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KORTESSEM
Kortessem moet
ﬁnancieel gezond
worden
Begin dit jaar trok het college van
burgemeester en schepenen op
ronde door de deelgemeenten. We
nodigden alle inwoners uit om in
dialoog te gaan over het meerjarenplan 2014-2019.

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

Veel aanwezigen konden hun ogen
en oren niet geloven toen de financiële toestand van Kortessem geanalyseerd werd. Onze gemeente
gaat gebukt onder de investeringen
van het verleden. Het zal dan ook
niemand verwonderen dat Kortessem financieel gezond maken
noodgedwongen onze prioritaire
beleidsdoelstelling is.
In deze legislatuur zullen wij weinig of geen nieuwe projecten kunnen realiseren. De enorme
uitdaging die voor ons is weggelegd bestaat erin om de gedane
investeringen maximaal te laten
renderen voor jullie, inwoners van
Kortessem, want alle realisaties zijn
er uiteindelijk gekomen met jullie
belastinggeld.
Hoe we dit
van plan zijn
lezen jullie
op de binnenbladzijden.

N-VA blijft jeugdwerking ondersteunen
Met de zomervakantie in het vooruitzicht willen we het nog even hebben over de jeugdwerking in Kortessem. Via een objectief
subsidiereglement zal er immers blijvend ondersteuning zijn voor jeugdverenigingen met
een regelmatige werking. De gemeentelijke
jeugddienst zal zelf ook themakampen organiseren. Tijdens de zomermaanden organiseren we een speelpleinwerking met bijzondere
aandacht voor kinderen en jongeren in maatschappelijk kwetsbare situaties.
De lokalen waarin de jeugdverenigingen momenteel gehuisvest zijn, willen we optimaal
laten gebruiken en als een goede huisvader
laten onderhouden door die verenigingen.
Dit kunnen we bereiken door de subsidies
doelgericht te verdelen. Het dossier voor de
bouw van een Chiroheem in Guigoven voor
Chiro Spratike starten we zo snel mogelijk
herop. Maar daarvoor moeten eerst de ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP) aangepast
worden.
Voor onze kinderen en jongeren zullen er ook meer aantrekkelijke,
kindvriendelijke en bruikbare groene ontmoetingsruimten in de dorpen
gecreëerd worden, zoals het speelbos Hemelspark en groen speelweefsel in
Guigoven bij de inplanting van de nieuwe woonwijk.

N-VA Kortessem wenst
iedereen een heel ﬁjne
en deugddoende
zomervakantie toe!

PETER VALKENEERS
schepen van Jeugd,
Sport en Onderwijs

www.n-va.be/kortessem

DENKEN.DURVEN.DOEN.

Kwaliteitsvol onderwijs voor elk kind
De nieuwe gebouwen van ons gemeentelijk onderwijs zorgen ervoor dat elk kind kwaliteitsvol en degelijk basisonderwijs kan krijgen in eigen gemeente. In de omgeving van de basisscholen
werden al enkele aanpassingen uitgevoerd om de veiligheid van
onze kinderen te verhogen. Wij geloven namelijk dat een lokale basisschool een
basistaak blijft van de gemeente.

Lokaal basisonderwijs is een
belangrijke taak van de gemeente.

UIT in Kortessem krijgt eigen loket
De ouders aan de schoolpoort zijn een link naar het verenigingsleven. Dat is
heel belangrijk voor het sociale weefsel in een gemeente. Wij beseffen maar al
te goed dat het verenigingsleven het cement is in onze maatschappij. Daarom
zullen wij er ook op toezien dat de subsidies die we van de Vlaamse overheid
krijgen optimaal hieraan besteed worden.

Aan het loket van ‘UIT in Kortessem’
kan je vanaf nu terecht met alle vragen in verband met vrije tijd.

In dit kader werd de dienst Vrije Tijd trouwens ook geclusterd : een integrale
en meer projectmatige aanpak zal zorVerenigingen zijn het cement gen voor een scherpere en duidelijkere affiche.

van de maatschappij.

6 862 KEER BEDANKT!
De verkiezingen van 25 mei zijn voorbij. De teerlingen
zijn geworpen. De N-VA steeg uit boven de 30 procent,
een onwaarschijnlijk resultaat.
Zelf stelde ik mij ten dienste van de partij als 12de opvol-

kortessem@n-va.be

ger op de lijst voor het Vlaamse Parlement. De N-VA is
de partij met procentueel veruit de meeste kopstemmen.
6 862 mensen kleurden het bolletje achter mijn naam in.
Mijn oprechte dank hiervoor.

Een gezonde geest in een gezond lichaam
Sportkampen en initiaties voor jong en oud
De gemeentelijke sportdienst zal sportkampen blijven
organiseren voor kinderen van 3 tot 16 jaar. Ook de bewegingsschool voor kleuters blijft. Kleuters en leerlingen uit
het lager onderwijs mogen zich aan een gevarieerd aanbod sport na school verwachten. De sportdienst zal daarnaast wekelijks initiaties organiseren voor 18-plussers, het
sportaanbod voor senioren uitbreiden en deelnemen aan
de actie Sportelgemeente.

Het nieuwe sportcentrum zet aan tot
zinvolle vrijetijdsbesteding.
De N-VA wil er zorg voor dragen dat het nieuwe sportcentrum optimaal gebruikt wordt, door alle inwoners. We
zullen dan ook iedereen aanzetten tot zinvolle vrijetijdsbesteding met het oog op een gezond, actief en kwaliteitsvol leven.
In dit kader is het zeker zinvol om het verenigingsleven te
stimuleren door middel van een laagdrempelig en toegankelijk vrijetijdsaanbod. Hiertoe zullen dan ook de nodige
stimuli voor de vrijwilligers en het verenigingsleven gerealiseerd worden. Zo blijft de ondersteuning voor sportclubs overeind. We besteden aandacht aan de
kwaliteitsverhoging van hun werking in het algemeen en
geven bijkomende subsidies ter bevordering van kwaliteitsvolle jeugdopleiding.

De exploitatie van ons sportcomplex zal nog verder geoptimaliseerd moeten worden om de grote investeringskost
te verantwoorden. Het wordt een grote uitdaging om evenementen die de gemeente overstijgen naar Kortessem te
halen. Het deelnemen aan bovenlokale happenings en
projecten zal onze inwoners bovendien aanzetten tot meer
bewegen en gezonder leven in het algemeen.

Wordt de stem van de burger gehoord?
Wat zal de N-VA met deze overwinning kopen, is nu natuurlijk de vraag. Het is alvast
duidelijk dat de vorming van een federale regering geen sinecure wordt, want de kiezer
legde de kaarten in Franstalig België heel anders dan in Vlaanderen. De N-VA staat echter
bereid om haar verantwoordelijkheid op te nemen, zoals Bart De Wever al
bewees als informateur. In Vlaanderen nemen we zelfs de leiding van de
onderhandelingen die tot een nieuwe regering moeten leiden.

Verandering voor Vooruitgang, ook in Kortessem
Bijna één op drie van jullie koos op 25 mei voor verandering. Wij zullen er alles aan doen
om uw wens te vertalen naar daden in alle parlementen. Want volgens ons is het nog altijd de kiezer die beslist welke richting we uitmoeten met ons land. Nu de burger zijn
stem heeft laten horen, is het aan de politici, van alle partijen, om hier gehoor aan te
geven. In Kortessem blijven we de Verandering voor Vooruitgang inmiddels vorm geven.
Nogmaals bedankt voor jullie stemmen,

www.n-va.be/kortessem

LUC DULLAERS
Eerste schepen
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Wil u ook lid worden van de grootste
grootste ffamilie
amilievvan
anVlaanderen?
Vlaanderen?
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Als lid van de N-V
VA steunt u samen met 40 000 aanderen
oooo
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geeft
ende familie van Vlaanderen. Én uw lidmaatschap geeftu u
bovendien tal van voordelen!
Ga naar www.n-va.be/bedankt of stuur het
het onderstaande
onderstaande strookje
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op

De informatie die op dit document wordt vermeld
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse
diensten van de N-VVA.
A De wet van 8 december 1992
in verband met de bescherming van de persoonlijke
levensfeer ten opzichte van de gegevensverwerking
voorziet toegansgrecht tot de gegevens, het verbeteren
of verwijderen ervan.

JA, DE N-VA
N-V
VA SPREEKT
SP
ME AAN
Jaa, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodigge informatie
Jaa, ik wens een infobrochure over de N-V
VA te ontvangen
De heer
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