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kortessem
Belofte maakt schuld
De financiële toestand van
Kortessem was om te wenen toen
we aan de legislatuur begonnen,
dat wisten we al. Maar er kwamen
nog meer lijken uit de kast vallen.
Zo moest de nieuwe bestuursploeg in 2014 nog 885 000 euro
uit de balans verwijderen. Het
bedrag slaat op schulden uit de
periode 1990-2010 die niet meer te
innen zijn (door bijvoorbeeld een
faling van de schuldenaar).
Dat betekent voor de gemeentekas
een extra schuld van 100 euro per
Kortessemnaar. En zeggen dat wij
al met kop en schouders de gouden medaille qua schuld hadden
van alle Limburgse gemeenten.

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

Maar goed, nu moeten we vooruit. De stal is na twee jaar nieuw
beleid eindelijk uitgemest (dat
hopen we toch). En met een
nieuwe lente willen wij nu verder
de lijnen trekken van een nieuw
beleid dat Kortessem weer financieel gezond moet maken.
Dat is nodig om de leefbaarheid
van onze gemeente in stand te
houden. Wij willen dat in alle rust
en menselijkheid doen.
Luc Dullaers
Eerste schepen
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Een sterretjesweide in Kortessem

Een waardig afscheid en een serene begraafplaats
helpen bij de rouwverwerking.

Op de gemeentelijke begraafplaatsen van Kortessem komt
een sterretjesweide. Dat is een begraafplaats voor doodgeboren kinderen. Het plekje op de kerkhoven komt er op initiatief
van N-VA Kortessem. Zo krijgen ouders voortaan de kans hun
doodgeboren kindje, ook al is het nog maar enkele dagen of
weken oud, te laten begraven of cremeren.

“Vroeger kon dat alleen bij ongeboren kinderen van minstens
twaalf weken”, zegt fractieleider Christy Goddet. “Sinds de wijziging in het decreet op 28 maart 2014 kunnen ouders
aanspraak maken op een sterretjesweide, een begraving of crematie, ongeacht de duur van de zwangerschap.”
Ouders hebben in zulke situaties vaak nood aan een blijvend aandenken aan hun kindje en dit kan helpen hun verdriet
beter te verwerken. “Een waardig afscheid en een serene begraafplaats zijn erg belangrijk voor ouders en familieleden
van doodgeboren baby’s, ongeacht de duur van de zwangerschap”, aldus fractieleidster Goddet.

Een gemeente waar
bejaarden zich thuis voelen
SARK, de Senioren Advies Raad Kortessem,
hield op 29 januari een open vergadering in samenwerking met andere verenigingen om senioren meer uitleg te geven over de groeiende
groep bejaarden die we in de toekomst in Kortessem zullen hebben en de uitdagingen die dat
met zich meebrengt.
Gastspreekster Mevrouw Bosmans van de provincie Limburg gaf uitleg. Nadien bracht de uitbater van Huize Fliedermael een duidelijke stand
van zaken over het zorgcentrum: bezetting, prijs,

toekomst met de seniorenopvang in Kortessem?’ Schepen van
Senioren Luc Dullaers (N-VA) vertelde dat de gemeente een regierol wil spelen in de seniorenzorg. Kortessem wil nauw betrokken blijven bij de problematiek en zal de juiste informatie
geven aan de senioren. Financieel kan men alleen werken in samenspraak met privépartners. Zo kwam CADO al tot stand, de
dagopvang voor een viertal bejaarden in Kortessem. Er zijn hier
nog plaatsen beschikbaar. Schepen Dullaers schetste ook dat
ons voorbeeld naar Zweeds model kan zijn. Dat wil zeggen: zo
lang mogelijk thuis wonen, waarbij men zich laat bijstaan door
allerhande mogelijke diensten.
De meeste senioren verblijven enkel de twee laatste levensjaren
in een bejaardentehuis, wat zeer positief is. Maar velen vrezen
voor een gebrek aan plaatsen in het bejaardentehuis. Een gouden tip is steeds: schrijf je tijdig in voor een plek in een rusthuis
omdat je je toekomst niet kent.
De externe diensten waar alle senioren beroep op kunnen doen
zullen binnenkort gebundeld worden in een handige seniorengids, een initiatief van schepen Dullaers in samenwerking met
SARK. Deze gids wordt de komende maanden verspreid. Jullie
zullen uitgenodigd worden om deze nieuwkomer te verwelkomen. Omdat de N-VA samenwerkingen zeer belangrijk vindt,
bekijken we nog hoe we ook andere initiatieven rond senioren
een nieuw elan kunnen geven. Daar maken we zeker werk van.
Verslaggever, lid van SARK
Josee Reynders

vergelijkingen, privé en OCMW, verschillende
woonmogelijkheden, voorrang voor mensen van
Kortessem, wachtlijsten... Schepen Steegmans
lichtte vanuit haar OCMW-ervaring de mogelijkheden van thuiszorg toe.
De vragenronde bood aan alle senioren kansen
om vragen te stellen en antwoorden te krijgen.
De belangrijkste vraag was: ‘Hoe moet het in de
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Nieuwjaarsreceptie
lokt veel volk

Schepen Dullaers woonde ook
een lezing van professor Van
Broeckhoven bij in Gemeenschapscentrum Ter Kommen in
Hoeselt, rond het thema ‘Dementie en Alzheimer’. De lezing
was een initiatief van Rotary
Bilzen. Het werd een zeer leerrijke avond in een volle zaal.

Lothar Baldewyns in de bloemetjes
De voorbije nieuwjaarsreceptie vormde het geschikte decor om Lothar Baldewyns
in de bloemetjes te zetten. De 60-jarige Lothar was bijna vijf jaar geleden één van de
oprichters van N-VA Kortessem. Om hem te bedanken voor zijn trouwe inzet kreeg hij
een mooie biermand van het bestuur.

Wonen in Kortessem: betaalbaar en in een dorpse omgeving
De N-VA wil dat iedereen die een woning zoekt (groot of klein, huren of kopen) in
Kortessem zijn gading kan vinden. Daarom investeren we in betaalbare woongelegenheid voor de kinderen en kleinkinderen die de komende decennia hopelijk honkvast blijven in onze gemeente.
De gemeente wil nieuwe huurwoningen realiseren, zowel sociale kavels als andere. Ook
komen er in Guigoven meer dan twintig sociale koopwoningen. Het gemeentebestuur
zal ook zeven bouwkavels verkopen in Kortessem. In de Omstraat komen er 22 nieuwe
woningen en ook aan de Klokkenhofstraat wordt er gebouwd. In de Dorpsstraat en aan
de sporthal zijn appartementen in opbouw.

Schepen Dullaers met SARK-leden
Josée Reynders en Mies Neven op de
lezing van prof. Van Broeckhoven
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Doen wat
we moeten
doen
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De N-VA wil dat u later ook nog een pensioen zult hebben. Dat uw kinderen nog een sociaal vangnet hebben in
moeilijke tijden. Dat de toekomst van uw kleinkinderen niet gehypothekeerd wordt door onbetaalbare schulden.
Daarom voeren we de grootste sanering ooit door. Dat vraagt een inspanning van iedere burger, dat klopt.
Maar daar staat ook heel wat tegenover. De federale regering zorgt voor een ware trendbreuk:
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We maken de overheid
slanker en efficiënter

We brengen de begroting
in evenwicht in 2018

We pompen 3,6 miljard
euro in de economie

Elke euro die we nemen, investeren we in u
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