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De toetssteen moet niet zijn of Kortessem groter wordt of
klein blijft, maar betere dienstverlening voor u.
Luc Dullaers, eerste schepen

Moet Kortessem fuseren met buurgemeente(n)?
De Vlaamse Regering moedigt gemeenten aan om vrijwillig te fuseren. Als stimulans staat daar een
schuldvermindering van 500 euro per inwoner tegenover. Voor Kortessem zou dat 4,2 miljoen euro
opbrengen, waardoor we de schulden met bijna een kwart kunnen afbouwen. De vraag is dus of Kortessem
een fusie moet onderzoeken.
Op vlak van de politie zijn een aantal
gemeenten in de regio feitelijk al
samengegaan. Zo maakt Kortessem
deel uit van dezelfde politiezone als
Alken, Borgloon, Heers en Wellen.
En dat is een goede zaak want veel
dingen hangen samen met veiligheid en
grondgebied, zoals mobiliteit, milieu, en
gezondheidsvoorzieningen.

Misschien een fusie, maar zeker
meer samenwerking
Omdat gemeenten binnenkort een
aantal taken van de provincie zullen
overnemen, wordt het voor een
gemeente als Kortessem, met minder
dan 10 000 inwoners, niet eenvoudig
om hiervoor voldoende gekwalificeerd
personeel tewerk te stellen. Dat is
namelijk niet goedkoop. De andere
gemeenten uit onze politiezone kampen
met hetzelfde probleem.

Of een fusie daarvoor dé oplossing
is, dat wil de N-VA niet noodzakelijk
zeggen. Misschien volstaat gewoon
een betere samenwerking tussen de
gemeenten. Er zijn ongetwijfeld veel
zaken waar gemeenten op grotere
schaal betere resultaten zullen boeken,
maar daar staat tegenover dat kleinere
gemeenten steeds hoger staan op de
ranglijst van plekken waar het goed om
wonen is.
Bovendien vraagt een verandering
van structuren veel geld en energie,
zoals gemeentelijke fusies in
Nederland hebben bewezen. Een
netwerk van gemeenten die op een
intelligente manier samenwerken
waar het moet, binnen een logische
gebiedsomschrijving, verdient volgens
de N-VA echter alle kansen.

Gemeenten uit politiezone zijn meest
logische partner
Als Kortessem een fusie aangaat,

dan vormen de gemeenten uit onze
politiezone een goede keuze als
partnergemeente. Allemaal tellen ze
ongeveer 10 000 inwoners. Maar ook
andere gemeenten buiten de politiezone
kunnen interessante partners vormen.
Moest de politiezone samengaan,
dan zou dat op politiek vlak een
enorme besparing opleveren: één
burgemeester in plaats van vijf, negen
schepenen in plaats van 27 en tientallen
gemeenteraadsleden minder. Met
in totaal 45 000 inwoners zou die
fusiegemeente ook heel wat zwaarder
doorwegen tussen onze buren van
Hasselt, St.-Truiden, Tongeren, Bilzen
en Genk.
Wat het uiteindelijk wordt –een fusie of
gewoon meer samenwerking – daarover
zal de N-VA nog goed nadenken.
Maar het einddoel moet hoe dan ook
zijn dat we u een zo goed mogelijke
dienstverlening bezorgen.
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Speelplek Vliermaal heet eerste kinderen welkom
Op zaterdag 10 september huldigde het schepencollege feestelijk de nieuwe speelplek in Vliermaal in.
De aanwezige gemeenteraadsleden, ouders en kinderen uit Vliermaal toonden zich zeer tevreden met de
realisatie. Schepen van Jeugd Steffi Philtjens: “Het resultaat mag er zijn. Het ruime spelaanbod past mooi in
de omgeving én we maken de link met de fruitstreek.”

“De drie tekeningen die in het groot de buitenkant van het
centrale speeltoestel sieren, werden onpartijdig gekozen”, voegt
schepen Christy Goddet daaraan toe. Tijdens de inhuldiging
gaven de winnaars van de tekenwedstrijd – Wietse Stulens, To
Lemmens en Kalien Kerkhofs – een korte toelichting over hun
mooie tekeningen en hoe deze verwijzen naar de fruitstreek.
Daarna mochten ze de speelplek inhuldigen, in aanwezigheid

van schepenen Steffi Philtjens, Christy Goddet en Camille Cuyx.
Na het officiële gedeelte bood het gemeentebestuur een receptie
aan in VBS De Vlierbloem. De aanwezigen genoten er van een
glaasje appelsap uit de streek, cava en een gezond hapje.

N-VA wil kermissen nieuw leven inblazen
Nadat eerder dit jaar de markten aan bod kwamen, wil de N-VA nu
ook de kermissen opwaarderen. Schepen Christy Goddet heeft enkele
voorstellen klaar die ze aan de gemeenteraad zal voorleggen.
In eerste instantie zal het kermisreglement
worden aangepast. Vervolgens stelt de
N-VA een subsidiereglement voor. Hierbij
zouden personen of verenigingen die de

kermistraditie weer in het leven roepen,
ondersteunen en promoten recht hebben
op een subsidie.

De N-VA wil de kermistraditie in stand houden.
Christy Goddet, schepen van Markten

WOENSDAG = MARKTDAG
Op woensdag 7 september startte het nieuwe seizoen van de wekelijkse markt in Kortessem. Hierbij maakten ook enkele nieuwe
marktkramers hun opwachting. Om de markt blijvend te ondersteunen voorziet het gemeentebestuur een aantal acties. Zo
ontvingen bij de start alle kopers bij de Wroeter een gratis krop sla en een komkommer. Op 14 september werden de bezoekers
getrakteerd op een gratis ijsje. Bij de stand van Kip aan’t spit verkreeg men bij aankoop een gratis potje appelmoes. De komende
maanden zullen de marktbezoekers nog meer verwend worden, zoals blijkt uit onderstaand overzicht.
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Luierbank helpt kwetsbare gezinnen
Het Huis van het Kind van het OCMW wil in samenwerking
met Sint-Vincentius en De Dageraad een ‘Luierbank’ opstarten
in Kortessem. Het plan is om het dossier op de OCMW-raad
van oktober te laten goedkeuren. Een kind gebruikt gemiddeld
5 000 luiers tot het zindelijk is. Dit betekent dat ouders zo’n
1 000 euro per kind uitgeven aan luiers: een forse hap uit het
budget van gezinnen, zeker als die in een kwetsbare situatie
zitten. Bovendien ontgroeien de kinderen hun luiers snel,
waardoor veel ouders met een luieroverschot blijven zitten.
Die zomaar weggooien, is niet alleen zonde van het geld, maar
ook slecht voor het milieu.
Via de Luierbank nodigen we iedereen uit om luieroverschotten
in te zamelen en af te geven in een lokaal filiaal van de
Luierbank. Vrijwilligers halen de luiers op, sorteren ze
in pakketjes van 25 en verkopen ze voor één euro aan de
kwetsbare gezinnen. Wie de Luierbank wil steunen, maar
niet over luieroverschotjes beschikken, kan dit doen via een

Kortessem werkt aan uw
welzijn
Het OCMW van Kortessem vormt
steeds meer een echt ‘sociaal huis’ voor
al haar inwoners. Om alle initiatieven
rond zorg beter bekend te maken, werd
onlangs de OCMW-website bijgewerkt.
Het aanbod is dan ook erg ruim:
van baby (kindercrèche) tot senior
(pensioensaanvraag, dagcentrum,
gezinshulp aan huis) kan je bij het OCMW
terecht.

Steffi Philtjens,
schepen van Jeugd
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Daarnaast maakt het OCMW momenteel
werk van een nieuwe brochure en zullen
we de gratis ‘sociale kaart van Kortessem’
snel online zetten. Die maakt u wegwijs
in het totale hulpverleningsaanbod, ook
buiten het OCMW. Uiteraard staan ook
de medewerkers van het OCMW steeds
met raad en daad klaar voor u. De nieuwe
openingsuren van het OCMW vindt u op
de gemeentelijke website.

overschrijving op een Luierrekening. Met het ingezamelde geld
worden nieuwe luiers aangekocht, die ook naar de luierbank
gaan.

Word jij een buurtgezel voor
een oudere?
Het OCMW bekijkt momenteel de mogelijkheid om te starten met het
project Buurtgezellen. Na de voorbereidingen en goedkeuring op de
OCMW-raad hopen we snel te kunnen starten In dit project zetten inwoners zich dagelijks belangeloos in voor hun oudere buren door aankopen voor hen te doen in de supermarkt, een babbeltje te slaan bij een
kop koffie of afval buiten te zetten. Met ‘buurtgezellen’ zetten OCMW
en gemeente dus in op buurtgerichte zorg.
De bedoeling van het project is om ervoor te zorgen dat dat oudere, kwetsbare
mensen zo lang en kwaliteitsvol mogelijk thuis
kunnen wonen in hun vertrouwde en zorgzame
buurt.
De vrijwillige buur(tgezel) vormt waar nodig ook
de brug naar de formele hulpverlening. Op deze
manier werken mantelzorgers, een vrijwillige
buur(tgezel) en de zorgverlenende diensten samen
aan de meest optimale zorg voor de senioren in
Kortessem.

Pasta-avond
lokt veel volk
De pasta-avond van N-VA Kortessem
verleidde heel wat liefhebbers van
Italiaans eten.

Bent u er de volgende keer ook bij?

www.n-va.be/kortessem

De verandering werkt!

42,9%

VACATURES

Meer vacatures

Jonge werklozen

Hoogste aantal sinds
2006 in Vlaanderen

Werkende 55-65-jarigen

2015

+37.500

2005

2016

32%

2015-2018

+140.000

Koopkracht

+5,3%

5%
4%

45%

1ste kwartaal 2016 vs.
1ste kwartaal 2015

WERKLOZEN

mei 2016 vs. mei 2015

JOBS

-15%

55.489

2015

-62.500
Daling van de
RVA-uitgaven met

1,1 miljard

Taxshift

Handelsbalans
De verhouding tussen de in- en uitvoer van een land

+€1.500/jaar
+€1.000/jaar

3%
+2,1%

2%
1%

+1,8%

0%

Laagste
lonen

Grootste inkomensstijging
in meer dan 5 jaar

2015

Grootste pensioenhervorming sinds
ontstaan sociale
zekerheid

2018

2016

+0,6%
2018

2015

2018

€€€€ €€
€€€€€ €
Grondige
van de provincies

Grootste fiscale
hervorming sinds
1963

Kordate én humane
aanpak van grootste
asielcrisis sinds
WOII

Eindelijk een
veiligheidsbeleid
die naam waardig
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de kinderbijslag

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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