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KORTESSEM

Prettige eindejaarsfeesten!
Steffi Philtjens:
uw nieuwe OCMW-voorzitter vanaf januari

N-VA Kortessem wenst u
prettige feesten!

V.U.: Vandeweyer Freddy, Veldweg 29, 3720 Kortessem

AFLOSSING VAN DE WACHT
2015 loopt alweer op zijn laatste
benen. 2016 staat reeds voor de
deur. Bij deze willen we u dan ook
onze beste wensen aanbieden voor
het nieuwe jaar!
In januari zijn de eerste drie jaar van
de legislatuur al achter de rug. Er
zullen dan ook een aantal mandatarissen van functie wisselen.
Zo wisselt bijvoorbeeld Peter
Valkeneers zijn schepenambt voor
de plaats van Christy Goddet in de
gemeenteraad. We stellen u daarom
ook graag de komende maanden via
dit blaadje onze (nieuwe) mandatarissen even voor.
U komt te weten waar onze mensen
voor willen gaan de komende drie
jaar. In deze editie kan u kennismaken met Steffi Philtjens, de nieuwe
OCMW-voorzitter.

Vanaf volgend jaar neemt Steffi
Philtjens de rol van OCMW-voorzitter op. Ze stond in 2012 voor het
eerst op de lijst en kreeg meteen
het op één na hoogste aantal voorkeursstemmen.

Je bent onder meer lid van de
jeugdraad, volleybalster bij Kovok,
getrouwd én N-VA-secretaris.
Valt dat te combineren met het
ambt van OCMW-voorzitter?
Het is inderdaad een heel lijstje voor
een 28-jarige. Ik werk bovendien bij
CKG Molenberg, in een team dat
werkt met kinderen tussen 4 en 7
jaar die gedragsproblemen hebben.
We begeleiden in totaal 20 kinderen
per jaar. Maar dat is een halftijdse
job. Zo kan ik het OCMW de
aandacht geven die het verdient.

De voorbije drie jaar zetelde je
wel al in de OCMW-raad. Een fijne
kennismaking?
Uiteraard, het ligt in het verlengde
van mijn studies. Bovendien kwam
ik zo al in aanraking met de verschillende dossiers en de werking
van het OCMW. Ik ben ook blij dat
ik veel heb kunnen bijleren van
huidig voorzitter Ria Steegmans en
collega-raadslid Lothar Baldewyns.

Hoe zie je jouw taak de komende
drie jaar?
Jan Diriken
N-VA Kortessem

www.n-va.be/kortessem

Ik zou onder meer werk willen maken van een digitaal registratiesys-

Het sociale karakter van het
OCMW behouden, is een
must.
teem in het kinderdagverblijf.
Nu gebeurt dit nog met pen en
papier. Ook zijn er jammer genoeg
steeds meer kinderen die opgroeien
in kansarmoede. Zij verdienen extra
aandacht. En dan is er nog de
vluchtelingenproblematiek, die ook
voor Kortessem een grote uitdaging
is. Vanaf 2018 smelten de gemeentelijke diensten en het OCMW
bovendien samen.

Hoe sta jij daar tegenover?

In Kortessem is er nu al een nauwe
samenwerking tussen beide
diensten. De samensmelting is de
volgende stap in dit proces.
Die uitdaging gaan we graag aan.
Ik wil er wel over waken dat het
sociale karakter van het OCMW
niet wordt overgenomen door een
zakelijke kijk op de dossiers.
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Vluchtelingen in Kortessem?
De vluchtelingencrisis was de
laatste maanden niet uit het nieuws
weg te denken. Maar welke impact
heeft de toestroom op Kortessem?

ELF ASIELZOEKERS WORDEN
BEGELEID
Kortessem heeft een erkende opvangcapaciteit van elf plaatsen.
Concreet huurt het OCMW drie
woningen waar alleenstaande,
mannelijke asielzoekers
opgevangen worden.
Deze woningen worden een ‘Lokaal
Opvanginitiatief’ (LOI) genoemd.
De asielzoekers die aan onze LOI’s
worden toegewezen kunnen er
verblijven zolang hun asielprocedure
loopt. Bij goed- of afkeuring van
hun aanvraag dienen zij het LOI te
verlaten. Bij goedkeuring hebben ze
recht op een leefloon. Asielzoekers
wier aanvraag is afgekeurd, dienen
het land te verlaten.

WELKE BEGELEIDING?
De asielzoekers krijgen enkel materiële opvang. Dit betekent dat het
OCMW instaat voor de kosten van
huur en energie. De LOI-bewoner
krijgt wel een (beperkt) leefgeld per
week. Hiervoor krijgt het OCMW
subsidies van de dienst Fedasil. Deze
subsidie bestaat uit een dagbedrag
per persoon. Met deze subsidie dienen alle kosten vereffend te worden,
zowel huisvesting als leefgeld.
De begeleiding bestaat uit:
• De dagelijkse opvolging van het
samenwonen van de asielzoekers;
• Onderhoud en energievoorziening
voor de drie woningen;
• Ondersteuning van de asielzoekers;
• Een leefgeld van 60 euro per week.
Dit geld dient voor eten, maar ook
voor verzorgingsproducten;
• Leren wat de gewoontes zijn in
Kortessem (bijv. waar kan je naar
de dokter?);

• Individuele traumabegeleiding;
•T
 oeleiding naar een inburgeringscursus.

MEER DOORSTROOM, MEER
BEGELEIDING
Sinds juli van dit jaar wordt er een
nieuw algemeen opvangakkoord opgelegd. De nadruk ligt hierin op de
begeleiding van de asielzoekers naar
huisvesting, integratie/inburgering
en tewerkstelling. In tegenstelling
tot vroeger gaat het om personen
waarvan een vrij snelle uitspraak
in de asielprocedure verwacht kan
worden zodat de doorstroom sneller
gaat gebeuren.

Schepencollege serveert paella aan Kortessemse vrijwilligers
Op 12 november organiseerde het gemeentebestuur i.s.m. de cultuurraad een
‘DANK-U-WEL-avond’ voor alle vrijwilligers van Kortessem.
De gemeente dankte hen zo voor hun onbaatzuchtig engagement in het afgelopen
jaar. Op de foto ziet u onze N-VA-schepenen, uitgedost als echte Spanjaarden, die
het lekkere eten serveerden voor de circa 300 aanwezige vrijwilligers.

In memoriam: Mies Neven

Eind september sloeg het
nieuws in als een bom:
‘Mies is van ons heengegaan’. Een onwerkelijk
bericht, maar de harde
realiteit.

Mies Neven kwam voor
het eerst in the picture in
2012, toen ze een plaats
kreeg op onze N-VA-lijst.
Ze ontpopte zich in onze
partijwerking tot een
rustige, actieve, steeds
aanwezige, oerdegelijke
en correcte kracht.
Zij trad ook toe tot onze
Kortessemse seniorenraad (SARK) waar zij het
secretariaat waarnam.
Bovendien was ze één

van de drijvende krachten achter de realisatie
van de Kortessemse
seniorengids.
Onze gids met de foto
van Mies vooraan werd
de dag na het heengaan
van Mies voorgesteld,
met als grote afwezige …
Mies zelf.
Mies, wij blijven verweesd achter. Die gedreven blonde kokette vrouw

wij nodigen jullie vriendelijk uit
K o r t e s s e m

Op zondag 24 januari 2016
van 11 uur tot 13.30 uur
in cc Mozaïek - Foyer
Kerkplein 14 - 3720 Kortessem

Vraag nu uw editie van de
Kortessemse seniorengids aan
Daar is de Seniorengids! Na een periode van intens werk met vele handen werd
het een uniek exemplaar. Op 28 september stelde SARK de gids onder ruime belangstelling voor. Het werd een degelijke wegwijzer om alle senioren bij te staan
in hun zoektocht naar alles wat ‘ouder worden’ aangenamer maakt. De seniorengids is te koop op de UIT-dienst van Kortessem en kost 2 euro.

Gids voor de Kortessemse senioren
met een pakket aan nuttige informatie

De N-VA wil alle senioren die een bericht sturen deze gids gratis bezorgen.
De gids wordt dan persoonlijk bij u thuis gebracht door een van onze leden.
Interesse?
€ 2,-

was een dame in doen
en laten. Je laat een grote
leegte achter.
Wij denken ook aan haar
familie en voornamelijk
Gerard, haar echtgenoot,
die altijd zo bezorgd was
om het welzijn van Mies.
Veel sterkte, Gerard.

Graag een seintje aan Josée Reynders:
0493 64 90 17 – mariejosee.reynders@n-va.be.
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Pastorij Vliermaalroot weldra in een nieuw kleedje
U zal het waarschijnlijk ook al zijn opgevallen: de pastorij
van Vliermaalroot ligt er tegenwoordig verloederd bij.
Op aandringen van N-VA-schepen Luc Dullaers komt er nu
gelukkig eindelijk schot in de restauratie van het pastorijgebouw.

Mies, bedankt dat we je
mochten kennen.
Vergeten doen we je
nooit.

De bevoegde minister maakt onlangs geld vrij, zodat
een aanbesteding al in 2016 kan gebeuren. In 2017 mogen
wij de afwerking van een mooi gerestaureerde pastorij
verwachten. Daarin is ruimte voor twee sociale huurappartementen en een vergaderzaal voor de kerkfabriek
van Vliermaalroot.

Zet jij ook je schouders onder de N-VA?
Reserveer alvast in uw agenda: zondag 6 maart 2016, vanaf 10 uur in zaal Den Hamel te Guigoven.
N-VA Kortessem organiseert dan zijn driejaarlijkse bestuursverkiezingen. Wilt u zich kandidaat stellen? Geen probleem! Als N-VA-lid ontvangt u spoedig meer informatie hierover in uw brievenbus.

kortessem@n-va.be

SeniorenGids

www.n-va.be/kortessem

