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V.U. Luc Dullaers
Hasseltsesteenweg 15
3720 Kortessem

Wat N-VA
Kortessem nastreeft
Geen belastingen, maar stimuli voor
bedrijven.
Geen bedrijven weigeren, maar bedrijfsmogelijkheden creëren door de
KMO-zones te ontwikkelen.
Ondernemers niet wegpesten, maar
juist aantrekken.
Ondernemers niet laten sukkelen, maar
ze bijstaan, helpen, begeleiden.
Een gunstig klimaat scheppen voor
ondernemers, dat zorgt voor:
• Toekomstperspectieven
• Arbeidsplaatsen
• Een inkomen voor jeugd en
werknemers in eigen gemeente
• Leven in de brouwerij en dynamisme
in Kortessem

N-VA Kortessem
nodigt u van harte uit op haar

PAASEIERENRAAP
EN PAASBRUNCH
9 april, vanaf 10 uur
Het Rood Kasteel (Guigoven, Kortessem)
Met toespraak van BEN WEYTS
en bekendmaking lijsttrekker
N-VA Kortessem.
Prijzen Paasbrunch:
• Volwassenen: 15 euro
• Jongeren tot 16 jaar: 7,50 euro
• Kinderen tot 6 jaar: 2,50 euro
Inschrijven kan tot woensdag 4 april via:
• luc.dullaers@n-va.be – 0476 89 84 59
• jo.vandebrouck@n-va.be – 0478 25 66 16
• peter.valkeneers@n-va.be – 0497 53 63 18
• Een van onder andere bestuursleden
(zie: www.n-va.be/kortessem)

Laat Kortessem bruisen!
KMO-ZONES BETER BENUTTEN
Onze gemeente beschikt over ongeveer 14 ha KMO-zone: 10 in Kortessem en 4 in
Vliermaalroot. De andere deelgemeenten vielen uit de boot. De voorbije 20 jaar besteedde het gemeentebestuur geen euro aan de ontwikkeling van de KMO-zone
van Vliermaalroot. Naar verluidt wil men de zone nu liquideren. Waarom werd ze
dan daar ingekleurd, en niet elders?
Ook van de KMO-zone in Kortessem is minder dan de helft ontwikkeld. Het
bestuur ondernam decennialang niets om deze zone bedrijfsklaar te krijgen en in
gebruik te nemen of te geven. Bedrijven en ondernemers met interesse om zich in
Kortessem te vestigen, moesten het doen met het antwoord “Er is hier geen plaats,
geen terrein voorradig”. Zo gingen potentiële arbeidsplaatsen verloren en werd onze
jeugd gedwongen om elders te ondernemen of een baan te zoeken.
VAN BELASTINGKLIMAAT NAAR ONDERNEMERSKLIMAAT
Kortessem bleef - als een van de laatste gemeenten in Vlaanderen - ondernemers
bedelven onder archaïsche pestbelastingen: taksen op drijfkracht, personeel, cafés,
bars, motoren, banken of benzinepompen. Deze pestbelastingen werden in het zicht
van de nakende verkiezingen, na 24 jaar bewind van de huidige burgemeester, gedeeltelijk afgeschaft. Maar de klassieke belastingen die de ondernemers al moeten
ondergaan, blijven overeind.
De economie is de
brandstof die een
samenleving draaiende
houdt. Daarom wil de
N-VA de komende
jaren hier stevig op
inzetten.

Het gevolg van deze politiek is dat er veel bedrijven
hun heil elders zochten. Een greep uit de lijst: Gielen
Containers, recyclage en vervoer (Genk), Nulens Interieur (Wellen), Corswarem aluminium en zonnepanelen (Tongeren), Meekers Bouwbedrijf (Tongeren),
Vansichen Lineair Techniek (Hasselt), ETV Elektriciteit en beveiliging (Hasselt).

Zoveel bedrijvigheid kwijt, zoveel werkgelegenheid verloren. En dit terwijl er
niets mooier is dan werken in eigen
gemeente. Naar het werk kunnen fietsen
in plaats van elke dag de auto moeten
nemen, spaart tijd, geld én het milieu.
Daar wil de N-VA ook oog voor hebben de
komende jaren.
Luc Dullaers,
Voorzitter N-VA Kortessem

Verkeersveiligheid Klokkenhof moet beter
De Klokkenhofstraat in het centrum van Kortessem is een doorn in het oog van iedereen die hier woont. Ook
wie regelmatig passeert, met de wagen, met de fiets of te voet ergert zich. Iedereen die begaan is met de
verkeersveiligheid van jong en oud in onze gemeente wil dringend verandering. N-VA Kortessem sluit zich bij hen
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Zes jaar geleden plaatste ons gemeentebestuur aan de ene
zijde van de Klokkenhofstraat een bouwkraan en legde
het parkeerplaatsen aan op het fietspad. Pas onder druk
van de opmerkingen en bezwaren van inwoners, die terecht wezen op de onveilige situatie, werd het fietspad
in ere hersteld.
Helaas vond het bestuur er niets beter op dan het probleem naar de andere zijde van de Klokkenhofstraat te
verplaatsen, met alle gevolgen van dien.
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Deze toestand is ronduit gevaarlijk en onaanvaardbaar.
Toch wil er maar geen oplossing komen. Nochtans zijn
er verschillende mogelijkheden om de plaatselijke situatie verkeersveilig te maken, zonder dat dit
zware financiële consequenties moet hebben.
Je moet gewoon de moeite willen doen. Maar
tuatie?
si
rs
ee
rk
blijkbaar is verkeersveiligheid geen prioriteit
ve
e
ig
Is dit een veil
van niet.
nt
ee
m
em
voor het huidige gemeentebestuur… Wèl
ss
N-VA Korte
voor N-VA Kortessem. Deze wantoestand
moet onmiddellijk opgelost worden!

ggesties?
klachten of su
e
er
d
an
je
eb
r
H
eten! Surf naa
Laat het ons w
kortessem
www.n-va.be/
ladressen
voor de e-mai
uursleden.
van onze best

N-VA-lid in de kijker
Waarom koos je voor de N-VA, Peter?
Bij de N-VA vind ik rechtlijnigheid en zin voor realiteit terug. Het is de enige
partij bij wie het programma voor en na de verkiezing hetzelfde blijft. Zo koos
de partij tijdens de voorbije regeringsonderhandelingen voor principes en niet
voor postjes. De N-VA is niet vastgeroest in politieke zuilen die de bevolking
alleen maar geld kosten. Ik wil graag de partij steunen en helpen verankeren
in Kortessem.
Heb je reeds ervaring in de politiek?
Ik ben zeker geen doorwinterde politieker. Net daardoor heb ik een objectieve en kritische kijk op het te voeren beleid in Vlaanderen en Kortessem.
Via de media volg ik de politieke actualiteit al jaren op de voet. Steeds meer
wordt het me duidelijk dat de N-VA het enige waardige alternatief is, ook
op gemeentelijk vlak.
Wat zijn jouw prioriteiten op lokaal vlak?
Mijn interesse gaat vooral uit naar jeugd, sport en gezondheid. Gelijke
kansen voor iedereen vind ik enorm belangrijk en dit kan alleen maar in
een sfeer van openheid en transparantie. Verkozenen moeten veel meer
communiceren over het beleid dat ze voeren. Subsidies moeten eerlijk
verdeeld worden op basis van objectieve criteria.
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Welke sociale, maatschappelijke uitdaging zie jij voor de toekomst?
Wanneer Vlamingen vragen stellen bij de sociale transfers en aandringen op een andere aanpak in Wallonië, dan zorgt
dat voor communautaire spanningen. Nochtans bewijst een recente studie van de Luikse Universiteit dat de welzijnskloof tussen Walen en Vlamingen alleen maar groter geworden is. De verklaring moet men zoeken in de verschillende
aanpak van onder meer de economie en de arbeidsmarkt.
Wallonië moet de zaken anders gaan aanpakken om onze sociale zekerheid veilig te stellen. Blijkbaar slaagt enkel de
N-VA erin om die boodschap over te brengen.

Waarom kiest Veerle Ramaekers voor de N-VA?
Van thuis uit ben ik Vlaamsgezind opgevoed. Ik ben blij dat mijn man en zelfs
onze kinderen dezelfde overtuiging hebben. Wij hebben niets tegen Franstaligen
maar wel tegen geldtransfers naar Wallonië, financieel en politiek gesjoemel
over de taalgrens en de vriendjespolitiek van de PS. In tegenstelling tot wat je
zou verwachten, verandert er niets en blijft alles al decennialang bij het oude.
Idem voor de sociaal-economische problemen van ons land. Het is toch niet
meer dan redelijk dat werkloosheidsuitkeringen in de tijd beperkt worden?
Voor langdurig werklozen moeten we zeker oplossingen blijven zoeken. Maar
wie niet bijdraagt aan onze sociale zekerheid kan er toch niet eeuwig de
vruchten van blijven plukken?
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Het is volgens mij ook volkomen normaal dat iedereen enkele jaren langer
moet gaan werken als we met z’n allen 10 jaar langer gaan leven. Moeten
onze kinderen en kleinkinderen misschien opdraaien voor onze pensioenen
en onze ziektekosten? Ik wil het niet op mijn geweten hebben dat onze
5 kinderen de rekening daarvoor later gepresenteerd krijgen. Daarom ben
ik het met de standpunten van de N-VA eens.
Helaas deed zelfs aan Vlaamse kant geen enkele andere partij de voorbije
jaren enige moeite om de nodige maatregelen te nemen, louter uit electorale overwegingen. Gelukkig zien we nu dat het stilzitten van die partijen
eindelijk afgestraft wordt. Niets doen is geen optie!

N-VA kiest resoluut voor verandering
Vlamingen vragen een strenger migratiebeleid, een hervorming van justitie en grondige sociaal-economische hervormingen. Maar
we kregen met Di Rupo en met CD&V, sp.a en Open Vld net het omgekeerde. “On n'y touchera pas”, verkondigde Laurette
Onkelinx in naam van de PS. Tegenover dat status quo plaatst de N-VA de kracht van de verandering.
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De verandering begint in UW stad of gemeente
Wie Elio in 2014 weg wil, moet in oktober 2012 op de N-VA stemmen. Want
er zal in de Wetstraat pas echt naar de Dorpsstraat geluisterd worden als men
ook in die Dorpsstraat massaal op de N-VA stemt.
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Lof der gezondheid.
Van apologie tot utopie?
Het nieuwe boek van N-VA-senator dr. Louis Ide
weerlegt enkele hardnekkige mythes in de
gezondheidszorg. Het boek belangt iedereen aan,
want de gezondheidszorg kost u jaarlijks 35 miljard
euro, waarvan u er 10 miljard uit eigen zak betaalt.

‘In enkele jaren tijd werd Louis Ide
een belangrijke stem in het debat
over de gezondheidszorg. Zijn
nieuwste denkoefening, Lof der
gezondheid. Van apologie tot
utopie?, is verplichte lectuur voor
wie zich om de toekomst van de
gezondheidszorg bekommert.’

Meer lezen?
U vindt het boek in de boekhandel (14,50 euro).
Bent u lid van de N-VA? Dan betaalt u slechts
12,50 euro inclusief verzendingskosten als u
rechtstreeks bestelt bij Uitgeverij Pelckmans
(t. 03 660 27 20) of via de website
www.lofdergezondheid.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 levenssfeer ten opzichte van de gegevensverwerking voorziet toegangsrecht tot de gegevens, het verbeteren of het verwijderen ervan.

"

Rik van Cauwelaert,
strategisch directeur Knack
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n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
n Ik wens het N-VA-programma te ontvangen.
n DE HEER

n MEVROUW
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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

