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In Kortenberg is het aangenaam wonen en leven. Door haar geografische
ligging is onze gemeente een uitstekende uitvalsbasis. Er is een goed
uitgebouwd sportief en cultureel aanbod, bedrijven en lokale middenstand
zorgen voor toegevoegde waarde en werkgelegenheid, er is een
uitgebreid en kwalitatief scholenaanbod en zowel jong en oud zijn er thuis.
Kortenberg is bovendien een veilige gemeente.
Op deze en vele andere pluspunten moeten we zuinig zijn.
Kortenberg is de laatste jaren uitgegroeid tot een gemeente van meer dan
20.000 inwoners. Dat zorgt zowel voor dynamiek en vernieuwing, als voor
nieuwe uitdagingen.
CD&V Kortenberg heeft hard en goed gewerkt, maar beseft dat het werk
nooit af is; en we claimen ook niet dat ons werk perfect is.

We zien de uitdagingen. Ze zijn niet utopisch maar haalbaar. Het zijn geen
dromen in het wilde weg, maar beloften die we willen waarmaken zoals
wij dat ook de afgelopen jaren hebben gedaan. Ons team staat daarvoor
garant, maar we kunnen en willen het niet op ons eentje doen. We
moeten er samen werk van maken. Beter samen, samen beter.
Wij nemen je graag mee doorheen onze speerpunten en hopen dat je ze
met veel interesse zal lezen. Al onze plannen in een notendop weergeven
is echter niet makkelijk. Wil je meer uitleg?
Neem een kijkje op kortenberg.cdenv.be. Daar vind je de volledige tekst
van ons programma. Als je liever een papieren versie leest, vraag dan
gerust een exemplaar aan één van onze kandidaten.

We hopen op je stem en je steun op 14 oktober 2018.
Want op ons kan je rekenen. Ook nà de verkiezingen.

Alexandra THIENPONT

Chris TAES

OCMW-Voorzitter
Lijsttrekker

Burgemeester
Lijstduwer

Ontmoeting in een warm dorp met karakter
•

Dorpspleinen worden gezellige ontmoetingsruimten.

•

Overal duiken groene speelpleintjes op en rustbanken brengen mensen
samen.

•

Jongeren krijgen hun eigen plaats op pleinen en aan de
ontmoetingsruimten. We betrekken hen bij de inrichting ervan. Eén locatie
voor graffiti biedt ruimte voor creativiteit.

•

We ondersteunen volop het verenigingsleven, jeugdbewegingen, jeugd- en
sportclubs.

•

De site van Belgostock voegen we bij het Welzijnshuis. We maken ruimte
voor activiteiten met kinderen, jongeren en ouderen: apart en samen. We
leren van elkaar!

•

Kortenberg is een gastvrije gemeente met aandacht voor verschillende
culturen.

•

Kortenberg blijft haar toeristische troeven uitspelen en werkt hiervoor
samen met de landbouwsector.

•

Ook het wandel- en fietsknooppuntennetwerk wordt verder uitgewerkt en
vernieuwd zodat Kortenberg te doorkruisen is, ook van ver buiten onze
gemeente.

We betrekken jou bij ons beleid
•

We zijn transparant in wat we doen en zeggen.

•

We ondersteunen de adviesraden met raad en daad.

•

Een kinder- en jeugdgemeenteraad brengt pit in ons gemeentebeleid
en laat deze toekomstige generaties aan het woord.

•

We betrekken inwoners bij het inrichten van wijken, pleinen en straten
en geven hen hiervoor een burgerbudget.

•

Een gemeenschapsmunt beloont vrijwilligers van De Kapstok en het
Welzijnshuis en vergroot zo hun kans om volwaardig deel te nemen
aan het leven in Kortenberg.

•

Een participatie-ambtenaar begeleidt alle inspraak- en
participatieprocessen op een professionele manier.

•

Het Charter van Kortenberg (2012) is voor ons een belangrijke leidraad
en het product van een heel boeiend participatieproces van de
voorbije jaren.

Verkeer en mobiliteit op maat van iedereen
•

Fietsers en voetgangers krijgen voorrang. 20 kilometer nieuwe fiets- en
voetpaden, en goed onderhouden van wat al bestaat.

•

Taxicheques zorgen voor vlot vervoer van inwoners vanaf de uithoeken
van onze gemeente naar het centrum.

•

De bussen van de Lijn zijn groot op de N2, maar klein in de dorpskernen.

•

Slimme technologie helpt om zwaar verkeer te beperken.

•

We pakken snelheidsovertredingen kordaat aan.

•

We dringen aan op een veilige doortocht van de N2 door het centrum van
Kortenberg.

•

Landbouwwegen laten we
onderhouden door een externe
firma.

•

Vele trage wegen krijgen
Ledverlichting op zonne-energie.

•

Het verkeer rond de
schoolomgeving wordt
aangepakt door het inrichten
van een schoolstraat of een
fietsstraat. Parkeren doe je
verder weg, fietsers hebben
voorrang.

Een betaalbare thuis voor iedereen
•

We stimuleren en faciliteren (kleinschalige) projecten voor betaalbaar
wonen.

•

We creëren nieuwe woningen voor senioren en mensen met een
beperking.

•

We scheppen kansen voor vernieuwende woonvormen met kleinere
‘footprint’ maar met voldoende kwaliteit.

•

Koop je een eerste woning? Dan heb je recht op korting op
de grondbelasting gedurende drie jaar.

•

We werken nauwer samen met sociale verhuurkantoren.

•

We ondersteunen renovatie van bestaande woningen.

Jouw zorg is ook onze zorg
•

Initiatieven zoals tweedehandswinkel De Kapstok, een nieuwe sociale
kruidenier en verdeling van voedseloverschotten van supermarkten zorgen
voor ondersteuning van inwoners met specifieke noden.

•

We promoten het principe van zorgzame buurten waar inwoners mekaar
steunen en helpen.

•

Poetshulp om dringende medische redenen kan snel worden ingezet.

•

De mantelzorgpremie gaat omhoog.

•

Kortenberg zal een dementievriendelijke omgeving zijn.

•

Een projectwerker “zorg” werkt voor élke inwoner die een beroep wil doen
op diensten van het Welzijnshuis.

•

Openbare ruimten zijn toegankelijk voor iedereen!

•

We zetten verder in op preventie met campagnes rond bv. borstkanker,
darmkanker, AED-toestellen, drugs- en alcohol, …

Gezin en onderwijs zijn hoekstenen
•

Alles begint bij het gezin, hoe het ook is samengesteld.

•

We voeren voor alle beleidsmaatregelen een gezinstoets in.

•

Voor kinderkansarmoede is er geen plaats in onze gemeente. Onder meer
daarom willen we een vaste stek voor het Huis van het kind en zullen we
de werking breed kenbaar maken.

•

We maken kinderopvang toegankelijk en betaalbaar voor alle jonge
ouders. Een gemeentelijk opvanginitiatief bij het Welzijnshuis moet jonge
gezinnen ondersteunen bij de combinatie werk en gezin.

•

Ook tijdens de vakanties verdienen gezinnen de nodige ondersteuning.
We maken de combinatie werk-gezin haalbaar door het vakantie-aanbod
voor kinderen en jongeren uit te breiden.

•

Kinderen kunnen veilig naar school dankzij veilige fiets- en voetpaden. Het
schoolroutenetwerk wordt verder vormgegeven en de schoolomgeving
wordt autoluw gemaakt.

•

Elk kind krijgt een plaats in onze Kortenbergse scholen.

•

Elk kind krijgt op school dezelfde kansen: deelname aan
schoolactiviteiten, laptop of computer ter beschikking, middagtoezicht en
huiswerkbegeleiding.

•

In die scholen is er aandacht voor gendergelijkheid, gelijkheid in afkomst,
cultuur en milieuzorg. We ondersteunen hen bij het zoeken naar de beste
aanpak om dit te bereiken.

•

Gezonde voeding is een bewuste keuze. Mede daarom behouden we het
aanbod van warme maaltijden voor de schoolgaande kinderen.

•

Speelplaatsen worden waar nodig heringericht met ruimte voor groen en
natuurlijke spelelementen.

•

Het KUBUS-klasje blijkt een goede keuze te zijn om kinderen te
ondersteunen bij het leren. We breiden deze aanpak uit naar alle scholen
van onze gemeente.

•

Wifi is niet meer weg te denken uit
het dagelijks leven. Ook op school
moet wifi vlot inzetbaar zijn tijdens
de lessen.
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Vrije tijd: tevreden en gelukkig zijn
•

De bib, het cultuuraanbod, de verenigingen, de jeugdbewegingen en de
jeugdhuizen betrekken mensen bij het sociale leven en versterken de
sociale cohesie. CD&V wil meer middelen voor vrije tijd en een toegankelijk
aanbod voor iedereen.

•

De bibliotheek blijft een basisdienst waar iedere inwoner recht op heeft.

•

De bibliotheek van morgen in een parel van gisteren. Een deel van de kerk
van Kortenberg krijgt een nieuwe bestemming. De beste keuze volgens
CD&V.

•

De spel-o-theek van het huis van het kind bouwen we verder uit.

•

We organiseren een talentendag voor jongeren.

•

Gemeenschaps- en ontmoetingscentra staan ter beschikking van
verenigingen, vrijwilligers en inwoners. De gemeente ondersteunt hen bij
het uitwerken van een divers aanbod.

•

Infrastructuur:
o

De sporthal van Erps-Kwerps laten we staan en
gaan we grondig renoveren.

o

OC Atrium krijgt extra parkeerruimte.

•

De gemeente stelt een bestelwagen ten dienste van (jeugd)verenigingen.

•

Voor Jeugd-, sport en cultuurverenigingen maken we een breed
ondersteuningsreglement. Dit voorziet in subsidies, logistiek, promotie,
infrastructuur, …

•

We moedigen mensen aan zich aan te sluiten bij verenigingen.

Sport is geweldig!
•

Sport voor iedereen is de drijfveer van ons sportbeleid.

•

Er komt opnieuw een fit-o-meter in onze gemeente.

•

Speelpleintjes krijgen fitnesstoestellen of een hoogteparcours.

•

Het skatepark wordt vernieuwd.

•

Een nieuw sportcomplex in het hart van onze gemeente zal plaats geven
aan een grote diversiteit aan sporten.

Duurzaam samenleven met oog voor de toekomst
•

We behalen de Vlaamse en Europese klimaatdoelstellingen.

•

De toekomst van onze planeet is een zaak voor ieder van ons. We stellen
samen een actieplan “duurzame gemeente” op.

•

De pijnpunten bij wateroverlast pakken we grondig aan.

•

Open en groene ruimte is schaars maar broodnodig. We beschermen en
breiden uit. Een groenplan voor de gemeente brengt alles in kaart.

•

Onze gebouwen (scholen, ontmoetingscentra, sporthallen, jeugdlokalen, …)
krijgen bij opbouw of verbouwing een duurzaamheidstoets waarbij
duurzame energie een centrale plaats krijgt.

•

Initiatieven van inwoners voor duurzame energie (water, zon en
wind) moedigen we aan en faciliteren we via het mee oprichten van
bewonerscoöperatieven.

•

We promoten de lokale landbouw en de korte keten en willen zo het
product en de consument kort bij mekaar brengen.

•

We trekken de kaart van
de circulaire economie en
promoten sorteren, hergebruik
en delen van materiaal.

•

Gemeentelijke evenementen
en initiatieven van
verenigingen onderwerpen we
aan een duurzaamheidstoets.

•

Geen verlenging van de
startbaan 25L voor ons.
We willen een duurzaam
toekomstproject voor de
luchthaven zonder dat onze
woonkernen en onze natuur
extra belast worden.

We leven niet op een eiland
•

In overleg met de Wereldraad ondersteunen we initiatieven in het Zuiden
waar inwoners van Kortenberg bij betrokken zijn. We doen dat via een
systeem van cofinanciering.

•

We blijven de Wereldwinkel ondersteunen op de huidige locatie en gaan in
dialoog over een toekomsttraject.

Landbouw en lokale economie geven zuurstof
aan onze gemeente
•

We ondersteunen hoeveverkoop.

•

We promoten verkoop via de korte keten en steunen initiatieven als de
Buurderij, Fairtrade en Straffe Streek.

•

We bouwen een intensieve samenwerking uit tussen het gemeentebestuur
en de actieve middenstand.

•

De lokale middenstand krijgt een polyvalente vergaderruimte ter
beschikking.

•

Er komt een startersloket en een aparte facebookpagina.

•

We promoten onze lokale economie en werken een systeem van
cadeaucheques voor handelaars uit.

•

De schoolkinderen brengen we in contact met onze lokale producenten en
handelaars. Zo leren zij producten en beroepen kennen.

Ook dieren verdienen onze aandacht
•

We zetten het zwerfkattenproject verder.

•

We promoten diervriendelijk vuurwerk.

•

Dieren laten we toe mee te verhuizen met hun baasje naar serviceflats,
woningen, … van de gemeente.

•

Dieren horen voor CD&V niet thuis op een kermis. We leveren daarvoor
dan ook geen vergunningen af.

•

We maken werk van een afgebakende losloopzone voor honden.

Een efficiënte en betaalbare dienstverlening
•

Dienstverlening wordt verder vereenvoudigd en gedigitaliseerd, maar blijft
toegankelijk voor iedereen.

•

De dienstverlening voor verenigingen kan gebruiksvriendelijker:
checklist voor evenementen, minder administratie, gebruiksvriendelijker
reservatiesysteem.

•

Een computerlokaal biedt toegang aan iedereen die niet zelf over een
computer beschikt.

•

In de bib voorzien we een “digidokter” die je op weg helpt met de
computer.

•

We zoeken samen met onze inwoners de beste oplossing voor hun
problemen.

•

Elke deelgemeente krijgt een elektronisch infobord.

•

We werken aan een schuldenvrije gemeente. In de volgende legislatuur
moet dat lukken. Dan kunnen ook de personenbelastingen worden
verlaagd.

Zorgen voor mekaar is zorgen voor veiligheid
•

We ondersteunen de BIN’s (buurt informatienetwerken).

•

We zorgen voor veilige en verlichte schoolroutes.

•

De wijkinspecteur werkt samen met en tussen de mensen.

•

Een waakzame politie maakt deel uit van onze samenleving.

•

Slimme camera’s bevorderen de veiligheid.

HET CHARTER VAN
KORTENBERG BLĲFT
ONZE LEIDRAAD
•

Een solidaire samenleving.

•

Een kruispunt voor alle generaties en culturen.

•

Een gemeenschap met plaats voor ontmoeting.

•

Ruimte om in te leven en te beleven.

•

Groene verbindingen.

•

Een gemeenschap die duurzaam vooruit gaat.
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Het uitgebreide programma van CD&V vind je op
onze website www.kortenberg.cdenv.be/
Wil je graag een papieren versie, stuur dan een mail naar onze
lĳsttrekker alexandra.thienpont@kortenbergcdenv.be
of contacteer onze secretaris Marc Derveaux (0475 75 03 99).
Bĳ hem kan je ook terecht met al je vragen. Hĳ zorgt ervoor dat
ze een antwoord krĳgen.

De Provincieraad heeft nood aan sterke schouders. Indien u wenst dat burgemeester
Chris Taes op hoger niveau het verzet blijft leiden tegen de verlenging van
landingsbaan 25L, stem hem dan zeker opnieuw in de provincieraad. U vindt zijn
naam op de 11de plaats van de CD&V-provincieraadslijst.

CHRIS TAES
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LIJSTDUWER KORTENBERG

Maximale investeringen
in veilig FIETSverkeer & toerisme
Woningen op maat
in een veilige buurt
Slim waterbeheer
Lokaal innovatief ondernemen
en klimaatbeleid
Betere zorg
en meer levenskwaliteit
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MONIQUE SWINNEN
MARC WIJNANTS
MANU CLAES
KRISTINA EYSKENS
MAARTEN FORCEVILLE
LORE FOURIE
LAURA SCHURMANS
JO PIERSON
BRIGITTE MOULIGNEAU
WIM BERGÉ
CHRIS TAES
DIRK CLAES
JAN LAURYS
ELS VAN HOOF
KARIN BROUWERS
KOEN GEENS

Geef uw stem meer gewicht, kies voor meerdere
kandidaten op dezelfde lijst. Kan u niet zelf gaan
stemmen? Geef volmacht.

14 OKTOBER 2018
1

Alexandra Thienpont

15 Hendrik Trappeniers

2

René De Becker

16 Marie-Jeanne De Coster

3

Kristien Goeminne

17 Johan Christiaens

4

Ann Outtier-Vannerem

18 Erna Abeloos

5

Wim Moons

19 Danny Laes

6

Frie De Greef

20 Carla Demaertelaere

7

Francis Peeters

21 Els Grauls-Gysenbergs

8

Maria Helsen-Adriaensen

22 Guido Lauwerys

9

Marleen Cludts-Poels

23 Armand Van Tricht

10 Gabriëla Langmans

24 Matthias Strauven

11 Emiel Moons

25 Tine Vanneste

12 Thibaud Vermeulen

26 Marc Derveaux
27 Chris Taes

13 Barbara Vermeulen

U kunt voor meerdere kandidaten op deze lijst stemmen. Zo
geeft u een volwaardige voorkeurstem aan iedere kandidaat.

14 Jonas Piot
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Lees meer nieuws OP ONZE WEBSITE

kortenberg.cd

Je kan er ook in

schrijven op on

COLOFON

Heeft u een suggestie voor wat beter kan?
Aarzel niet en ga de conversatie aan!
VU Bernard Derveaux, Veldstraat 5, 3078 Everberg
Verkiezingsdrukwerk – niet op de openbare weg gooien

env.be

ze nieuwsbrief!

