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 Luc Dullaers,
schepen van Ruimtelijke 
Ordening en Senioren

N-VA Kortessem wenst u 
een prachtige zomer!

Tijdens de verkiezingscampagne vertelden wij u dat de seniorenproblema-
tiek ons nauw aan het hart ligt. Na vier jaar komen we onze beloftes na. 
Onder impuls van N-VA-schepen Luc Dullaers komen er in het centrum 
van Kortessem (de Omstraat) binnenkort 24 assistentiewoningen bij. 

Het schepencollege keurde onlangs de 
bouwvergunning definitief goed. Daardoor 
kunnen de werken spoedig van start gaan. 
Het gaat om een complex met drie verdie-
peningen en ondergrondse parkeergarage. 
Elke wooneenheid is uitgerust met één of 
twee slaapkamers, een wc, een badkamer 
en twee woonvertrekken voor collectief of 
toevallig verblijf.

Maar hier stopt het niet bij. N-VA Kortes-
sem zal er verder naar blijven streven om 
naast deze koopwoningen in Guigoven nog 
assistentiewoningen te realiseren, die  
gehuurd kunnen worden.

Prettige vakantie!

De maand mei heeft al voor de 
nodige zonneschijn gezorgd. 
Hopelijk trekken de weergoden 
die lijn nog enige tijd door, zodat 
u ook dit jaar van een  topzomer 
kan genieten! 

Ook Kortessem biedt u de moge-
lijkheid om te ontspannen. Zo is 
er bijvoorbeeld de gloednieuwe 
‘Verborgen Moois’-wandeling in 
het Bellevuebos, waarover u meer 
kan lezen in dit blaadje. 

Ondertussen blijven wij voor 
en achter de schermen verder 
werken aan een fijn Kortessem. 
Daarover leest u eveneens meer 
op de pagina’s van dit huis-aan-
huisblad. 

Prettige vakantie 
vanwege het hele 
N-VA-team!

Jan Diriken
Voorzitter N-VA 
Kortessem

 Naast de Kortessemse koopwoningen streeft het gemeentebestuur naar   
   huurassistentiewoningen in Guigoven.

Wij maken er werk van!

24 nieuwe seniorenwoningen 
in Kortessem
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Verborgen Moois in het 
Bellevuebos
Onze landelijke gemeente bezit een ongelooflijke  
natuurpracht. Opdat u die nog beter zou kunnen 
ontdekken, investeren we maar al te graag in de  
verdere ontwikkeling ervan. De meest recente reali-
satie is de nieuwe Verborgen Moois-wandeling in  
het Bellevuebos. Die werd voorgesteld op 14 mei.

Het parcours wordt beheerd door het Agentschap voor Natuur 
en Bos (ANB). De inrichting van deze landschapswandeling  
gebeurde door de Vlaamse Landmaatschappij (VLM) en het 
ANB in het kader van de ruilverkaveling Jesseren.
 
Christy Goddet, schepen van Milieu: “Dit typisch Haspengouw-
se hellingbos omvat momenteel 105 hectare en vormt een zeld- 
zame mooie parel in een streek waar bossen eerder schaars zijn. 
We zijn fier dat we dit stukje natuur in Kortessem hebben.” 
 
Mooie bijkomende troef is dat u nu via een landelijk fietspad met 
de fiets van Kortessem naar Borgloon kan fietsen, zonder last te 
hebben van het drukke verkeer op de verbindingswegen.

Waardevolle hoogstamboomgaarden
Op 16 juni ondertekenden het Agentschap Onroerend Erfgoed, 
de provincie en het Regionaal Landschap Haspengouw en 
Voeren (RLHV) een intentieverklaring om de Haspengouwse 
hoogstamboomgaarden te koesteren als waardevolle streekeigen 

landschapselementen. Alle Haspengouwse gemeenten (en dus 
ook Kortessem) zetten eveneens hun handtekening.Dezelfde dag 
werd ook het platform voor hoogstamfruit gelanceerd:  
www.goedgeplukt.be.
 
Schepen van milieu Christy Goddet was aanwezig voor  
Kortessem samen met minister-president Geert Bourgeois,  
gedeputeerde Inge Moors en RLHV- 
voorzitter en gedeputeerde Ludwig  
Vandenhove.

Kortessemse kindergids officieel voorgesteld
Als ouder van jonge kinderen vindt u misschien niet altijd de juiste antwoorden op uw vragen. Wat houdt 
thuiscompagnie in? En welke hulp kan ik krijgen voor en na de bevalling? De gloednieuwe Kortessemse  
kindergids wil hieraan tegemoetkomen. De gids wordt verspreid via alle opvanglocaties en bij organisaties 
die een link hebben met kinderen en gezinnen, zoals het Huis van het Kind in Vliermaalroot.

OCMW-voorzitster Steffi Philtjens komt dagelijks met een breed 
spectrum van vragen in aanraking: “Beroepshalve begeleid ik 
zeer uiteenlopende kinderen, hun ouders en leerkrachten. Ik  
ondervind dus vaak aan den lijve dat ouders niet altijd gemakke-
lijk de weg naar de juiste hulp vinden. 

In de loop der jaren hebben de hulpverlening, het OCMW en de 
gemeente een zeer groot en gevarieerd aanbod uitgewerkt om 
kinderen te begeleiden en hierbij de ouders te ondersteunen. De 
kindergids bundelt die expertise.”

De gids werd voorgesteld op zaterdag 3 juni. Het gaat echt om 
een ‘Kortessemse’ gids met foto’s van de Kortessemse fotoclub 
en Kortessemse kinderen als fotomodellen. Dit ging gepaard 

met de onthulling van de Levensboom 2016. Hierbij was ook 
Kinderwens Vlaanderen te gast om het onderwerp kinderwens 
bespreekbaar te maken.

 Je kan prachtige wandelingen maken  
    in dit typisch Haspengouwse hellingbos.

 Vragen over kinderhulp en andere 
zaken? Deze gids geeft u een antwoord.

 Christy Goddet,
     schepen van Milieu
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Spel-o-theek en Huis van het Kind geopend

Op zaterdag 27 mei werd het Huis van het Kind Haspengouw, samen met de gloednieuwe spel-o-theek 
voor buitenspeelgoed, onder een stralende zon feestelijk geopend. Beide diensten zijn gevestigd in het oude 
schoolgebouw van Vliermaalroot op de Gauwerstraat. 

Voor de versiering van het gebouw werd dankbaar beroep gedaan op de kinderen van opvang Het Klokhuisje, de Trootrakkers en 
MPI De Dageraad. Zij maakten mooie schilderijen die het Huis van het Kind opfleuren. “In het najaar komen er concrete acties en 
activiteiten die specifiek gericht zijn naar wensouders”, weet schepen en OCMW-voorzitter Steffi Philtjens nog.

Spel-o-theek
Het concept van de spel-o-theek is eenvoudig: een bibliotheek 
voor buitenspeelgoed. U kan hier terecht voor alles van diabolo’s 
tot go-karts en zelfs glijbanen! Het volledige aanbod kan u best 
zelf komen ontdekken. Per gezin wordt een jaarlijkse bijdrage 
van 5 euro gevraagd. 

“Een zeer faire prijs”, stelt Steffi. “Zeker als u weet dat we op 
deze manier het aanbod kunnen blijven uitbreiden en vernieu-
wen. Tevens hopen we op deze manier de Kortessemse kinderen 
meer te laten bewegen, naar buiten te brengen, en vooral, met 
elkaar te laten samenspelen!”

Huis van het Kind
Het samen huisvesten van de spel-o-theek met het Huis van 
het Kind is een weldoordachte keuze. Het moet toelaten dat 
gezinnen gemakkelijker de weg vinden naar deze dienst, waar 
ze nuttige informatie kunnen bekomen, 
deelnemen aan oudercursussen en kunnen 
doneren aan de Luierbank. Het aanbod van 
diensten van het Huis van het Kind is  
uiteraard nog veel uitgebreider. Meer  
informatie hierover ontvangt u de komende 
maanden.

 In de spel-o-theek kan je 
ondermeer hoepels lenen.

 In het Huis van het Kind kan je terecht 
voor alle nuttige info over opvoeden.

Cortus: Kortessem in een glas
Op vraag en initiatief van N-VA-schepen van Toerisme Luc Dullaers ging 
de vzw Toerisme over tot het brouwen van een Kortessems bier. Dit donker 
bier draagt de naam Cortus, zoals de reus van Kortessem. Het 
wordt gedronken uit een bijpassend glas. 

Ongetwijfeld een nieuwe troef voor onze gemeente.  
Geniet tijdens de zomer dus zeker eens 
van dit lekkere biertje op een  
Kortessems terras. Schol!

 Luc Dullaers,
    schepen van Toerisme

 Steffi Philtjens,
     OCMW-voorzitter



Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.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 levensfeer ten opzichte van de 
gegevensverwerking voorziet toegangsrecht tot  
de gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

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:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /
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Meer slagkracht voor Inspectiediensten Dierenwelzijn
Ben Weyts investeerde daarnaast fors in extra mankracht voor de 
dienst Dierenwelzijn. Zo kan Vlaanderen nog kordater optreden tegen 
dierenbeulen. Een echte dierenpolitie is daarmee niet veraf meer.

“We moeten echt laten zien dat dierenmishandeling niet meer wordt 
getolereerd in Vlaanderen”, vindt de minister. “En de ambitie van deze 
Vlaamse Regering eindigt niet bij een hoger aantal boetes en sancties 
tegen dierenleed. Op vlak van dierenwelzijn moet Vlaanderen aan- 
knopen bij de Europese koplopers.”

Onverdoofd slachten verboden vanaf 2019
“Kort na mijn aantreden als minister maakte ik al duidelijk dat het 
onverdoofd slachten op tijdelijke slachtvloeren zou worden verboden”, 
vertelt minister Weyts. “Deze lente bereikte ik een akkoord over een 
totaalverbod op onverdoofd slachten. Ook in slachthuizen.”

Vanaf 1 januari 2019 komt er een einde aan deze (momenteel nog 
massaal gangbare) praktijk in de slachthuizen. “Ik hoop dat er heel 
brede steun komt voor deze hervorming, ook van de oppositiepartijen”, 
zegt Ben Weyts.

“Vlaanderen neemt het voortouw 
voor meer dierenwelzijn. Daarop 
mogen we allemaal trots zijn.” 

Minister Ben Weyts strijdt tegen dierenleed
Sinds Ben Weyts in 2014 aantrad als eerste Vlaamse dierenminister, staat het thema dierenwelzijn echt op de kaart.  
De minister voert beleid voor álle beestjes, van gezelschapsdieren over landbouwhuisdieren tot exotische dieren en 
proefdieren. Met resultaat. Zo kwam er dit jaar een historische doorbraak in het dossier over onverdoofd slachten.

Foto: Anne Deknock


