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Iedereen 
burgemeester

In navolging van andere af- 
delingen, houdt ook N-VA  
Kortessem een enquête over het 
beleid in onze gemeente. Wat gaat 
er mis, wat gaat er goed? Welke  
problemen moeten dringend 
aangepakt worden? Laat het ons 
weten en vul de bijgevoegde  
enquête zo volledig mogelijk in.

Bezorg de ingevulde enquête aan 
één van onze bestuursleden, vul ze 
in op www.n-va.be/kortessem of 
hou ze klaar als we in augustus en 
september onze ronde doen.

Naar aanleiding van een  
artikel over verkeersveiligheid 
in ons vorige huis-aan-huisblad, 
kwam er een reactie binnen van 
Elke R. & Thierry B. over de  
verkeersproblemen in de Reeweg  
(Kortessem).

Het is (helaas) niet de eerste keer 
dat er klachten zijn over snel en 
sluipverkeer in de Reeweg. Er  
dringen zich al jarenlang ( 
verkeersremmende en -ontmoe-
digende) maatregelen op, voor een 
leefbaar plaatselijk verkeer.

Elke en Thierry denken aan 
gezins-uitbreiding en hadden de 
burgemeester reeds aangesproken  
over de onveilige situatie voor  
kinderen, maar deze minimali-
seerde de problemen.

Wellicht de reden dat er de voorbije 
24 jaar geen passende maatregelen 
genomen werden…
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Kortessem

Wonen, Werken, Waarden, Welzijn

Wonen
De N-VA wil betaalbare gronden voor onze jongeren en draaglijke lasten voor wie 
een woonst heeft. Maar ook een langetermijnvisie voor senioren en wonen betaalbaar 
maken voor financieel en sociaal zwakkeren, zijn onze doelen.

Verplicht dubbele beglazing in sociale woningen en wijken
Rem verkeer en snelheid in de woonstraten af
Voorzie voldoende parkeerplaatsen voor de bewoners bij elke bouw

Werken
We moeten werk maken van werk in eigen gemeente. Bedrijven brengen bedrijvigheid 
en doen een gemeente leven. Werk in eigen dorp heeft ook een sociale kant, je hoeft 
geen dure vervoerskost van en naar het werk te dragen, je bespaart kostbare tijd en het 
milieu vaart hier ook wel bij. Bovendien verhoogt zo’n aanpak de levenskwaliteit. 

Werk en bedrijven zorgen ook voor inkomsten voor mens en gemeente. Ook de 
broodjesbar, de taverne, de bakker, de slager, de garagist, en niet te vergeten de  
gemeentekas genieten mee. De N-VA wil de leegloop van bedrijven, zoals in de 
hand gewerkt door het huidige bestuur, ombuigen. De 300 verloren werkplaatsen bij 
onder meer Gielen Containers, Meekers Bouwbedrijf, Corswarem, ETV, Vansichen 
en Lineairtechniek willen we recupereren door een ondernemingsvriendelijk beleid. 
Er gingen al veel kansen verloren. Daarom zal de N-VA ondernemers aantrekken,   
helpen en koesteren.

Waarden
Verantwoordelijkheidszin, correctheid, eerlijkheid, respect, ethisch verantwoord  
handelen, objectief oordelen: het zijn misschien ‘ouderwetse waarden’, maar ze  
zijn de hoeksteen van  
een duurzame samen-
leving. N-VA Kortes-
sem beoogt een correct, 
objectief beleid met  
respect voor de burger, 
bekwaamheden, kennis 
en vaardigheden.

Lees meer op pagina 2 N-VA Kortessem trekt naar de verkiezingen met vier specifieke speerpunten.

In de kijker



We wensen een orthodox financieel beleid naar het beeld van wat ‘de goede huisvader’ zou doen. Verloningen en 
benoemingen moeten correct zijn en niet gebeuren op basis van (politieke)kleur, ras of geslacht. De combinatie gezin-
opvoeding-werk moet worden aangemoedigd. De N-VA wil kortom streng maar eerlijk, rechtvaardig en verantwoord 
besturen.

Welzijn
In het sociale weefsel van onze gemeente is welzijn nog belangrijker dan welvaart. Onze gemeente moet een warme 
thuis zijn voor wie in de gemeenschap wil meewerken, wil meeleven. De zwaksten moeten we helpen, maar de profi-
teurs willen we wijzen op hun verantwoordelijkheid. 

Wij moeten bouwen aan een samenleving die een toekomst biedt aan onze kinderen en kleinkinderen. Wij mogen deze 
niet belasten met openstaande rekeningen en schulden. Ieder moet zijn bijdrage leveren om het leven zo aangenaam en 
leefbaar mogelijk te maken voor huidige én komende generaties.

Als het nodig is te besparen, dan moet dat ook, maar dan correct en rechtvaardig, naar ieders mogelijkheden en 
draagkracht. Wie werkt moet meer krijgen dan wie niet werkt: dat is loon naar werken. Wie recht heeft op steun moet 
ze krijgen, maar ook verdienen. Wie mee wil genieten van het sociale vangnet moet bereid zijn er zijn steentje toe bij te 
dragen, elk volgens zijn eigen draagkracht. Wie heeft, mag worden belast, maar niet gestraft. 

Op straat moeten de inwoners van Kortessem zich veilig kunnen voelen dankzij leefbaar verkeer, leefbare snelheden in 
de woonstraten, een leefbare omgeving. Vrijheid en veiligheid zijn een basisrecht. Als je daarbij nog in gezondheid kunt 
wonen en werken in een samenleving met waarden, dan is geluk nabij. Daartoe hoopt de N-VA bij te dragen.

Luc Dullaers
Voorzitter N-VA Kortessem

Wonen, werken, waarden, welzijn (vervolg)

Eind mei werd zowel in Kortessem als Vliermaal de traditionele avondmarkt georganiseerd. N-VA Kortessem 
tekende in beide deelgemeenten present, met een gezellig standje waar tussen pot en pint gebabbeld werd over 

de actualiteit in de gemeente. 

We waren erg verheugd om op deze aangename manier in contact te komen met de inwoners van Kortessem. De  
problemen die de Kortessemenaar in zijn gemeente ervaart, maar ook positieve suggesties voor de toekomst, werden 
ons toevertrouwd. Wij luisterden er met veel aandacht naar.

Na het vertrek van de handelaars haalden de N-VA-bestuursleden letterlijk de tafeltjes onder de glazen weg om het 
dorpscentrum weer vrij te maken voor het verkeer. Ons initiatief werd duidelijk geapprecieerd: dit sterkt ons in de 
overtuiging dat we met z’n allen de verandering in Kortessem kunnen realiseren.

N-VA op avondmarkten Kortessem en Vliermaal



Jan Diriken, onderzoeker KUL

Ik deel de standpunten van de 
N-VA op nationaal vlak en ben het 
eens met de rol en bevoegdheden 
van Europa zoals de partij die ziet. 

Anderzijds kan ik op lokaal niveau 
met de N-VA meewerken aan 
een alternatief beleid met een  
langetermijnvisie, om de woon- en 
leefkwaliteit in onze gemeente te  
verbeteren.

Ik wil me engageren op vlak van 
jeugd- en sportbeleid, verkeer en 
mobiliteit. 

Ook zij steunen de N-VA!

Ons nieuw bestuurslid: Anja Jans

Waarom koos je voor de N-VA?
Er moet dringend verandering komen en meer geluisterd worden naar de mensen. 
De rechtlijnigheid van de N-VA trekt mij al langer aan. Deze partij houdt ook nà de  
verkiezingen vast aan haar programma en kiest niet blind voor de macht en de postjes.

Wat zijn je politieke aandachtspunten?
Meer aandacht schenken aan senioren vind ik heel belangrijk. Senioren in contact  
brengen met kinderen kan voor beide bevolkingsgroepen erg leerrijk zijn, mensen  
gelukkiger maken en hun welzijn verhogen. Ook het verkeersbeleid ligt mij nauw aan 
het hart. Veiligheid op straat is in onze samenleving niet altijd evident, maar verdient 
alle aandacht. Meer aangepaste fietspaden zijn noodzakelijk in de verschillende deel-
gemeenten.

Je treedt meteen toe tot het bestuur van N-VA Kortessem. Wat zijn hier de prioriteiten?
De laatste jaren wordt er in Kortessem niet geluisterd naar de burgers. Ieders mening is belangrijk en luisteren naar die 
mening is een kwestie van elementaire beleefdheid. Ik zou zelfs voorstellen om op het einde van iedere gemeenteraad 
een vragenronde voor het publiek te organiseren. 

Ook moet men stoppen met het geld langs ramen en deuren buiten te smijten. Het belang van de burger moet primeren 
op dat van persoonlijke ego’s. Het is de plicht van N-VA Kortessem om het huidige gemeentebestuur en het beleid in 
vraag te stellen, om dan een alternatief te bieden. Dat is de boodschap die we willen brengen bij de verkiezingen in 
oktober.

40 jaar Afkomstig uit Kortessem 
Werkt bij bakkerij Lambrechts in Kortessem
Hobby’s: koken, film kijken, zwemmen, spinning

Laszlo Csaba, gepensioneerde

De N-VA en Bart De Wever zijn 
het enige zinvolle alternatief om 
opnieuw wat fatsoen en geloof-
waardigheid in de politiek te  
krijgen.

Als gepensioneerd zakenman 
heb ik al het één en ander mee- 
gemaakt. Genoeg om te weten dat er  
dringend een drastische verande-
ring moet komen in België. Er moet 
een einde komen aan het politieke 
gesjoemel, ook in Kortessem.

Mensen snakken naar verande-
ring en alleen de N-VA kan die  
verandering realiseren.

Anne Rykx, studente

Andere partijen hebben al zoveel 
kansen gehad om iets aan het 
beleid te veranderen.

Als ik mijn ouders bezig hoor, dan 
heb ik de indruk dat het nu niet 
slechter, maar ook niet veel beter 
is in België dan pakweg 30 jaar 
geleden. Er is blijkbaar nauwelijks 
iets veranderd.

Het wordt dan ook hoog tijd dat de 
N-VA de mogelijkheid krijgt om 
haar beleid uit te voeren. Ook door 
Kortessem moet eens een nieuwe 
wind waaien.

Inhoudelijke werkgroepen
Stippel mee het Kortessems beleid uit!

Om de bewoners van Kortessem nog meer bij het beleid te betrekken, startte de N-VA een aantal inhoudelijke werk-
groepen op. Die werden ingedeeld volgens ons motto Werken, Wonen, Waarden, Welzijn. De volgende maanden 
komen we 3 à 4 keer samen om de thema’s uit te werken en aan een concreet beleidsplan te koppelen. Geef gerust een 
seintje als je erbij wil zijn.

Werkgroep Werken & Wonen:  Luc DULLAERS  0476 89 84 59 - luc.dullaers@n-va.be 
Werkgroep Waarden:  Peter VALKENEERS 0497 53 63 18 - peter.valkeneers@n-va.be 
Werkgroep Welzijn:  Jo VANDEBROUCK 0478 25 66 16 - jo.vandebrouck@n-va.be 




