynders haar steentje bij aan de SARK.

  N-VA-bestuurslid Imelda Van Puymbroeck
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Efficiënte handdrogers zijn milieuvriendelijker
De N-VA wil in alle gemeentelijke gebouwen de papieren handdoekjes en de energie 
vretende handdrogers vervangen door een systeem van drogers die efficiënter,  
hygiënischer, goedkoper én beter voor het milieu zijn.

U kent het probleem vast. U heeft net uw handen 
gewassen, wilt een papiertje nemen om ze te dro-
gen maar plots komen er meer doekjes dan gewild 
uit. Kan u zich voorstellen hoe dat er in scholen 
met kleine kinderen aan toegaat? 

De vroegere blazersystemen, waarbij u gegaran-
deerd meer dan twintig seconden ‘warme’ lucht 

nodig had om uw handen te drogen, waren even-
eens aan vervanging toe.

Door systemen te plaatsen die veel sneller droger, 
tot 80 procent voordeliger zijn en minder CO2 
uitstoten, draagt de N-VA een steentje bij aan het 
milieu en produceren we bovendien geen papier-
afval meer.

Beheer Natuur- 
gebied Enkelen-
berg goedgekeurd
In het grensgebied van  
Wintershoven en Vliermaal kan u 
rustig vertoeven in het natuurge-
bied Enkelenberg. Om de land-
schappelijke en ecologische waar-
den van dit gebied te bewaren en 
te ontwikkelen, heeft Kortessem 
een vernieuwde overeenkomst 
met het Vlaamse Gewest gete-
kend. Ook het Regionaal Land-
schap Haspengouw en Voeren, de 
Nationale Boomgaardenstichting 
en de buurtbewoners worden 
betrokken. Het is trouwens mede 
dankzij de buurtbewoners dat dit 
project een succes is! De eerste re-
sultaten kan u nu al ontdekken: de 
grasweide rond een van de poelen 
werd opgeruimd waardoor oude 
plantensoorten opnieuw een kans 
krijgen. Zeker en 
vast een bezoek 
waard!

Christy 
Goddet,
Schepen van 
Milieu

Nieuws vanuit het Huis van het Kind

Yoga voor kinderen
In mei organiseerde het Huis van het Kind 
een yogasessie voor kinderen. Tal van jon-
geren waren aanwezig en namen enthou- 
siast deel. Nadien kregen ze een mapje met 
yoga-oefeningen mee waarmee ze ook thuis 
aan de slag kunnen gaan. 

Kinderyoga is niet alleen leuk, maar ook 
ontspannend. Wanneer ouders en kinderen 
deze technieken gebruiken, hebben kin-
deren daar veel aan op momenten dat het 
tegenzit (bij frustratie, verdriet of angst). 
Daarnaast is het gewoon tof om deze 
oefeningen te doen op een leuk moment, 
bijvoorbeeld voor het slapengaan.

Buitenspeelgoed te leen
Eind mei ging de spel-o-theek met buiten-
speelgoed open. Drie maanden later zijn er 
al 50 leden die tevreden zijn met het spel-
materiaal dat ze kunnen uitlenen.  

Breng zeker een bezoekje aan de Spel-o-
theek Vliermaalroot en houd de Facebook-
pagina ‘Spel-o-theek Vliermaalroot’ in 
de gaten. Op Facebook vind je een eerste 
indruk van al het leuke spelmateriaal dat je 
er kan uitlenen.

Activiteiten in aantocht
Momenteel worden de activiteiten voor het 
schooljaar 2017 - 2018 in de laatste vorm 
gegoten. Het staat al vast dat ook het onder-
werp ‘fertiliteitsproblemen’ onder de loep 
genomen wordt. Houd zeker de komen-
de gemeentelijke infobladen in de gaten, 
zodat je je tijdig kan 
inschrijven voor onze 
interessante kinder- 
en ouderactiviteiten.

Bijkomende AED-toestellen

Uw veiligheid = onze verantwoordelijkheid
Onder impuls van de N-VA telt Kortessem drie extra AED-toestellen: aan 
sportpark De Weyer en aan de kantines van de voetbalclubs Kortessem 
VV en FC Vliermaal. Omdat er op deze plaatsen veel gesport wordt en het 
risico op hartfalen dus groter is, staan deze hartritmetoestellen hier zeker 
op hun plaats.

Christy Goddet, schepen van Sport

  Steffi Philtjens, 
OCMW-voorzitter



Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - 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

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.

“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
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