Belangrijke cijfers over uw en onze centen!
De onroerende voorheffing (K.I.)
daalt in Kortenberg met bijna 10
procent van 1200 naar 1100 punten.
Daarmee doen we beter dan 253
andere gemeenten in Vlaanderen.
Op onze ‘spaarboek’ staat nu iets
meer dan 3 miljoen euro. Dat spaarpotje kunnen we gebruiken voor
bijvoorbeeld onvoorziene uitgaven.
Zo hoeven we niet onmiddellijk te
lenen als er zich bijvoorbeeld een
ramp voordoet. We voeren een heel
voorzichtig beleid door inkomsten te
onderschatten en uitgaven te overschatten. Zo komen we niet voor
onaangename verrassingen te staan.
In 2010 worden er voor 8 miljoen
euro investeringen gedaan. Je vindt

elders in dit krantje een overzichtje
van deze investeringen. Het gaat over
veel geld, maar veel investeringen zijn
broodnodig. Je moet er ook rekening
mee houden dat we heel wat geld (€
2 miljoen) terugkrijgen via subsidies
van de Vlaamse of federale overheid
(bijv. voor fietspaden). De schuld van
onze gemeente zakte van 33 naar 21
miljoen euro. Daardoor betalen we
elk jaar 1,5 miljoen euro schuldenlast
minder: de rentesneeuwbal is doorbroken en dat geld gebruiken we om
investeringen te betalen. Voor alle
projecten gepland in 2010 en 2011
worden geen nieuwe leningen aangegaan. Ze worden cash betaald. Er zijn
projecten binnen cultuur,openbare
werken,onderwijs, jeugd en sport. Een

belangrijk bedrag gaat naar energiebesparing en de CO2-reductie . Deze
projecten wil het college realiseren
vóór het einde van 2011.

Paul Goeminne beheert uw belastinggeld als een
goede huisvader

De wijk “Den Tomme” in Meerbeek
ligt momenteel in een recreatiezone. Dat betekent dat er, binnen
bepaalde volumegrenzen, legaal
gebouwd mag worden, maar dat
mensen er, volgens de wetgeving
op de stedenbouw, niet permanent
mogen verblijven. CD&V wil, samen met coalitiepartner Open Vld,
een rechtszekere oplossing voor de
woonsituatie van de inwoners van
Den Tomme bereiken.
Die oplossing zou inhouden dat inwoners zich enerzijds aan een volumebeperking van hun gebouw moeten
houden, maar dat ze anderzijds wel
definitief de toestemming zouden
krijgen om permanent in hun woning
te verblijven.
Omdat de omvorming van een ‘recreatiezone’ tot een ‘zone voor recreatief wonen’ niet door de gemeente
zelf kan worden gerealiseerd, wordt
intensief samengewerkt met de provincie Vlaams-Brabant om een nieuw,
8

rechtszeker kader tot stand te brengen.
Burgemeester Chris Taes is ook
provincieraadslid en zet zich daar al
lang sterk in om het dossier vooruit
te helpen. Oorspronkelijk was het de
bedoeling om voor elke recreatiezone
in de provincie een aparte aanpak te
hanteren, maar op die manier zou het
nog jaren duren vooraleer de zaak
geregeld geraakt. Als voorzitter van
de provinciale commissie Mobiliteit,

Ruimtelijke Ordening en Verkeersveiligheid, heeft Chris Taes hierover
verschillende vragen aan de deputatie
gesteld. Die deputatie heeft nu beslist
om voor eind 2012 een algemeen kader voor alle recreatiezones in de provincie uit te werken, zodat er duidelijk
zicht komt op een definitieve regeling
met de nodige rechtszekerheid. De
burgemeester zal dit dossier met de
nodige aandacht blijven opvolgen.

Chris Taes zet
zich als provincieraadslid in om het
dossier vooruit te
helpen.
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CD&V wil rechtszekere oplossing
voor Den Tomme

