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De cafetaria van de sport-
hal in Kortenberg staat al 
een tijdje leeg. Bovendien 
is de naastgelegen mini-
hall door haar lange, smalle 
vorm nooit een ideale sport-
ruimte geweest. Daarom 
beslist deze meerderheid 
om het geheel om te bou-
wen tot een sport- en berg-
ruimte. 

Ann Outtier-Vannerem (CD&V) 
is schepen van sport en geeft meer 

uitleg: “De oude cafetaria zal een veel 
ruimere en meer geschikte sportzaal 
worden met een echte sportvloer. 
Daarvoor worden subsidies aange-
vraagd. Er komt ook een nieuwe 
verlichting.” Tacko, Thai Ko Gym en 
Jump-Up, de huidige gebruikers van 
de minihal zien de verbouwingsplan-
nen helemaal zitten. 

Ann vervolgt: “De minihal geeft dan 
weer rechtstreeks uit op de voetbal-
velden, de atletiekpiste en de scout-
sterreinen/speelpleinen. De ideale 

plaats om bergruimte te voorzien 
zodat alle oude en versleten contai-
ners op de Colombasite gaandeweg 
kunnen verdwijnen.” Ook dat plan 
wordt positief  onthaald. De kostprijs 
van het hele project wordt geraamd 
op ongeveer 85.000 euro. Een opfris-
sing van de inkomhal en de ontmoe-
tingsruimte voor de sportclubs is ook 
nodig maar volgt wat later. Ondertus-
sen krijgt de sporthal ook een ver-
nieuwd en geïsoleerd dak. Allemaal 
verbeteringswerken waar sportief  
Kortenberg al lang naar uitkijkt.

Sporthal krijgt facelifts
JONGCD&V Kortenberg ziet de 
verbouwingsplannen helemaal zitten.
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Dankzij Paul zijn uw
centen in goede handen

- De begroting van 2012 is 
goedgekeurd. Wat zijn de be-
langrijkste krachtlijnen?

Paul: “De schuld van de gemeente 
daalde ten opzichte van 2007 met 17 
miljoen euro. Daardoor betalen we 
jaarlijks 1,5 miljoen euro minder in-
trest. Eigenaars van een huis betalen 
in 2012 tot 100 euro minder belas-
tingen. We verlagen de onroerende 
voorheffing immers. En de uitgaven 
zijn lager dan de inkomsten...”

- Heeft de toestand bij Dexia 
invloed op de financiën van 

Kortenberg?

Paul: “Neen, de gevolgen zijn 
heel beperkt. We voeren een 

voorzichtig financieel beleid. Zo 
tekenden we vroeger bijvoorbeeld 

niet in op de kapitaalsverhoging bij 
Dexia. Bovendien hebben we voor 
deze begroting niet gerekend op de 
opbrengsten van Dexia-aandelen.”
 
- Zal de volgende coalitie ook 
nog geld kunnen uitgeven?

Paul: “De definitieve afrekening 
van 2011 moet nog gemaakt wor-
den, maar het ziet er alleszins goed 
uit. De volgende coalitie zal zeker 
mooie projecten kunnen realise-
ren.”.
 
- Bij de gemeenteraadsverkie-
zingen van 2012 zal je geen 
kandidaat meer 
zijn. Dit is in princi-
pe je laatste begro-
ting. Ben je al aan 
het uitbollen?

Paul: “Neen, ik blijf  
mij inzetten tot begin 

januari 2013. Ik wil de gemeente tot 
het einde van deze bestuursperiode 
financieel gezond houden.“
 
- Blijf je nog actief binnen 
CD&V?

Paul: “Ik wil geen schoonmoeder 
spelen over de jongeren die mij ver-
vangen. Er staan goede opvolgers 
klaar en die wil ik coachen als zij dit 
wensen. Ik wil meer tijd besteden 
aan mijn echtgenote die dikwijls 
alleen bleef  als ik naar vergaderin-
gen was. Ook mijn kinderen hoop 
ik meer te zien. En vanzelfsprekend 
trek ik meer tijd uit voor mijn 6 
kleinkinderen van 3 tot 12 jaar waar-
voor ik een echte “bompo” ben.”

Lees het uitgebreide
interview op onze webstek : 
http://kortenberg.cdenv.be

Paul Goeminne (CD&V) is 
schepen van financiën en al 
meer dan dertig jaar actief 
binnen CD&V. Ondanks alle 
economische perikelen, 
vormt Kortenberg de uit-
zondering met een heel ge-
zonde financiële toestand.

“Dankzij ons is Kortenberg
financieel gezond”

CD&V Kortenberg bruncht om het 
nieuwe jaar in te zetten

Op zondag 29 januari 2012 
was het Ontmoetingscentrum 
Atrium in Meerbeek goed 
gevuld voor de nieuwjaars-
brunch van CD&V. Het druk 
bijgewoonde evenement was 
de ideale gelegenheid om 
elkaar alsnog een gelukkig 
2012 toe te wensen. Heel wat 
sympathisanten genoten van 
een buffet vol streekgerech-
ten. Maar er was ook ruimte 

voor een babbel met de 
burgemeester, schepenen en 
raadsleden. 

Bernard Derveaux is voorzitter van 
CD&V Kortenberg en vertelt en-
thousiast: “Ik heb veel vertrouwen in 
deze CD&V-ploeg voor de volgende 
gemeenteraadsverkiezingen. CD&V 
Kortenberg is de motor voor deze co-
alitie in Kortenberg. We hebben samen 
met de coalitiepartners mooie resultaten 

neergezet. De Kortenbergse kiezer mag 
gerust zijn: ook voor de volgende zes 
jaar heeft CD&V plannen met inhoud 
en met visie voor Kortenberg.”
JONGCD&V-voorzitter Olivier De-
weerdt is apetrots. “De jonge christen-
democraten vormen de grootste politie-
ke jongerenbeweging van Kortenberg. 
Met meer dan tien jongeren werken we 
mee aan het programma. We gaan met 
belangrijke thema’s voor jongeren aan 
de slag. Zo willen we werk maken van 
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betaalbaar wonen voor jongeren.”
Ook burgemeester Chris Taes (CD&V) 
kreeg het woord: “Ik lees en hoor 
tegenwoordig nogal eens dat CD&V 
geen ‘eigen verhaal’ zou hebben en niet 
duidelijk zou formuleren waar ze voor 
staat. Dat klopt helemaal niet.” 
Voor Chris is het duidelijk: christende-
mocratie is een politiek project dat een 
unieke koppeling vooropstelt tussen 
‘persoonlijke ontplooiing’ en ‘inter-
menselijke solidariteit’. “Wij zijn niet 
voor het individu als egoïst of  voor een 
collectief  dat met opgestoken vingertje 

bepaalt wat goed is voor ons en hoe we 
moeten leven. Wij willen dat mensen 
voluit de kans krijgen om in het leven 
hun eigen weg te gaan én dat ze mee-
werken aan sociale rechtvaardigheid. We 
zien een noodzakelijke samenhang tus-
sen persoonlijke én sociale emancipatie, 
tussen individu en gemeenschap, tussen 
leven en samenleven.” 

De eerste afweging die we daarbij 
maken is: wat bevordert de kwaliteit van 
dat leven en samenleven?  Wat is goed 
en authentiek en duurzaam in de ont-

wikkeling van ons dorp en wat is niet 
meer dan een modetrend die morgen 
alweer voorbij is?  “Een gemeenschap 
op mensenmaat, waar ieder lid van die 
gemeenschap thuis is, waar niemand 
uit de boot valt en waar we de diepe 
betekenis van ons leven en samenleven 
kunnen realiseren: dàt is christendemo-
cratie.”

Lees de volledige speech van Chris op 
http://christaes.blogspot.com

Papierberg slinkt
dankzij digitalisering

Wellicht heb je al eens een 
bewijs van goed zedelijk 
gedrag moeten afhalen? 
Dat kan in Kortenberg al 
een tijdje via de gemeen-
telijke webstek. Chris Taes 
(CD&V) is als burgemees-
ter ook bevoegd voor het 
domein communicatie. Hij 
bracht de elektronische 
dienstverlening tijdens deze 
periode in een stroomver-
snelling.

“Wij maakten werk van een nieuwe 
website met heel wat mogelijkheden op 
vlak van elektronische dienstverlening”, 
vertelt Chris. “Dat bespaart de inwoner 
heel wat zoekwerk en kostbare tijd. Zij 
kunnen trouwens ook terecht in de 
bibliotheek van de toekomst met heel 
wat digitale toepassingen. Voor vereni-
gingen is er de automatische erkenning 
en een online reservatiesysteem voor 
zalen. Zij kunnen online onder andere 
infoportieken aanvragen en inloggen 
op de Uitbalie.” CD&V Kortenberg wil 
de komende jaren werk blijven maken 
van een verdere digitalisering van de 
dienstverlening.

Ook voor gemeenteraadsleden is de di-
gitalisering voelbaar. Zij ontvangen heel 
wat dossiers in papieren vorm. Daar wil 
gemeenteraadslid Hendrik Trappeniers 
(CD&V) wat aan doen. 

“Alle gemeenteraadsleden kunnen 
voortaan hun dossiers online raad-
plegen. Dit bespaart een hele hoop 
drukwerk en zorgt ervoor dat de ge-
meenteraadsleden hun dossiers gemak-
kelijker en beter kunnen opvolgen.” Het 
voorstel past in een hele reeks van maat-
regelen waarbij we werk maken van een 
meer toegankelijke, digitale gemeente.

Kristien Goeminne is voortaan 
secretaris van onze partij

Erwin Lemmelijn stak de handen uit de 
mouwen tijdens onze brunch
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JONGCD&V Kortenberg staat
pa(a)l achter speelpleintje

Groen maakte op de laatste gemeente-
raad bedenkingen bij de inrichting van 
het nieuwe speelpleintje aan Colomba. 

Groen bestempelt de voetbal- en bas-
ketbaldoelen als onveilig. 
JONGCD&V Kortenberg is wél blij 
met het speelpleintje.

Koen Van Roey (CD&V) argumen-
teert: “Deze toestellen zijn speciaal 
ontworpen om voor beide sporten te 

dienen. Bovendien keurt een speciaal 
controleorganisme de doelen. Wij vin-
den dat je met beperkte middelen zo 
veel mogelijk moet realiseren. Door de 
doelen voor beide sporten te combine-
ren winnen we ruimte. Zo komen we 
op een originele manier tegemoet aan 
de wens van jonge sporters.”

Ann is fitste schepen

Ann Outtier-Vannerem 
(CD&V) is de fitste schepen 
van Vlaams-Brabant. Die titel 
krijgt ze van de provincie 
Vlaams-Brabant na het afleg-
gen van een fitheidtest. 

Twaalf  weken lang fietste en liep ze 
zich nog fitter dan voorheen. Na 12 
weken testte ze positief. Niet op do-
ping ... maar wel op fitheid.
Wie Ann door het dorp ziet fietsen 
of  lopen, weet dat het een sportieve 
dame is. Zelfs haar vakanties brengt 
ze op een sportieve manier door. Die 
ervaringen helpen haar om een goed 
gemeentelijk sportbeleid uit te voe-

ren.  Met deze titel doet ze haar functie 
als schepen van sport alle eer aan. 
Proficiat Ann! 

Meer dan 50 inwoners van Kortenberg 
namen samen met Ann deel aan het 
project ‘ Fit in 12 weken’. 

Als je meer wil weten over de fitheidstest, surf  
dan naar www.fitin12weken.be

CD&V-leden in de kijker

Nederokkerzeelsesteenweg wordt 
een stukje veiliger omdat een fiets-

pad wordt aangelegd: het plaatje 
“fietsers op de baan” tussen de 

Kasteelstraat en Lelieboomgaarden 
mag binnenkort verdwijnen. 

Weesbeekdal: Na 40 jaar hoogtijd 
voor de stoepen van Weesbeekdal. 
Ze worden op aanvraag van de be-
woners vernieuwd. Beide projecten 
zijn voorzien in de begroting van 
2012.


