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KORTESSEM
Verenigd voor
Kortessem
De vakantie is voorbij. Dat betekent
ook dat we weer aan de drempel van
een nieuw schooljaar staan. En ik
moet zeggen: ik heb er zin in! Want
het bloeiende verenigingsleven in
Kortessem vult me met positieve
energie. Het is mooi om te zien hoe
jong en oud, sportclubs en jeugdbewegingen uiteenlopende activiteiten
hebben georganiseerd om de zomer
zo aangenaam mogelijk te maken.
Van een ‘stilvallend verenigingsleven’
was hier niets te merken.

V.U.: Luc Dullaers, Hasseltsesteenweg 15, 3720 Kortessem

Het N-VA-bestuur heeft de afgelopen
weken het nieuwe werkjaar voorbereid. Daarin verschillen we niet van
de andere clubs en verenigingen. Dit
was het ideale moment om eventjes
alles op een rijtje te zetten na de federale verkiezingen van mei 2014.
Vier jaar na het ontstaan, op initiatief
van Lothar Baldeweyns, Luc Dullaers
en mezelf, is N-VA Kortessem een
gevestigde waarde geworden, niet
alleen in de lokale politiek, maar ook
in de Kortessemse maatschappij. We
bewijzen zo elke dag dat de N-VA iets
positiefs kan betekenen voor onze
gemeente. Samen staan we sterk!

Freddy Vandeweyer
Voorzitter N-VA Kortessem

www.n-va.be/kortessem

Nieuws uit de OCMW-raad

Wonen is een basisrecht

Sinds januari 2013 zetelen twee N-VA-mandatarissen in de OCMW-raad van Kortessem. Lothar Baldewijns en
ikzelf hebben sindsdien kennisgemaakt met de échte werking van het OCMW.

Een huis, een thuis, een woonst: daar heeft iedereen
behoefte aan. Als schepen van Ruimtelijke Ordening
werk ik daarom samen met het ganse bestuur aan een
woonplan.

met bijna twintig woningen. In Vliermaalroot komen
appartementen. In Kortessem willen wij de mogelijkheid
creëren tot aankoop van bouwkavels. We zullen zorgen
voor woonsten voor junior en senior.

VOOR ELK WAT WILS

VOOR ELK WAT WILS

In tegenstelling tot wat er ‘op café’ hierover verteld wordt, zien wij dat het
personeel van het Openbaar Centrum voor Maatschappelijk Welzijn dag in
dag uit de cliënten centraal stelt. Dit uit zich in allerlei mooie voorbeelden:
•
•
•
•

gezinshelpers die ervoor zorgen dat onze ouderen nog naar de winkel
kunnen gaan
cliënten in arbeidstrajectbegeleiding die hun weg vinden naar dé job
mensen die hun financiën weer op de rails krijgen door budgetbegeleiding
kansarme kinderen die genieten van een leuk sinterklaasfeest

Wij willen in Kortessem een aanbod realiseren dat voor
elk wat wils inhoudt. Woonsten om te huren én te kopen,
bouwgronden, huizen én appartementen, maar ook

NEEN TEGEN AGRESSIE

In deze barre financiële tijd is bovenstaande niet altijd vanzelfsprekend. Zo lazen we in Het Belang van Limburg dat
er steeds meer agressie voorkomt in de OCMW’s. Namens de OCMW-raad hopen Lothar en ik dat dit in Kortessem
binnen de perken blijft. Uiteraard is het begrijpelijk dat de emoties al eens hoog oplopen. Anderzijds is het ook belangrijk dat er wederzijds respect mogelijk blijft. Dat kan er enkel zijn indien de grenzen van de maatschappelijk werkers
gerespecteerd worden. Wij blijven hier – samen met de voltallige OCMW-raad – over waken. Zo werd door onze fractie
al het idee geopperd om intern aandacht te besteden aan een (preventie)plan rond agressie.

GEZINNEN ONDERSTEUNEN OM JONGEREN KANSEN TE GEVEN

Wij zijn ook van mening dat een goede samenwerking met de gemeente en gezinsondersteunende organisaties een belangrijk middel is in de bestrijding van de kinderarmoede. Dit
uit zich vandaag al in de steun die STOP 4-7 krijgt van
gemeente en OCMW. Deze methodiek wordt door CKG
Molenberg aangeboden voor kinderen tussen vier en acht
jaar met gedragsproblemen, hun ouders en leerkrachten.
Ik citeer graag Steven Groenez om duidelijk te maken dat
dit zeer veel voordelen voor onze kinderen oplevert:
Steffi Philtjens
‘Jonge kinderen die goed ondersteund worden, kennen vlotOCMW-raadslid
tere schoolloopbanen en hebben als volwassene minder kans
op werkloosheid. Bovendien blijkt dat kinderen met een solide
opvoedingsbasis zich niet alleen beter cognitief ontwikkelen, maar ook socio-emotioneel sterker in hun schoenen staan. Dat laatste is, zoals onder meer de studie van Heckman aantoont,
van even groot belang om als volwassene succesvol door het leven te gaan.’ (1)

sociale woningen. Een goede mix moet onze bevolking
diversifiëren en kansen bieden aan jong en oud om zijn
gading te vinden.
Zo komen er sociale huurwoningen in Kortessem en
Vliermaalroot en sociale koopwoningen in Guigoven. In
Vliermaal is er aanbod aan de Valgaer, een nieuwe wijk

Kortessem moet een bruisende
gemeente zijn, die leeft en
waar het goed is om te toeven.
Om dat te bereiken is het
belangrijk dat jonge mensen
aangemoedigd worden om zich
in deze gemeente te vestigen
en de ouderen hier onbezorgd
hun oude dag kunnen beleven.
Ook de gezinnen vergeten
Luc Dullaers
we natuurlijk niet: zij moeten
Schepen van Ruimtelijke
in Kortessem een gelukkige
Ordening
toekomst kunnen uitbouwen,
voor hen en voor hun
nakomelingen. Ondernemers zijn in onze gemeente niet
alleen welkom als inwoners, maar ook om hun bedrijf
te vestigen. De ondernemers zijn immers de motor van
onze conjunctuur.
Kortessem moet sprankelen van leven en tevredenheid,
maar Kortessem moet ook landelijk blijven.
Daarom stellen wij het woonplan op maat van onze
dorpsgemeenschap op. Er zal in de komende maanden
en jaren voor ieders smaak en goesting een aanbod zijn
in onze gemeente, dat beloof ik u.

Doe mee met de leukste club van Kortessem!

Uiteraard moeten we niet enkel ingrijpen bij vroege gedragsproblemen. Ook daarvoor moeten we erover waken dat
kinderen en ouders de ondersteuning krijgen die ze nodig hebben. Vandaar dat we de samenwerking tussen gemeente
en OCMW zo toejuichen.

HUIS VAN HET KIND BRENGT OUDERS SAMEN

Kinderarmoede wordt namelijk allereerst opgemerkt op school. De N-VA vindt het
daarom belangrijk om reeds in de basisschool extra aandacht te hebben voor deze kinderen. Regelmatige vorming en bijscholing van leerkrachten kunnen hieraan bijdragen.
Daarnaast kunnen we nóg vroeger ouders en hun jonge kinderen bijstaan.
Door de nakende installatie van ‘Het Huis van het Kind’ wordt dit ook in Kortessem
concreet in de praktijk gebracht. Deze plaats zal ouders bij elkaar brengen en ondersteunen waar nodig. Krachtig punt in hun werking is de vraaggerichtheid om door
inbreng van de ouders tegemoet te kunnen komen aan wat hun gezinnen echt nodig
hebben.
Daarnaast vormt ‘Het Huis’ door zijn centrale plaats in het werkveld een ideale verwijzer naar meer intensieve begeleiding (zoals mobiele begeleiding door een Centrum voor Kinderzorg en Gezinsondersteuning oftewel CKG) indien dit nodig blijkt.

N-VA Kortessem kan altijd enthousiaste medewerkers gebruiken. Samen staan we namelijk sterk en kunnen we heel
wat verwezenlijken.
•
•
•
•

Neemt u graag initiatief?
Houdt u ervan om activiteiten te organiseren?
Gaat u graag eens mee op ronde om onze folders uit te delen of ziet u het zitten om tijdens kiescampagnes borden
te plaatsen?
Wil u deel uit maken van een denktank die de N-VA nog beter op de kaart kan zetten in onze gemeente?

Laat het ons weten. U bent van harte welkom.
Neem gerust contact op met een plaatselijk bestuurslid of met onze voorzitter Freddy Vandeweyer op gsm-nummer
0479 56 52 76. De gegevens van alle bestuursleden vindt u op www.n-va.be/kortessem.

(1) Weliswaar.be, Dossier Kinderarmoede.http://www.weliswaar.be/modulefiles/magazines/111-kinderarmoede/pdfs/dossier-kinderarmoede.pdf, 2008, p. 14

kortessem@n-va.be

www.n-va.be/kortessem
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Vlaamse Regering wil vertrouwen,
verbinden en vooruitgaan
De N-VA heeft het roer van de nieuwe Vlaamse Regering
stevig in handen. Een regering die een duidelijk en
krachtig antwoord wil bieden op de budgettaire en sociale
uitdagingen waar Vlaanderen voor staat. Een regering die
wil vertrouwen, verbinden en vooruitgaan.
Geert Bourgeois, Vlaams minister-president: “Het Vlaamse
regeerakkoord stelt een echte verandering voorop. Een
kleine, slagvaardige overheid met minder overheidsbeslag,
minder regels en minder lasten en met meer ruimte voor
investeringen. We staan voor moeilijke budgettaire tijden.
Inspanningen zijn nodig, want deze Vlaamse Regering wil
haar begroting in evenwicht houden. Zo creëren we ruimte
om te investeren in onze economie én in de zorg.”

Philippe Muyters: Vlaams minister van Werk, Economie, Innovatie en Sport
Jan Peumans: voorzitter Vlaams Parlement
Liesbeth Homans: viceminister-president en Vlaams minister van Binnenlands Bestuur, Inburgering, Wonen, Gelijke Kansen en
Armoedebestrijding
Geert Bourgeois: minister-president van de Vlaamse Regering en Vlaams minister van Buitenlands Beleid en Onroerend Erfgoed
Ben Weyts: Vlaams minister van Mobiliteit, Openbare Werken, Vlaamse Rand, Toerisme en Dierenwelzijn

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.
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n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
n Ik wens het N-VA-programma te ontvangen.
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