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N-VApaasbrunch
van 10 tot 13.30 uur
Het Vlierhof
Kersendaelstraat 1,
Vliermaal

Prijs per persoon:
Volwassenen: 15 euro
-12 jaar: 7,5 euro
-5 jaar: 3 euro
-3 jaar: gratis

MENU
Welkomstdrankje
Gerookte zalm met dillesaus en sjalot
Paté met ajuinenkonfijt

V.U.: Luc Dullaers - Hasseltsesteenweg 17 - 3720 Kortessem - info@n-va.be

Om te starten
Croissant of chocoladebroodje,
Soep
Tussen de babbel
Broodjes, rogge- en/of Frans brood
Brie-kaas, gekookte hesp, salami
Gebakken eitje, spek, bloedworst met
appelmoes
Als afsluiter
Yoghurt met fruit
Dit alles met
Koffie, thee, fruitsap
Fris- en andere dranken: 1,5 euro
Zwaardere bieren: 2,5 euro
Eierenraap is gratis voor de kinderen
Inschrijven ten laatste op 27 maart bij:
• Josée Reynders – 0493 64 90 17
josee.reynders@n-va.be
• Mies Neven – 0493 64 29 36
mies.neven@n-va.be
• Freddy Vandeweyer – 0479 57 52 76
freddy.vandeweyer@n-va.be
Het juiste bedrag van uw inschrijving
stort u op rekeningnummer
BE58 9730 1358 4579 van N-VA
Kortessem.

www.n-va.be/kortessem

DE N-VA-TREIN STAAT OP DE SPOREN
De trein van de legislatuur 2013-2018 is vertrokken, met de N-VA en CD&V
aan het stuur. De verandering van bestuur is misschien niet onmiddellijk in
het straatbeeld merkbaar, maar wij sleutelen hard aan een eigen visie en
beleid voor alle deelgemeenten. Onze bestuurstrein is een efficiënt,
eigentijds tuig dat weet waar het naartoe gaat en waarvan je weet dat het
veilig zal aankomen.

EEN STERK COLLEGE MET VERANTWOORDELIJKHEIDSZIN
Het nieuwe college telt een burgemeester en vijf schepenen. Omdat hier twee
gepensioneerden bij zijn, die slechts beperkt mogen bijverdienen, krijgt u dus
vijf hardwerkende schepenen voor de prijs van vier. Toch stelt de oppositie
populistisch dat het er beter vier zouden zijn. Dat Open Vld het enige tijd met
een schepen minder heeft gedaan, klopt. Maar dat ziet men er ook aan: een
sporthal die op de tennisterreinen valt, geen tractor meer die tot aan het
voetbalveld aan de sporthal raakt en een nieuwe school in Vliermaalroot die te
weinig klaslokalen telt. Burgemeesters, schepenen en gemeenteraadsleden die
hun werk doen, zijn hun geld waard.
De N-VA draagt verantwoordelijkheidszin, respect en het waardenbesef hoog
in het vaandel. Daarom willen wij ons beleid uitbouwen met een warm hart
voor wie wat steun behoeft en een helpende hand waar het kan. Maar voor
misbruiken of misstanden sluiten wij de deur.

BESTUREN ALS EEN ‘GOEDE HUISVADER’
Open Vld vroeg op de eerste gemeenteraad in januari om de
gemeentebelastingen te verminderen: dat getuigt van een onverantwoorde
houding. Deze partij bracht niet alleen de jaarrekening voor 2011 pas in
november 2012 op de gemeenteraad (hoe zou men dan met inzicht kunnen
besturen?), maar was zowaar verantwoordelijk voor elke belastingverhoging
de voorbije 24 jaar. Kort van geheugen noemt men dat.
N-VA Kortessem kiest ervoor te besturen als een ‘goede huisvader’. Wij
trachten tegen eind maart de jaarrekening 2012 klaar te
hebben. Met inzicht in de cijfers en met de kracht van
het gezond verstand stippelen we een beleid uit
op maat van onze gemeente, onze mogelijkheden en de
toestand van onze gemeentekas.
Zo willen wij sporen naar 2018 met ‘de kracht van de
verandering’. Wilt u met ons meedenken en -werken?
Sluit u dan aan bij N-VA Kortessem en spoor met ons
mee.
Met genegen groeten,

LUC DULLAERS,
eerste schepen

DENKEN.DURVEN.DOEN.

Resultaten N-VA-enquête tonen wensen
en verzuchtingen van inwoners
In de aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen van
oktober 2012 lanceerde N-VA Kortessem een peiling
naar de waardering van het voormalige beleid op
verscheidene vlakken. De verkiezingen liggen
ondertussen reeds enige tijd achter ons en bij deze
presenteren we enkele resultaten. In totaal vulden bijna
100 mensen onze enquête in.
Een overzicht met alle resultaten
zal vanaf midden maart terug te vinden zijn op onze
webstek www.n-va.be/kortessem. Op deze pagina lichten
we enkele domeinen uit die de komende zes jaar onder de
bevoegdheid van een N-VA-schepen vallen.

Ruimtelijke ordening

en jeugdclubs te wensen
over laat. De
sportinfrastructuur (nota
bene voor de oplevering
van de nieuwe sporthal)
scoort dan weer relatief
gezien het beste.

De ondersteuning van
sport- en andere verenigingen is een prioriteit.

Hieruit blijkt de nood aan
een sterker kader voor jeugd en sport, waarin de
verschillende verenigingen beter tot hun recht kunnen
komen.

Toerisme, cultuur en horeca

Het ruimtelijk beleid
binnen onze gemeente
werd door N-VA
Kortessem als een van
de speerpunten naar
De ontwikkeling van
voren schoven
KMO-zones staat hoog
gedurende
de voorbije
op de N-VA-agenda.
campagne. De algemene
indruk over het gevoerde beleid laat duidelijk te wensen
over. Meer specifiek scoren de ontwikkeling van KMOzones en de huisvestingsmogelijkheden voor jonge
gezinnen ondermaats.

Op het vlak van toerisme, horeca en cultuur zijn de
meningen eerder verdeeld. Deze bevoegdheden zijn
grotendeels verdeeld tussen Luc Dullaers en Ria
Steegmans (cultuur, CD&V). Het gericht uitspelen van de
toeristische troeven van onze gemeente, gelegen aan de
Poort van Haspengouw, vormt een potentieel grote
meerwaarde, ook voor bijvoorbeeld de horeca.

Onder leiding van eerste schepen Luc Dullaers, bevoegd
voor ruimtelijke ordening, zal N-VA Kortessem trachten
hier de nodige veranderingen te bewerkstelligen. Zo
plannen we onder meer de verdere ontwikkeling van de
industriezone Herbroek.

Jeugd, sport en verenigingen
Dit domein valt onder de bevoegdheden van vierde
schepen Peter Valkeneers (vanaf 2016 opgevolgd door
Christy Goddet). Opvallend is dat hier vooral de
ondersteuning van de verschillende verenigingen, sport-

kortessem@n-va.be

De toeristische troeven
van onze gemeente zijn
ook een meerwaarde
voor de horeca.

Verwerking gegevens:
Jan Diriken

Nieuwjaarsreceptie lokt heel wat volk
In Den Hamel was het op zondag 13 januari gezellig druk. Heel wat inwoners van Kortessem en de deelgemeenten
zakten af naar de nieuwjaarsreceptie van de N-VA.
Voor het eerst kon de bevolking kennismaken met het vernieuwde
schepencollege en de Kortessemse OCMW-raadsleden. De aanwezigen konden
onder andere luisteren naar de overtuigende woorden van Jan Peumans,
voorzitter van het Vlaams Parlement. Vanuit zijn praktijkervaring gaf hij de
nieuwe bewindsploeg een goede raad mee.
Met deze positieve boodschap in het achterhoofd, hieven de aanwezigen nadien
het glas op een inspirerend 2013.

Lothar Baldewijns neemt uw welzijn ter harte in OCMW-raad
Beste inwoners van Kortessem,
In de eerste plaats moet ik mijn kiezers bedanken voor het vertrouwen dat jullie
ons en mij gaven tijden de jongste gemeenteraadsverkiezingen. Dankzij u zit de
N-VA in de meerderheid, zowel in de gemeenteraad als in de OCMW-raad. In dat
laatste orgaan zetel ik als raadslid. Ik zal me hier voor 100 procent inzetten. Om
uw belangen zo goed mogelijk te verdedigen, volg ik momenteel een vorming
van drie avonden in Meeuwen.
Verder mag u op mij rekenen als raadslid voor elke Kortessemmenaar, voor zover
mijn mogelijkheden dit toelaten. Ik hoop dan ook dat ik de drie jaar die ik mag
zetelen met volle overgave en eerlijkheid mag voltooien.
Lothar Baldewijns

www.n-va.be/kortessem

VOORZITTER BART DE WEVER:

“De N-VA wil de koek verdelen”
N-VA is de partij die de kaart trekt van wie wil werken,
➦ De
sparen en ondernemen.
N-VA is de partij die welvaart wil omzetten in solidariteit met
➦ De
wie het nodig heeft.
N-VA wil beter kunnen zorgen voor onze senioren en voor
➦ De
iedereen die niet mee kan.
Koeken bakken en dan de koek verdelen. Zo hoort het.
En dat is het beleid dat de N-VA wil!

Terwijl de federale regering treuzelt en er niet veel
van bakt, blijft de N-VA Vlaanderen mee besturen.
Dat is andere koek!
Vlaams viceminister-president Geert Bourgeois (N-VA) hervormt
de overheid tot een modern bedrijf:

© Joost De Bock

Maar dat is net het beleid dat Di Rupo en de PS blokkeren. Er valt
geen koek te verdelen als je de bakker wegjaagt. Zo eenvoudig
is het.

n Het Vlaamse overheidsapparaat wordt afgeslankt - een jaarlijkse besparing van 400 miljoen euro.
n De gemeenten krijgen meer dan ooit de mogelijkheden om eigen prioriteiten te bepalen en efficiënter te werken:
meer beleidsautonomie en minder bureaucratie.
Vlaams minister Philippe Muyters (N-VA) maakt werk van werk:
n De aangepaste 50 plus-premie stimuleert bedrijven om waardevolle mensen met ervaring aan het werk te stellen.
n De leeftijdsgrens voor de activering van werkzoekenden werd bovendien opgetrokken naar 58 jaar.
Resultaat: sinds juni daalt de werkloosheid bij de 50-plussers.
n Dankzij de instapstages is er nu een totaalpakket aan begeleidingsmaatregelen voor jonge werkzoekenden. Zo
kunnen hun talenten en competenties versterkt worden ingezet op de arbeidsmarkt.

Bovenal: de Vlaamse Regering mét N-VA had in 2012 opnieuw - als enige regering in dit land - een
begroting in evenwicht. Met de klemtoon op besparen in plaats van belasten. En met blijvende
investeringen in duurzame economische groei.

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 levenssfeer ten opzichte van de gegevensverwerking voorziet
toegangsrecht tot de gegevens, het verbeteren
of het verwijderen ervan.

Het oerdegelijke regeringswerk van onze N-VA-ministers toont aan:
de N-VA bakt er wél wat van.

DENKEN.DURVEN.DOEN.

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
n Ik wens de N-VA-standpunten te ontvangen.

n De heer

n Mevrouw

Naam:

Voornaam:

Straat:
Postcode:

Gemeente:

Tel:

E-mail:

Geboortedatum:

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