
Herinzegening kerk Wintershoven
Het bestuur van N-VA Kortessem wil de leden van de kerkraad van harte profi ciat wensen met het tweede deel van de restauratie 
van de Sint-Pietersbandenkerk van Wintershoven.

10 jaar na de eerste restauratie van de buitenzijde was het nu de beurt aan de 
binnenkant. De kerkraad heeft ook deze restauratie grondig aangepakt. Kosten 
noch moeite werden gespaard. Na maanden van intens werken kan er nu genoten 
worden van de mooie kleuren, de gerestaureerde beelden en de eigentijdse toetsen.

De kerk van Wintershoven zal samen met de kerk van 
Kortessem dienst doen als plaats voor de erediensten. Zondag 
12 september werd de kerk door Mgr. Hoogmartens en 
pastoor Renkens tijdens de msiviering opnieuw ingezegend.

Nogmaals, namens N-VA Kortessem: van harte proficiat!

Laat Vliermaal niet in de kou staan
De bevolking in Vliermaal verjongt. Nu er meer en meer mensen komen wonen, is het voor de N-VA hoog tijd dat deze 
deelgemeente de aandacht krijgt die het verdient. Wij willen dat Vliermaal niet langer in de kou blijft  staan. Zo is volgens 
ons de tijd rijp om de nodige ruimtelijke plannen goed te keuren (RUP). De plaatselijke, gemoderniseerde basisschool 
Vlierbloem heeft  daar dringend nood aan.

We kijken ook naar het Vlierhof, dan volgens 
ons het kloppende hart van de gemeente 
kan worden. Daar is voldoende ruimte en 
mogelijkheden om tal van activiteiten te 
organiseren: 

•  Vergaderruimte voor verenigingen;
•  Familiefeesten en koffietafels;
•  Een café of taverne om de vele toeristen 

te ontvangen en om de bewoners en 
bezoekers van het rusthuis en de 
plaatselijke bevolking de gelegenheid 
te bieden een glaasje te drinken; 

•  Het repair-café.

Hopelijk moeten wij voor de heropstart niet 
vele nutteloze maanden wachten. Vlier maal  
moet dringend herleven en niet als een  
afgedankte wijk behandeld wordt. Imelda Van Puymbroeck, 
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Valt een gemeentefusie nog te vermijden?
Er komt geen fusie tussen de gemeenten Alken, Borgloon, Heers, Kortessem en Wellen. De burgemeester van Heers heeft  altijd 
gezegd geen fusie te willen. Uit Wellen kwam hetzelfde geluid. Gespekken over een mogelijke fusie mogen echter niet verzanden 
in een louter politieke discussie. 

We stellen ons overigens de vraag waar-
om de burgemeesters van de vijf betrok-
ken gemeenten jaren hebben gepraat over 
een fusie? En waarom lieten ze een haal-
baarheidsstudie van 30.000 euro maken?

Afgescheiden
Borgloon, dat deze processie van Echter-
nach beu was, koos eieren voor zijn geld 
en koppelde zijn toekomst aan Tongeren. 
Het resultaat? Tongeren en Borgloon kie-
zen voor een fusie, Heers blijft afgesloten 
achter. Alken en Kortessem blijven ook 
achter, en zijn van elkaar afgescheiden 
door Wellen. Fraai. 

Een fusie mag geen doel op zich zijn, 
maar kan een oplossing bieden voor de 
uitdagingen waar veel gemeenten voor 
staan in de onmiddellijke toekomst. Een 
gemeente heeft als belangrijkste doel-
stelling haar inwoners de best mogelijke 
dienstverlening te bieden. Om dat te 
kunnen realiseren is er voldoende kennis, 
mankracht, financiële slagkracht en 
infrastructuur nodig. 

Geen optimale dienstverlening
En daar knelt het schoentje. Men kan 
stellen dat de gemeenten met minder dan 

25.000 inwoners de burger die service niet 
optimaal meer kunnen aanbieden. Wij 
zagen zo ons containerpark ook verdwij-
nen. Hoe spijtig men dat ook vindt.

De hogere overheden hebben in de 
afgelopen jaren heel wat bevoegdheden 
overgeheveld naar de gemeenten. Dat is 
een goede zaak, maar het ontbreekt de 
gemeenten wel aan het nodige personeel 
en de financiële middelen om al die extra 
taken uit te voeren

Noodzaak
Een fusie is in deze omstandigheden voor 
kleine gemeenten geen kwestie van willen 
maar van noodzaak. De overheid laat ons 
nu nog de mogelijkheid zelf een keuze 
te maken in fusiepartner(s). Zal dat na 
2024 nog zo zijn? Of zal de overheid dan 
opleggen welke fusies en met wie, zoals de 
vorige fusie-operatie in 1976?

Grote fi nanciële injectie
Nu worden de fusies nog door de overheid 
ondersteund met een schuldovername 
van 500 euro per inwoner. Een fusie van 
45.000 inwoners betekent een financiële 
injectie van 22.500.000 euro. Dat is veel 
geld.

Waarom houden sommige gemeenten 
dan een fusie tegen? Een politieker uit 
Alken zei eens op het einde van een 
fusievergadering het volgende: “Een fusie 
kan er komen, maar de vraag is in welke 
mate de vijf vogels die op de bovenste tak 
zitten, bereid zijn die tak onder hun eigen 
pootjes af te zagen.”

Na het afhaken van Borgloon moeten 
we zeker letterlijk en figuurlijk omhoog 
durven kijken. Diepenbeel is zeker een 
waardevol alternatief.

Het containerpark in Kortessem moest al sluiten. 
Meer en meer kijken gemeenten naar elkaar om samen 
te werken om hun dienstverlening te garanderen.
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20 jaar N-VA in Limburg
Tijdens een zonovergoten namiddag op 13 september verzamelden een groot 
aantal N-VA-leden (waaronder zeven leden uit Kortessem) aan Hangar 58 in 
Bokrijk voor de viering van 20 jaar N-VA.

Na een coronaveilige ontvangst konden de mondmaskers af en was het tijd voor 
een drankje en een babbel met andere N-VA-leden en vertegenwoordigers in het 
federale en Vlaams Parlement. 

Voormalig federaal minister Steven Vandeput leidde huidig Vlaams minister 
Zuhal Demir in. Zij schetste in haar toespraak de opgang van de N-VA. Ze hoopt 
dat de N-VA kan zetelen in de helft van de Limburgse gemeentes tegen 2024.

Na het officiële gedeelte was het tijd voor de verjaardagstaart en tal van Lim-
burgse vlaaien. Volgens Zuhal Demir wilden ze in Brussel niet geloven dat we 
die taart zouden opkrijgen. Maar dan kennen ze de Limburgers nog niet.

Namens al de leden van N-VA Kortessem: van harte proficiat!

In de kijker: Francis Croes
Francis Croes was jarenlang de lokale correspondent voor tal van nieuwsmedia, maar vooral 
natuurlijk Het Belang van Limburg. Hij mag nu genieten van een welverdiend pensioen, maar 
we zetten hem eerst graag eens in de bloemetjes.

Francis is geen geboren en getogen Kortessemnaar, 
maar zette het Kortessemse gemeenschapsleven en 
Kortessem zelf jarenlang op de kaart.  Dat mag gezegd 
worden, na al die jaren van inzet. 

Francis huwde in Kortessem met wijlen Josée Her-
mans en uit dit huwelijk werden drie prachtige doch-
ters geboren.

Francis was leraar, pedagogisch-adviseur voor Steden 
en Gemeenten en gedurende 15 jaar coördinator voor 
de provincie Limburg. Hij is eveneens octrooihou-
der-uitvinder van meerdere didactische materialen en 
auteur van diverse educatieve wetenschappelijke leer-
boeken. Wij kennen hem ook van de gedichtenbundel 
‘Bespiegelingen” die werd uitgegeven ten voordele 
van BSO De Dageraad. Daarnaast was  hij ook 10 jaar 
voorzitter van de vzw VVV.

Maar meest van al kennen wij hem als de man die 
van Kortessem gedurende enkele decennia de meest 
beschreven gemeente van Limburg maakte en Het Be-
lang van Limburg een verkoopsniveau van 80 procent 
bezorgde in Kortessem. 

Om het reilen en zeilen van het Kortessemse samen-
leven te kunnen volgen, hoefde je niet buiten de deur 
te komen. Het Belang was door de artikels van Francis 
de encyclopedie van het leven in Kortessem.

Je moet het maar doen:

• 35 jaar freelance journalist bij Het Belang van 
Limburg;

• 25 jaar freelance journalist bij de VRT;
• 20 jaar freelance journalist-correspondent voor 

de Weekkrant, De Zondag en Het Koeriertje.

Natuurlijk was er al eens kritiek op een of ander arti-
kel, maar algemeen gesteld was Francis een zeer actie-
ve reporter, die objectieve verslaggeving betrachtte.

Francis, bedankt voor de duizenden artikels die u 
over onze mooie, gezellige gemeente schreef, en die 
onze gemeente in de schijnwerpers plaatste.

Het ga je goed en geniet van je pensioen. 

www.n-va.be/kortessem
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20 JAAR
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Werken 
aantrekkelijker maken 

door de belastingen op 

arbeid te verlagen: onder 

minister van Financiën Johan 

Van Overtveldt daalt de 

totale belastingdruk met 

10 miljard euro.

In 2013 keurt het 

Vlaams Parlement 

het Inburgeringsdecreet

van Geert Bourgeois goed. 

Van nieuwkomers wordt 

verwacht dat ze inburgeren 

en Nederlands leren.

arbeid te verlagen

minister van Financiën Johan Met Jan Jambon, Steven Vandeput en Theo Francken als federale ministers maakt het land de omslag naar een echte veiligheidscultuur.Terrorisme, mensensmokkel en cybercriminaliteit worden veel steviger aangepakt.

Als minister van 
Binnenlands Bestuur 

legt Liesbeth Homans in 
2016 de contouren vast van 

een stevige afslanking van de 
provincies en de efficiënte 
hervorming van gemeente 

en OCMW.
In 2019 voert minister 

van Dierenwelzijn 
Ben Weyts het verbod op

onverdoofd slachten in. Als 
minister van Onderwijs stelt hij 
kennisoverdracht, leerkrachten 

en kwetsbare kinderen 
centraal.

Terrorisme, mensensmokkel en 

Matthias 
Diependaele voert 

als minister van Wonen 
de strijd tegen sociale fraude
op. Wie een eigendom heeft 
in het buitenland, heeft geen 

recht meer op een sociale 
woning in Vlaanderen. 

recht meer op een sociale 
woning in Vlaanderen. 

Sinds Zuhal Demir 
minister werd in 2019, 
zijn er in Vlaanderen al 

meer dan 1 miljoen nieuwe 
bomen geplant. De N-VA 
is de enige echte groene 

partij in Vlaanderen.

De N-VA verdedigt al twintig jaar de politieke, sociale, economische 
en culturele belangen van de intussen 6,5 miljoen Vlamingen. 
Daarbij is de N-VA steeds uniek gebleven: allesbehalve een 
traditionele systeempartij en allesbehalve dogmatisch of steriel 
extremistisch. Kom daarom samen met de andere 40.000 leden op 
de barricaden staan en word nu lid van de N-VA. 

Surf naar www.n-va.be/word-lid
Mail naar leden@n-va.be
Bel naar 02 219 49 30
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“ Onze ambitie 
blijft na twintig jaar 

nog steeds dezelfde: 
een welvarend, veilig en 
vrij Vlaanderen, waarin 

elke Vlaming erop 
vooruitgaat.”

Twintig jaar geleden, op 13 oktober 2001, zag de Nieuw-
Vlaamse Alliantie het levenslicht. Sindsdien drukt de N-VA 
duidelijk haar stempel op de Vlaamse samenleving, zowel 
in de oppositie als met kordaat beleid. Denk maar aan deze 
realisaties:

De N-VA: al 20 jaar
nuttig en nodig


