Het belang van VERANDERING

KORTESSEM

Beste mensen, mag ik even ?
Dat de verkiezingen naderen, daar kan je niet meer
naast kijken.
Ik ben niet de man om van deur tot deur om uw stem
te komen bedelen of alle activiteiten af te lopen en
te doen wat ik in de voorbije zes jaar niet deed. Ik
verkies om ijverig door te werken voor u.
Politiek doen is voor mij niet in de tijd voor de verkiezingen nog vlug wat tafelspringen en loze beloftes
doen. Politiek was voor mij 6 jaar lang dag na dag
doen waarvoor de burger -u en u- mij verkoos en
wat mag worden verwacht van een verkozene. U zult
dit schrijven wel willen beschouwen als mijn bezoek
aan u en mijn vraag om uw stem. Bovendien kunt u
mij steeds vrijblijvend contacteren en sta ik voor u
klaar.
De voorbije legislatuur heb ik als eerste schepen, samen met de gemotiveerde N-VA ploeg, het voorrecht
gehad het beleid van de gemeente mee te bepalen.
Het was niet gemakkelijk toen we 6 jaar geleden
begonnen. We erfden van het vorige VLD-Spa bestuur
de gemeente met de hoogste schuldgraad per inwoner van alle 44 Limburgse gemeenten. Er werd hard
gewerkt en ik meen de resultaten met enige fierheid
te mogen voorleggen.
Zie hiervoor de volgende pagina’s.

Veilig thuis in een welvarend Kortessem

Mijn realisaties als schepen van:
Ruimtelijke ordening
-Een nieuw GRS (Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan)
waarbij de gewenste evolutie van Kortessem
voor de komende 20 jaar werd uitgewerkt.
-Een nieuw RUP centrum (Ruimtelijk UitvoeringsPlan Kortessem Centrum)
werd uitgewerkt.
-Een nieuw RUP recreatie werd uitgewerkt.
Deze drie realisaties verschenen definitief in het Belgisch Staatsblad.
-Een nieuw RUP-zonevreemde bedrijven met uitbreiding van de KMO-zone zit in zijn eindfase.
-De procedure voor een nieuw containerpark werd opgestart.
-Er komen 16 sociale huurwoningen in Haechent (bouw is bezig) en 12 in Vliermaalroot (dit zal binnenkort aanvatten).
-Een OKAY winkel in Guigoven werd gestimuleerd en gerealiseerd.
-Het dossier “Jeugdhuis Guigoven” werd uit het slop gehaald en gerealiseerd.
-Een project voor mogelijk 48 assistentiewoningen te Kortessem (Omstraat, bouw gestart) werd mogelijk gemaakt en een project werd
goedgekeurd van 21 flats, waarvan 14 voor senioren, in Guigoven waarvan de bouw nog dit najaar aanvangt.

Senioren
-Een nieuwe SARK
(Senioren Advies Raad Kortessem)
werd geïnstalleerd en werkt zeer goed.
-Met deze SARK werd een prachtige
‘Seniorengids’ samengesteld en uitgegeven.
-De SARK organiseert jaarlijks de seniorendag en
verleent adviezen aan het gemeentebetuur i.v.m. de seniorennoden.
-In de Omstraat kunnen tot 48 assistentiewoningen voor senioren gerealiseerd worden
(zie hierboven onder Ruimtelijke Ordening)
-In Guigoven (hoek Platdak) wordt nog dit jaar begonnen mt de bouw van 21 flats waarvan 14 voor senioren)

Men zegt: “Politiek is rot en politiekers zijn zakkenvullers’’
Maar wie kiest die mensen ?? Toch U !
Grijp nu uw kans .
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Handel, nijverheid, KMO
-Het dossier uitbreiding KMO-zone is lopende.
-Op mijn initiatief is een “cel lokale economie” opgericht met het oog op het verlenen van adviezen, het organiseren van bedrijfsbezoeken en
het uitwerken van voorstellen om in Kortessem een ondernemingsvriendelijk platform tot stand te brengen en het voor de ondernemer aange
namer te maken om in Kortessem te ondernemen. Netwerken tussen gemeentebestuur en ondernemer moet een win-win situatie opleveren
voor de ganse Kortessemse gemeenschap.

Toerisme
-Tweejaarlijks werd een toeristische gids uitgegeven.
-Een fietsbrochure met alle tochten op Kortessems grondgebied werd gerealiseerd.
Een wandelbrochure met alle wandelingen op Kortessems grondgebied is in afwerking en wordt bij de opening van het toeristisch seizoen
2019 voorgesteld.
-Wij organiseerden de voorstelling van de drie uitgaven van de heer Pierre Diriken: 1. Het Haspengouws landschap in evolutie 2.
Het Haspengouws kastelenlandschap 3. Het Haspengouws kerkenlandschap.
Onze VZW Toerisme, onze confrerie en onze toeristische dienst werden volop gesteund en leverden prachtige promotie voor
onze gemeente.
Het verleden koesteren, het heden beleven en de toekomst omarmen met duurzame vooruitgang.

Dossier Financiën
Geld uitgeven is niet moeilijk, maar elke euro slim benutten, dat is niet zo simpel.
Geen dure prestigeprojecten of onnodige uitgaven voor ons!
Wij keren elke gemeenschapseuro twee keer om alvorens hem uit te geven.
Wij beheren het gemeenschapsgeld alsof het uit onze eigen zak zou komen.

Gezonde financiën maken tevreden burgers.
Kortessem was in 2012 van de 44 Limburgse gemeenten deze met de hoogste schuld per inwoner. De gemeentelijke schuld daalde in
deze legislatuur elk jaar op rij en dit aan een gemiddelde van 100 € per inwoner of 600 € in de voorbije 6 jaar. In 6 jaar is dat om en bij de
5.000.000 €. (zie grafiek)

Minder schuld = meer mogelijkheid tot investeren en geen belastingverhoging.

Wij kiezen voor een eerlijk en strak financieel beleid.
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De Toekomst

Ons streven voor volgende legislatuur:
-Het financiële gat van de gemeente (nu nog +/- 1800 € schuld per inwoner) verder dempen tot het Vlaamse
gemiddelde van 1300 €. Dus nog 500€ te gaan.
-Als we dat niet doen is dat een slag in het gezicht van de volgende generaties, onze kinderen en kleinkinderen.
Het leven is al duur genoeg zonder dat wij hen een berg poef doorschuiven.
-Mobiliteit koppelen aan veiligheid. Goed onderhouden en veilige wegen uitbreiden met veilige trage
verbindingen voor fietser en voetganger, met extra aandacht voor de kwetsbare burgers.
-Een RUP Vliermaalroot uitwerken (een toekomstplan voor Vliermaalroot voor de komende 20 jaar uittekenen).
-Het landelijk en groen karakter van onze gemeente aanpassen, duurzaam vastleggen.
-Het eigen handels- landbouw- ondernemings- en tewerkstellingsgegeven tot een sterk weefsel uitbouwen.
-Een kinderopvang, recreatieve en functionele wegen en de buitensporten naar een hogere niveau tillen qua
werkingsvoorwaarden.
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Onze harde supporterskern

Tony Vuerstaek was vorige verkiezing N-VA kandidaat. Ik plaats
beveiligingen maar de beste beveiliging voor de toekomst van
onze kinderen en kleinkinderen is N-VA.
Stem veilig, stem N-VA

Peter Valkeneers was drie jaar N-VA Schepen.
Ik ben en blijf N-VA’er in hart en nieren.
Stem N-VA.

Peter Reweghs over boeren in nesten.
Op welke lijst vind je nog een boer? Juist ! Op de N-VA lijst
De landbouwsector – fruitteler, varkenshouder, veeboer, melkproducent, landbebouwer- staat onder druk.
De economische en ecologische aspecten gaan hand in hand.
De instandhouding van de landbouwsector is cruciaal voor het karakter van plattelandsgemeenten zoals Kortessem.
Her werkgebied van de boer werd en wordt geconfronteerd met habitat- en vogelrichtlijnen, relictzones, beschermde landschappen, bemestingsnormen, om niet te spreken over de bureaucratische rompslomp die de boer menig uur in het papierwerk doet verzuipen.
We leven in ons landje met 11.000.000 inwoners op een heel beperkte oppervlakte en we zullen daarom heel omzichtig moeten omgaan met
de ruimte die ons rest. Anderzijds mogen we voor onze eigen voedselvoorziening onder geen beding afhankelijk worden van andere landen.
N-VA bundelt de dynamische landbouwkrachten. Wij willen klaar staan om de boeren te ondersteunen, o.a. door versoepeling van de verplichtingen qua behuizing van seizoensplukkers en andere ingewikkelde voorschriften.
Als geen ander is Peter Reweghs betrokken met en bezorgd om de problematiek van het landbouwgebeuren. Peter werkt al jaren samen met
het Regionaal Landschap Haspengouw en Voeren, namelijk voor instandhouding soortenrijk grasland. Hij heeft erosiestroken fauna, bufferstroken fauna en fauna beheer akkerland, voedselgewas in een beheersovereenkomst met de Vlaamse overheid.
Peter is de verdediger van de belangen van boer en tuinder in onze gemeente.

Als consumenten moeten wij ook solidair zijn met onze boeren en zo vaak mogelijk producten van
eigen bodem aankopen.
Fairtrade is ook een correcte prijs willen geven en betalen voor gezonde producten van eigen bodem.
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KNIPOOG
Je ziet ze op de borden, je vindt ze in je brievenbus, je krijgt ze aan je deur…
De verkiezingskandidaten zijn weer alomtegenwoordig, ze bekennen kleur.
Er zijn er van het vrouwelijke geslacht, er zijn er van het mannelijke geslacht,
Er zijn er die je niet had verwacht.
De ene is al mooier dan de andere, de ene lacht al meer en tandpastavrolijker dan de andere,
Maar zal het wat veranderen?
Ze zien er allen gelukkig uit en dat is hopelijk voor hen ook zo.
Er zijn er met de slogan “tegen armoede”. Iedereen denkt hopelijk in die lijn,
Of welke dwaas zegt nu “voor armoede” te zijn?
Er zijn er met de slogan “Veel Liever Dullaers’’, die dan toch niet voor Dullaers zijn,
Maar dat doet geen pijn.
Er zijn er met de slogan ’Limburg’, maar daar wonen wij toch al.
Er zijn er die niet weten of ze geel of rood willen zijn en zich dan voorlopig tot oranje mengen.
Er zijn er die Denken – Durven – Doen en geel kleuren.
Zij hopen op alle stemmen maar krijgen die Niet Van Alleman.
Stem toch maar voor hen omdat de Verandering werkt.

Nu-Vooruit Allemaal

Lijsttrekker tussen lijstduwers

Advocaat, boer, gepensioneerde en daar tussen nog 16 geëngageerde Vlamingen.
Dat is onze N-VA lijst
Dat is ons aanbod
Dat is Uw kans en hopelijk Uw keuze
Stem N-VA Kortessem voor een duurzaam beleid
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Mijn Ploegmaats

N-VA, ’t zit in ons DNA.

Onze ploeg is een mix van vrouwen en mannen, jong en minder jong, vurig en bedachtzaam, arbeider en ondernemer, die strijden voor dezelfde waarden: Vlaams Veilig Verantwoord.
Wij willen een ploeg teamspelers zijn die bescheiden, met attitude, discipline, vertrouwen, zelfkritiek, passie, hard werk en respect mee willen spelen in het politieke spel. Dit zijn waarden die ons verbinden.
Engagement in ons team, engagement bij de aanhang, dat kan tot fantastische resultaten leiden.
Wij hebben onze ploeg een eigen identiteit gegeven.

Even voorstellen:
2. Steffi Philtjens: OCMW-voorzitter in het huidige beleid, een prachtmeid, zwanger van talent en in verwachting van een eerste kind.
3. Christy Goddet: schepen van onderwijs, sport en milieu in de huidige legislatuur. Een keiharde werker met het hart op de juiste plaats,
die met kennis van zaken haar bevoegdheden beheert, draait en freest.
4. Wesley Servaes: N-VA fractieleider in de huidige legislatuur. Verstandige jongen, nuchtere Zammelenaar met een lichte handicap, name
lijk Anderlecht supporter.
5. Jan Diriken: doctor in de nucleaire wetenschappen, duivel doet al, zoon van de uitvinder van het geo toerisme Pierre Diriken. Dreigt met
een explosie als hij niet verkozen wordt.
6. Davy Lambrechts. Als gay is hij een vat vol wijsheid, een ervaringsdeskundige die een alcoholverslaving overwon en openstaat om ande
ren met drugs- of alcohol verslaving te helpen.
7. Jana Billen: In de vorige verkiezing gelanceerd door ons veel te vroeg overleden lid, haar schoonvader René Vanelderen. Jana weet als
werknemer in Huyse Fliedermaal alles over seniorenzorg- en voorzieningen.
8. Kelly Bammens-Coninx: woont in Guigoven en vormt met haar echtgenoot Davy Bammens een stevig, nuchter duo, van alle markten
thuis, van de zorgsector tot de autobranche.
9. Cedric Smets: jong, sportief, gedreven en energiek behartigt hij de belangen van de jeugd. Sterk punt: Anderlecht supporter.
10. Joke Wolfs: inspirerend, jeugdig, weet wat ze wil. En als pedicure speelt ze u met de voeten als u niet uitkijkt.
11. Josée Martens-Reynders: gewezen schooldirectrice, seniorenactiviste. Een vrouw om op te bouwen,
wat haar man Rik al veertig jaar doet.
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12. Imelda Albert-Van Puymbroeck: ‘Imelda van de bekker’ is qua enthousiasme te situeren in de jeugdbeweging. Zij bewijst dat oud niet out
is, een levende reclame voor de seniorensector en een monument in de behartiging van de seniorenbelangen.
13. Peter Goris-Royen: Preventieadviseur, manager managementsystemen. Meende en meent dat de Vliermaalse vrouwen de beste zijn en
Vliermaal meer potentieel heeft dan tot nu is getoond.
14. Lode Blokken: zoon van levende legende Pierre en met diens genen van financiëel expert. Hij krijgt gratis behandeling in schoonheids
salon Purevy…wellicht omdat Evy zijn vrouw is.
15. Annelore Beeken: Kleindochter van ‘Jean de bekker’, heeft van Aldi, of toch van het verdiep erboven, een N-VA bastion gemaakt. Als jongste
van de lijst en dynamische lady uit de chirogroep van Kortessem bewijst zij dat, als de jeugd de toekomst is, het goed zit in Kortessem.
16. Annick Smets: ‘Annick van de verver’, dochter van Roger Smets en van Annie Cabergs. Annick voorziet als ondernemer de Hasselaren
van frieten en behartigt de belangen van vrouw, ondernemer en maatschappij in Guigoven. Sterk punt: STVV supporter.
17. Naima Diaz-Franse: vriendin van sportman Kenny Sleypen en moeder van drie kinderen, woont in Guigoven. Grote dierenvriend, weet
wat ze wil, doet haar zeg en verdedigt haar visie.
18. Peter Reweghs: Boer maar niet boertig. Een man uit één stuk. Hij maakt de sfeer fruitig, hangt het varken niet uit, geeft paarden de
haver die ze verdienen, zegt nooit kalf tegen een koe, en wil voor iedereen zorgen voor een appeltje tegen de dorst.
19. Lothar Baldewyns: stichter van N-VA Kortessem, getrouwd met Mieke Vandendijck. Lothar is het kalme, gedreven rustpunt dat de N-VA
boot in Kortessem op juiste koers houdt. Verbouwt nu zijn badkamer, zodat hij hierin het verkiezingsvarkentje kan wassen als lijstduwer.

Gemeente Kortessem
1
DULLAERS Luc
2
PHILTJENS Steffi
3
GODDET Christy
4
SERVAES Wesley
5
DIRIKEN Jan
6
LAMBRECHTS Davy
7
BILLEN Jana
8
BAMMENS-CONINX Kelly
9
SMETS Cederic
10
WOLFS Joke
11
MARTENS-REYNDERS Josée
VAN PUYMBROECK Imelda
12
13
GORIS-ROYEN Peter
14
BLOKKEN Lode
15
BEEKEN Annelore
16
SMETS Annick
17
DIAZ FRANSE Nalma
18
REWEGHS Peter
19
BALDEWYNS Lothar
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Als de Kortessemnaar
in het Kortessem van morgen wil geloven,
dan wint de N-VA de verkiezingen.
		 Het laatste woord
			 is
			 aan jullie.

