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iedereen inbegrepen

uw toekomst 
= onze inzet!

De toekomst is niet wat er gaat 
gebeuren, de toekomst is wat je 
ervan maakt! Kortessem heeft 
nood aan een verantwoordelijke 
en een geloofwaardige politiek. 
Geen politiek die vertelt wat 
men wil horen. Geen politiek 
die uitdeelt, belooft en uitein-
delijk de factuur doorschuift 
naar de volgende generatie. 

Betaalbaar wonen, een (ver-
keers)veilige omgeving en een 
voorzichtig financieel beleid 
zijn thema’s die wij op 14 okto-
ber 2012 bovenaan ons pro-
gramma zullen plaatsen. Kansen 
maar ook verantwoordelijkheid 
voor iedereen. Een krachtig 
beleid voor iedere generatie! 
Daar gaan wij voor! Dat is de 

inzet van de gemeenteraadsver-
kiezing op 14 oktober 2012!
CD&V wil af van de “stoefpoli-
tiek” van 24 jaar paars beleid 
(OpenVLD-Sp.a). Het is hoog 
tijd voor meer inhoud en minder 
uiterlijk vertoon. 

Lees verder op pagina 4!

Kortessem

Info-avond op 24 mei 
2012 om 19 u.

Bespaar ettelijke euro's op je energiefactuur met 
CD&V

In CC De Mozaïek, Kerkplein 14, Kortessem. 
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Tom Thijsen 
Lijsttrekker
CD&V 2012



4

Uw toekomst = onze inzet! 
De noden van uw buurt, 
wijk, straat of vereniging. 
De zorg voor een nette 
straat, een veilig fietspad, 
goed onderwijs, een actief 
seniorenbeleid, een goed 
ondernemersklimaat… Daar 
gaat het om op 14 oktober! 
Lokale en geen nationale 
politiek. 

Ons uitgangspunt: 
“Verbinden, Versterken, 
Verzorgen en Vooruitzien”

Verbinden: Wij investeren in wat 
mensen verbindt. Wij willen het 

dorpsleven versterken, het vereni-
gingsleven aanmoedigen en wat 
mensen samenbrengt voluit onder-
steunen.

Versterken: Wij versterken onze 
inwoners door verder te investeren 
in goed onderwijs, ruimte voor on-
dernemers en een actief  gezins- en 
gezondheidsbeleid. 

Verzorgen: Wij willen wie vooruit 
wil stimuleren en meetrekken wie 
niet meekan. We beseffen dat kan-
sen nemen en kansen krijgen niet 
voor iedereen is weggelegd. Een ac-
tief  en modern welzijnsbeleid voor 

ouderen, alleenstaanden, zieken, 
andersvaliden... Zij verdienen extra 
zorg en aandacht. 

Vooruitzien: Wij zijn niet alleen 
erfgenamen maar ook erflaters. 
Vooruitzien is zorgen dat de volgen-
de generatie niet met een rekening 
blijft zitten. Vooruitzien is zorgen 
dat wie een toekomst in onze ge-
meente wil uitbouwen daar kansen 
voor krijgt. Vooruitzien gaat over 
duurzame woningbouw, onze ecolo-
gische voetafdruk en de leefbaarheid 
van onze woonkernen.

CD&V Kortessem

Kortessemse kerkhoven 
Groot-Kortessem heeft mooie kerkho-
ven maar toch is er ruimte voor verbete-
ring. Kerkhoven zijn een plaats van rust 
en bezinning. Een goede toegankelijk-
heid, ook voor wie minder goed te been 
is, is dan ook belangrijk. Daarom zijn 
voldoende zitbanken zinvol. CD&V 
vroeg hier al naar in een voorstel op 
de gemeenteraad van oktober 2010. 
Ondanks de belofte om op dit voorstel 
in te gaan kwamen de nieuwe zitbanken 

er nog niet. Verder blijven we voorstan-
der om overkappingen te installeren op 
ieder kerkhof  zodat ook bij regenweer 
een sereen en intiem afscheid mogelijk 
blijft. Voor ouderen en andersvaliden 
blijven we ook vragen naar de beschik-
baarheid van de PWA-diensten om de 
graven van geliefden te helpen onder-
houden. 

Caroline Ketelslegers 
OCMW-raadslid

Parkeerretributies brengen de ge-
meente jaarlijks 6800 € op. Op 
voorstel van CD&V wordt dat geld 
gebruikt om het rijgedrag van jonge 
chauffeurs te verbeteren. Enkele 
jaren geleden voerde de gemeente 
in het centrum “De blauwe zone” 
in. Wie er sindsdien tussen 9 en 19 
uur parkeert zonder parkeerschijf, 
riskeert een boete van 15 euro. Deze 
retributie brengt de gemeente jaar-
lijks circa 6.800 € op. Vorig jaar had 
CD&V de meerderheid gevraagd 
om dit geld te besteden aan acties 

ter verbetering van rijgedrag. De 
meerderheid heeft het voorstel door 
de administratie laten uitwerken en 
legde het nu aan de raad voor ter 
goedkeuring. De gemeente betaalt de 
inschrijving van de cursus “defensief  
rijgedrag” (20 euro) terug aan de ge-
slaagden. Motorrijders, die de cursus 
“betere motorbeheersing” volgen 
krijgen 50 % van hun inschrijvings-
geld terug.

Jan Neven
Voorzitter JONGCD&V

Geld parkeerboetes naar rijcursussen 
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De kogel is door het chirogebouw!
Na jarenlang getouwtrek en 
gebakkelei is ‘de kogel door 
het chirogebouw’. Het gaat 
er komen! Een schitterend 
verhaal, maar zoals in vele 
sprookjes zit het venijn in de 
staart en hier is het venijn… 
het prijskaartje.
De gemeente voorzag eerst € 200.000 

voor dit project. In 2012 werd dit 
bedrag opgetrokken tot € 500.000. De 
meerderheid keurde uiteindelijk een 
project van bijna € 1.000.000 (1 miljoen 
euro) goed, ofwel 40 miljoen oude 
Belgische franken.

Als werkend lid van de vroegere bouw-
groep van Chiro Spratike ben ik heel 
blij met een nieuwbouwverhaal. Hier 
is door velen van ons jarenlang keihard 
aan gewerkt. Toch is het prijskaartje 
onaanvaardbaar. 

De prijzen swingen de pan uit
Een gemeentebestuur heeft als taak de 
burgers méér burgerzin te geven en dit 
kan hier perfect.

Welke vereniging wil niet de handen 

uit de mouwen steken om hun eigen 
gebouw helpen gestalte te geven? Dit 
moet toch mogelijk zijn? Ongetwijfeld 
kan hiermee het prijskaartje naar be-
neden. Dit in ieders belang. De chiro-
jeugd is hier al vragende partij voor. Nu 
de gemeente nog!

CD&V Kortessem hoopt dat Chiro 
Spratike snel gebruik kan maken van 
het lang verwachte en druk besproken 
nieuwe Chiroheem. CD&V Kortessem 
hoopt dat zij er een ziel aan geven, een 
plek waar ze vreugde en verdriet delen, 
vriendschappen voor het leven smeden 
en alle jongeren de tijd van hun leven 
doorbrengen.

Ria Steegmans
Gemeenteraadslid

Het gemeentebestuur van 
Kortessem heeft een schuld 
van om en bij de 17 miljoen 
euro. Per inwoner betekent 
dit in 2012 een bedrag van 
2168 €. Hiermee is Kortes-
sem koploper wat betreft de 
schuldgraad per inwoner. De 
gemiddelde schuld van een 
Vlaamse gemeente bedraagt 
1195,- €. 

Het gemeentebestuur van Kortes-
sem leeft op krediet. De teller van de 
schuldgraad per inwoner slaat diep in 
het rood. Ondanks de hoogste belas-
tingvoeten zit Kortessem na meer dan 
twee decennia ook nog eens opgeza-
deld met de hoogste schuldgraad per 
inwoner. De inwoner is het kind van 
de rekening, zoveel is duidelijk. Een 
gevolg van prestigepolitiek waarbij 
de vorm vaak primeert op een goed 
inhoudelijk beleid.
De hoge schuldgraad is te wijten aan 
een ondoordacht financieel beleid. 

Het huidige bestuur verstaat de kunst 
niet van te besturen zonder de burgers 
extreem hoog te belasten. Daarenbo-
ven heeft de paarse meerderheid meer 
gespendeerd dan de gemeente finan-
cieel eigenlijk aankon. Het gemeente-
bestuur heeft boven haar eigen stand 
geleefd. Te veel wordt uitbesteed aan 
dure studiebureau’s en projectont-
wikkelaars, iets waartegen wij ons uit 
kostenoverwegingen hebben verzet. 

Bovendien is het plafond van de 
schuldgraad per inwoner nog niet 
bereikt. Het bedrag van 2041,42€ is 
een cijfer van 2010. In 2012 zal men 
afklokken op 2168 €.

Een beetje bestuurlijke zorgvuldig-
heid had ons heel wat financiële 
zorgen kunnen besparen. Op basis 
van de huidige meerjarenplanning, 
die afloopt in 2015, is een verdere 
lastenverlaging technisch mogelijk. 
Dit weliswaar op basis van cijfers die 
volgens ons niet de weerspiegeling 

van de werkelijkheid zijn. De hoge 
schuldgraad moet ons nu al inspireren 
om een defensief  financieel beleid te 
voeren, zodat buffers kunnen worden 
ingebouwd naar de toekomst toe. 
Een belastingverhoging is geen optie, 
Kortessem zit al aan de top. Een ver-
nieuwd beleid zal creatief  moeten zijn. 
Focussen op de schuldafbouw en te-
gelijkertijd de gemeentelijke kerntaken 
goed vervullen, dat wordt de uitda-
ging voor de komende legislatuur. 

Na hoogste belastingen nu hoogste schuldgraad

Tom Thijsen
Fractieleider
Lijsttrekker
CD&V 2012

Neske Eckelmans
gemeenteraadslid
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Iedereen inbegrepen, ook u!
Heeft u een vraag over het gemeentebeleid of de CD&V-
werking in onze gemeente? Of heeft u een suggestie voor 
wat beter kan? Aarzel niet en neem contact op met ons!

Uw lokale contactpersoon
Tom Thijsen
(tom@tomthijsen-advocaat.be)
www.kortessem.cdenv.be

Uw nationale contactpersoon
Tine van CD&V (tine@cdenv.be)
Wetstraat 89
1040 Brussel
www.cdenv.be

Doe mee met CD&V
Lid worden van CD&V is heel  
eenvoudig:
www.cdenv.be/doe-mee/lid-worden

Volg ons op facebook: www.facebook.com/cdenv

Ik ben gehuwd met Silvia Ciraolo en 
trotse papa van Robbe (6 jaar). Ik woon 
ondertussen al 15 jaar in Vliermaalroot. 
Als jonge ouder wil ik veiligheid in de 
schijnwerpers plaatsen omdat dit voor 
iedereen een gevoelig onderwerp blijft.
Daar ik in mijn huidige job veel in con-
tact kom met ondernemers, weet ik uit 
ervaring dat ook hier nog veel positief  
werk geleverd kan worden. 

Ook ben ik betrokken in het plaatselijke 
verenigingsleven waar ik mijn steentje 
bij wil dragen. Ik ben fier dat ik me kan 
gaan inzetten om van Kortessem een 
gemeente te maken waar het fijn is om 
te wonen: waar iedereen belangrijk is en 
iedereen een stem heeft. 
Samen kunnen we hieraan werken. Ik 
wil mij hier dan ook 200% voor inzet-
ten.

Nieuwkomer
Johan Warnants-Ciraolo uit Vliermaalroot 

Naam: Johan Warnants
Woonplaats: Papeheide 25 - 3721 Vliermaalroot
Leeftijd: 39 jaar
Opleiding: A1 Marketing Tuinbouw
Beroep: Technieker Pest Contol

Nieuwkomer
Miet Jorissen uit Zammelen 
Ik ben Miet, een inwoner van Kor-
tessem...
Ik ben Miet, een Zammelaar...
Al 25 jaar lang mocht ik opgroeien 
in een zeer warme omgeving. Mijn 
leven hier op de boerenbuiten 
was voor de ontwikkeling naar de 
persoon die ik vandaag ben van 
onschatbare waarde! 
Vandaag vind ik het méér dan tijd 

om zelf  mijn bijdrage te leveren 
aan het creëren van een aangename 
thuishaven voor jong en oud.
Het gezin, het welzijn van het indi-
vidu en de gezondheid van de mens 
staan voor mij centraal. 
Ik wil gaan voor een sterk sociaal 
beleid met aandacht voor de noden 
van IEDEREEN in Kortessem.

Naam: Miet Jorissen
Woonplaats:  Keipoelstraat 10 - 3724 Zammelen
Leeftijd: 25 jaar 
Opleiding: Master in de Rechten (U. Maastricht / K.U. Leuven)
Beroep: Juriste


