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Belofte maakt schuld
Belofte maakt schuld … ons programma van de verkiezingen in 2006
wordt zo goed mogelijk uitgevoerd. Een groot deel van dat programma
zullen we ook in 2010 weer waar maken. CD&V probeert elke dag opnieuw aan een goed beleid te werken. In deze editievan kortenberg.direct
vind je een aantal belangrijke plannen, gerangschikt per deelgemeente.
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KORTENBERG
• In de gemeenteschool
, het administratief centrum en GC Colomba
wordt de verwarming efficiënter
afgesteld door een computergestuurde regeling.
Er wordt gewerkt aan o.a. het
voetpad, riolering en wegdek in de
Vogelenzangstraat.
We maken plannen voor de herinrichting van de Kloosterstraat.
Ruimen van de abdijvijver en aanleg van wandelpaden in het park
Aan de site Colomba: heraanleg
atletiekpiste en het reservevoetbalveld in natuurgras.
We proberen een grond te verwerven voor de bouw van een jeugdhuis.
De inkomhal van het administratief
centrum herinrichten om u beter te
bedienen.
I.s.m. met Vlabinvest en sociale
bouwmaatschappijen wordt een
project voor sociaal wonen uitgewerkt in het gebied tussen Sterrebeeksesteenweg en Vierhuizenstraat.
Verbeteringswerken aan de sporthal
in Kortenberg.
ERPS-KWERPS
• De Zolder wordt
heringericht en het dak
geïsoleerd.

• Er worden fietspaden en/of voetpaden aangelegd in de Kwerpsebaan,
Lelieboomgaardenstraat en aan het
kruispunt van de Lelieboomgaardenstraat en Nederokkerzeelsesteenweg
• Aanpassen van de verlichting in de
polyvalente zaal.
• In de vallei van de Weesbeek
pakken we het probleem van de
overstromingen aan.
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EVERBERG
• Er zal worden gewerkt aan de renovatie
van het oud gemeentehuis van Everberg.
Er worden fietspaden en/of voetpaden aangelegd in Vinkenlaan,Banken Kruisstraat
Er wordt nieuwe asfalt aangebracht
op het wegdek in de Bank- en
Kruisstraat.
We hebben er lang op moeten
machten, maar er wordt werk
gemaakt van de herstelling van de
kerk van Everberg
In de Sterrebeeksesteenweg en Het
hof van Montenaken komt een riool
om de overstromingen te vermijden.
Na een rondvraag bij de omwonenden wordt het centrum van Everberg nu helemaal verkeersveilig
ingericht. Dankzij de proefopstellingen weten we immers wat echt
het beste werkt.

MEERBEEK
• Het ontmoetingscentrum Atrium wordt
grondig aangepakt,
zodat het weer helemaal voldoet
aan de noden van deze tijd.
• Er wordt een studie gemaakt om
in Meerbeek een volledig nieuw
schoolcomplex te bouwen. U hoort
er nog van.
• De uitbreiding van het kerkhof
komt er aan!

Ann Outtier-Vannerem zorgt onder andere met de
heraanleg van de atletiekpiste voor een verbetering van de sportinfrastructuur.

