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KORTESSEM
HARD WERKEN AAN KORTESSEM
Beste Kortessemenaar,
U heeft alweer onze laatste uitgave voor dit jaar in
handen. Het jaar is weer bijna voorbij, en daarmee ook
de eerste twaalf maanden van deze legislatuur.

V.U.: Luc Dullaers, Hasseltsesteenweg 17, 3270 Kortessem - info@n-va.be

De N-VA verzette heel wat werk dit jaar. En dat
blijven we in 2014 ook doen. Voor u én met u!
Christy Goddet, N-VA-fractieleidster
Dat de tijd snel gaat zullen onze uitvoerende mandatarissen ongetwijfeld
kunnen bevestigen. Want hoewel zij
hard gewerkt hebben, was de tijd niet
in hun voordeel. Zo dienden niet alleen de beleidsplannen uitgeschreven
te worden maar moesten alle gemeentes van Vlaanderen ook een
sluitende meerjarenbegroting voorleggen, gebaseerd op strenge maar
rechtvaardige regels van de Vlaamse
overheid. Samen met de meerjarenplanning was dit een harde dobber.
Zeker als we rekening houden met de
rampzalige financiële toestand van
Kortessem en de algemene crisis die
ons allen raakt.

SNOEIEN OM TE GROEIEN
We moeten u dus niets wijs maken.
Het werd al aangekondigd in ons
verkiezingsprogramma dat we de tering naar de nering zouden moeten

zetten. Maar bij het einde van dit jaar
is pas duidelijk geworden hoe erg het
gesteld is met de Kortessemse financiën.
We zullen de broeksriem moeten aantrekken. Er zal bespaard worden. De
tijd van ongeremd geld door ramen
en deuren te gooien is voorbij. Het is
vijf voor twaalf. U leest hierover meer
in deze uitgave.

U KAN DE N-VA WEL SMAKEN
Toch wil ik van deze uitgave geen
slechtnieuwsshow maken en wil ik
eindigen met een positieve noot. Niet
enkel onze (uitvoerende) mandatarissen hebben het afgelopen jaar hard
gewerkt maar ook onze hele bestuursploeg. Zo heeft N-VA Kortessem het afgelopen jaar een aantal
activiteiten georganiseerd die toch
wel geslaagd mogen genoemd wor-

den. Denk maar aan onze nieuwjaarsreceptie, onze jaarlijkse brunch, onze
ledenactiviteiten en onze kaas- en
wijnavond, ...
Om van al deze activiteiten een succes te maken, hebben onze mensen
flink wat werk verzet. Ook bij evenementen die werden georganiseerd
door onze gemeente hebben onze
mensen hun steentje meer dan bijgedragen. Denk maar aan de Kom
Erbij-week.

BEDANKT AAN IEDEREEN DIE ZIJN
STEENTJE BIJDROEG AAN
KORTESSEM DIT JAAR
Bij deze wil ik al deze mensen die
niet meteen in de schijnwerpers staan
van harte danken. Jullie hulp en inzet
wordt ten zeerste geapprecieerd en
gewaardeerd. Een woordje van dank
ook aan al onze leden. Uw lidmaatschap betekent niet enkel een grote
steun voor ons, maar is tevens een
signaal dat we op de goede weg zijn.
Rest mij nog van jullie allemaal een
gelukkig, gezond en voorspoedig
2014 te wensen. Hopelijk kunnen we
samen een glas heffen op onze
Nieuwjaarsreceptie op 26 januari,
waarop u allen van harte uitgenodigd
bent.

N-VA Kortessem nodigt u van harte uit op haar

NIEUWJAARSRECEPTIE
zondag 26 januari 2014
van 10 uur tot 13.30 uur
Kasteelhoeve Dessener - Stationsstraat 47 - Wintershoven

www.n-va.be/kortessem

DENKEN.DURVEN.DOEN.

Verandering voor Kortessem
De N-VA is een partij die verantwoordelijkheid en respect hoog in het vaandel draagt, op
sociaal, financieel én menselijk vlak.

Denken, Durven, Doen ... om vooruit te gaan.
Luc Dullaers, eerste schepen

Een euro kan je geen tweemaal uitgeven en een euro die je niet hebt moet
je niet uitgeven. Een bestuurder moet
met gemeenschapsgeld omgaan alsof
het zijn eigen centen zijn en zich niet
te pas en te onpas Sinterklaas wanen,
zoals wij maar al te dikwijls moeten
vaststellen.

De ogen sluiten en verder doorgaan
als voorheen is even gemakkelijk als
onverantwoordelijk. Bij ongewijzigd
financieel beleid zou de financiële
toestand van onze gemeente totaal
ontsporen. En dat zou buitengewoon
onverantwoordelijk en volstrekt asociaal zijn.

Uw welvaart veilig stellen

De uitdagingen niet doorschuiven
naar volgende generaties

Daarom willen wij veranderen. Geen
‘verandering om de verandering’
maar wel om vooruit te gaan. Verandering - in onze gemeente, onze provincie, ons land- is nodig om onze
welvaart en welzijn veilig te stellen
en ons sociaal weefsel te beschermen.
Verandering vergt moed.

N-VA Kortessem wil een gezonde gemeente waar het goed is om te leven
en te toeven. Wij willen het beste
voor jong en oud, voor verenigingsleven en onderneming. Wij willen een
steun zijn voor wie werkt en een sociaal vangnet voor wie tegenslag heeft.

Dat mag niet gebeuren door de schulden op te stapelen en door te schuiven naar de volgende generaties.
Koken kost geld en eenmaal zal de
rekening toch moeten betaald worden. Wij willen een beleid dat diegenen die na ons komen - onze
kinderen en kleinkinderen - niet opzadelt met lasten en schulden omdat
wij te laf waren onze verantwoordelijkheid te dragen en te zorgen dat de
rekeningen betaald werden.

Moed om te besturen is nodig
De N-VA wil in Kortessem een uit de
hand gelopen financiële toestand
terug gezond maken. Die weg vergt
moed. Moed om te besturen in
Kortessem: misschien streng maar
wel rechtvaardig. En we zeggen het
nu al “er zal bespaard moeten worden”. Dat zal misschien hier of daar
wat pijn doen, maar weet dat we het
niet voor ons plezier doen en het ook
liever anders zagen. Maar we doen
het omdat we daar op termijn voor
onszelf, onze kinderen en kleinkinderen beter van worden.

In dankbare herinnering
Het is een donderdag in oktober, de zon schijnt nazomers door de ruiten. De
zomer krijgt zijn tweede adem en de bomen verliezen hun eerste bladeren. Op
mijn computer loopt een bericht binnen: ‘Bob Daelemans, 70 jaar, lid N-VA is
overleden’. Met ongeloof staren we naar het scherm waar het bericht in versteven
letters op ons netvlies wordt geprojecteerd. Vorig weekend spraken we mekaar
nog via telefoon.
N-VA Kortessem verliest een lid, een medekandidaat (zevende op de lijst bij de
gemeenteraadsverkiezingen 2012) en blijft verweesd achter.

IN MEMORIAM: BOB DAELEMANS

Bob was een man met een niet-aflatend doorzettingsvermogen, die ondanks alle
tegenslagen in zijn levensloop niet moest weten van klagen of zagen, maar zich
bleef inzetten in het maatschappelijk leven. Zo was hij jarenlang voorzitter van de
Kortessemse gehandicaptenraad en zetelde hij ook als gemeenteraadslid.

Bob was een schipper, een man voor alle seizoenen, die recht door zee gewend was verder dan de eerste golf naar het
einder te kijken. Hij streefde zijn doelstellingen na op een eerlijke, geloofwaardige en spontane wijze, wat respect
afdwong bij hen met wie hij in contact kwam.
N-VA Kortessem biedt zijn nabestaanden en familie haar oprecht medeleven aan bij het verlies dat hen treft.
Moge de herinnering aan die onvergetelijke Bob hen sterkte bieden.

kortessem@n-va.be

Kaas- en wijnavond is groot succes
N-VA Kortessem hield op zaterdag 30 november een kaas- en wijnavond
voor al haar leden en sympathisanten. Er was een zeer grote belangstelling:
meer dan 170 personen schoven aan. Ook van bevriende N-VA-afdelingen
en uit het schepencollege waren er heel wat aanwezigen.
Bij het binnenkomen werd iedereen vergast op een smakelijke welkomstdrink. Na een kort welkomstwoord door de voorzitter gingen we over tot
het echte feestmaal: vier verschillende degustatiewijnen, telkens vergezeld
door een schoteltje met kazen.
De enthousiaste leden van het bestuur fungeerden als ober van dienst.
Na het feestmaal werd er nog volop verder gefeest bij een lekker glas
wijn en of een frisdrank.

N-VA ALKEN, BORGLOON, DIEPENBEEK, HEERS,
KORTESSEM EN WELLEN NODIGEN JULLIE VRIENDELIJK UIT

Praatcafé
In ‘t

met...

SIEGFRIED BRACKE
VR. 7 FEBRUARI 2014
van 20u. tot 22u.

BEN WEYTS

VR. 21 FEBRUARI 2014

van 20u. tot 22u.
Waar? ‘t Vlierhof: Kersendaelstraat 1 - 3724 Vliermaal

K O R T E S S E M

www.n-va.be/kortessem

Di Rupo II
of N-VA?
Sociaal-economische
hervormingen en
confederalisme. Dát zijn de
twee krachtlijnen van ons
congres dat het eerste
weekend van februari
plaatsvindt.
• De N-VA wil al wie werkt,
spaart en onderneemt
belonen voor hun inzet.
Dat betekent: minder
belastingen, een slankere
overheid en schuldafbouw.
Enkel de N-VA durft dat
te zeggen. Maar alleen zo
kunnen we uit het dal
klimmen.
• We kunnen slechts
structureel hervormen als
we ook de structuren
hervormen. Daarom
hebben we confederalisme
nodig. Want als we de
structuren niet hervormen,
dan kunnen we de
sociaal-economische
maatregelen niet
verankeren.

“De keuze in 2014 is duidelijk.
Kiest u voor een regering-Di Rupo II?
Of stemt u voor de N-VA?”

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.

Bart De Wever - Voorzitter N-VA

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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