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Beste
Kortessemnaar,
N-VA Kortessem deed u in de
verkiezingscampagne een aantal
beloften. En u kon onze voorstellen
wel smaken, want dankzij uw steun
besturen we nu al meer dan vier jaar
mee onze gemeente. Daarom willen
we in dit blad die beloften van vier
jaar geleden nog eens overlopen.
Een overzicht van enkele belangrijke
verwezenlijkingen die uw toekomst
veiligstellen, vindt u op pagina 2.
Als gemeenteraadslid sinds 2013 en
N-VA-fractieleider sinds 2016 denk
ik zelf ook een klein beetje verdienste te hebben aan de daadkracht van
de N-VA in Kortessem. Niet alleen
in de gemeente vervul ik mijn taken
nauwgezet en fier, maar ook bij de
Watergroep en Inter-aqua zorg ik
ervoor dat de stem van de burger
gehoord wordt. Daarnaast engageer
ik me in het lokale verenigingsleven
als bestuurslid van de Landelijke
Gilde.
De tijd die ons nog rest tot de volgende gemeenteraadsverkiezingen
zal ik blijven gebruiken om met even
grote inzet uw belangen te blijven
verdedigen. Hetzelfde geldt trouwens
voor de volledige ploeg van N-VA
Kortessem.
Wesley Servaes
Fractieleider
N-VA
Kortessem

Op maandag 17 april 2017 van 10 tot 13.30u

PAASONTBIJT
in Het Vlierhof - Kersendaelstraat 1 - Vliermaal

MENU PAASONTBIJT
WELKOMSTDRANKJE:
Cava - fruitsap
OM TE STARTEN:
croissant of chocoladebroodje

IEDEREEN
WELKOM
!

TUSSEN DE BABBEL:
broodjes, rogge- en/of Frans brood, Brie kaas, gekookte hesp,
salami, gebakken eitjes, spek, gehaktballen met appelmoes, slaatje
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Als afsluiter: yoghurt, fruitsalade en cake
Dit alles met kofﬁe, thee, soep
en chocolademelk naar believen
Fruitsap en andere dranken tegen betaling via bonnen-systeem.
Prijs p.p.: Volwassenen: € 15,- • Kinderen tot 12 jaar: € 7,5 INSCHRIJ
VEN
• Kinderen onder de 3 jaar: GRATIS
bij de
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of via de n
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.
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Kortessem zet je
aan het lopen!
Loopomlopen zijn al enkele jaren populair
bij sporters. Ook Kortessem springt nu
mee op de kar. Na overleg met de Runners,
Add Atletiek en Sport Vlaanderen werd
een mooie uitdagende route uitgestippeld
langs de Finse piste, het Jongebos, de
Konijnenboomgaard en diverse verkavelingswegen. Met een beetje geluk keurt
Sport Vlaanderen deze route snel goed.
De sportdienst en schepen van Sport
Christy Goddet zijn grote voorstander
van dit project. Zij geloven in een infrastructuur waarbij de sporter vrij en
ongebonden maar vooral veilig (met
weinig verkeer in de buurt) kan sporten.
Voornaamste doelstelling is dat 80 procent
van de route onverhard kan gelopen

worden via een eenduidige bewegwijzering
en met een startpunt aan een startzuil. Als
het akkoord met Sport Vlaanderen wordt
goedgekeurd, stelt Vlaanderen de signalisatie gratis ter beschikking en zorgt de
gemeente voor het plaatsen en nummeren
van deze signalisatie en voor de promotie
en het onderhoud van de omloop. Een
meter of peter zal de omloop op tijd en
stond controlen.
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Belofte maakt schuld

Vier jaar N-VA mee aan het roer: een mooi palmares
De N-VA is terecht fier op de verwezenlijkingen die onze partij met onze coalitiepartner de afgelopen vier jaar kan voorleggen.
In de komende jaren steken we nog een tandje bij om van Kortessem misschien wel het warmste stukje Vlaanderen te maken.

Verantwoord bestuur en een gezonde gemeentekas
Elk gemeentebestuur moet zich één kernvraag
durven stellen: stellen we de toekomst van u en uw
kinderen veilig? De huidige meerderheid, de N-VA
voorop, zette daarom structurele stappen om de
gemeentefinanciën gezond te maken.
Wij stelden ons tot doel de schuld per Kortessemnaar af te bouwen van 2 500 euro naar 1 600 euro.
Een noodzaak, want de gemiddelde schuld ligt in

Woonmogelijkheden voor
iedereen
Binnen het schepencollege is de
N-VA verantwoordelijk voor het
departement Ruimtelijke Ordening. En het zal u niet ontgaan
zijn: het Kortessemse bouw- en
woonbeleid zit op kruissnelheid.
We worden een moderne, dynamische woongemeente, waar jong
en oud zijn gading vindt in het
gevarieerde woonaanbod en waar
het aangenaam is om te leven.

Vlaanderen met 800 euro per inwoner een stuk
lager.
De N-VA wil dat uw kinderen en kleinkinderen in
een financieel gezond Kortessem kunnen leven.
De gemeenterekening van 2015 bewijst dat we al
een heel eind hebben afgelegd. We zijn er nog niet,
maar we liggen zeker en vast op de juiste koers.
Daarom gaan we verder op de ingeslagen weg.

Neem bijvoorbeeld de veranderingen in
Guigoven. Na jaren van stilstand kwam er
eindelijk schot in de bouw van het nieuwe
jeugdhuis. Daarnaast zorgde de gemeente
voor tal van bouwgronden, woningen en
appartementen – te koop en te huur – voor
wie er wil gaan wonen. En wie zou dat niet
willen? Want Guigoven blijft zich verder
ontwikkelen!

De toekomst van ons
onderwijs oogt mooi!
De toekomst, dat zijn uw kinderen. N-VA-schepen Christy Goddet ondersteunt dan ook met
volle inzet het onderwijs in onze gemeente.
“In Vliermaalroot hebben we dit jaar te maken met een erg
groot aantal kinderen in de derde kleuterklas”, stelt Christy.
“Omdat het laatste kleuterjaar een belangrijke voorbereiding
is op het eerste leerjaar, maakte het schepencollege daarom
extra middelen vrij voor extra ondersteuning. We kijken
ook naar de toekomst want het leerlingenaantal zal blijven
stijgen. Daarom plannen we extra lokalen in de voormalige

kortessem@n-va.be

Ook de senioren verloren we niet uit het
oog. In het centrum van Kortessem komen
er seniorenflats voor geïnteresseerde
kopers. Wie liever huurt, vindt wellicht
zijn gading in de seniorenflats in het
centrum van Guigoven. Voeg daar nog het
rusthuis in Vliermaal bij en je merkt dat
deze bewindsploeg heel hard werkt voor
de ouderen van onze gemeente.
Het beleid van N-VA-schepen Luc Dullaers
biedt dus zowel koop- als huurmogelijkheden voor iedereen: groot en klein, dik
en dun, oud en jong, gewone en sociale
woningen. Daarmee willen we ook mensen
van buiten onze gemeente overtuigen van
iets dat u al lang weet: Kortessem is een
prachtige plek om te wonen.

conciërgewoning in Vliermaalroot.” Schepen Goddet zet bovendien in op digitalisering en modernisering: de bestuursploeg investeert in nieuwe laptops en computers, digitale
schoolborden, beamers én nieuw in te richting lokalen. Ook
het busvervoer voor bibliotheekbezoeken en zwemlessen
blijft gegarandeerd.
“We zoeken ook nog
een oplossing voor de
comfortproblemen,
vooral op erg warme
dagen. Maar ik twijfel
er niet aan dat we die
binnenkort zullen vinden”, besluit Christy.

DENKEN.DURVEN.DOEN.
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OCMW schakelt buddy’s binnen schuldhulp in
Om kwetsbare gezinnen nog beter te kunnen ondersteunen, zal het OCMW vanaf nu beroep doen op de
‘buddywerking’ binnen de schuldhulp. Hierbij worden vrijwilligers opgeleid tot buddy’s die gezinnen die het
financieel of administratief moeilijk hebben persoonlijk gaan helpen. Op die manier neemt de hulp de vorm
aan van een vertrouwd gezicht en kan de buddy inspelen op de specifieke noden.
“Dit kan gaan van assistentie bij de papiermolen, de organisatie
van betalingen en samen budgetvriendelijk gaan winkelen”,
verklaart OCMW-voorzitster Steffi Philtjens. “Het kan een grote
meerwaarde bieden voor hulpbehoevenden met een beperkt
sociaal netwerk.”
Alle activiteiten gebeuren in nauwe samenwerking met een
maatschappelijk werker van het OCMW. Het ultieme doel is dat
mensen de nodige vaardigheden aanleren die moeten resulteren
in een goed zelfstandig budgetbeheer.
De buddywerking wordt georganiseerd en ondersteund door
BudgetInZicht (BIZ) Limburg, een samenwerkingsverband
tussen alle betrokken Limburgse partijen rond
budget- en schuldhulpverlening, met name de
Limburgse OCMW’s, CAW Limburg vzw en de
Verenigingen waar armen het woord nemen.
			

Steffi Philtjens
OCMW-voorzitter

N-VA zet 2017 gezellig in met nieuwjaarsdrink
Op 15 januari mocht N-VA Kortessem heel wat volk ontvangen op haar nieuwjaarsreceptie. Ook minister Steven Vandeput was
aanwezig.

Bedankt
dat u !
erbij was
ERRATUM
In de laatste editie van 2016 werd de datum van onze paasbrunch helaas foutief gepubliceerd. Traditiegetrouw zal deze doorgaan
op paasmaandag 17 april vanaf 10 uur in het Vlierhof.

www.n-va.be/kortessem

Theo Francken

Jan Jambon

Staatssecretaris voor Asiel en Migratie.

Vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken en Veiligheid.

De Verandering Werkt.
Ook op het vlak van asiel & migratie en veiligheid.
Met een streng maar rechtvaardig asiel- en migratiebeleid is
Theo Francken erin geslaagd de enorme vluchtelingencrisis
te bezweren. Daarbij maakt hij komaf met de valse oplossingen
uit het verleden.
Vandaag is er bed, bad en brood voor iedereen die op de vlucht is
voor oorlog en geweld. Maar grootschalige regularisatiecampagnes
zijn verleden tijd. In de plaats kwamen er ontradingscampagnes, een
tijdelijk vluchtelingenstatuut, een nieuwkomersverklaring.
Met als onmisbaar sluitstuk: een correct maar krachtig
terugkeerbeleid dat focust op criminele illegalen en alle records
doet sneuvelen.

Het lakse beleid van vorige regeringen maakte van België de ideale
uitvalsbasis voor terroristen.
Dankzij N-VA-minister Jan Jambon wordt er eindelijk weer
geïnvesteerd in veiligheid. In technologie, zoals een nationaal
cameraschild en de uitwisseling van passagiersgegevens.
Maar ook in mensen, voor meer blauw op straat. Onze inlichtingendiensten en het gerecht krijgen meer armslag in de strijd tegen terreur.
Terugkerende IS-strijders worden achter tralies gezet. Die investeringen
komen niets te vroeg. Want structurele maatregelen zorgen voor een
veiligere samenleving.

Ontdek hoe Theo Francken en Jan Jambon de Verandering waarmaken op www.n-va.be/deveranderingwerkt

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 toegangsrecht tot
de gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 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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