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Na de verkiezingen van oktober 2012 vormden N-VA en CD&V in Kortenberg 
een nieuwe coalitie. De voorbije maanden werd er hard gewerkt aan een 
beleidsplan. Daarin vertalen beide partijen hun programma. CD&V Kortenberg 
is bijzonder opgetogen. Heel wat van onze verkiezingsbeloften vind je 
ook in het beleidsplan terug. Lees verderop een aantal hoogtepunten.

Debatavond rond landbouw groot succes.
Onze gemeente heeft nog een pak open ruimte. Dan denken we vooral aan akkers, velden en bossen. Van 
die open ruimte genieten heel wat mensen tijdens de lente en de zomer. Onze land-en tuinbouwers zijn 
onmisbaar in Kortenberg. Zij onderhouden immers mee die open ruimte.

              Op 4 juni organiseerde CD&V Kortenberg een debatavond  
              rond landbouw. Er waren zo’n 100 geïnteresseerden  aan- 
              wezig, zowel uit Kortenberg als uit de wijde omgeving.  
                         De avond begon met een presentatie van Noël Devisch,      
                         gewezen voorzitter van Boerenbond.” Wij zullen de   
                         wereldbevolking steeds kunnen voeden ook als  er 
              over veertig jaar twee miljard inwoners meer op aarde     
              zijn,” stelt Devisch.  “Maar dan moet men elders wel   
              intensiever aan landbouw gaan doen, zoals onze boeren  
              dat al doen.”
 
              Els Corbeels, provinciaal secretaris van Boerenbond, was  
                                                          een uitstekende moderator. Monique Swinnen en Kristien 
Goeminne lichtten hun beleid toe op het vlak van de provincie
 en de gemeente. Pieter Stessel gaf zijn ervaring als landbouwer 
in Buken mee. in het bijzonder zijn verhouding met de omgeving. 
Sonja De Becker (ondervoorzitter Boerenbond) toonde zich tech-
nisch zeer sterk en betrokken bij de materie. Noël Devisch sprak 
vanuit zijn jarenlange ervaring als gewezen voorzitter van Boeren-
bond.
 
Tijdens het debat werd benadrukt hoe goed natuur, platteland en
landbouw kunnen samen gaan. Daarom is de problematiek van de 
trage wegen een belangrijk punt. Tijdens de vragenronde was er
veel aandacht voor wildschade in de regio, aangericht door onder
 meer houtduiven, kraaien, en – in mindere mate – bevers.
 
Het was ten slotte een gezellige avond; er werd tot zeer laat nagepraat en genetwerkt.

Afscheid van een bijzondere vrouw.
Op 16 mei 2013 overleed Claudine Loterman, echtgenote van onze 
burgemeester Chris Taes, moeder van Ellen en Karen, en dochter van Jeannine. 
Ze werd 53 jaar. 

De begrafenis vond plaats met overweldigende belangstelling van familie, 
vrienden en prominenten, maar ook veel gewone burgers  die op deze wijze hun 
deelneming en steun aan het gezin van Claudine wilden betuigen.

Claudine en CD&V hadden een bijzondere relati e. Als stafmedewerkster van de 
CVP-jongeren leerde zij er Chris kennen die toen zijn beginstappen in de politi ek 
zett e. Zij was niet alleen de vrouw naast Chris, maar ook de sterke vrouw achter 
Chris. 

Onze herinnering aan Claudine zal mee getekend worden door de wijze waarop 
ze samen met haar gezin tegen haar vreselijke ziekte heeft  gevochten: die open 
communicati e, die samenhorigheid, die sterkte, dat zal ons alti jd bijblijven.

CD&V Kortenberg deelt zeer in het verdriet van Chris, Ellen, Karen en Jeannine, 
en biedt hen haar christelijke deelneming aan.

Het beleidsplan...

de puzzel klopt!

Als de burgemeester tijdelijk 
afwezig is, kan de gemeente dan 
bestuurd worden ?

Gelukkig wel ! Zo kan de 
burgemeester  iemand aanduiden 
die hem tijdelijk vervangt als 
waarnemend burgemeester. In de 
praktijk is dat meestal de eerste 
schepen. Hetzelfde geldt voor de 
voorzitter van de gemeenteraad. 
Als de voorzitter tijdelijk verhinderd 
is, kan hij/zij een gemeenteraadslid 
aanstellen om hem tijdelijk te 
vervangen

      Zo was Bart Nevens tijdelijk de      
      waarnemend burgemeester. Koen        
      Van Roey leidde als voorzitter de       
      gemeenteraad in goede banen.

Nog een verkiezingsbelofte gehouden  !
CD&V Kortenberg houdt haar beloften! Tijdens de campagne beloofde 
onze voorzitter, Bernard Derveaux, naar Scherpenheuvel te zullen stap-
pen als de partij 9 zetels zou halen bij de gemeenteraadsverkiezingen, 
wat inderdaad gebeurde.

Op zaterdag 15 juni vertrok hij met de steun van meerdere bestuursle-
den en sympathisanten (ze staan niet allen op de foto) vanuit Korten-
berg om na een staptocht van een goede 7u30 aan te komen aan de ba-
siliek van Scherpenheuvel : met pijnlijke voeten en benen, maar voldaan!
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    Wist je dat …

Het gemeentebestuur veel belang hecht aan de netheid van onze gemeente? Daarom 
vernieuwde de gemeenteraad een afsprakennota met IGO. Zo blijven twee gemotiveerde 
personeelsleden van het sociale economiebedrijf ook in 2013 aan de slag in Kortenberg. Zij 
helpen het zwerfvuil bestrijden en houden straten schoon.

De gemeenteraad het ‘Charter voor de toekomst van Kortenberg’ herbevestigde?  Het be-   
stuur engageert zich ertoe om in de nieuwe bestuursperiode democratie, participatie en 
coproductie van beleid hoog in het vaandel te voeren.

De verschillende adviesraden opnieuw erkend en samengesteld werden? Zij spelen een 
belangrijke rol bij het tot stand komen en tot uitvoering brengen van het beleid.

Het ruimtelijk uitvoeringsplan Engerstraat definitief is vastgesteld? Intussen loopt, op initia-   
tief van minister Bourgeois, nog steeds de procedure voor de erkenning van een ruim ge-     
bied in dit RUP als dorpsgezicht.

Het beleidsplan Trage Wegen werd voorgesteld en goedgekeurd op de gemeenteraad?            
De thematiek ‘Trage Wegen’ heeft in Kortenberg de laatste maanden flink wat beroering 
gewekt. Het gemeentebestuur was immers verplicht  in te gaan op een hele reeks klachten     
van iemand die de onmiddellijke toegankelijkheid van de door hem bezochte voet- en 
buurtwegen eiste. Het gemeentebestuur is zelf grote voorstander van het systematisch en 
multifunctioneel gebruik van voet- en buurtwegen, maar had liever op een overlegde ma-      
nier werk gemaakt van deze doelstelling.
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      CD&V wil zuinig om- 
      springen met uw centen.    
      Dat blijven ook de vol- 
      gende jaren doen. “We  
      bouwen onze schuld ver- 
      der af,” zegt fractieleider  
      Koen Van Roey. “ De be- 
      lastingen stijgen niet en  
      we proberen nog effi- 
      ciënter te werken.  
       
       
       
       
       
                 “We willen met ons   
      OCMW inzetten op de  
      strijd tegen kinderar- 
      moede,” zegt OCMW-  
      voorzitter Alexandra  
      Thienpont. Bovendien  
      richten we een jongeren- 
      meldpunt op waar kwets- 
      bare jongeren terecht  
      kunnen met al hun pro- 
      blemen. Met het project   
                 ‘ buurthulp’  willen dat  
      we buren die elkaar  
                             steunen in een vrijwilig-  
      gersproject.

   

      “We onderzoeken de         
     mogelijkheid van een             
    starterspremie voor jon- 
    ge inwoners die net   
               boven de inkomensmaxi- 
    ma zitten van de sociale  
    bouwmaatschappijen. Op  
    die manier kunnen ook zij  
    een betaalbaar huis kopen  
               in Kortenberg,” aldus  
    schepen Kristien Goeminne

“Het beleidsplan voor de volgende zes jaar is goedgekeurd                

door de gemeenteraad.”

Oranje staat Kortenberg goed
Het beleidsplan voor de volgende zes jaar is goedgekeurd door de gemeenteraad. Dat stemt 
ons heel tevreden. Onze mandatarissen, de burgemeester en schepenen in het bijzonder, 
hebben heel hard gewerkt, en de reacties tijdens onze debatavond over het plan waren 
unaniem positief.  Neem er nog eens het Masterplan bij dat CD&V jou voorlegde tijdens de 
verkiezingscampagne (het staat ook nog op onze website). Van wat we jou concreet beloofden, 
vind je het grootste deel terug in het plan. Je leest er elders in dit krantje meer over: geen 
belastingverhoging, een betere politie, uitgekiende openbare werken, en zoveel meer.Neem 
eens de tijd om terug te keren naar beloften, en denk na over realisaties. Wij zijn duidelijk: 
jouw steun aan het team van Chris Taes, jouw stem voor CD&V Kortenberg brengt inderdaad 
op. En we zullen dat in de komende jaren elke dag bewijzen aan de Kortenbergenaars!

Fractieleider, 
Koen Van Roey CD&V

OCMW-voorzitter
Alexandra Thienpont CD&V

schepen,
Kristien Goeminne, CD&V

                  Burgemeester Chris Taes als hoofd     
      van de politie o.a. inzetten op   
      veiligeheid in onze gemeente :”Om   
      de veiligheid in onze gemeente  te  
      waarborgen willen we een beroep        
     doen op mobiele en vaste camera’s    
      Daarnaast zetten we camera’s    
      met nummerplaatherkenning in. Zo  
      hopen we om o.a. rondtrekkende   
      dievenbendes sneller bij de kraag    
      te vatten.     

Het sluipverkeer pakken we op een systematische manier 
aan, met o.a. dynamische verkeersregelingen. We willen 
veel gebruikte voetpaden prioritair verbeteren. Denk daar-
bij aan de dorpskernen en de Leuvensesteenweg.                

      “We willen de vakantiewerking in  
      Kortenberg nog verder uitbreiden”  
      zegt schepen Ann Vannerem. Op   
      die manier kunnen ook ouders zon- 
      der zorgen gaan werken. Je zal bij  
      het online reserveren ook onmid-   
      dellijk kunnen betalen. Dat maakt  
                heel wat administratief werk een-   
      voudiger    

Onze inwoners moeten dag en nacht formulieren kun-
nen aanvragen op de webstek. Die formulieren zul je 
binnenkort ook elektronisch ontvangen. Bovendien kan je 
ze rechtsgeldig afdrukken.

Senioren moeten zolang mogelijk thuis kunnen wonen. 
Vrijwilligers en privé-partners kunnen helpen om 
dagelijkse, kleine problemen op te lossen. De gemeente 
geeft advies bij het verbouwen van een huis. Zo kunnen 
meer mensen levenslang thuis blijven wonen.

Burgemeester,
Chris Taes, CD&V

Innesto
Heb je al gehoord van de Operatie Innesto binnen CD&V? Innesto is een term uit de wijnbouw waar-
bij jonge scheuten worden geënt op een bestaande stronk. Het symboliseert ons doel: op onze ster-
ke ideologische wortels nieuwe scheuten enten, die concrete antwoorden geven op de uitdagingen 
van vandaag en morgen.

Ook binnen onze afdeling was er (bij momenten zelfs een heftige discussie) tussen jong en minder 
jong, mannen en vrouwen, gezinnen, ondernemers, studenten, senioren... We willen allemaal een 
nieuwe, frisse kijk op mens en samenleving. Meerdere van onze voorstellen zullen we bespreken op 
het provinciaal congres, en later tijdens het grote Innestocongres op 15-16-17 november in Center 
Parcs De Vossemeren in Lommel.

(Bestuurs)lid worden?

De gemeenteraadsverkiezingen zijn voorbij. Wil jij daadwerkelijk en concreet meewerken aan de toekomst van 
Kortenberg? 
Wil je graag in dialoog gaan met onze beleidsmakers?
Dan kan je lid worden van de CD&V en naar de eerst volgende bestuursvergadering komen op maandag 26 
augustus 2013. Die vindt plaats in de grote vergaderzaal van het O.C. Everberg (gemeentehuisstraat 11, 3078 
Everberg).
Meer informatie vind je op onze website of onze raads- en bestuursleden.

DEBATAVOND WELZIJN

Noteer dinsdag 12 november 2013 in je agenda ! Dan organiseert CD&V Kortenberg in O.C. Berkenhof een gro-
te debatavond over Welzijn in Vlaanderen en Kortenberg.
Dit debat start om 20 u. Je verneemt er later nog meer over.

schepen,
Ann Vannerem, CD&V

Het beleidsplan kan vanaf 19 juni gedownload worden op onze website!


