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Wat vliegt de tijd toch voorbij. 2016 loopt al op zijn laatste benen en 2017 
staat voor de deur. Sta mij daarom toe om, in naam van de volledige 
N-VA ploeg, u alvast het allerbeste voor het nieuwe jaar toe te wensen! 

Het spreekwoord ‘de tijd is snel, gebruik 
hem wel’ liegt duidelijk niet. Ook het 
huidige gemeentebestuur begint al aan het 
vijfde jaar van de legislatuur. Samen met u 
stel ik vast dat de N-VA-mandatarissen hun 
tijd goed gebruikt hebben!

Een aangenaam en toekomstgericht 
Kortessem
Onze schepenen en raadsleden hebben 
de voorbije jaren talloze dossiers ter harte 
genomen om een aangenaam en toekomst-
gericht Kortessem voor u te creëren.  
Daarom vindt u in deze uitgave enkele 
recente verwezenlijkingen. We werpen 
ook een blik op de toekomst want de N-VA 

heeft nog heel wat voor u en uw Kortes-
semse buren en vrienden in petto. 

De komende twee jaar zal N-VA Kortessem 
zich in de gemeenteraad, de OCMW-raad, 
het schepencollege en daarbuiten voor u 
blijven inzetten. Ik wens u alvast veel  
leesplezier met 
ons laatste blad 
van 2016. 

Jan Diriken,  
ondervoorzitter 
N-VA Kortessem

N-VA-activiteiten

Ben jij er ook bij?

Nieuwjaarsreceptie
15 januari 2017
Van 10.30 uur tot 14 uur
Parochiezaal Vliermaalroot 

Paasontbijt
14 april 2017
Vanaf 10 uur
Zaal ’t Vlierhof

Pastabuffet
23 september 2017
CC Mozaïek

Draagt u N-VA Kortessem een warm hart toe? Wilt u een steentje bijdragen – op welke 
manier dan ook – aan onze afdelingswerking? Aarzel dan niet om een van onze  
bestuursleden te contacteren. 

Alle informatie vindt u op onze website www.n-va.be/kortessem.

N-VA richt warme oproep aan u

N-VA kijkt vol vertrouwen naar

Werken jeugdhuis vorderen snel p.2 Huis van het Kind in lente 2017 p.3
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Seniorendag opnieuw 
schot in de roos
In september organiseerde de Senioren 
Adviesraad Kortessem weer een 
Seniorendag. Onze ouderen genoten 
van een gezellige en fijne dag met 
smakelijk eten, hartelijk gelach, vrolijk 
gezang en gezellige babbels. 

Met dank aan de SARK-raad.

Cel Lokale Economie 
ondersteunt ondernemers
Als Kortessems ondernemer kan u voortaan met 
al uw vragen terecht bij de kersverse cel Lokale 
Economie. Bevoegd N-VA-schepen Luc Dullaers 
zette zijn schouders onder dit initiatief: “De 
cel wil ondernemers actief informeren en een 
aanspreekpunt zijn voor vragen en problemen. 
Daarnaast willen we de Kortessemse ondernemers 
op regelmatige tijdstippen samenbrengen met een 
spreker of voor een debatavond. Op die manier 
kunnen zij hun netwerk verder uitbouwen en 
ontwikkelen er zich vast nieuwe kansen!”

Contacteer de cel Lokale Economie via  
jorissenjos@pandora.be.

Minder hondenpoep op uw stoep!
Voor velen is een wandeling met uw trouwe viervoeter een dagelijks ritueel. Helaas laten deze speelse vrienden ook ongewild minder 
aangename sporen achter. Worden die niet meteen opgeruimd, dan leidt dat al gauw tot (terechte) ergernis bij de buurtbewoners.  
Als oplossing stelt N-VA Kortessem een aantal hondenweides voor. Daar kan uw hond ongehinderd zijn boodschap doen.

De N-VA wil ook investeren in een aantal speciale vuilbakken voor hondenpoep, de zogenaamde 
hondenpoepbuis. Deze buizen voorzien we niet enkel aan de hondenweides maar ook op andere 
populaire wandelplaatsen. Voor de aankoop van deze hondenpoepbuizen kan de gemeente zelfs  
een subsidie krijgen van OVAM. Op deze manier bieden we u een alternatief om uw wandelingen, 
al dan niet met hond, zo aangenaam mogelijk te maken en te houden.

Christy Goddet, schepen van Dierenwelzijn

Bouw jeugdhuis Guigoven schiet aardig op
Eindelijk komt er schot in de bouwwerf langs zaal Den Hamel in  
Guigoven. Omdat de aannemer enkele jaren geleden failliet ging, lagen de 
werken lange tijd stil. N-VA-schepen Luc Dullaers is dan ook fier dat er een 
oplossing uit de bus is gekomen die alle partijen tevreden stelt.

De bouwplannen voor het jeugdhuis werden bovendien herzien. De oorspronke-
lijke kruipkelder van 80 cm hoogte werd verhoogd tot 2 meter. Hierdoor heeft de 
jeugd twee volwaardige verdiepingen ter beschikking in plaats van één. Daarnaast 
drukten we de kosten merkbaar: 
het originele concept kostte een 
miljoen. Nu is dat nog de helft. 

Voor de financiering kende de 
gemeente de vzw Bra Chique  
(een samenwerking tussen de 
jeugd en de Guigovense samen- 
leving) een lening toe. De opleve-
ring van de nieuwe jeugdlokalen is 
voorzien voor april 2017.

Luc Dullaers, schepen van  
Ruimtelijke Ordening

Nieuwe hartritmetoestellen aan sportaccommodaties
Uw veiligheid, onze zorg
Acuut hartfalen tijdens het sporten is nooit uit te sluiten. Daarom  
installeert de gemeente op vraag van de N-VA drie bijkomende AED- 
toestellen, die elektrische schokken geven bij hartfalen. Twee toestellen 
worden geplaatst bij de voetbalclubs in Vliermaal en Kortessem.  
Het derde toestel kan je vinden aan het sportpark De Weyer, waar  
dagelijks vele sportclubs gebruik maken van de sporthallen.

Schepen van Sport Christy Goddet: “Omdat het 
risico het grootst is op plaatsen waar er veel ge-
sport wordt, zou het onverantwoord zijn om niet 
in dergelijke toestellen te investeren. Uw veiligheid 
tijdens het sporten is onze verantwoordelijkheid”.

Christy Goddet, schepen van Sport

Luierbank schiet uit de startblokken
Als u zelf jonge kinderen heeft, weet u wellicht dat 
luiers handenvol geld kosten. De aankoop ervan 
kan een serieuze hap uit uw budget betekenen. 
Wanneer uw kinderen dan ook nog eens snel de luiers 
ontgroeien, kan u met een aanzienlijk overschot 
blijven zitten. OCMW-voorzitter Steffi Philtjens 
lanceerde daarom een luierbank. Het initiatief startte 
op 1 december.

“In de luierbank worden overschotten van luiers ingezameld 
om deze vervolgens te herverdelen”, verklaart Steffi. “Kansarme 
gezinnen krijgen op deze manier de kans om luierpakketten 
aan een sterk verlaagde prijs aan te schaffen. Als uw gezin in 
aanmerking komt, kan u voor de prijs van één luttele euro een 
pakket van 25 luiers kopen tijdens de voedselbedelingen van 
Sint-Vincentius Kortessem.” 

Heeft u nog luiers op overschot? Dan kunt u voortaan uw teveel 
aan luiers doneren aan een aantal ophaalpunten. Indien u niet 
over luiers beschikt maar dit initiatief toch wenst te steunen, 

kan u een bijdrage storten op de 
luierrekening BE82 7360 3430 9368. 

Steffi Philtjens, OCMW-voorzitter

Huis van het Kind in de lente uit de startblokken
Valt het u op dat de kinderen tegenwoordig steeds minder bewegen? Het is alleszins de conclusie van 
recent wetenschappelijk onderzoek aan de PXL, waaruit naar voren komt dat het steeds grotere aanbod 
aan computerspelletjes en kinderprogramma’s niet alleen de fysieke maar ook de sociale ontwikkeling van 
kinderen remt.  Vanuit deze optiek wil het OCMW van start gaan met een spel-o-theek in Vliermaalroot. 
OCMW-voorzitter Steffi Philtjens: ”In onze spelotheek kan 
iedereen terecht voor met name actief (buiten)speelgoed voor 
kinderen. Uw kinderen komen bij ons in contact met elkaar 
en doordat ze met ons speelgoed buiten spelen, is er nog meer 
mogelijkheid om in contact te komen met andere kinderen 
in de buurt. Ook voor u, als ouder, biedt de spelotheek een 
meerwaarde. U kan er andere ouders uit de buurt ontmoeten of 
een antwoord krijgen op uw vragen over verzorging, financiën 
en opvoeding. Indien nodig verwijzen we u door naar andere 
instanties die ook op dezelfde locatie terug te vinden zijn.”

Daarnaast worden er in het Huis van het Kind en in de andere 
deelgemeenten regelmatig infoavonden georganiseerd. Eens het 
project van start is gegaan, garanderen OCMW en gemeente dat 
het op de sporen blijft. De feestelijke opening wordt voorzien in 
de lente van 2017. Een uitnodiging volgt tijdig. We hopen u vaak 

te mogen ontmoeten in Het Huis van het Kind en de  
spel-o-theek!

 Meer informatie?
 Celine Pirlet (OCMW Kortessem):  
011 85 82 70
 Jean Nijs (Sint-Vincentius Kortessem):  
0474 05 52 38

  Onze schepenen zetten de Kortessemse 

vrijwilligers mee in de bloemen.  De N-VA hielp de Sint graag bij 

zijn intrede.

N-VA: actief in Kortessem

  Onze mandatarissen herdachten samen met de bevolking 11 november.



n-va.be/deveranderingwerkt

Ondernemen zit weer in de lift! In de afgelopen 10 jaar waren er nooit zoveel 
starters met zin om te ondernemen. Voor onze kmo’s werd het aanwerven 

van werknemers een pak goedkoper. En voor grote bedrijven en zelfstandigen 
gingen de sociale bijdragen fors omlaag. Een echte economische boost 

die bedrijven laat groeien, mensen werkgelegenheid biedt en de overheid 
extra inkomsten geeft.

MEER NIEUWE BEDRIJVEN

6,7%
De Verandering Werkt. Ook voor u!

Isabelle Storme 
Jonge starter

Peter Koyen 
Buschauffeur bij De Lijn

Nathalie Pieters 
Poetsvrouw bij het OCMW

Peter Vyncke 
Ondernemer van het jaar

Ontdek hoe deze vier Vlamingen 
de Verandering ervaren op

n-va.be/deveranderingwerkt

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

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

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.

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:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /


