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EETDAG CD&V
KORTESSEM
Zondag 1 april 2012
CC Mozaïek Kortessem
Tijdstip: van 11.30 tot 14.00 uur
en 17.30 tot 20.00 uur
MENU’S
1a Biefstuk stroganoff met salade en
frietjes 16 euro
1b Biefstuk champignonsaus met
salade en frietjes 16 euro
2 Vide met salade en frietjes 13 euro
3 Koude zalmschotel met salade en
frietjes 13 euro
4a Kipfilet stroganoff met salade en
frietjes 13 euro
4b Kipfilet champigonsaus met salade
en frietjes 13 euro
5 Kindermenu. friet-vide. 8 euro
6 Kindermenu. friet hamburger 8 euro.
Dit alles met soep en
dessert inbegrepen.
Inschrijven voor 25 maart bij:
Jos Wijnen
Tel: 012/23.94.86 Gsm.0479/43.31.34
of via e-mail: nicolegielen@telenet.be

Tom Thijsen
Lijsttrekker CD&V Kortessem
Minister-President Kris Peeters gaf op 23.01.2012 het
startschot van de verkiezingscampagne van CD&V Kortessem. Op unanieme voordracht van het lokale partijbestuur
maakte de Minister-President bekend dat CD&V Fractieleider, Tom Thijsen opnieuw lijsttrekker wordt en kandidaatburgemeester is voor CD&V bij de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober aanstaande.
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Wie is Tom Thijsen?
Enkele partijgenoten aan het woord
Camille Cuyx
Ere-burgemeester
Onze gemeente
heeft behoefte aan
vernieuwing. Een
nieuwe aanpak,
nieuwe ideeën,
een andere invalshoek en vooral een
lange termijnvisie. Wegens allerlei afspraken is CD&V al 24 jaar in de oppositie gedrongen en is nu meer dan
ooit klaar om mee de nieuwe koers
te bepalen. Wat vorige keer net niet
lukte ondanks de vele voorkeurstemmen (met 3 in de top vier) moet het
deze keer zeker lukken. Daarom stellen wij met unanimiteit Tom Thijsen
opnieuw voor als onze lijsttrekker.
Zes jaar als oppositieleider hebben
hem gekneed voor de gemeentepolitiek. Samen met een uitgebalanceerde groep van jeugd, gekoppeld aan
ervaring en vernieuwing is CD&V
klaar voor een nieuw beleid.

Leen Jolling
JONGCD&V
Ik bewonder Tom
in zijn gedrevenheid en inzet voor
Kortessem en zijn
inwoners. Jong of
oud, samenwonend of alleenstaand,…
Hij staat er voor hen. En dat vind ik
knap. Hij biedt niet alleen een luisterend
oor, maar gaat ook gericht op zoek naar
oplossingen. Tom wil vooruit gaan en
daarom is hij volgens mij de geknipte
persoon om Kortessem in de toekomst
uit te bouwen tot een nog mooiere
gemeente om te wonen en te genieten.

Tom Thijsen

Ria Steegmans
Gemeenteraadslid
Tom is een brok
dynamisme en een
blok dynamiet.
Ik ben nog nooit
iemand tegen
gekomen die zo “vol” is van zijn gemeente en wil werken aan de bloei van
Kortessem. Als jonge vader weet hij
als geen ander welke noden er zijn qua
huisvesting en kinderopvang.
Als zoon kent hij de behoeftes van
jonge grootouders. Als kleinzoon
beseft hij met welke problemen de
senioren te kampen hebben.
Voor mij staat Tom Thijsen op nummer 1 in de Kortessemse politieke Top
Tien en krijgt hij voluit mijn steun!

Gehuwd met Greet Onkelinx en papa van Rik
Fractieleider CD&V Kortessem - Advocaat
Winkelstraat 51 - 3720 Kortessem - 011 35 25 71 - 0486 23 51 83
kantoor@tomthijsen-advocaat.be

Verkiezingsbegroting
De gemeentebegroting 2012 belooft onze inwoners een
belastingverlaging. De opcentiemen op het kadastraal
inkomen (KI) dalen in 2012 van 1675 naar 1600. Uw aanslagbiljet van de onroerende voorheffing zal dus lichter
moeten wegen, want het deel dat naar de gemeente
gaat, zal verminderen.
Nochtans verhoogden de coalitiepartners in 2008 deze belasting nog van
1500 tot 1750. In 2011 hadden zij dan
het lef om de opcentiemen te laten
zakken van 1750 naar 1675. Een nu in
2012 van 1675 naar 1600. Voor deze
belasting komt het Limburgse gemiddelde op 1344 en het Vlaamse op
1342. Met die 1675 zijn wij er bijlange
nog niet.
En ook voor die andere belasting, het
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deel dat de gemeente int bij de personenbelasting, blijft onze gemeente
bovenaan in de top staan.
Zelfs met het in 2011 verlaagde
percent van 8,5 (in plaats van 9) blijft
onze gemeente boven het Vlaamse
gemiddelde van 7,48%, terwijl het
Limburgse gemiddelde 7,12% is.
Het is geweten, 2012 is het jaar van
de gemeenteraadsverkiezingen. De
gemeentebegroting 2012 heeft er dan

Terugblik op de nieuwjaarsreceptie

JONG CD&V voorzag de binnenkomers onmiddelijk van een lekker drankje

Kris hield woord en charmeerde Kortessem met zijn toespraak.

De opkomst was dik in orde.

De zelfgemaakte broodjes, desserts en soep
lieten zich smaken.

ook de kenmerken van: belastingen
naar omlaag en uitgaven naar omhoog. Maar wat brengt de verlaging
van de opcentiemen van 1675 naar
1650 nu eigenlijk op voor de gemiddelde belastingbetaler in onze gemeente?
Laten wij uitgaan van een doorsnee
gezin met 2 kinderen voor wie kindergeld getrokken wordt.
Met een bescheiden KI van 700

Het CD&V bestuur glunderde met Kris in zijn midden.

EUR zal dat gezin 0,17 EUR minder
betalen dan het in 2011 heeft betaald.
Heeft dat gezin een hoger KI van
1200 EUR, dan zal het 0,43 EUR
minder moeten betalen dan het in
2011 betaalde.
Toppunt: zelfs als dat gezin een KI
van 745 EUR heeft (grens voor vermindering bescheiden woning), zal het
0,09 EUR meer betalen dan in 2011.
De belastingverlaging blijkt voor de

begroting een nuloperatie te zijn,
waardoor de financiële toestand voor
2012 komt op 2.270.424 EUR.
Als men deze gemeentebelastingen
dan toch wil verlagen, dat men dan de
moed heeft om ze op een aanvaardbaar gemiddelde te brengen.
Neske Eckelmans
gemeenteraadslid
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Bestuur CD&V Kortessem
Bovenste rij: Gène Gielen, Caroline Ketelslegers, Neske Eckelmans, Jos Wijnen, Ria
Steegmans, Marleen Dreesen, Jan Neven,

Anneleen Meekers en Cyriel Konings
Onderste rij: Rita Bijnens, Martine Cuenen,
Jacqueline Schouterden, Nicole Gielen,

Tom Thijsen, Peter Reweghs, Leen Jolling,
Jorden Jackers en Camille Cuyx

Naam:
Jorden Jackers
Woonplaats:
Vinckenroyestraat 60
te Kortessem
Leeftijd:
28 jaar
Opleiding:
Master in management
en beleid van de gezondheidszorg
Beroep:
Projectmedewerker

Als actief lid binnen handbalclub
Pentagoon Kortessem ben ik erg
betrokken bij het dagelijkse leven
van een vereniging. Om voor ieder
lid een toekomst te verzekeren
binnen onze club is een goed
beleid onontbeerlijk. Dit geldt
eveneens voor onze gemeente,
Kortessem. Een goed beleid realiseren kan enkel met gedreven
mensen. Vanuit die gedrevenheid
wil ik graag mijn steentje bijdragen
aan een evenwichtig en toekomstgericht beleid voor alle inwoners
van Kortessem.

Aanleg extra tennisplein

De twee Kortessemse tennisclubs TRC
en Tenko smelten genoodzaakt samen
op de terreinen van TRC Kortessem aan
de sporthal. Het gemeentebestuur en de
club zijn overeengekomen om een extra
plein aan te leggen aan de andere kant
van de sporthal aangezien er onvoldoende ruimte is aan de bestaande pleinen.
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Wij, CD&V Kortessem, zijn
blij voor de kersverse fusieclub
en zijn leden dat het gemeentebestuur op korte tijd een extra plein
voorziet zodoende de sportactiviteiten (interclub, het criteriumtornooi,
vrij spelen, etc.) kunnen plaatsvinden.

meerderheid.
De investering van de aanleg van een
extra veld is terecht voor de huidige
nood maar is op langere termijn verloren
geld, aangezien de bestaande infrastructuur verouderd is en aan vernieuwing en
uitbreiding toe is.

Minder positief is dat er nog geen planning is voor de aanleg van de beloofde
nieuwe sportinfrastructuur aan de andere
kant van de Winterbeek. Dit werd echter
al uitgebreid aangekondigd in 2006 (verkiezingsjaar) in de kranten en in een brief
naar de leden van TRC door de VLD

Wij, CD&V Kortessem willen ook naar
de toekomst duidelijke afspraken en
timings zodat onze sportclubs kunnen
groeien en zich toekomstgericht kunnen
ontwikkelen.
Jan Neven
Voorzitter JONG CD&V
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Nieuwkomer: Jorden Jackers

