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Het woord
van Bernard
Tijdens zo’n verkiezingsjaar krijgen
we wel eens het verwijt dat je ons vijf
jaar lang niet ziet en nu plots wel…
Onze burgemeester, schepenen en
de andere mandatarissen deden hun
best om de gemeente te besturen in
het belang van iedereen. Tussen 2006
en 2012 vroegen we verscheidene
keren uw mening. Niet alleen tijdens
infovergaderingen van de gemeente,
maar ook op gespreksdagen van de
partij. We hebben niet alleen veel
geluisterd, maar vooral erg hard
gewerkt.
Surf naar onze website en raadpleeg
ons programma van 2006: hebben
we woord gehouden of hebben we
woord gehouden? Stuur gerust een email of contacteer ons. De afgelopen
jaren waren wij bereid met u te praten. Dat blijft de volgende jaren zo.
Hebt u geen belangstelling voor gemeentepolitiek? Voor ons is dat ook
goed. Als u maar beseft dat CD&V
met haar burgemeester, schepenen,
mandatarissen en bestuursleden goed
werk leveren: zij zijn de motor van
deze coalitie.
Verwacht van ons geen holle slogans.
Een gemeente beheren is een ernstige zaak: het gaat om uw welzijn, uw
belastingsgeld, uw toekomst en die
van uw kinderen. We staan met onze
beide voeten op de grond, klaar om
er weer tegenaan te gaan.
Voor u natuurlijk!

Bernard Derveaux
Voorzitter
CD&V Kortenberg

Guido Lauwerys, Danny Laes, Francis
Peeters, Ann Outtier-Vannerem, Myriam Van Tricht.
Rechtop: Koen Van Roey, Chris Taes

Kortenberg, een
propere gemeente? Het kan!
Twee voltijdse arbeiders gaan voortaan het hele jaar door
de gemeente mee proper houden. Ze zullen systematisch
zwerfvuil opruimen en rommel uit het straatbeeld doen
verdwijnen. Tijdens de winterperiode zullen zij ook helpen
bij het sneeuwruimen.
Burgemeester Chris Taes (CD&V) stelt: “Dit kadert in een vorm van sociale tewerkstelling. Het gemeentebestuur wil het werk en de inzet van milieubewuste inwoners mee
ondersteunen: als er overal vuil op pleinen en straten ligt, zet dat niet aan tot grote zorgzaamheid. Als de gemeente een inspanning doet om alles proper te houden, is het voor
inwoners vanzelfsprekender om hun eigen omgeving ook netjes te houden.”
In de maand oktober organiseerde de gemeente ook een succesvolle zwerfvuilactie.
Daarnaast worden ook subsidies toegekend aan verenigingen die pleinen of straten opruimen. Chris Taes (CD&V): “Ook alle bushokjes krijgen nu extra aandacht. Er worden
meer vuilbakjes voorzien en waar mogelijk installeren we ook fietsenstallingen.”

Politietaxi rijdt niet meer gratis

Paul Goeminne, Chris Taes en Francis Peeters

Dronken personen of mensen onder invloed van drugs
geraken vaak niet op een
veilige manier naar het ziekenhuis of politiekantoor. Het
personeel van de politiezone
Herko moet al te vaak inspringen voor hun vervoer…

Deze ‘taxidienst’ zal hen in de
toekomst 100 euro per rit kosten.
Dit geldt ook voor mensen die
bestuurlijk worden aangehouden
en die naar het politiekantoor of
elders moeten vervoerd worden.
“De belastingbetalers van onze
politiezone moeten niet opdraaien

voor de vervoerkosten van
personen die door hun eigen
onvoorzichtigheid niet meer
in staat zijn hun bestemming te
bereiken”, zegt Paul Goeminne,
Schepen van Financiën (CD&V).
“Deze maatregel komt er in
overleg met onze buurgemeente
Herent. De ‘combitaks’ geldt
trouwens ook voor mensen die
dronken zijn en worden aangehouden. Zij moeten vaak naar het
politiekantoor of elders vervoerd
worden” stelt burgemeester Chris
Taes (CD&V).

Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP)
Engerstraat voorlopig vastgesteld

“Met dit plan willen we de
waardevolle oude villa’s
in deze straat behouden
en het parkkarakter waarborgen.” Iicht schepen van
Ruimtelijke Ordening Paul
Goeminne (CD&V) toe.

“Wie in de bouwzone
wil bouwen, zal zich aan
strenge stedenbouwkundige
voorschriften moeten houden.
Het plan biedt ook een oplossing voor de waterhuishouding in
dit gevoelige gebied, waar de loop
van de Weesbeek ontstaat.”
“Het is de bedoeling dat deze mooie
straat met belle-époquebebouwing
niet wordt volgebouwd met grote
appartementsgebouwen. Het gemeentebestuur wil net zo veel
mogelijk open ruimte in dit prachtige
parkgebied te behouden. Zonder dit

RUP zou deze mooie wijk de prooi
kunnen worden van de ongecontroleerde bouwwoede door projectontwikkelaars.”, stelt burgemeester Chris
Taes (CD&V).
Op een infovergadering hebben de
omwonenden een duidelijke toelichting gekregen bij de plannen van het
gemeentebestuur. Zij kunnen ook
nog opmerkingen doorgeven aan het
gemeentebestuur. Nadien wordt het
RUP definitief vastgelegd.

Samen opwarmen voor de start van een bruisende campagne!

CD&V Kortenberg kan dynamische,
geëngageerde, positieve mensen gebruiken om haar ploeg te versterken (mee
nadenken, mee organiseren, mee doen).
Wie er echt helemaal wil voor gaan,
krijgt volgend jaar al meteen de kans
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om mee te werken aan de verkiezingscampagne van 2012 (als sympathisant,
campagnemedewerker of kandidaat).
Voel jij je aangesproken om samen
met ons de handen uit de mouwen
te steken? Aarzel dan niet en neem

direct contact op met onze voorzitter: Bernard Derveaux (bernard.
derveaux@skynet.be of per telefoon:
0477/32.39.03). Bernard zal je informeren over de volgende stappen in je prille,
politieke engagement. Tot binnenkort!

Website in een nieuw jasje: kortenberg.cdenv.be
De nieuwe, frisse website van
CD&V Kortenberg is al een
tijdje beschikbaar. Ga dus
gerust eens een kijkje nemen
op kortenberg.cdenv.be voor
het meest recente nieuws
van CD&V-Kortenberg.

Overige interessante websites,
De weblog van:
onze burgemeester, Chris Taes:
http://christaes.blogspot.com
En van schepen
Ann Outtier-Vannerem:
www.annvannerem.be

Niet meer sporten met natte voeten

De lichtstraat in het dak
van de sporthal is al een
tijd dringend aan vervanging toe. Bij de minste
regenvlaag regent het er
op verschillende plaatsen
binnen. Met allerlei vervelende gevolgen voor de
sportclubs: wedstrijden
afgelasten, boetes betalen
en gevaar op kwetsuren.

Dit gemeentebestuur wil
grondig te werk gaan bij
de renovatie voor het dak.
Samen met Eandis gaan we
aan de slag om het dak van de
sporthal te vernieuwen.
Daarnaast wordt ook de lichtstraat hersteld. De zijmuren van de
sporthal worden ook geïsoleerd.
“ Zo maken we de sporthal energiezuinig. Waar mogelijk vragen
we ook subsidies aan. Zo moet de
Kortenbergse belastingbetaler niet
helemaal alleen opdraaien voor
de renovatie van deze sportinfrastructuur “ zegt Ann Vannerem
(CD&V), Schepen van Sport.

De werken zullen een viertal weken duren en kunnen uitgevoerd
worden na het einde van de zaalcompetities en voor de start van
de sportweken in de grote vakantie. Dat is vermoedelijk in juni
2012.
In 2010 werd de verlichting van de
sporthal van Erps-Kwerps gerenoveerd. Daar kon op jaarbasis al een
energiebesparing van 30% opgetekend worden. In 2011 werden
alle gemeentelijke scholen uitgerust met zonnepanelen. Op deze
manier werken we stapsgewijs aan
energiezuinige gebouwen.

Er groeit iets moois in het abdijpark
Een tijdje terug kondigde
schepen Ann Vannerem
(CD&V) grote werken aan in
het park van de Oude Abdij
van Kortenberg.

De werken schieten ondertussen
goed op: de vijver is geruimd, wandelwegen zijn aangelegd, een bospad
is klaar, ... Dankzij deze werken kunnen alle inwoners binnenkort in alle
rust genieten van dit prachtige park.

Het park zal volgend jaar het decor
zijn van vele activiteiten in het kader
van Charter 700, een feest van inspraak en democratie. Daarnaast zullen er op een aantal zondagnamiddagen speciale parkdagen plaats vinden.
Er wordt dan animatie voorzien.

Myriam Van Tricht, Chris Taes, Hendrik Trappeniers en Ann Outtier-Vannerem

5

Sterke bestuursleden
Met oog op de verkiezingen zetten we de komende
maanden graag enkele bestuursleden in de kijker. In
dit nummer zijn Danny Laes
en Rene De Becker aan de
beurt.

Danny Laes is 54
jaar, ongehuwd en
woont in Meerbeek.
Hij is OCMW-raadslid en maakt deel uit
van de Gemeentelijke Commissie voor
Ruimtelijke Ordening (GECORO). Hij is tevens via
het ACV actief als ondervoorzitter
in het Plaatselijk WerkgelegenheidsAgentschap (PWA-Midden Brabant). Hij heeft zich geëngageerd als
ACW-mandataris en heeft als motto
“ Respect moet je verdienen”.

Rene ‘Néke’ De
Becker is 60 jaar,
trotse vader van twee
kinderen en geboren
en getogen in ErpsKwerps. Rene geniet
momenteel van een
verdiend pensioen na
een schitterende carrière als interventieinspecteur in Kortenberg. Dat betekent
echter niet dat hij op zijn lauweren rust:
nu volgt hij als CD&V bestuurslid nog
steeds nauwgezet de activiteiten van de
politiezone Herko op. In zijn vrije tijd
zorgt hij het liefst voor zijn paarden of
gaat hij met de moto rijden.

Met het oog op de verkiezingen heeft JONGCD&V
de rangen versterkt. Olivier
Deweerdt is afkomstig van
Ieper, woonde een tijdje in
Kessel-Lo en heeft definitief
zijn eigen stekje gevonden

in Kortenberg.
Olivier wil de komende maanden werk
maken van een sterke jongerenploeg.
CD&V Kortenberg wenst Olivier
alvast veel succes met deze uitdaging !

Wil jij Olivier helpen bij het uitbouwen
van een sterke jongerenwerking en/
of deel uitmaken van JONGCD&V
Kortenberg. Aarzel dan niet en geef
een seintje aan onze voorzitter:
olivier.deweerdt@gmail.com

Win twee filmtickets!
Als het van de zetduivel afhangt,
zal het nog lang duren vooraleer
jeugdhuis ‘t Excuus naar haar nieuwe
locatie kan trekken. Laat ons weten
in welk jaar het jeugdhuis volgens
het officiële aankondigingsbord van

openbare werken klaar zal zijn, en
maak kans op twee filmtickets aangeboden door JONGCD&V Kortenberg. Antwoorden kan je insturen tot
29 februari naar
koen.vanroey@gmail.com

Koen Van Roey (CD&V) is blij dat het bouwen van jeugdhuis ‘t Excuus gestart is.

Werk mee aan de toekomst van onze gemeente
Heeft u een vraag over het gemeentebeleid of de CD&Vwerking in onze gemeente? Of heeft u een suggestie voor
wat beter kan? Aarzel niet en neem contact op met ons!
Uw lokale contactpersoon
Bernard Derveaux
(bernard.derveaux@skynet.be)
www.kortenberg.cdenv.be

Uw nationale contactpersoon
Doe mee met CD&V
Tine van CD&V (tine@cdenv.be)
Lid worden van CD&V is heel
Wetstraat 89
eenvoudig:
1040 Brussel
www.cdenv.be/doe-mee/lid-worden
www.cdenv.be
Volg ons op facebook: www.facebook.com/cdenv
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