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Het basisonderwijs is bepalend voor de 
(school)carrière van onze kinderen.  Het 
basisonderwijs is ook een belangrijke part-
ner in de opbouw en de uitbouw van onze 
dorpsgemeenschap. 
De kleinschaligheid en de school-dicht-bij-
huis verhogen de betrokkenheid tussen de 
leerlingen, hun ouders, hun school, hun 
wijk, de gemeente, de sport of  jeugdver-
enigingen. Net daarom is het inrichten van 
onderwijs een kerntaak van een gemeente-
bestuur zoals dat van Kortessem. 

CD&V staat 100 % achter het ge-
meentelijke en vrije basisonderwijs te 
Groot-Kortessem.  CD&V staat ook 
achter de idee van een flankerend lokaal 
onderwijsbeleid waardoor er samenwer-
king is tussen het onderwijs en andere 
beleidsdomeinen(zoals cultuur, sport, mo-
biliteit, verkeersveiligheid, kinderopvang 
en sociaal beleid…) 
Geen twee kinderen zijn hetzelfde. Elk 
kind heeft recht op zelfontplooiing, on-
derwijs en permanente vorming.  Gelijke 

onderwijskansen voor iedereen wil zeg-
gen dat het onderwijs ook gericht is op 
leerlingen die minder kansen hebben of  
gemakkelijker uit de boot dreigen te vallen.  
Iedereen telt mee !  Daar staat CD&V 
Kortessem voor. Daar gaat CD&V Kor-
tessem ook voor in de toekomst. 

Martine Cuenen, 
CD&V werkgroep onderwijs

Tom Thijsen, 
Fractieleider CD&V Kortessem

Basisonderwijs: een prioriteit
Onderwijskansen voor iedereen
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Verkeer meten = weten

Trage Wegen = Veilig Verkeer

www.veiligverkeerkortessem.be

JONG CD&V Kortessem vraagt 
dat de gemeente Kortessem zich 
aansluit bij het “steunpunt straten”.  
Dat kennisplatform van de vzw 
Voetgangersbeweging beschikt over 
software dat plaatselijke verkeers-
analyses mogelijk maakt.  Dit sys-
teem neemt dag en nacht gegevens 
op over snelheid en de verkeers-
druk op onze dorpscentra. Onder 
het moto “meten is weten” willen 
we met deze belangrijke informatie 

aan de slag om het lokale verkeers-
veiligheidsbeleid te verbeteren.   
Bedoeling is om een beter beeld te 
kunnen krijgen van de verkeersevo-
lutie.  Het moet de bedoeling zijn 
om het beleid te verbeteren zonder 
extra politiecontroles.  Waar nodig 
zal de politie onvermijdelijk moe-
ten worden ingezet.

Jan Neven
Voorzitter JONG CD&V

Een Trage Weg is “elke weg die bedoeld 
en geschikt is voor niet-gemotoriseerd 

verkeer”.
De meest veilige schoolroutes lopen via 
deze “Trage Wegen”
Concreet vraagt CD&V een “Trage  
Wegenplan” dat een geactualiseerd over-
zicht kan geven van de nog bestaande 
voet-, kerk- en veldpaden. 
De buurtwegen in de nabijheid van de 
scholen moeten hierbij voorrang krijgen.
Het zijn deze buurtwegen en doorsteek-
jes die vaak de meest veilige en korte 
route van en naar de school vormen. 

Bovendien hebben deze wegen vaak een 
recreatieve, toeristische en cultuurhisto-
rische functie. 
Als we de mobiliteitsdruk aan de school-
poort willen doen afnemen, dan moeten 
we ouders en kinderen stimuleren om 
zich opnieuw te voet of  met de fiets 
naar school te verplaatsen. 
Meer info ?  www.tragewegen.be 

Jacqueline Schouterden  
CD&V Gemeenteraadslid

Via dit verkeersplatform wil 
CD&V samen met de inbreng 
van de Kortessemse bevolking 
inhoud geven aan het lokale ver-
keersveiligheidsbeleid.  Bedoe-
ling is om met de ervaringen van 
de inwoners concrete oplossin-
gen uit te werken in een witboek 
2012 dat aan de gemeenteraad 
zal worden voorgelegd. Inspraak 
van de inwoners is één  van de 
sleutels tot een Veilig Verkeer 
Kortessem.

CD&V Kortessem lanceerde 
op 1 september 2011 de 
website veiligverkeer 
kortessem 



5

Een Hart voor Buren

Marktpendelbus

CD&V Kortessem is opgetogen over 
het initiatief  een “ Een Hart voor bu-
ren” van de politiezone Borgloon.
Doel van dit project is een “zorg-
kring” rond iedere bejaarde tot stand 
te brengen door buren en/of  vrijwil-
ligers in samenspraak met de politie 
en de plaatselijke zorginstellingen.  
Meer en meer worden we met situaties 
geconfronteerd waarbij senioren in 
nood verkeren.   Verkeersongeval-
len, val binnenshuis of  buitenshuis, 
ronddolende demente senioren, … 
Thuiszorgorganisaties bieden overdag 
hulp, maar het probleem situeert zich 

vaak tussen acht uur ’s avonds en 6 uur 
’s morgens en tijdens de weekends en 
dit vooral bij 75- plussers. Meestal zijn 
die hulporganisaties ‘s nachts en tijdens 
het weekend niet actief. De politie is 
dit wel.  De politie wil nu een project 
opstarten waarbij vrijwilligers, vertrou-
wenspersonen, regelmatig een bezoek 
brengen aan deze 75-plussers en na-
gaan of  er hulp nodig is.  Een bijzon-
der goed initiatief  waar CD&V vanuit 
de OCMW-raad mee haar schouders 
zal onderzetten.  
Het politiemeldpunt is te bereiken op 
het nummer 012 / 74 60 60

Rita Bijnens  
OCMW-raadslid CD&V

De CD&V-senioren vragen aan 
het gemeentebestuur om de mo-
gelijkheid te onderzoeken of  een 
marktpendelbus kan worden inge-

zet die de inwoners van sommige 
deelgemeenten of  woonkernen 
naar de wekelijkse donderdag-
markt kan brengen.  Jos Wijnen 

(CD&V) wil de markt nog een 
duwtje in de rug geven met zo’n 
bus.  Concreet willen wij de markt 
beter toegankelijk maken voor alle 
inwoners van Groot-Kortessem.  
CD&V stelt daarom voor om van-
uit de verschillende woonkernen 
een “marktpendelbus” in te leg-
gen, die minstens tweemaal heen 
en terug moet rijden. Voorbeelden 
in andere gemeenten leren dat ons 
voorstel haalbaar en ook betaal-
baar is.  Daarom dient onze fractie 
dit voorstel in op de gemeente-
raad.

Jos Wijnen
Gemeenteraadslid CD&V

Fernand Neven
Voorzitter CD&V Senioren

Met de afficheactie terug 
naar school droeg onze 
partij haar steentje bij om 
de automobilisten te laten 
weten dat onze jeugd 
terug naar school gaat. 
Alvast een tof en succesvol 
schooljaar gewenst!

Buzzy pass
Op 11 juni 2008 vroeg JONG CD&V 
Kortessem al een gemeentelijke tege-
moetkoming in de kostprijs van een 
Buzzy Pass abonnement. Twee jaar later 
en wellicht in aantocht van de verkiezin-
gen van 2012 maakt het gemeentebestuur 
werk van dit voorstel van JONG CD&V.  
CD&V Kortessem vraagt om een uitbrei-
ding van deze tegemoetkoming naar alle 
leeftijdscategoriën.
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CD&V Kortessem beschikt sedert 
kort over een nieuwe website.  Via 
deze website houden wij u graag op 
de hoogte van alle nieuwtjes vanuit 
de gemeenteraad en onze CD&V-
afdeling.

Via het contactformulier kan u onze 
afdeling bereiken met uw vragen, 
opmerkingen of  suggesties.   Na-

tuurlijk blijven wij ook bereikbaar 
per post of  telefoon en dit via on-
derstaande contactgegevens.

Peter Reweghs
Voorzitter CD&V Kortessem

Jeugdlokalen

Een woordje uitleg ?
Na de sluiting van de mijnen kreeg 
de provincie Limburg vanuit de 
Vlaamse Regering Reconversie-
geld. Met dit geld zou Limburg de 
sociaal-economische achterstand 
moeten inhalen. Op economisch 
vlak werd de LRM (www.lrm.be) 
opgericht. Op sociaal vlak werd 
in 2005 de stichting LSM (www.
stichtinglsm.be) in het leven ge-
roepen. Deze laatste heeft als doel 
om gericht projecten te stimuleren 
d.m.v. subsidies. Een hiervan is 
het ervoor zorgen dat in gans de 

provincie Limburg zoveel mogelijk 
jeugdlokalen brandveilig worden 
gemaakt. Per aanvraag voorziet de 
LSM een subsidie van maximum 
12.500,00 €. Voorwaarde is dat 
de aanvrager zelf  ook 2.500,00 € 
voorziet.

Het gemeentebestuur in Kortes-
sem neemt de eerste 2.500,00 € nu 
ten laste.

Voor de meisjeschiro te Kortes-
sem en de chiro van Vliermaalroot 
komt men tot de vaststelling dat de 

2.500,00 € + de maximumsubsidie 
van 12.500,00 € niet voldoende zal 
zijn om de lokalen in brandveilige 
toestand te krijgen. Daarom keurde 
CD&V Kortessem een bijdrage 
van 30.000,00 € goed zodat de 
werken uiteindelijk toch mogelijk 
worden.

Goed nieuws is er ook voor de 
Chiro Guigoven-Vliermaal. Alle 
partijen hebben een akkoord be-
reikt waardoor nieuwe jeugdlokalen 
nu eindelijk dichtbij komen. Van-
uit het gemeentebestuur krijgt dit 
project onze steun zodat snel kan 
begonnen worden met de bouw. 

Jan Neven
Voorzitter Jong CD&V

CD&V keurde op 26.08.2011 de gemeentelijke tussen-
komst goed die er mee voor moet zorgen dat de lokalen 
van de Kortessemse jeugdverenigingen voortaan brand-
veilig zijn. Iedere jeugdvereniging die een dossier indient 
om aanspraak te maken op de subsidies binnen het pro-
ject van de stichting Limburg Sterk Merk kan rekenen op 
een gemeentelijke subsidie van 2.500,00 €.

Spreker: Raf  Terwingen - Federaal 
volksvertegenwoordiger
18 oktober 2011 om 19.30 uur
CC MOZAIEK Kortessem
Inschrijven bij Fernand Neven 
fernand.neven@skynet.be 
of  011/37 15 47

NIEUWE WEBSITE   

KORTESSEM.CDENV.BE
Secretariaat CD&V 
Kortessem
Wintershovenstraat 6
3722 WINTERSHOVEN
Peter Reweghs, Voorzitter: 
0476/72.95.53
Tom Thijsen, Fractieleider: 
0486/23.51.83

Peter Reweghs
Voorzitter CD&V 

Kortessem

CD&V Senioren organiseren

Gespreksavond 
over pensioenen


