Jaargang 2013 • Nr. 3 • september

KORTESSEM
N-VA VOERT BELEID OP BASIS VAN DRIE KERNVRAGEN
Beste inwoners van Kortessem,
Een jaar is bijna gepasseerd sinds de
verkiezingen van 14 oktober 2012.
Deze dag betekende een grote ommekeer voor Kortessem. Een nieuwe
wind begon toen te waaien. Graag
zouden we met deze editie van ons
huis-aan-huisblad een overzicht
willen geven van het pad dat we de
komende jaren willen inslaan.

semnaren. In de eerste plaats zal dit
face-to-face gebeuren tijdens de verschillende activiteiten die er in ons
dorp georganiseerd worden. Dat zijn
er veel en daar kunnen we zeker fier
op zijn. In de tweede plaats treden
we in contact met jullie via dit informatieblad. Het is steeds mogelijk om
te reageren op artikels. We zullen jullie steeds van een weerwoord voorzien en in een volgende editie
aandacht besteden aan topics die
jullie ons toesturen. (Voor contact: zie
laatste pagina)

V.U.: Luc Dullaers - Hasseltsesteenweg 17 - 3720 Kortessem - freddy.vandeweyer@n-va.be

BESPARINGEN IN PLAATS VAN
BELASTINGEN

De N-VA kiest de richting
die Kortessem uitgaat op
basis van uw behoeften.

Dat is niet altijd gemakkelijk. Maar
om een goed en gezond beleid te voeren moesten we zeker een nieuwe
weg inslaan. De eerste vragen die de
N-VA zich toen stelde, waren:
1. Waar willen wij naartoe met onze
gemeenschap?
2. Hoe trachten wij dit te realiseren?
3. Hoe moet Kortessem eruit zien
voor onze inwoners, onze kinderen
en kleinkinderen?

N-VA Kortessem wil terug een gezonde gemeente op financieel vlak.
Pas dan zullen we meer kunnen investeren in andere projecten. Besparen zal een van de grootste
doelstellingen zijn van deze beleidsgroep. Kortessem heeft namelijk een
grote schuld af te lossen. Ik hoor jullie
al denken, oei oei, weer meer belastingen, weer minder geld voor onszelf. Ons eerste werkpunt is daarom
dat we de besparingen trachten te
realiseren zonder belastingverhoging.
De kleine man willen we zo weinig
mogelijk belasten. Dit kunnen we
door creatief te zijn en niet voor de
gemakkelijkheidsoplossing te kiezen.

scholen in Vlaanderen gebeurd zijn.
Deze moeten zeker vermeden kunnen worden door rekening te houden
met schoolomgevingen. Bij geplande
werkzaamheden moet er ook plaats
zijn voor zwakke weggebruikers.

EEN DUURZAAM KORTESSEM
De N-VA wil natuurlijk ook werken
aan een leefbaar Kortessem voor onze
kinderen. Wij streven naar een betaalbare, kostenefficiënte en realistische
energiemix die maximaal rekening
houdt met het milieu en betaalbaar is
voor zowel onze gezinnen als onze
bedrijven. Onze gemeente wordt
aanzien als de poort van Haspengouw. De natuurpracht in onze
gemeente moet zeker in ere gehouden worden. Duurzaam omspringen
met onze natuur is het begin van elke
milieupolitiek en plaatst onze verantwoordelijkheid in het perspectief van
de volgende generaties. Dit moet
starten bij ieder van ons.
Tot slot, vergeet niet dat jullie de
kracht van verandering zijn. Zonder
jullie zullen we deze beleidspunten
nooit
kunnen
realiseren.

EEN VEILIGE DORPSKERN
UW MENING TELT
Een antwoord formuleren op deze
vragen behoeft ook de inspraak van
de inwoners. Jullie dus. Daarom was
een eerste aandachtspunt de communicatie-uitwisseling met de Kortes-

www.n-va.be/kortessem

Op lokaal vlak willen we een
gemeente waarin kinderen zorgeloos
kunnen opgroeien. Daartoe behoort
de investering in een verkeersveilige
dorpskern. Denk maar aan de vele
ongevallen die bij de opening van de
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Sportpark ‘de Weyer’ houdt Kortessem fit en gezond
Tijdens de officiële openingsreceptie van ‘de Weyer’ op zaterdag 7 september bedankte schepen Peter
Valkeneers uitvoerig alle medewerkers die hebben bijgedragen tot het
verwezenlijken van de prachtige
nieuwe sporthal. Ook liet hij verstaan fier en blij te zijn dat de lang
gevraagde sporthal er eindelijk is.
Alle Kortessemse clubs zullen nu
eindelijk in eigen gemeente kunnen
spelen en trainen.
Schepen Peter Valkeneers
bij het nieuwe sportpark.

Voor alle clubs en voor alle sporters
zal deze nieuwe sporthal opportuniteiten bieden. Behalve de grote zaal,
waarin nu ook handbal en zaalvoetbalcompetitie kan gespeeld worden,
beschikken we nu in Kortessem immers over een prachtige danszaal met

parketvloer. Naast danssporten kan
die ook gebruikt worden voor allerlei
gevechtssporten.
Aangezien er ook zes nieuwe spelerskleedkamers, drie nieuwe scheidsrechterskleedkamers en voldoende
sanitaire voorzieningen zijn bijgekomen, kunnen de drie zalen zonder
enig probleem gelijktijdig gebruikt
worden. Samen met de sportdienst en
sportraad wil de schepen dan ook
streven naar een optimale bezetting
in de drie zalen. Daartoe zal de
actieve sportbeoefening voor zowel
recreatiesporters als competitiespelers van alle deelgemeenten nog meer
gepromoot worden.

Op zondag 8 september werd hier alvast mee begonnen met bewegings-

school Kaboem voor kleuters en een
uitdagend bewegingsparcours voor
kinderen van zes tot negen jaar. Ook
werden er gratis workshops georganiseerd zoals capoeira, curvebowl,
dynamic tennis, bachata, Afrikaanse
dans, streetdance en zumba.
Schepen Valkeneers wijst erop dat in
Kortessem zowel de sportdienst als
de sportraad en de sportclubs elke
dag opnieuw streven naar een optimale sportbeoefening voor iedereen.
Deze nieuwe accommodatie is dan
ook het resultaat van de jarenlange
inzet van velen. De N-VA feliciteert
iedereen die zijn of haar steentje heeft
bijgedragen, maar benadrukt dat het
zeker geen eindpunt mag zijn.
Integendeel, dit wordt een springplank naar nog meer sportplezier
voor jong en oud, competitiesporter
en recreatiesporter. Sport is gezond
voor lichaam en geest en zo kunnen
we er samen voor zorgen dat de
totale kostprijs van 8,5 miljoen euro
(waarvan 30 procent subsidie van de
Vlaamse Regering) een positieve
impuls wordt voor alle inwoners van
Groot-Kortessem.

Scholencampus Trootrakkers feestelijk geopend
Op donderdag 29 augustus hield de nieuwe school van de Trootrakkers een opendeurdag.
Ouders, leerlingen en sympathisanten
Kleuter- en lager onderwijs
kwamen massaal een kijkje nemen. Ook het
zitten voortaan samen in
schepencollege was aanwezig en zag dat
één gebouw.
iedereen enthousiast was over het bereikte
resultaat.
Er was dan ook hard gewerkt om alles pedagogisch verantwoord en toch gezellig en aangenaam in te richten. De nieuwe campus werd op
maandag 2 september effectief voor het eerst in
gebruik genomen.
Waar vroeger het kleuteronderwijs en het lager
onderwijs gescheiden waren gehuisvest, zitten
ze nu samen in een geïntegreerd schoolgebouw
in de Fonteinstraat. De nieuwe school heeft meteen veel succes, want van bij de start heeft men
reeds plaatstekort wegens het sterk toegenomen
aantal leerlingen.

kortessem@n-va.be

Senioren verdienen een eerlijk beleid
De vraag die elk
bestuur zich bij
aanvang moet
stellen is: ‘Waar
willen wij naartoe
met onze gemeenschap?’ En
daarop volgend:
‘Hoe trachten wij
dit te realiseren?’
Welk Kortessem
wil de N-VA voor onze inwoners, onze kinderen en
kleinkinderen? Wel, wij willen een leeftijdsvriendelijke
gemeente zijn.

Enkele prioriteiten
N-VA Kortessem wil focussen op een aantal belangrijke
doelgroepen en thema’s:
1. Gezondheidszorg: lichamelijk en geestelijk
2. Ouderenzorg
3. Zorg voor personen met een handicap
4. Kind, jeugd en gezin
In elke groep heb je nog onderverdelingen. Zo hebben we
bij de ouderen specifiek aandacht voor:
1. Een rust- en verzorgingstehuis
2. Psychiatrisch verzorgingstehuis
3. Dagverzorging
4. Kort verblijf

De uitdaging van de vergrijzing
Wij zitten nu in een periode dat de babyboomers massaal
met pensioen gaan. In de drie komende jaren gaan in
België 300 000 vijfenvijftigplussers uit de tewerkstelling
(als de arbeidsgrenzen niet worden opgetrokken). Dit
brengt ook voor de gemeente belangrijke opdrachten mee.
Kortessem zal de schulden en lasten moeten beheersen en
de economische groei verhogen.
De vier krachtlijnen van onze ouderenzorg zijn:
1. Maximaliseren van de thuiszorg
2. Kleinschalig genormaliseerd wonen
3. Onderhandelde zorg
4. Vroegtijdige zorgplanning
In onze visie kan men de senioren in de leeftijd van 55 tot
100 jaar in drie groepen indelen: de babyboomers (tot 70
jaar), de gepensioneerden (70 tot 85 jaar) en de hoogbejaarden (ouder dan 85).

Solidariteit tussen ouderen
In een Deens model voor ouderenzorg zetten de twee
eerste groepen zich in voor de hoogbejaarden. Men stelt:

www.n-va.be/kortessem

“Het zijn de vitale ouderen met kennis en ervaring die zo
graag een rol in de maatschappij willen blijven spelen.
Zij zijn al vaak actief als mantelzorger of als oppas voor
de kleinkinderen. Laat hen hun rol in het maatschappelijk
leven spelen.” Wel, deze solidariteit willen wij ook
promoten.
Wij willen en moeten instaan voor onze senioren, maar...
dat moeten wij ook voor de huidige werkende
generatie en ook voor de jeugd en de volgende generaties.
Elk geslacht, elke generatie heeft haar rechten en behoeften. Maar ook haar opdrachten.
Ons Kortessems bestuur zal met een lege kas, een heel
hoge schuldenlast en hoge belastingen en opcentiemen
inventief, spaarzaam en creatief moeten besturen. Streng,
maar rechtvaardig en verantwoord.

Zorg op maat van elke oudere
Voor de senioren zullen wij niets onverlet laten dat binnen
de mogelijkheden ligt. Zo zijn een dagopvang, dagverzorging en korte verblijfmogelijkheid voor senioren voor
ons een prioriteit.
Dat willen wij realiseren als bijkomende schakels tussen
het volledig zelfstandig wonen en het verblijf in een
rust- en verzorgingstehuis. Een inhaalbeweging voor wat
in de voorgaande jaren werd nagelaten.
Ook hebben wij erop aangedrongen dat al de sociale
woningen van dubbele beglazing zouden worden voorzien. Meer dan de helft heeft dat nu nog niet. Nochtans
zou dit voor deze mensen - waaronder ook een groot deel
senioren - een ernstige financiële besparing en verbetering
van leefkwaliteit kunnen betekenen.
Seniorenwerking is niet hard roepen aan een lege wei of
veel loze beloften doen, maar onderlegd, met kennis van
zaken en een warm hart voor de senior nagaan welke de
noden zijn en deze trachten te verhelpen op een maatschappelijk verantwoorde wijze. Dat is de seniorenwerking die wij nastreven.

Doe mee met de ‘Kom Erbij’-week
De N-VA hoopt dat al de senioren,
eenzamen en mensen in
isolement eens een bezoek gaan
brengen aan de ‘Kom Erbij’-week
die het gemeentebestuur organiseert
van 30 september tot 4 oktober. Dan
kan je zien dat onze bestuurders misschien niet hard schreeuwen, maar er
des te harder aan werken.

LUC DULLAERS
N-VA-schepen
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Net voor de grote vakantie sloot de Vlaamse
Regering een akkoord over de hervorming van het
onderwijs. Dit 'Masterplan' behoudt het goede van
het Vlaamse onderwijs en werkt tegelijk de
knelpunten weg.

• Wat verandert er in ons basis- en secundair onderwijs
door het masterplan? Wat blijft zoals het is?
• Hoe zit dat nu met die eerste graad?
• Welke richtingen mogen scholen nog aanbieden?
• Wat mag een school nog, wat moet een school?
• Waar wil de N-VA met het Vlaamse onderwijs
naartoe? En waarom?
Vlaams viceminister-president Geert Bourgeois
en Vlaams volksvertegenwoordiger Kris Van Dijck
geven op al deze vragen een duidelijk antwoord
tijdens hun Onderwijsronde van Vlaanderen.
Ze weerleggen hardnekkige misverstanden en
geruchten aan de hand van objectieve feiten en
cijfers. Met de teksten van het masterplan op tafel.
Geen interpretaties, geen halve waarheden.

Kom eens aan het bord …
De Onderwijsronde is geen eenrichtingsverkeer.
Er is plaats voor interactie. We houden de vinger aan
de pols bij de mensen in het onderwijsveld.
We willen weten wat er leeft bij leerlingen,
leerkrachten, directies en ouders. Want zij
schrijven dagelijks het concrete
verhaal van morgen.
Ie d
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PRAKTISCH
Dinsdag 8 oktober, 20 uur:
Woensdag 9 oktober, 20 uur:
Maandag 14 oktober, 20 uur:
Dinsdag 15 oktober, 20 uur:
Maandag 21 oktober, 20 uur:

De Oude Melkerij, Stationstraat 143 B, 8830 GITS
ICC, Citadelpark, 9000 GENT
7senses Lounge, Langestraat 219, 2240 ZANDHOVEN
Cultureel Centrum, C-mine 10, 3600 GENK
Auditorium Stuk, Naamsestraat 96, 3000 LEUVEN

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.

Meer details vindt u op www.n-va.be/onderwijsronde
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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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