J a a r ga ng 2 015 - N r. 3 - s ep t emb er

KORTESSEM
Guigoven in evolutie

19 sociale koopwoningen met drie
slaapkamers
8 sociale bouwkavels (de linkse kavels net
achter ‘Den Hamel’)
Hier vindt u in primeur het inplantingsplan van de nieuwe woonwijk achter ‘Den Hamel’ in Guigoven. Dit project wordt
gerealiseerd door VMSW in 2015-2016. Voor meer info: Kleine Landeigendom Tongeren, Pliniuswal 1 in Tongeren,
tel 012 23 68 68

Italiaanse avond
V.U.: Vandeweyer Freddy, Veldweg 29, 3720 Kortessem

Zaterdag 19 september vanaf 17 uur
Parochiezaal De Bron
Wintershoven
Inschrijven voor 12 sept. via N-VA-leden of via
Josée Reynders: 0493-64 90 17
josee.reynders@n-va.be
of via onze website: www.n-va.be/kortessem
•
•
•

Volwassenen: 13 euro
kinderen 6 tot 12: 8 euro
kinderen 3 tot 6: 5 euro

www.n-va.be/kortessem

Pastabuffe
t
à volonté
4 pasta’s

Project speelweefsel Vliermaalroot

Boeren in nesten
Fairtrade is een
mooi begrip. Het
staat voor het
geven van een
eerlijke vergoeding
aan de producenten. U denkt dan
waarschijnlijk in
de eerste plaats
aan arme, soms
uitgebuite producenten in verloren
streken in Afrika,
Zuid-Amerika, enzovoort? Uiteraard
hebben deze mensen
daar recht op. Maar
fairtrade moet ook
gelden voor onze
eigen landbouwers.
Zou u het eerlijk vinden om – met alle weerrisico’s,
loonkosten, sproeistoffen en duur materiaal – teelten
te produceren tegen een vooroorlogse vergoeding?
Hoe zou u het vinden om melk en vlees te moeten
produceren – met dure voeders en risico’s op ziekten of
afsterven van vee – aan prijzen die uw loonkost niet of
nauwelijks dekken?

RECHT OP CORRECTE PRIJS
Wist u dat in ons land verkoop met verlies bij wet
verboden is? Hoe kan het dan dat boeren wel vaak gedwongen zijn hun producten onder de kostprijs te laten
gaan? Ook onze boeren hebben recht op een correcte
prijs. Zij leveren tenslotte het basisproduct voor onze
samenleving: voedsel.

Is het daarom niet normaal dat zij een correcte prijs
voor hun producten moeten krijgen? Een correcte prijs
is er ook één die betaalbaar is voor u, de consument.
Eén die iedereen zijn boterham laat verdienen. Kies
daarom liever voor seizoensgroenten uit eigen land in
plaats van boontjes uit Kenia of asperges uit Peru!
Als consumenten moeten wij ook solidair zijn met
onze boeren en zo vaak mogelijk producten van eigen
bodem aankopen. Als we al onze voedingsproducten
blijven invoeren uit goedkope landen wordt het leven
voor onze eigen producenten onmogelijk gemaakt.
Bovendien zou het ons bij conflicten zuur kunnen opbreken. De basis voor elke leefbare gemeenschap is de
eigen voedselvoorziening.

DUIDELIJKE AFSPRAKEN
Daarom moeten boeren, voedingsindustrie en supermarkten duidelijke afspraken maken voor faire handelspraktijken. Daarbij worden vraag en aanbod op
mekaar afgesteld en de boeren leefbare minimumprijzen gegarandeerd. Daar tegenover staat ook dat u bereid moet zijn een correcte prijs te betalen voor gezonde producten van eigen bodem. Het is misschien toch
verbazingwekkend dat een in de landbouwsector alomtegenwoordige multinational als de Boerenbond,het
basisinkomen voor de boeren nooit heeft afgedwongen.
Beroepsleefbaarheid, ook voor
onze boeren.

Luc Dullaers
Eerste schepen
Schepen van Handel, Nijverheid &
KMO

Wat is Fairtrade? Kom naar de gespreksavond
Fairtrade en waarde gedreven consumeren zit in de lift. Vorig jaar werden in ons land 10 % meer producten verkocht
met het Fairtrade label, het groenblauwe label voor eerlijke handel.
Fairtrade staat voor een eerlijke en gebalanceerde handelsketen. Hierin spelen economische, sociale en ecologische
groei een centrale rol. In België zijn meer dan 1 700 fairtrade producten. Zo heb je bijvoorbeeld fairtrade koffie,
chocolade, bananen. … Maar wist u dat er ook katoen, cosmetica, bloemen enzovoort met het fairtrade label in de
winkelrekken te vinden zijn?
Als schepen van Handel en Economie vond ik het nuttig en nodig onze
gemeente wat dichter bij het fairtrade gegeven te brengen door hierover
een infoavond te organiseren. U bent daarom van harte welkom op
dinsdag 29 september in CC Mozaiek vanaf 19u. Heleen De Wulf, Business
Development Manager van Fairtrade Belgium, dompelt U op vraag van het
gemeentebestuur van Kortessem onder in de Fairtrade wereld.
Niet te missen!

kortessem@n-va.be

150 jaar geleden speelden de kinderen in Vliermaalroot vrijuit in straten en velden. Een situatie die nu praktisch
ondenkbaar is voor uw kinderen. Het schepencollege denkt aan het welzijn van u en uw kinderen. Daarom diende
het een projectaanvraag in voor Vliermaalroot bij de koning Boudewijnstichting rond ‘buurten op den buiten’. Het
doel? We willen de kwaliteit van het (samen)leven in Vliermaalroot verder verbeteren en het het contact tussen de bewoners stimuleren.
Hierdoor krijgen we toegang tot de nodige expertise en financiële ondersteuning.
Een vorig project in Guigoven werd al succesvol ingediend. Daar wordt momenteel
de groene speel- en recreatiezone achter de kerk afgewerkt. Het gaat hierbij om de
aanleg van een ontmoetingsplaats met parkbarbeque, een picknicktafel, een petanquebaan en een volksboomgaard.

HOE DENKT U EROVER?

Maar ook uw mening telt! Als gemeentebestuur kiezen we ervoor om buurten te
versterken met projecten in samenwerking met verenigingen en plaatselijke bewoners. Zo verstevigen we samen met u het sociale weefsel in onze deelgemeenten. Als
we geselecteerd geraken, is het dus zeker de bedoeling om ook in Vliermaalroot te
luisteren naar de noden van de jeugd. Wordt hopelijk vervolgd!

Peter Valkeneers
Schepen van Jeugd, Sport &
Onderwijs

Terug naar school
Jammer maar helaas, de zomervakantie zit er alweer op. Misschien
bent u, samen met een van onze talrijke sportclubs, al hard aan
het trainen voor het komende seizoen? Ons sportpark De Weyer
bruist momenteel dan ook van de activiteit. Hopelijk zal uw trainingsarbeid binnenkort weer mooie resultaten opleveren tijdens de
wedstrijden, recreatief of in een officiële competitie.
1 september betekent ook dat het nieuwe schooljaar van start gaat.
Uw kinderen in een van onze kleuter- en lagere scholen hebben op
die eerste schooldag al enthousiast kennis gemaakt met hun nieuwe
juf of meester. Voor sommige van die leerkrachten voelde het zelf
ook nog onwennig en nieuw aan. Door de stijging van het leerlingenaantal in onze gemeentelijke scholen mochten we bij het begin
van dit schooljaar immers enkele nieuwe gezichten inpassen in het
leerkrachtenteam. Wij wensen hen alvast alle succes en hopen dat
zij samen met de ervaren krachten in het team ons onderwijs op een
hoog niveau kunnen houden!

SENIORENDAG
Noteer alvast in uw agenda: maandag 28 september 2015 in CC Mozaïek in Kortessem vanaf 12 uur. De Kortessemse seniorenraad (SARK) organiseert die dag
in samenwerking met het gemeentebestuur van Kortessem een feestelijke seniorendag. Al onze senioren zijn welkom vanaf 11.45 uur, waarbij wij u graag een
receptie aanbieden. Nadien wacht er u een gezellige en feestelijke namiddag met
aangenaam tafelen, ontspanning en de voorstelling van de eerste en unieke Kortessemse seniorengids. Het einde is voorzien omstreeks 17 uur. Beste senioren,
grijp deze kans die het gemeentebestuur en Sark u bieden! Warm aanbevolen.
Luc Dullaers, schepen van en voor senioren.

Info-avond Fairtrade
Dinsdag 29 september
2015 om 19 uur in de
P.G.
Buckinxzaal in het C.C
.
Mozaïek in Kortessem.
www.n-va.be/kortessem

Langer werken om pensioenen
betaalbaar te houden
maar 45 jaar loopbaan voor
volledig pensioen blijft ongewijzigd
Gemiddelde effectieve
pensioenleeftijd

Chauffeur
Begin
loopbaan

18 jaar

vanaf 2030
Wettelijk
pensioen

63 jaar

Vervroegd
pensioen

61 jaar

2012 = 59,2 jaar
Doel = 63 jaar

Medisch secretaresse

Scheikundige

21 jaar
45 jaar
loopbaan

23 jaar
45 jaar
loopbaan

66 jaar
63 jaar

43 jaar
loopbaan

67 jaar
65 jaar

42 jaar
loopbaan

44 jaar
loopbaan

42 jaar
loopbaan

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
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:

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 toegansgrecht tot de
gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

Terugsturen naar: N-VA, Koningstraat 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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