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De kracht van de vernieuwing
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1. Leen Jolling – Vliermaalroot • 2. Johan Warnants- Vliermaalroot • 3. Jan Neven – Kortessem • 4. Jorden Jackers – Kortessem • 5. Ils Camps
– Vliermaalroot • 6. Miet Jorissen – Zammelen • 7. Tom Thijsen - Kortessem – Lijsttrekker CD&V 2012 – kandidaat-burgemeester • 8. Marijke
Renaers – Vliermaal (zie achterflap)
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De kracht van de ervaring
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1. Camille Cuyx - gemeenteraadslid • 2. Ernest Eckelmans - gemeenteraadslid • 3. Ria Steegmans - gemeenteraadslid • 4. Gène Gielen gemeenteraadslid • 5. Jos Wijnen - gemeenteraadslid • 6. Nicole Gielen- OCMW-raadslid • 7. Jan Neven - OCMW-raadslid 2006-2010
• 8. Jacqueline Schouterden - gemeenteraadslid • 9. Caroline Ketelslegers – OCMW-raadslid • 10. Tom Thijsen – Gemeenteraadslid – Fractieleider
Ontbreken op deze foto: Martine Cuenen – OCMW-raadslid en Rita Bijnens - OCMW raadslid-fractievoorzitster

Een hart voor Welzijn
In Kortessem zijn al heel wat “zorgende handen” actief. Zowel
binnen de OCMW- als binnen de privé-thuiszorgdiensten. Maar
eveneens bij de mutualiteiten, in de seniorenraad, bij de vrijwilligersorganisaties, in het rusthuis in Vliermaal… En niet te vergeten:
de familie, de mantelzorgers en de gewone zorgende vrouw of
man in de straat. De zorgvraag is vaak groter dan het aanbod. In
de toekomst zal dit alleen maar uitgebreid moeten worden.
Voor de toekomst dringen
nieuwe en aanvullende initiatieven zich op:
- Een “lokaal ouderenzorgoverleg”. De
startbasis voor een modern sociaal beleid. Een overlegorgaan tussen gemeente, OCMW, de seniorenadviesraad, het
rusthuis te Vliermaal en andere lokale en
regionale privaat/publieke actoren.
- Oppasdienst aan huis.
- Een sociaal huis met een lokaal dienstencentrum. Eén loket met een lage
drempel.
- Ondersteuning van de mantelzorger in
de brede zin van het woord.
- Een Seniorencentrum als ontmoetingsplaats met vormings- en ontspanningsnamiddagen. Eventueel als verlengstuk
van de Dorpsrestaurants.
- Dagopvang met georganiseerd vervoer.
- Serviceflats in eigen dorp naast het
aanbod van seniorenwoningen of flats.
Rita Bijnens
OCMW-raadslid
Fractievoorzitster

een stuk kortessemse eigenheid
Ereburgemeester Richard Coenegrachts is op 22 januari 90 jaar geworden.
Deze bescheiden en lieve man is vooral gekend in zijn geliefd Wintershoven.
Hij stelt het nog prima in zijn ruime serviceflat in Heverlee
- dichtbij de woonst van zijn nichtje Denise. Naar aanleiding
van zijn verjaardag kreeg Richard bezoek van zijn politieke
vrienden, waarmee hij in de tachtiger jaren het College van
Burgemeester en Schepenen in Kortessem vormde. Wij waren
vrienden, stelde Richard, die door hun inzet in het sociale en
verenigingsleven en uit liefde voor hun dorp in de politiek
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terecht kwamen. Richard liet tevens een gemeende groet overbrengen aan zijn dorpsgenoten en wenst de CD&V alle succes
bij de komende gemeenteraadsverkiezingen. Samen met een
vernieuwde en verjongde ploeg zullen zij in 2012 garant staan
voor de overdracht van kennis en ondersteuning, waar nodig.
Camille Cuyx
Gemeenteraadslid

Passie
voor
cultuur
Al meer dan 30 jaar heb ik het cultuurgebeuren in Kortessem van dichtbij
mogen beleven als ondervoorzitter en
voorzitter van cultuurraad Kortessem.
Door heel wat initiatieven werd cultuur
in onze gemeente de voorbije jaren
op de kaart gezet; dit door de nodige
adviezen, een culturele 14-daagse,
de week van de amateurskunsten, de
cultuurmarkten,de jaarlijkse 11 juliviering, tal van tentoonstellingen en
andere activiteiten. Ook hadden wij
de nodige aandacht en respect voor de
talrijke vrijwilligers die zich dagdagelijks inzetten in tal van verenigingen.
Daarom is er de jaarlijkse “ dank u wel
avond” om al die vrijwilligers extra in
de verf te zetten.
Dankzij een fijne en dynamische bestuursploeg en met de puike samenwerking met de dienst vrije tijd, mogen we
terecht fier zijn op de cultuurwerking in
onze gemeente. Proficiat en dank u wel.
Om die cultuur in de toekomst te
vrijwaren, ondersteunen en promoten
staan we zeker voor nieuwe uitdagingen. Cultuur zal ten gevolgen van economische, maatschappelijke, sociale en
politieke factoren sterk veranderen. Die
veranderingen worden nog versterkt
door media, pers, TV en internet.
Met die actoren zullen wij zeker rekening moeten houden bij het opstellen
van het nieuw cultuurbeleidsplan volgend jaar. En daar wil ik mij ten volle
voor inspannen.

Plattelandsambtenaar
CD&V Kortessem wil op het gemeentehuis een plattelandsambtenaar. Naar
het voorbeeld van de gemeente Riemst
is hier ook in Kortessem nood aan.
De plattelandsambtenaar zou bevoegd
kunnen zijn voor landbouw, middenstand en plattelandsontwikkeling. Met
tal van landbouwbedrijven is Riemst
een typische Haspengouwse landbouwgemeente. Enkele opdrachten voor de
plattelandsambtenaar zouden kunnen
zijn; het opkomend verblijfstoerisme
helpen uitbouwen, dienstbetoon aan
landbouwers en veetelers, aanspreekpunt voor lokale ondernemers en de
plaatselijke middenstand. Verder kan
de plattelandsambtenaar een belangrijke
taak vervullen in de uitbouw van onze
deelgemeenten door de opmaak van
een deeldorpenplan.

Onderhoud en herstellingswerken
voetpaden wijk Haechent
Meerdere keren werden deze problemen door de bewoners gemeld via een
meldingskaart aan de gemeente. Maar
tot op heden is er nog geen gevolg aan
gegeven.
CD&V vraagt dan ook dringend dat
deze herstellingswerken worden uitgevoerd.

Cyriel Konings
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Nieuwkomer

Marijke Renaers uit Vliermaal

“Vliermaal is mijn thuishaven,”
vertelt Marijke Renaers, “Als
moeder van drie schatten van
kinderen, Jana (3 jaar) en onze
tweelingjongens Liam en Mathis (10 maand) ben ik dan ook
bijzonder trots dat ook zij hier
mogen opgroeien.”

Mijn kennis van boekhouding wil ik
gebruiken om mee te helpen zoeken
naar een oplossing om de schuldgraad
per inwoner, één van de hoogste van
héél Vlaanderen te verminderen, niet
door torenhoge belastingen, maar door

Nieuwkomer

Marijke Renaers
het voeren van een eerlijk en degelijk
beleid. Ik wil erover waken dat onze
belastingsgelden zo optimaal mogelijk
besteed worden.
Met jullie steun kan ik helpen bouwen
aan een mooie toekomst voor Kortessem en al zijn deelgemeenten.

Echtgenote van Andy Schevenels
Woonplaats: Oude Tramstraat 21,
3724 Vliermaal
Leeftijd: 32 jaar
Opleiding: A1 Accountancy - Fiscaliteit
Beroep: administratief bediende/boekhouding (momenteel in loopbaanonderbreking)

Ils Camps uit Vliermaalroot

Als Kortessemse in hart en nieren en mama van haar prinsjes
Alexander en Nicholas draagt
Ils Camps de gemeente en haar
inwoners een warm hart toe.
Ik had het voorrecht te mogen opgroeien in een liefdevol gezin in
Vliermaalroot en ik wil dan ook vanuit
deze deelgemeente meebouwen aan
een Kortessem waarin het fijn is om te
wonen en te leven.
Vanuit mijn job als leerkracht ligt mijn
focus uiteraard op het onderwijs, maar
daarnaast wil ik samen met u werken
aan een gemeente waarin de jeugd zich
ook buiten de school kan ontplooien;
zowel op sportief als op creatief vlak,
binnen een jeugdbeweging of daarbuiten.
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Ils(e) Camps

Samen kunnen we onze kinderen alle
kansen geven om op te groeien tot
fijne, verantwoordelijke jongvolwassenen.

Echtgenote van Koen Lallemand
Dochter van Jan Camps en
Annemie Pagnaer
Woonplaats: Bornstraat 26,
3721 Vliermaalroot
Leeftijd: 33 jaar
Opleiding: onderwijzer – remedial
teacher – interne zorgcoördinator –
buitengewoon onderwijs
Beroep: onderwijzeres/leerkracht in
het buitengewoon lager onderwijs

Verantwoordelijke uitgever: Jonathan Cardoen Re(d)actieadres: CD&V-Direct, Wetstraat 89 - 1040 Brussel Fax: 02-238 38 60 - e-mail: direct@cdenv.be

Ik vind het belangrijk dat mijn en ook
jullie kinderen mogen opgroeien in een
veilige en aangename omgeving, waar
er plaats is om te spelen, waar kinderen
nog kinderen kunnen zijn, waar ze kunnen uitgroeien tot jonge volwassenen
en later zorgeloos oud kunnen worden.

