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NIEUWJAARSRECEPTIE
vanaf 10.30 uur
Buurthuis Den
Hamel
Brandstraat 3,
Guigoven

N-VA Kortessem wil 2013 feestelijk
inzetten. Daarom heten we u van
harte welkom op de
nieuwjaarsreceptie van onze
afdeling. We verwelkomen u met
een hapje en een drankje en
beloven u een gezellige babbel over
het nieuwe gemeentebestuur en
hete hangijzers.

V.U.: Luc Dullaers - Hasseltsesteenweg 15 - 3720 Kortessem - luc.dullaers@n-va.be

MAANDAG

1
april

PAASEIERENRAAP EN
PAASBRUNCH

We zijn er vroeg
bij, maar gezien
de overrompeling
van dit jaar willen we niets aan
het toeval overlaten. Daarom
vragen we jullie alvast om
paasmaandag 1 april vrij te
houden in jullie agenda’s (en
dat is geen grap!). Details leest
u in een volgend huis-aanhuisblad en op onze webstek.

2013

N-VA KORTESSEM ZET ZICH ZES JAAR LANG IN VOOR U
Beste inwoners van Kortessem,
De verkiezingen zijn voorbij. De burger heeft zijn stem laten horen over het
gevoerde en te voeren beleid. De teerlingen zijn geworpen. Sommigen zijn
tevreden, anderen ontgoocheld. Niet alleen omwille van het resultaat zijn we
blij dat het achter de rug is. Het was immers niet alleen een leerrijke en
gezellige, maar ook een stresserende periode.

MEERWAARDE VOOR DE LOKALE POLITIEK
Wij verontschuldigen ons als wij u op enige wijze gehinderd of geërgerd
hebben, ook al hebben we geprobeerd visuele vervuiling – borden en affiches in
het landschap – tot een minimum te beperken. Misschien puilde uw brievenbus
af en toe uit van de folders. Maar de N-VA zal altijd de burgers, en zeker
kiezers in een democratie, voldoende inlichten, opdat ze met kennis van zaken
zouden kunnen stemmen.
Koos u voor een andere partij dan de onze? Dat is uw recht: even goede
vrienden. Niettemin hopen wij in de toekomst te bewijzen dat de N-VA een
meerwaarde is voor de lokale politiek.

N-VA ZET SCHOUDERS ONDER WARME KORTESSEMSE SAMENLEVING
Wij danken in het bijzonder onze kiezers voor het geloof en het vertrouwen dat
zij in ons hadden om ons nu al hun stem te geven. N-VA Kortessem belooft
haar uiterste best te doen en uw vertrouwen niet te
beschamen. Ons N-VA-team gaat voor verandering: Denken,
durven en doen!
Wij zullen er in het college en in de gemeenteraad onze
schouders onder zetten, voor het welzijn van de huidige en
toekomstige generaties. Onze betrachting is een rechtvaardige, warme en sociale samenleving waarin wij er voor
elkaar zijn en het ondernemen maximaal gestimuleerd wordt.
Bedankt en… hopelijk zien we mekaar nog vaak.

LUC DULLAERS,
Eerste Schepen

De N-VA voert de volgende zes jaar mee
beleid in Kortessem.

www.n-va.be/kortessem

DENKEN.DURVEN.DOEN.

De N-VA: uw stem in de gemeenteraad
U gaf op 14 oktober in groten getale uw steun aan het
programma van N-VA Kortessem. Onze schepenen,
OCMW- en gemeenteraadsleden zullen er de volgende
zes jaar alles aan doen om de krachtlijnen van onze
visie door te drukken.

LUC DULLAERS
Eerste schepen
Beste mensen, bedankt voor de steun
en het vertrouwen die de N-VA van u
kreeg.
Wij zullen hard werken aan een beleid
dat de toekomst van deze en volgende generaties veilig
wil stellen. Zoals u weet, streven wij naar een
rechtvaardig, eerlijk, transparant en efficiënt beleid met
respect voor wie het toekomt, op maat van onze
leefgemeenschap.
Hopelijk lukt ons dat, samen met coalitiepartner CD&V.
Als eerste schepen kreeg ik de bevoegdheden
Ruimtelijke Ordening, Toerisme, Senioren en Lokale
Economie toebedeeld. Ik vroeg niet om een lichte last,
maar reken op een sterke rug.

STEFFI PHILTJENS
OCMW-raadslid
OCMW-voorzitter vanaf 2016
Vandaag wil ik jullie nogmaals
bedanken voor jullie stem op de
N-VA en voor de daarbij horende kans.
Daarnaast richt ik ook een woord van
dank tot mijn partijgenoten: zonder hun hulp en steun
was dit ons niet gelukt! Zo kunnen we vanaf januari 2013,
samen met CD&V, voluit voor de verandering in
Kortessem gaan.
Aangezien ik werk in de sociale sector, zal mijn aandacht
binnen de gemeente ook vooral hier naar uitgaan. Een
goed sociaal beleid met aandacht voor adequate hulp en
ondersteuning draag ik hoog in het vaandel.
Als raadslid in het OCMW en - nadien - als OCMWvoorzitter ga ik hier samen met de collega’s over waken.

CHRISTY GODDET
Gemeenteraadslid - Schepen vanaf 2016
Graag wil ik bij deze alle mensen
bedanken die voor de N-VA en voor mij
gestemd hebben. Bedankt voor jullie
vertrouwen en voor de kans die we
krijgen om de verandering in
Kortessem te realiseren.

kortessem@n-va.be

Na de euforie gaat het echte werk nu pas beginnen,
maar jullie kunnen er van op aan dat ik me voor 100
procent zal inzetten om mijn taak naar behoren te
vervullen.
Tot slot wil ik ook nog eens ALLE kandidaten op onze lijst
proficiat wensen, alsook een woord van dank richten aan
ALLE mensen die achter de schermen hebben
meegewerkt.
We hebben dit succes enkel maar als groep kunnen
bereiken!

PETER VALKENEERS
Schepen
Vooreerst hartelijk dank voor de stem
én steun die we kregen! Als nieuwe
partij in Kortessem hebben wij
meteen vier verkozenen. Een duidelijk
bewijs dus dat er in onze gemeente
nood is aan verandering. Wij beloven u dan ook ons
uiterste best te zullen doen en uw vertrouwen niet te
beschamen.
Na de campagne volgt nu het echte werk en ik zal niet
nalaten mijn steentje bij te dragen tot een constructief
onderwijs- en sportbeleid.
Betere communicatie met de burgers en het
herwaarderen van grote en kleine evenementen in alle
kerkdorpen zijn voor mij zeker ook prioritair.

WESLEY SERVAES
Gemeenteraadslid
Op 14 oktober trokken we met zijn
allen naar de stembus. De N-VA bracht
een schitterende ploeg in stelling: een
mix van ervaring en vernieuwing.
Voor mezelf was het een eer deze ploeg
mee gestalte te geven.
Hierbij wil ik dan ook iedereen bedanken voor het
vertrouwen dat we kregen. Persoonlijk ben ik zeer
verheugd om deel te mogen uitmaken van de
gemeenteraad.
Luisteren en er zijn voor de Kortessemse bevolking,
eerlijkheid en gedrevenheid, zijn volgens mij de logische
kernwoorden in de uitvoering van mijn mandaat.

Jong N-VA van start in Kortessem
Iets meer dan twee maanden geleden zag Jong N-VA
Kortessem het levenslicht, met als doel de Kortessemse
jongeren te betrekken in het politieke landschap van
onze gemeente. Met behulp van een aantal activiteiten
per jaar zullen we proberen de jongeren in onze
gemeente kennis te laten maken met de politiek.

verwarmende jenever, glühwein en erwtensoep droegen
allemaal bij aan de grote opkomst en gezelligheid. Jong
N-VA Kortessem kijkt daarom al reikhalzend uit naar de
volgende editie waar we zeker opnieuw van de partij
zullen zijn!
De kerntaken van Jong N-VA Kortessem zullen worden
verzorgd door ons onlangs verkozen bestuur maar
uiteraard is iedereen meer dan welkom om zich bij ons
aan te sluiten. Ben je tussen de 16 en 30 jaar en heb je
interesse om lid te worden (lidgeld 5 euro, met gratis
T-shirt)? Contacteer ons dan via jan.diriken@jongnva.be
of via Facebook: JongNVAKortessem.

Dit zullen uiteraard niet uitsluitend gespreksavonden en
debatten zijn maar ook ontspanningsmomenten zoals
bijvoorbeeld kerstmarkt, fuif, karting, filmavond of
kroegentocht. Het sociale en ontspannende aspect is
immers zeer belangrijk voor ons.
Ook kunnen we - als groep jongeren - via deze weg onze
stempel drukken op het beleid van onze gemeente,
dankzij N-VA-schepenen en -raadsleden Luc, Peter,
Christy en Steffi. Ook integratie in de partijraad en een
effectieve stem in een van de werkgroepen van N-VA
Kortessem zijn mogelijk op deze manier.
Op 13 december vond onze eerste Jong N-VA-activiteit
plaats op de Kortessemse kerstmarkt. Het goede weer en

Jan Diriken
Voorzitter Jong-NVA Kortessem

Lid worden van de N-VA?
De N-VA is de snelst groeiende partij van Vlaanderen. Elke maand sluiten
honderden nieuwe mensen zich aan.
Wilt u ook uw stem laten horen binnen onze partij? Vindt u eveneens dat de
slogan 'Denken. Durven. Doen.' luider moet klinken, over heel Vlaanderen?
Sluit u dan nu aan bij N-VA Kortessem. Hoofdleden betalen 12,50 euro, wie
jonger is dan 30 slechts 5 euro. Bijleden in hetzelfde gezin kunnen lid worden
voor 2,5 euro.
Neem contact op met ons voor meer informatie: kortessem@n-va.be.

www.n-va.be/kortessem
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Op 14 oktober stemde heel Vlaanderen krachtig voor
verandering. De N-VA haalde dan ook een knap
resultaat. Zo komt er verandering in de Dorpsstraat.
Morgen is het zover. Kiest u voor de N-VA, dan gaat u resoluut
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agenda
Bart De Wever
Algemeen voorzitter N-VA

Bart De Wever
De verandering
Algemeen
voorzitterbegint
N-VA morgen.

De Vlaamse Regering,
met N-VA, doet wél
wat ze moet doen!

De regering-Di Rupo zit straks een jaar in het zadel. Tijd dus voor een evaluatie.
Di Rupo en zijn ministers zijn nooit vies van een stevige goednieuwsshow,
maar valt er echt goed nieuws te melden? En wat leren de Vlamingen van
de regeringsdeelname van CD&V, sp.a en Open Vld? Worden de vele
beloftes ook waargemaakt?
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In schril contrast met de
regering-Di Rupo bereikt
Vlaanderen al voor het derde jaar
op rij een begroting in evenwicht:

onde

 zonder nieuwe belastingen
 met vooral besparingen op de
eigen werking
 met extra investeringen in
economie en welzijn
 met snellere
vergunningsprocedures waar
iedereen beter van wordt

DAL

EN

Voor de N-VA is het palmares van de regering-Di Rupo duidelijk. Om het in één zin te zeggen:
alles wat zou moeten dalen, stijgt en alles wat zou moeten stijgen, daalt.

Kortom: dit land staat ondersteboven. De regering-Di Rupo heeft niet alleen niét de steun van de meerderheid van de
Vlamingen; het regeringsbeleid van CD&V, sp.a en Open Vld brengt gewoon het tegendeel van wat de Vlaming al jaren vraagt.

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.

Daarom alleen al wordt het zaak de verkiezingen van juni 2014 met stip in de agenda te noteren.

DENKEN.DURVEN.DOEN.

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
n Ik wens de N-VA-standpunten 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
E: info@n-va.be - www.n-va.be
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