
Ik geloof meer in  de uitgestoken 
hand  dan in de gebalde vuist.    Samen-
werking is de basis van een samenleving 
waarin iedereen zich thuis kan voelen 
en waarin mensen elkaar alle kansen 
geven.   Als voormalig directeur van een 
secundaire school sta ik voor  kwalita-
tief sterk onderwijs, met aandacht voor 
de specifieke talenten en zorgnoden van 

jongeren.  Als burgemeester van Korten-
berg hecht ik veel belang aan overleg en 
communicatie.  Zonder grote mond, maar 
met een luisterend oor. In het provincie-
bestuur ijver ik voor  betaalbare wonin-
gen  voor jonge gezinnen die momenteel 
noodgedwongen hun dorp moeten ver-
laten.   Kortenberg ligt dicht bij Brussel. 
We zijn gastvrij, maar toch kordaat: wie 

in onze streek komt wonen is  hartelijk 
welkom, maar moet wel inspanningen le-
veren om onze taal te spreken.  Ten slotte 
sta ik voor een geïntegreerd plattelands-
beleid  dat de land- en tuinbouwers on-
dersteunt als de echte professionals van 
de open ruimte.  Landbouw en natuur zijn 
daarbij elkaars partners.
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Geen grote mond, 
wel straffe resultaten

SAMEN 

WERKEN 

LOONT! 

Chris Taes (hier samen met oud-leerling 
Steven Vanackere) is kandidaat voor het Vlaams 
Parlement. Hij is lijstduwer bij de opvolgers.
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“De HST-fietsroute in Kortenberg volgt voornamelijk de HST-
spoorlijn. Maar op enkele plaatsen (zoals hier in de Zavelstraat) 
verlaat het fietspad dit traject om de rijbaan over te steken. Dit zijn de 
zogenaamde ‘knikjes van Kortenberg’, “ zegt burgemeester Chris Taes 
(CD&V). “Die knikjes werken we weg door samen met de provincie 
fietstunnels te bouwen. Een studiebureau maakt daarvoor de plannen. 
De gemeente beheert het dossier.  De provincie en het Vlaams Gewest 
betalen het project.”  

De provincie Vlaams-Brabant, het Vlaams 
Gewest en de gemeente Kortenberg wer-
ken samen enkele omleidingen langs de 
HST-fietssnelweg Leuven-Brussel weg.  
Zo verdwijnen de ‘knikjes van Kortenberg’. 
De HST-fietsroute wordt dan comfortabeler, 
veiliger en sneller.

Onder impuls van Vlaams minister van 
Openbare Werken en Mobiliteit Hilde Crevits 
(CD&V) wordt ter hoogte van de  Brusselse 
Ring ook een fietsbrug op de HST-route 
voorzien, zodat de verbinding effectief vlot 
kan doorgaan van Leuven tot Brussel.  

De ‘knikjes’ 
van Kortenberg 
gaan weg…

Ongetwijfeld zal elke kandidaat van elke 
politieke partij beloven dat hij iets doet aan 
de betaalbaarheid van woningen en kavels.  
Als u dit thema belangrijk vindt, wees dan 
bij uw stemkeuze toch maar voorzichtig 
en maak best een onderscheid tussen wat 
‘gezegd’ en wat ‘gedaan’ wordt …  

“Het is goed wonen in Kortenberg, maar 
voor velen wordt het stilaan problematisch 
om een betaalbaar dak boven het hoofd te 

vinden.” zegt burgemeester Chris Taes. “ De 
vraag naar betaalbare woningen wordt gro-
ter.  Het gemeentebestuur zal samen met 
VLABINVEST en Interleuven zoeken naar 
oplossingen om een antwoord te bieden voor 
het actuele woonprobleem.  De aanzet is al 
gegeven met initiatieven zoals Ter Gessel.”

“Ter Gessel is een project voor betaalbaar 
wonen in Meerbeek. We creëerden er samen 
met Interleuven 14 kavels om woningen te 

bouwen. Daarnaast worden er ook nog eens 
8 huurwoningen gebouwd. Op die manier 
hopen we aan de grote vraag naar betaal-
bare woningen tegemoet te helpen komen.” 
zegt Taes. “Voor het project Vierhuizen loopt 
momenteel het openbaar onderzoek. We 
willen rekening houden met de bekom-
mernissen van de omwonenden en tegelijk 
betaalbaar wonen in onze gemeente moge-
lijk maken. Dit project telt volwaardig mee 
voor het bindend sociaal objectief."

Een eigen huis, 
een plek in Kortenberg 
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Op 27 september 1312 werd in de Oude 
Abdij van Kortenberg het Charter van Kor-
tenberg ondertekend. Dat Charter was van 
groot belang.  

Samen met het provinciebestuur, de Vlaamse 
overheid en de Europese Unie, zette Kor-
tenberg een inspraak- en participatietraject 
op dat inwoners meer wil betrekken bij de 
gemeentelijke besluitvorming. Kortenberg 
is dat aan zichzelf verplicht.

“In 2013 ontwikkelde het bestuur, met steun 
van diezelfde partners, een ‘Charterspel’ 
voor jongeren.  We dagen hen uit om met 
een beperkt budget en in een begrensde 
ruimte, een toekomstproject uit te tekenen 
voor hun gemeente of stad.” aldus Taes. “Zo 
bedden we ‘inspraak’ en ‘betrokkenheid’ in 
in onze beleidscultuur.”

Kortenberg, 
bakermat van de 
moderne democratie

De kerk van Everberg, een meesterwerk 
van architect Beyaert, was van oorsprong 
een Romaanse kerk.  Alleen het onderste 
gedeelte van de toren in witte zandsteen 
herinnert hier nog aan.  In de 16de eeuw 
kwam er het koor bij in laat-gotiek.  

Uit dezelfde periode dateert de noordelijke 
kruisbeuk met de O.L.-Vrouwkapel.  De Gra-
ven de Merode (later de Prinsen de Merode) 
sponsorden het nieuwe kerkgebouw in 1893.  
Vanzelfsprekend drukten ze dan ook hun 
stempel op de nieuwe kerk, o.m. met de 
afgesloten ‘kooi’ die er voorzien werd voor 
de leden van de prinselijke familie. 

Kerk van St.-Martinus 
en Lodewijk in Everberg 
gerestaureerd

Stemmen voor CD&V is het verschil maken in uw buurt.

Het park van de Oude Abdij is één van de mooiste plekjes van Midden-
Brabant. Op de abdijsite stelden we een wandelpark open voor stille recreatie 
en natuurbeleving. We durven dit gerust uniek te noemen, ook ver buiten 
Kortenberg.

“Na jaren plannen maken en onderhandelen met de bevoegde overheden 
(kerkbestuur, provincie Vlaams-Brabant en Vlaams Gewest), werd eind 
2012 gestart met de noodzakelijke renovatie van deze mooie kerk.  In 
2013 werd het programma, zoals gepland, verder uitgevoerd.  Dit jaar 
herstellen we de prachtige glasramen.  Op deze manier draagt het 
gemeentebestuur bij tot het behoud en het onderhoud van dit historisch 
belangrijke patrimonium.” aldus burgemeester Chris Taes 



4 Sterker Vlaanderen, Sterker land

STERKER VLAANDEREN 
STERKER KORTENBERG

Samen sterker voor een sterker Vlaanderen

Vlaanderen, dit zijn vooral meer dan 300 steden en gemeenten. 
Waar mensen leven en werken. Dat is onze gemeente, waar 
Lies en Marieke elke dag veilig naar school moeten kunnen 
gaan, waar Jos en Maria zo lang mogelijk thuis willen wonen, 
maar eens ze te oud zijn toch liefst in de buurt van hun kinde-
ren in het rusthuis nog een toekomst willen hebben. Of Nick 
die graag voetbalt, maar zijn zus die liever aan ropeskipping 
doet? Of cultuurminnende Ria die al eens graag te voet naar 
het theater gaat en 3 keer per week naar de schilderles. Of 
Roger en Robert die graag op hun gemak eens door het dorp 
fietsen en halt houden in het dorpscafé en een babbeltje doen 
met de mensen die naar de bakker gaan. Of Pol die maar liefst  

30 mensen te werk stelt in zijn bedrijf. Onze gemeente dat is 
ook kinderopvang en bibliotheken maar ook publieke ruimte en 
veilige infrastructuur. 
Zonder samen te werken met buurgemeenten, met onze men-
sen in de provincie of met de parlementairen en ministers lukt 
het niet om u de leefomgeving te bieden die u verdient. Dat doen 
we, al jarenlang. De resultaten, daar geniet u reeds elke dag van.
Daarom is uw stem op uw lokale kandidaat zo belangrijk: voor 
uw fietspad, rondpunt of bib… Kies op 25 mei voor uw lokale 
kandidaten en kies voor een partij die al zoveel keer bewezen 
heeft, dat ze kan samenwerken. Een zekerheid waar je een sterke 
toekomst kunt op bouwen. Ook in uw gemeente.

Na jaren onderhandelen met het kerkbe-
stuur, provincie en Vlaams Gewest, werd 
gestart met de renovatie van de mooie kerk 
in Everberg.  

Ter Gessel is een project voor betaalbaar 
wonen in Meerbeek. We creëerden er sa-
men met Interleuven 14 kavels om wonin-
gen te bouwen.

Fietsroute. De knikjes van Kortenberg 
werken we weg door samen met de pro-
vincie en het Vlaams gewest fietstunnels 
te bouwen. 
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