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CD&V Kortessem 
wenst u een deugddoende 

vakantie toe!

“Samen is Super”
Naar slecht nieuws hoef  je niet lang 
te zoeken: de kranten staan er
vol van, de beelden op tv lopen ervan 
over. Nijd en afgunst zorgen van-
daag de dag voor heel wat verzuring. 
Ook in de politiek… Aan verzuring 
gaat onze samenleving en dorpsge-
meenschap ten onder indien we niet 
zorgen voor een positieve politiek.  
Politici hebben de morele plicht 
om optimist te zijn en positieve 
oplossingen aan te 

brengen zodat Kortessem in de 
toekomst een nog mooiere ge-
meente wordt om te wonen en de 
verblijven.

Als fractie deed CD&V Kortessem 
op de maandelijkse gemeenteraad de 
voorbije maanden tal van positieve 
beleidsvoorstellen.  Enkele voorstel-
len worden verder in dit blad toege-
licht.

Als partij en politieke beweging wil 
CD&V Kortessem mensen ver-

enigen & verbinden. Samen 
leven, samen wonen, samen 
sturen, samen denken, sa-
men DOEN!  CD&V gelooft 

in de kracht van een vereni-
ging, de kracht van vrijwilligers-

werk, de kracht van inzet voor een 
buurt, wijk of  dorp. Niets is zo sterk 

als SAMEN initiatief  nemen. Of  
dit nu in een gezin of  een vereniging 
is, een bedrijf  of  in het onderwijs… 
meer nog dan wetten zijn het de 
mensen die een samenleving, dorp 
of  buurt maken!  Dit is kernge-
dachte van de Christen-Democratie, 
ook in Kortessem! Opbouwen, niet 
afbreken! Verenigen, verbinden en 
niet verdelen! 

Voor meer info kan u mijzelf  (0486 
23 51 83) of  onze afdelingsvoorzit-
ter Peter Reweghs (0476/ 72 95 53) 
contacteren. Surf  ook eens naar onze 
vernieuwde website www.kortessem.
cdenv.be

Tom Thijsen 
Fractieleider 

CD&V Kortessem
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Landbouw
Het ijsvrij houden van de gemeente-
wegen, het onderhoud van het fiets-
routenetwerk, landbouwwegen… In 
heel wat Vlaamse gemeenten wordt 
hiervoor via “Agro-aanneming” een 
beroep gedaan op de expertise en het 
materieel van de plaatselijke landbou-
wers.   Een win/win situatie voor zowel 
de gemeente, de landbouwsector en de 

inwo-
ners. De 

grootste 
voordelen 

van “Agro-
aanneming” 

zijn tijdswinst, 
een efficiënte 

uitgave van be-
lastinggeld en een 

impuls voor bedrijvig 
Kortessem. Het CD&V 

voorstel werd goedgekeurd door de 
gemeenteraad. 

Lokale economie
Weg- en/of  infrastructuurwerken 
zorgen vaak voor heel wat hinder 
voor handelaars en inwoners.  De 
gemeente tekent in op een provinciaal 
subsidiereglement van 15.12.2010.  Bij 
gemeentelijke openbare werken zal met 
Limburgs subsidiegeld een bereikbaar-
heidsadviseur kunnen worden aange-
steld. Dit als taak omgevingshinder tot 
het minimum te beperken. Het CD&V 

voorstel werd goedgekeurd door de 
gemeenteraad.

Verkeersveiligheid
De geïnde parkeerretributies van de 
blauwe zone in Kortessem-Centrum 
worden voortaan deels aangewend als 
tussenkomst in rijvaardigheidstrainingen 
voor de Kortessemse jeugd. Een derge-
lijk project heet “On the Road” (VAB 
rijschool i.s.m. De Vlaamse Stichting Ver-
keerskunde). Het CD&V voorstel werd 
goedgekeurd door de gemeenteraad.

Jeugd
CD&V vroeg om op de oprichting van 
een jeugdinfrastructuurfonds. Dit voor-
stel werd niet goedgekeurd.

Belastingen
CD&V vroeg om de verlaging van de 
belastingen naar het Limburgs gemiddel-
de. Dit voorstel werd niet goedgekeurd.

Gène Gielen, bedrijfsleider
CD&V-gemeenteraadslid

Tom Thijsen - CD&V-fractieleider

Enkele cijfers 
om te verduidelijken
Ontleningen 2008 => 25.722
Ontleningen 2009 => 36.072 => 
stijging van 40% ten gevolge van de 
opening nieuwe bib maart 2009.
Ontleningen 2010 => 39.598 => de 
tendens werd verder gezet met een 
stijging van 10 %.

Niet enkel de scholen maken dank-
baar gebruik van de faciliteiten, ook 
de bevolking vindt meer en meer de 
weg naar de boeken, dvd’s, kranten 
en tijdschriften en het gebruik van 
het kosteloos internet. Ook de vlotte 
bereikbaarheid, de soepele openin-

guren en het enthousiast personeel 
hebben hun aandeel in de succesfor-
mule. Elk jaar wordt er ingespeeld 
op de jeugdboekenweek, de week 
van de openbare bibliotheek, er wor-
den auteurslezingen gegeven voor 
jong en oud, maandelijks gaan er 
voorleesuurtjes door voor de kinde-
ren, er is een sinterklaasfeest, bezoek 
aan de boekenbeurs te A’pen, …  .Er 
is een leeskring actief  die zowat om 
de twee maanden samenkomt en 
een op voorhand afgesproken boek 
bespreekt.  De beheerscommissie 
van de bibliotheek komt regelma-
tig samen om advies te geven, om 
ideeën uit te werken en te helpen 

tijdens speciale activiteiten.
Voor de habbekrats van € 5.00  ben 
je voor een jaar lid en kan je gratis 
gebruik maken van al de facilitei-
ten: er dient immers geen leengeld 
betaald te worden ! 
Voor meer info  
www.kortessem.be (dienst vrije tijd) 
Email : Kortessem@bibliotheek.be

Ria Steegmans
CD&V Gemeenteraadslid

Voorzitter Bibliotheekcommissie

Ondanks alle technische uitvindingen en hulpmiddelen 
waarvan men dacht dat deze het lezen zouden beïnvloe-
den, zit onze Kortessemse bibliotheek in de lift.

“Samen voor positieve politiek”

Samen naar de Bibliotheek

CD&V deed in de eerste 
helft van 2011 de volgende 
voorstellen.
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Als Bio-ingenieur draag ik uiteraard 
een warm hart toe aan de land- en 
tuinbouwsector en ben ik iemand 
die geniet van alle aspecten die het 

platteland te bieden heeft. Maar naast 
respect voor het platteland en zijn 
bevolking, spelen ook andere thema’s 
een belangrijke rol in onze gemeente, 
zoals verkeersveiligheid, betaalbaar 
wonen, jeugdbeleid, voldoende op-
vangcapaciteit voor gezinnen, ge-
zondheid,… allemaal thema’s die veel 
aandacht vragen.
Kortweg wil ik ijveren voor een leef-
baar en aangenaam Kortessem, waar 
iedereen zich thuis voelt en zijn gading 
vindt. Dat is mijn politieke ambitie!

Naam: Leen Jolling 
Woonplaats: Gulmerstraat 75 
te Vliermaalroot
Leeftijd: 27 jaar
Opleiding: Bio-ingenieur in 
de Landbouwkunde
Beroep: Fruitteeltconsulent 
bij Boerenbond

Samen veilig 
feesten zonder 

overlast

Eind april vond de 21ste Nacht van 
Hoegaarden plaats. De noodzakelijke 
verhuis van de locatie aan de sporthal 
naar een nieuwe locatie kondigde zich 
reeds de voorbije jaren aan. In positief  
en constructief  overleg met de voetbal, 
de politie, de brandweer, het gemeen-
tebestuur en de buurt werd de locatie, 
het voetbalterrein in de Kapelstraat.  
Het werd een feest voor meer dan 3000 
jongeren en 30 plussers in 3 tenten met 
een geweldige ambiance en  met een 
minimum aan overlast voor de buurt. 
Het succes en de puike organisatie is de 
verdienste van de jongenschiro en niet 
van eender welke politieke partij.  
Goed gedaan jongens!

Samen op de foto

Ook de jaarlijkse eetdag kende een stevige opkomst en het 
smaakte echt lekker!

Vele handen maken het werk lichter, zeker aangezien er dit jaar 
300 moederdagonbijten besteld waren. 

Met een hele groep 
wandelden we door 
Vliermaal met zijn 
vele mooie vergezich-
ten en zijn geschied-
rijke kerktoren.

Het eerste Kortessems mobiliteitsdebat 
met Johan Sauwens leverde verschil-
lende verbeteringsideeën op.

Niet minder als 100 deelnemers daagden op 
voor de infonamiddag van CD&V senioren 
rond successierechten. Een waar succes!

Samen met nieuwe mensen
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Iedereen in Kortessem is 
het er over eens dat de 
jeugdhemen ofwel in slech-
te staat zijn ofwel te klein 
zijn voor het aantal leden.

Chiro Guigoven had veel voorberei-
dingswerk geleverd voor de bouw 
van nieuwe en degelijke hemen. 
Eerst door de herschikking van de 
zones vrije tijd  en na klacht van de 
Chiro zelf  door het omboeken van 
deze zone naar een bouwvrije zone 
door de VLD-SPA meerderheid is 
al dit werk voor niks geweest en 
moeten Chiro Gijgoven vanaf  nul 
herbeginnen. 

KSJ Zammelen zit nog steeds op de 
te kleine zolder van ‘het zaaltje’. Zij 
hebben zelfs geen ruimte voor het 
opbergen van hun speelmateriaal.

Ook bij het Chiroheem van Vlier-
maalroot dringt een grondige op-
knapbeurt zich op en is het de vraag 
of  de geplande aanpassingen voor 
de brandveilighei volstaan.

Chirojongens Kortessem krijgen op 
korte termijn nieuwe hemen wegens 
de acute brandveiligheidsproblemen 
in hun huidige houten barak. De 
gemeente heeft nochtans de jongens 
zoveel jaren geleden daar geplaatst 
nadat hun hemen moesten wijken 
voor het nieuwe gemeentehuis. 

Hopelijk zijn de geruchten i.v.m. een 
immobiliënproject niet de ‘echte’ re-
den, maar toch zijn we blij dat toch 
één jeugdvereniging uitzicht heeft 
op moderne en degelijke lokalen. 

Chiromeisjes Kortessem hebben 
lang te horen gekregen dat ze niet 
mochten blijven in hun huidige 
lokalen aan de basisschool en een 
ruimte gingen krijgen in de oude 
sporthal eens de nieuwe klaar was. 
Nu zouden ze daar waarschijnlijk 
toch ‘mogen’ blijven maar ondertus-
sen zijn er al jaren geen noodzake-
lijke investeringen meer gebeurd in 
deze oude lokalen zonder toiletten.

Wij willen alvast meewerken aan een 
realistisch lange termijnplan waarbij 
al onze Kortessemse jeugdbewegin-
gen uitzicht hebben op een degelijke 
huisvesting. 

Ons voorstel voor de oprichting van 
een jeudinfrastructuurfonds werd 
helaas door de meerderheid afge-
keurd.

Jan Neven
Voorzitter 

Jong CD&V Kortessem

Samen voor een degelijke huisvesting 
van onze Jeugdverenigingen

CD&V-fractie in de gemeenteraad CD&V in de OCMW-raad

kortessem.cdenv.be


