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Verkiezingsdrukwerken: gemeente- en provincieverkiezingen 14 oktober 2012

V.U. Luc Dullaers
Hasseltsesteenweg 15
3720 Kortessem

Kortessem
De verandering begint in Kortessem
De N-VA staat voor politieke verandering en vernieuwing. Onze afdeling wil die aanpak doortrekken op gemeentelijk vlak. We willen dat doen in een open politieke sfeer, met duidelijke
en realistische standpunten, met voldoende ruimte voor dialoog, rekening houdend met
belangen van Kortessem, Vliermaal, Vliermaalroot, Wintershoven, Guigoven en Zammelen.

Luc Dullaers
trekt N-VA-lijst
“De N-VA gaat
voor een veilig
Kortessem”
Onze jonge N-VA-afdeling zocht en vond
politieke ervaring in de persoon van Luc Dullaers. Luc is niet alleen een gedegen advocaat,
trotse vader van 3 zonen, actief voetballer en
tennisser. Hij is tevens al 18 jaar gemeenteraadslid in Kortessem, gewaardeerd voor zijn
dossierkennis en gedrevenheid. Luc is het
boegbeeld dat onze jonge, enthousiaste groep
nodig had met het oog op 14 oktober.

Om dit te verwezenlijken neemt onze jonge, maar vitale en bruisende N-VA-groep deel aan
de gemeenteraadsverkiezingen. Wij hebben de ambitie om, met de hulp van de kiezer, onze
gemeente efficiënt mee te besturen. Op die manier willen wij de rol van de N-VA als centrale
politieke formatie van Vlaanderen bestendigen.
Met nieuwe mensen, frisse ideeën en veel verantwoordelijkheidszin gaan we voor een
gezond beleid. Zoals gezondheid het hoogste goed van de mens is, zo is de sociale en
financiële toestand de gezondheidsbarometer van een samenleving.
Wij willen een gemeente die werk maakt van economische welvaart en sociaal welzijn en die
zorg draagt voor een hechte samenleving en waakt over haar publieke cultuur, normen en
waarden. We willen een samenleving die haar verantwoordelijkheid opneemt en solidair is.
De N-VA zal een gezond beleid voeren voor onze bedrijven en de toekomst van onze kinderen.

Onder leiding van Luc hebben we de voorbije
maanden aan een degelijke kandidatenlijst
getimmerd, waarin niet alleen alle kerkdorpen
vertegenwoordigd zijn, maar ook jeugd en
senioren, vrouw en man, arbeider en
gepensioneerde. N-VA Kortessem wil immers
iedereen de kans bieden om zijn/haar stem te
laten horen.
Daarom: geef ons jullie steun en stem
op de N-VA op 14 oktober 2012!

www.n-va.be/kortessem

De N-VA hanteert het motto
WONEN-WERKEN-WAARDEN-WELZIJN.

5 speerpunten
voor verandering

www.n-va.be/kortessem

1

De onveiligheid kordaat aanpakken
De (verkeers-)veiligheid van de burger is een prioriteit voor de N-VA. Veiligheid is een
basisrecht en bepaalt de kwaliteit van het leven. Het behoort daarom tot de kerntaken
van de overheid. Levensgevaarlijke toestanden zoals in de Klokkenhofstraat, overdreven
snelheden in de woonstraten, drugs, criminaliteit en andere onveiligheidssituaties
moeten efficiënt bestreden worden.

2

Wonen en werken in Kortessem
De N-VA wil betaalbare gronden voor onze jongeren en draaglijke lasten voor wie een
woonst heeft. Verplichte dubbele beglazing en voldoende isolatie in sociale woningen kan
het wonen voor sociaal zwakkeren financieel haalbaar houden. We moeten werk maken
van werk in eigen gemeente. Bedrijven brengen bedrijvigheid en doen een gemeente
leven. Werk in eigen dorp heeft ook een sociale kant. Je hoeft geen dure vervoerskost
van en naar het werk te dragen, je bespaart kostbare tijd en het milieu vaart hier ook wel
bij. Werk en bedrijven zorgen ook voor inkomsten voor mens en gemeente.

3

Waarden en welzijn in Kortessem
Verantwoordelijkheidszin, correctheid, eerlijkheid, respect, ethisch verantwoord handelen, objectief oordelen: het zijn misschien ouderwetse waarden, maar ze zijn de hoeksteen van een duurzame samenleving in onze zes prachtige kerkdorpen. Ontspanningsmogelijkheden in iedere deelgemeente geven kansen tot samen-zijn. Het samen-zijn en
zich thuis voelen in een vereniging is voor veel mensen een teken van waardering voor
hun blijvende inzet. Meer nog dan welvaart, streven wij ook naar welzijn in elke wijk of
buurt van Kortessem. Het gevoel van welzijn en geluk verhoogt waar mensen gehoord
worden en inspraak hebben in het beleid. Daarom vinden wij onze enquête zo belangrijk
en proberen wij die zoveel mogelijk bij iedereen aan huis op te halen. Op die manier
kunnen we rekening houden met hetgeen er leeft onder de bevolking. We willen deze
informatie gebruiken bij het verder uitwerken van onze beleidsplannen.

4

Financieel beleid: onze visie op lange termijn
Om de Kortessemse schuldenberg terug te dringen en de belastingdruk te beperken, mag
het gemeentebestuur zich niet langer beperken tot eenmalige maatregelen. Wij gaan voor
structurele, ingrijpende maatregelen en willen dan ook paal en perk stellen aan dure, populistische prestigeprojecten. We wensen een orthodox financieel beleid naar het beeld van wat
‘de goede huisvader’ zou doen. Voorts moeten subsidies, verloningen en benoemingen correct
en eerlijk verkregen worden, niet op basis van (politieke) kleur, ras of geslacht. Mensen en
verenigingen die zich inzetten voor de gemeenschap willen we optimaal steunen door middel
van een correct subsidiereglement. Op die manier krijgt iedereen een eerlijk deel van de koek.

5

Kortessem is er voor jong én oud
Omdat alle sporten en sporters belangrijk zijn, willen we jong en oud aansporen om aan
sport te doen. De nodige accommodaties moeten hiervoor voorzien en onderhouden
worden. Op de realisatie van een tweede sporthal hebben we decennialang moeten
wachten. Nu de werken eindelijk begonnen zijn, zullen we erop toezien dat deze zo
spoedig mogelijk en binnen het voorziene budget voltooid worden. De openluchtsporten
blijven echter letterlijk en figuurlijk in de kou staan. Voetbalclubs Kortessem VV, FC
Vliermaal en SK Vliermaalroot moeten we overtuigen om beter samen te werken en op
termijn misschien zelfs een fusie te overwegen. De N-VA wil dan samen met de clubs
bekijken hoe de infrastructuur verbeterd en aangepast kan worden. Nu de tennisclubs
TC Tenko en TRC Kortessem noodgedwongen gefusioneerd zijn, moet er dringend een
beslissing genomen worden over de locatie van een nieuw tenniscomplex.

Een sterke ploeg voor Kortessem
Josée
Reynders
60 jaar, voormalig
schooldirecteur
Wintershoven

Lijst
kandidaten

“Op school heb ik ervaren wat
(groot)ouders en jeugd echt bezig
houdt. Ik wil ervoor zorgen dat er
niet alleen ‘welvaart’ maar vooral
ook ‘welzijn’ is.”

Tony
Vuerstaek

50 jaar, bedrijfsleider
Mersenhoven
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Dullaers Luc
Philtjens Steffi
Valkeneers Peter
Swerts-Goddet Christy
Servaes Wesley
Jans Anja
Daelemans Bob
Ketelslegers-Neven Marie-Elise
Diriken Jan
Vandebrouck-Ramaekers Veerle
GORIS Peter
Albert-Van Puymbroeck Melda
VANDEWEYER Freddy
Billen Jana
BLOKKEN Lode
Vrancken-Froyen Cindy
Vuerstaek Tony
Baldewyns Lothar
Martens-Reynders Josée

“Kortessem heeft nood aan een
ondernemingsvriendelijk beleid dat
innovatieve projecten steunt, werkgelegenheid versterkt en fiscale
druk vermindert.”

Christy
Goddet

37 jaar, advocate
Vliermaalroot
“Ik wil streven naar een Kortessem
dat zorg draagt voor de hechtheid
van onze samenleving en daartoe
waakt over zijn publieke cultuur,
normen en waarden.”

Ons beter
leren kennen?
Al onze cv’s
staan op
www.n-va.be/kortessem.
Surf maar even.

Wesley
Servaes

Steffi
Philtjens

31 jaar, chauffeur
Vliermaal-Zammelen

24 jaar, thuisbegeleidster
Kortessem

“Als inwoner van Zammelen meen
ik dat alle woonkernen van Kortessem een stem in het gemeentelijk
beleid moeten kunnen hebben. De
sociale weefsels en waarden in alle
deelgemeentes moeten versterkt
worden.”

“Als thuisbegeleidster merk ik elke
dag hoe belangrijk een preventief beleid is. Aandacht voor de
jeugd – onze toekomst – is dan
ook noodzakelijk. Daarnaast wil ik
meewerken aan een goed sociaal
beleid.”

Kiezen voor verandering.
Ook in de Limburgse provincieraad. Provincieraad

District SINT-TRUIDEN

Op initiatief van de N-VA tekende de Vlaamse Regering een nieuwe structuur uit voor de
werking van de vijf provinciebesturen. Een goede zaak. De provincies blijven niet langer
bevoegd op terreinen waar ook Vlaanderen of steden en gemeenten al actief zijn. De
N-VA wil de provinciebesturen vereenvoudigen en afslanken. Zo kunnen ook de
provinciebelastingen voor iedereen naar omlaag.

1

VERBRUGGE Hendrik - Alken

2

CLAES Mieke - Sint-Truiden

De N-VA kiest resoluut voor verandering. Bij de provincieraadsverkiezingen van 14 oktober
wordt het zaak die keuze voor verandering nog sterker te laten klinken. Laat de
Provinciestraat maar eens goed naar de Dorpsstraat luisteren. En stem op de N-VA. Want zo
begint de verandering, in uw gemeente, maar ook in uw provincie.

3

SYMONS Bart - Herk-de-Stad (Donk)

4

SMETS Anneleen - Halen (Loksbergen)

1. Provinciebestuur: vereenvoudigen en afslanken
Het provinciebestuur krijgt minder taken en werkt met name op het terrein van de
economie, de ruimtelijke ordening en het toerisme. Andere (persoonsgebonden) taken
vereisen een concreet masterplan, een duidelijk ﬁnancieel plaatje en een efﬁciënte
aanpak.

5

QUINTENS Johan - Borgloon

6

SCHOOFS Greet - Wellen

2. Begeleiden en ondersteunen van gemeenten en bedrijven
Met de jarenlang opgebouwde kennis en expertise kan het provinciebestuur zowel de
gemeenten als de ondernemingen begeleiden en coachen.

7

SCHOPS Marie-Rose - Nieuwerkerken

8

VRANCKEN-FROYEN Cindy - Kortessem

9

CLAES Koen - Lummen

10

BROERS Huub - Voeren

In Limburg gaan we voluit voor:

3. Efﬁciëntie: herstructureren en belastingen verlagen
Het takenpakket wordt afgebouwd. De provinciebelastingen moeten dus naar omlaag.
4. Duurzaam investeren: sterke Limburgse projecten
Duurzaam investeren gebeurt bij voorrang in toerisme en recreatie, de economische
ontwikkeling en het verbeteren van de mobiliteit voor onze zwakke weggebruikers.
5. Besturen: glazen huis
Het provinciebestuur moet niet alleen administratief worden vereenvoudigd, maar ook
werken met concreet meetbare en dus te evalueren doelstellingen.

“De N-VA kiest voor verandering.
In uw gemeente, maar ook in uw
provincie. Met krachtige en
rechtlijnige kandidaten.
Geef deze N-VA-kandidaten
op 14 oktober uw stem.”
Bart De Wever
Algemeen voorzitter N-VA
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Hendrik Verbrugge
Lijsttrekker
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