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De gemeente had in 2012 voor 9,2 miljoen
inkomsten, voornamelijk uit:
• Belastingen
5,1 miljoen
• Ontvangen subsidies
3,1 miljoen
• Inkomsten van deelnemingen 0,4 miljoen
• Prestaties en diversen
0,6 miljoen
Hiermee moeten de kosten en leningen
betaald worden:
• Personeelskosten
(incl. mandatarissen)
4,1 miljoen
• Toegestane werkingssubsidies
(OCMW, politie,
brandweer, …)
2,3 miljoen
• Leningen
1,6 miljoen
• Exploitatiekosten,
goederen en diensten
1,3 miljoen
In de post ‘exploitatiekosten, goederen en
diensten’ vallen volgende kosten op:
• Elektriciteit en
verwarming gebouwen
200 000 euro
• Receptiekosten
85 000 euro
De personeelskosten zijn in tijden van
besparing met 360 000 euro gestegen ten
opzichte van 2011. Ook de werkingssubsidies (OCMW, politie, brandweer, …)
die de gemeente heeft toegestaan, zijn met
300 000 euro gestegen.

N-VA Kortessem
wenst u een deugddoende
en zonnige vakantie!

www.n-va.be/kortessem

KORTESSEMSE JAARREKENING IS EEN RAMP
De gemeente Kortessem heeft in 2012 in het totaal voor 3,8 miljoen euro geïnvesteerd. Voornamelijk in gebouwen zoals de nieuwe school in Vliermaalroot, het jeugdhuis in Guigoven en de nieuwe sporthal in Kortessem. Dit
bedrag aan uitgaven komt overeen met 42 procent van de gewone inkomsten
van 2012. Normaal zijn deze gewone inkomsten net voldoende om de jaarlijkse kosten te dekken.
Al deze investeringen moeten uiteraard op de één of andere manier betaald
(gefinancierd) worden. De gemeente heeft dit enerzijds gedaan door eigen middelen (geld op de rekening) aan te spreken voor een bedrag van 956 000 euro.
Anderzijds ging Kortessem nieuwe leningen aan voor een bedrag van 2,8
miljoen.

DURE LENINGEN
De gemeente betaalt jaarlijks 660 000 euro aan interesten van leningen. Dit betekent 80 euro per jaar per inwoner. De lopende leningen werden in 2012 voor
een bedrag van 1,6 miljoen afgelost. De totale schuld van de gemeente
Kortessem bedroeg einde 2012 in totaliteit 21,7 miljoen.

SPORTHAL KAN STROP OM NEK WORDEN
In de jaarrekening 2012 is nog geen euro verrekend van de nieuwe sporthal. De
betaling van de nieuwe sporthal vangt pas aan in januari 2014. Hieraan dient
23 000 euro per maand betaald te worden gedurende 30 jaar. Rekening houdend met een subsidie van 6 000 euro per maand zal dat Kortessem dus bijkomend 17 000 euro per maand of 204 000 euro per jaar kosten.

HOGE SCHULD
Onze totale schuld beliep in 2012 ongeveer 21,7 miljoen euro of ongeveer 2 583
euro per Kortessemnaar, van baby tot ouderling. Dit is voor een gezin van twee
ouders en twee kinderen iets meer dan 10 000 euro. Met kop en schouders de
hoogste schuld van
Limburg en omstreken (meer hierover
kan u op onze website lezen). Met dit
gegeven eindigde
de Open Vld-sp.ameerderheid en
begint de CD&VN-VA legislatuur.
Niet te benijden.

DENKEN.DURVEN.DOEN.

De KMO-zone... en het verhaal Gielen
Het is de bedoeling van de N-VA
om de KMO-zone te realiseren en
uit te werken in zijn geheel. Maar
daarvoor moeten we eerst een aantal
obstakels overwinnen.
Zo willen wij benadrukken dat de ligging van de KMO-zone volgens ons
niet gelukkig is, wegens te dicht bij
de woonkernen. Hieraan valt echter
niet te tornen en dus moeten wij het
met deze zone op die plaats doen.
Er zijn afspraken gemaakt met de
firma Gielen zodat we een goede
KMO-zone kunnen uitwerken.

Een KMO houdt activiteit en bedrijvigheid in en dat hoort erbij. Maar
een KMO-zone betekent ook werkgelegenheid, ondernemingszin en
belastinginkomsten. De handel en
nijverheid vormen de motoren die
onontbeerlijk zijn om een maatschappij draaiende te houden. Een bestuur
dat de handel en nijverheid in zijn
samenleving niet aantrekt en verzorgt, schaadt zijn eigen toekomst.
Daarom zijn wij voorstander van een
correcte invulling van de KMO-zone.

Vier aandachtspunten
De volgende vraag is hoe we die
KMO-zone willen invullen. Hierbij
staan voor ons vier punten centraal.
• De N-VA wil dat er een voldoende
groene buffer wordt aangelegd
tussen de KMO-zone en de buurt.
• We streven naar bedrijventerreinen
met een oppervlakte van 0,5 tot
1 ha.
• De veiligheid op vlak van vervuiling en lawaai en een goede leefbaarheid van de gemeenschap zijn
belangrijke aandachtspunten
• Wij willen zoveel mogelijk werkgelegenheid creëren met een divers
werknemerskorps.

kortessem@n-va.be

Belangrijke rol voor ﬁrma Gielen
Het verhaal Gielen willen wij zoveel
mogelijk inpassen in dit streven. De
firma Gielen is bereid zijn grote site
op te delen in vijf percelen van minder dan 1 hectare en heeft inmiddels
onder druk van het huidige bestuur
op een half jaar al meer bufferaanplanting gerealiseerd dan de vorige
24 jaar. Een gedeelte van één perceel
is inmiddels verhuurd aan de firma
Dannytrans voor de plaatsing en het
onderhoud van
vrachtwagens.
Er is de overeenkomst dat er
geen sprake
meer kan zijn
van stort of aanwezigheid van
asbest op de terreinen van Gielen. Eveneens
werd afgesproken dat er geen breekinstallatie meer
kan op het terrein. Ook is het de afspraak dat de grote poort van de hal
die uitgeeft op Herbroek wordt gedicht zodat ze niet meer open
kan. Dit zijn enkele van de afspraken
en beperkingen die zijn overeengekomen.

kas is leeg. Dus zou men het moeten
lenen en vervolgens betalen met uw
belastinggeld. Wat schiet men hiermee op? En wat zou de gemeenschap
ermee doen? Zoals men nu discussieert over de herbestemming van de
kerken zou men dat dan ook weer
kunnen over de site en de hallen van
Gielen.
Wij horen de mensen zeggen ‘wij vertrouwen Gielen niet meer’. Ik zou
zeggen: ‘vertrouw dan het nieuwe
bestuur’. In die voorwaarden, in dat
kader en in die overwegingen heeft
de N-VA geadviseerd om de firma
Gielen een vergunning toe te kennen
voor vier jaar. Zo kunnen wij allemaal samen vaststellen dat iedereen
zich aan de regels houdt. En zo kan
het nieuwe
bestuur de
realisatie van
de KMOzone uitwerken tot een
nieuwe structuur die ook
de buurt leefbaar houdt.
LUC DULLAERS

N-VA pleit voor realisme
Anderzijds moeten wij realistisch
zijn. Er zijn de twee grote hallen, er is
de garage en het terrein. Moet men
Gielen onteigenen zoals sommigen
van plan waren? Dat zou een fenomenaal bedrag uitmaken gezien het aangelegde terreinen zijn. Waar haalt
men het geld hiervoor? De gemeenteIn de KMO-zone is plaats voor
bedrijventerreinen tussen 0,5 en 1 ha.

Schepen van Handel,
Nijverheid, KMO

Foorkramers blijven weg op kermis Vliermaal
De derde zondag van mei is naar jaarlijkse traditie de
eerste kermis van het jaar in Groot-Kortessem. De
inwoners van Vliermaal en zeker de kinderen kijken
daar toch elk jaar weer naar uit. Dit jaar werd echter een
serieuze teleurstelling voor hen. Ook al zorgt de
gemeente overal voor gratis standplaatsen tijdens de
kermissen, toch kwam er in Vliermaal dit keer geen
enkele foorkramer opdagen.
Ook schepen Valkeneers kon alleen maar vaststellen dat
het slinkende aantal foorkramers en het samenvallen met
de Pinksterkermis in het naburige Hoeselt tot deze jammerlijke situatie hebben geleid: “We zullen het hier echter
niet bij laten en hopen de kermissen in alle deelgemeenten terug nieuw leven in te blazen. Uitbaters van kermisattracties blijven in de toekomst van alle mogelijke
faciliteiten genieten. Het is immers erg jammer dat deze
mooie kermistraditie in onze dorpen, volledig buiten onze
wil om, dreigt verloren te gaan. Hopelijk kunnen de mensen van Vliermaal al op de kermis in augustus hun

Hier had een kermis moeten staan,
maar schepen Valkeneers zag dat
foorkramers de weg naar Vliermaal
niet vonden.

schade inhalen. Ook in de andere kerkdorpen zullen we
ons uiterste best doen om de jaarlijkse kermissen terug te
laten uitgroeien tot een feest voor de hele dorpsgemeenschap.”

OCMW en gemeente gaan nauwer samenwerken
Sinds 1 januari 2013 maakt
de OCMW-voorzitter deel uit
van het college van
burgemeester en schepenen.
Ondanks het feit dat het
OCMW en het gemeentebestuur in hetzelfde gebouw
gehuisvest waren, werkten ze volledig afzonderlijk.
Daar komt nu verandering in. In ons streven naar
efficiëntie en effectiviteit meenden wij dat er niet
langer naast mekaar maar wel met elkaar gewerkt moet
worden.
De gemeente en het OCMW Kortessem dienen in een
nieuw gezamenlijk dienstverleningsconcept te komen
tot een meer gestructureerde samenwerking. Wij willen
naar een modernere, professionelere dienstverlenende organisatie waar de klantgerichtheid, efficiëntie en effectiviteit centraal staan. Het gemeentebestuur en het OCMW
van Kortessem streven door samenwerking naar een optimale inzet van de steeds schaarser wordende middelen,
naar technische efficiëntie en naar kostenefficiëntie.

Tot nog toe was er een financieel beheerder voor de
gemeente en eentje voor het OCMW. Beide diensten
werkten bovendien met verschillende boekhoudsystemen. Vanaf 1 januari volgend jaar willen we komen tot
één financieel beheerder voor gemeente en OCMW met
één boekhoudsysteem en één financiële dienst.
Op gebied van aankopen was er nagenoeg geen samenwerking tussen OCMW en gemeente. Ook hier willen wij
naar één entiteit voor beiden. OCMW en gemeente hebben een verschillende aanpak van archivering. Wij streven
naar één systeem. Zowel gemeente als OCMW verzorgen
bovendien nu kinderopvang. Wij zetten in op één
kinderopvang onder bevoegdheid van het OCMW.
Wij willen een modern, rechtlijnig, niet versnipperd
bestuursapparaat dat efficiënt werkt en dat zo kostenefficiënt mogelijk is. Wij zullen uw geld zo doeltreffend
mogelijk aanwenden en er verantwoord streng maar
rechtvaardig mee omspringen.

Wilt u op de hoogte blijven van de laatste nieuwtjes van N-VA Kortessem?
Surf dan naar onze website: www.n-va.be/kortessem

www.n-va.be/kortessem

N-VA IS DE STILSTAND MEER DAN BEU

“Confederalisme is dé sleutel voor een beter beleid”
Ben Weyts

Meer dan terecht.
Want u wil dat het vooruitgaat.
U wil een beter beleid:
minder belastingen, de pensioenen hervormen,
werken lonend maken, een betaalbare
gezondheidszorg, ondernemen stimuleren ...

© Anne Deknock

De Vlamingen zijn het fatalisme van
de regering-Di Rupo beu.

• N-VA-ondervoorzitter en
volksvertegenwoordiger
• 43 jaar, woont in Beersel
• studeerde politieke
wetenschappen in Gent
• gehuwd met Marijke,
papa van Floor en Gust

Dat zijn de paden die we moeten
bewandelen om te groeien! Maar helaas:
dat zijn de paden die de federale
regering blokkeert.

HET KAN ANDERS

Ben Weyts:

De N-VA gelooft dat het anders kan. De N-VA wil
niet ‘splitsen om te splitsen’. Maar we moeten wel
dringend een nieuwe weg inslaan.

“Confederalisme
is de enige weg die
naar verandering leidt.”

Want op het Belgische niveau lukt het al lang niet meer. Het is tijd dat Vlamingen en Franstaligen zelf,
op eigen kracht, hun toekomst uitstippelen. En dat ze samen bekijken wat ze nog samen willen doen.

WE MOETEN VOORUIT

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.

Ben Weyts, ondervoorzitter van de N-VA: “De N-VA wil de sfeer van moedeloosheid doorbreken in de
Belgische politiek, de mentaliteit van ‘meer zit er niet in’. Na decennia van stilstand, móeten we vooruit.
En we kúnnen vooruit als we onze eigen problemen aanpakken met onze eigen
oplossingen en onze eigen centen. Dát is waar confederalisme over gaat.”

DENKEN.DURVEN.DOEN.

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
n Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA 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
info@n-va.be - www.n-va.be
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