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Wij saneren omdat het niet anders kan. Om uw toekomst veilig te stellen. Om het faillissement van onze
gemeentelijke financiën af te wenden.
Luc Dullaers - Eerste schepen

Moeilijke oefening, maar N-VA gaat de uitdaging aan
N-VA Kortessem bepaalt nu al bijna twee jaar mee het beleid in onze gemeente. De financiële toestand die we
erfden viel tegen. Bovendien zit de economie, de tijd, de conjunctuur ons niet mee. Wij staan voor een moeilijke
oefening. Maar laat me duidelijk zijn: de bedoeling is dat de Kortessemnaar hier uiteindelijk beter zal uitkomen.
Wij doen wat de vorige twaalf jaar
had moeten gebeuren: de tering naar
de nering zetten en orde op zaken
stellen. En ik ben daar eerlijk in: de
mensen en de verenigingen zullen
dat merken. Maar elk offer dat we
brengen, is er een voor een beter
Kortessem voor onze kinderen en
kleinkinderen. Zo kunnen ook zij
in een veilige en gezonde gemeente
leven de komende decennia.

V.U.: Dag Pas, Geelseweg 185, 2250 Olen

Voor uw kinderen en kleinkinderen
Wij besparen dus niet louter om
te besparen of omdat wij dat fijn
vinden. Het zou natuurlijk fijner
zijn mochten wij kunnen uitdelen of
alles op zijn beloop laten. Maar zoals
bewezen, leidt dat tot een financiële
catastrofe. Wij saneren omdat het
niet anders kan. Om uw toekomst
veilig te stellen. Om het faillissement
van onze gemeentelijke financiën af
te wenden.

www.n-va.be/kortessem

Wij saneren om nog welzijn en welvaart te creëren voor onze kinderen
en kleinkinderen. Wij saneren om de
komende generaties niet te verstikken onder een schuldenberg die wij
hen nalaten. Wij trachten ‘het koet’
toe te fietsen tot normale proportie.

Verantwoordelijkheid belonen
Anderzijds willen wij geen sociale
afbraak maar een sociale renovatie.
Wie zich inzet en wie werkt, mag
daar iets voor terug krijgen. Wij willen de samenhorigheid versterken.
Wij willen vooruitgaan maar we
laten niemand achter. Wie valt, trekken wij terug recht. Wij moeten een
baken zijn voor ieder die hulp nodig
heeft en verdient.
Kortom: wij willen verandering om
terug vooruit te gaan. Als overheid
hebben wij een doorslaggevende
voorbeeldfunctie in de samenleving.

Wij moeten onze gemeente als een
goede huisvader beheren.

Niet bot besparen, maar slim
hervormen
In de eerste plaats moet onze begroting op orde gebracht, net zoals elk
huishouden dat moet doen. Wij gaan
dat niet doen door botte besparingen maar door hervormingen. Wij
moeten dat doen door een efficiënter,
verantwoorder beleid te voeren. Zo
betrachten wij een efficiënter personeelsbeleid en realistischere tarieven
voor gemeentelijk gebruik van gemeenschapsgoederen. De volgende
generaties zullen er ons dankbaar
voor zijn. Wij willen onze kinderen,
kleinkinderen en volgende generaties recht in de ogen durven kijken
over de wijze waarop wij dit stukje
Vlaanderenland, met de naam Kortessem, hebben beheerd en bestuurd.
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Hemelspark: ontspanning voor jong
en oud
Op 5 oktober werd het Hemelspark in Kortessem feestelijk geopend.
De locatie kreeg een volledig nieuwe inrichting en bestemming. Het
voormalige park werd omgetoverd tot een wandel- en natuurspeelplek voor
jong en oud.
De N-VA is fier een steentje te hebben bijgedragen aan deze realisatie van VLM
en het gemeentebestuur. Dit bijna 3 ha groot terrein vlakbij de dorpskern en
gelegen in de vallei van de winterbeek bevat een speelheuvel, een sport- en
speelweide, een speelvijver met een eiland en een speelbos. Een aanrader om
met het gezin te ontspannen.

wij nodigen jullie vriendelijk uit op
zondag 25 januari 2015
van 11 uur tot 13.30 uur

K o r t e s s e m

’t Zoalke: st-amandusstraat 14 - Zammelen

Financiële toestand Kortessem is grote uitdaging
In tegenstelling tot wat sommigen beweren, is de toestand van onze gemeentefinanciën rampzalig. De economische en
financiële crisis treft iedereen: ons land, maar ook onze gemeente.

Goed nieuws

Door de lage intresten konden wij onze leningen herschikken. Dat levert een besparing op van ruwweg 40 000 euro.

Slecht nieuws:
• De inkomsten uit aanvullende gemeentebelasting zullen ongeveer 400 000 euro minder bedragen dan geraamd in de

Altijd een toffe tijd met N-VA Kortessem
Word nu lid van N-VA Kortessem en sluit je aan bij onze toffe bende.
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•
•
•

meerjarenbegroting.
Onze tussenkomst in de brandweerkosten zal met ongeveer 300 000 euro stijgen (hopelijk gespreid over meerdere jaren).
Van het Gemeentefonds zullen wij ongeveer 40 000 euro minder ontvangen.
De responsabiliseringsbijdrage voor de pensioenen zal ongeveer 45 000 euro verhogen.Wij moeten meer dan 800 000 euro
aan oninbare vorderingen afschrijven, want hiervoor werd de afgelopen 24 jaar nooit een uitzuivering van uitgevoerd.

Hoe kunt u lid worden?
• Neem een kijkje op onze website www.n-va.be/kortessem
• Neem contact op met één van onze bestuursleden.

Voor een gemeente met iets meer dan 3 000 woonsten is dat allemaal veel. Eigenlijk teveel. We werken aan een betere
toekomst. Het doet misschien wat pijn, maar de lijn uit het verleden verder trekken, is met de ogen open het ravijn inrijden.

Wij brengen de formaliteiten graag in orde voor u.

Luc Dullaers

Klink op het nieuwe jaar
Als N-VA-schepen van Feestelijkheden ben ik bijzonder verheugd dat de gemeente Kortessem voor het eerst sinds de
fusie een nieuwjaarsreceptie organiseert voor heel de bevolking. De N-VA klinkt op zondag januari, van
11 tot 13 uur, samen met heel Kortessem op 2015 op het plein aan Sportpark De Weyer.
Deze receptie wordt weliswaar gratis aangeboden aan alle inwoners van Kortessem en zal de gemeente
toch nagenoeg niets kosten. De dranken zullen immers gesponsord worden door brouwerijen, die met de
gemeente een concessie hebben voor de gemeentelijke culturele gebouwen.

Haspengouws Kastelenlandschap: een aanrader
Op 28 oktober werd het boek ‘Het Haspengouws Kastelenlandschap’ van onze dorpsgenoot
Pierre Diriken voorgesteld. Het handelt over de 106 kastelen die in Haspengouw uitgezaaid
liggen. Een ideaal geschenk voor bij de feestdagen! Het boek is te verkrijgen bij de toeristische
dienst van de gemeente Kortessem.

Peter Valkeneers
Schepen van Feestelijkheden

kortessem@n-va.be

www.n-va.be/kortessem
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Vlaamse Regering wil vertrouwen,
verbinden en vooruitgaan

Dit is niet alleen een besparingsregering, dit is vooral een herstel- en
hervormingsregering. De Vlamingen die op 25 mei voor verandering
kozen, krijgen dus écht een ander beleid. “Na 25 jaar gaat de PS eruit”,
zei N-VA-voorzitter Bart De Wever op het congres waar de N-VA-leden
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staatssecretarissen aan de nieuwe federale regering. Dat weerspiegelt meteen
ook haar positie als grootste Vlaamse partij binnen de regeringsploeg. Het
gaat bovendien om belangrijke bevoegdheden, zoals Binnenlandse Zaken,
Financiën, Defensie, Asiel en Migratie en Armoedebestrijding.
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Hoeveel en welke verbintenissen het uiteindelijk hebben gehaald, en in welke concrete maatregelen wij ze precies hebben
gegoten, kan je zelf nakijken op www.n-va.be/verbintenissen-regeerakkoord.
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N-VA levert ‘eerste burger’
V.l.n.r.: Johan Van Overtveldt (minister van Financiën), Elke Sleurs
(staatssecretaris voor Armoedebestrijding, Gelijke Kansen, Personen met een
Siegfried Bracke is de nieuwe Kamervoorzitter.
beperking, Bestrijding van de fiscale fraude en Wetenschapsbeleid), Steven
Daarmee is ook de ‘eerste burger van het land’
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