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kortenaken

Nog één jaar en zeven maanden en we staan voor nieuwe gemeenteraadsverkiezingen. De tijd vliegt 
en we zijn tevreden dat bijna alle vooropgestelde projecten van ons beleidsplan 2007-2012 werden uit-
gevoerd of in uitvoering zijn. Denk niet dat we stilaan uitbollen, integendeel, er zal nog hard moeten 
gewerkt worden. Een gemeentebestuur is een modern bedrijf, stilstaan betekent achteruit gaan, 
we mogen niet bij de pakken blijven zitten.

Stefaan Devos, Burgemeester Kortenaken

Wim Roels is sinds februari 2010 
de nieuwe voorzitter van CD&V 
in Kortenaken. Hij blikt terug op 
de realisaties van de afgelopen vier 
jaar.

Een van de beloftes was de 
belastingen verlagen. Merkt de 
inwoner hier iets van?
We moeten toegeven dat de belas-
tingen minder sterk zijn gedaald dan 
we hadden gehoopt. De zogenaamde 
‘pestbelastingen’ die vroeger van 
kracht waren wanneer documenten 
werden afgehaald, o.a. uittreksel straf-
register, hebben we zoveel mogelijk 
afgeschaft of zijn tot een minimum 
herleid. De opcentiemen op onroeren-
de goederen en de personenbelasting 
zijn echter niet zo sterk verlaagd als 
gehoopt. Dit heeft te maken met de 
vele en onverwachte werkzaamheden 

die soms zijn blijven liggen in het 
verleden.

Bedoel je hiermee de oude biblio-
theek – die omgevormd is tot het 
GC ’t Dorp – en het onderhoud 
van verscheidene wegen?
Inderdaad, dit zijn twee projecten die 
een aanzienlijke hap uit het budget 
hebben weggenomen en die noodza-
kelijk waren om uit te voeren. Het is 
echter jammer dat de vorige meerder-
heid dit niet had opgenomen in de 
planning. De wegen liggen er mo-

menteel slecht bij en dit is een project 
van lange adem waarbij een goede 
planning noodzakelijk is. We mogen 
verder niet vergeten dat we nog an-
dere projecten hebben uitgevoerd die 
ook handenvol geld kosten.

(Grote) wegenwerken gaan altijd 
gepaard met hinder voor de 
omwonenden. Er wordt vanuit de 
politieke meerderheid alles aan 
gedaan om dit tot een minimum 
te beperken maar vaak zijn er 
externe omstandigheden die voor 
extra overlast kunnen zorgen. 
Zo kwamen de aannemers hun 
afspraken niet altijd na en waren 
er extreme weersomstandigheden.

Interview

Een stand van zaken na 4 jaar 
CD&V – N-VA-beleid in Kortenaken

Ria Veulemans: “Wij verhogen de huurprijs 
van de zalen niet”

Jonathan Cardoen: “Door o.a. het winterweer 
loopt het fiets-padenproject vertraging op, 
maar het resultaat mag er wezen!”
Lees verder op p4.
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Kun je nog andere voorbeelden 
geven?
Een andere belofte van ons program-
ma was het kostenloze leerlingenver-
voer. Dit hadden we voorzien in ons 
programma en we zouden dit groten-
deels kunnen bekostigen met over-
heidssubsidies. Ik leg de klemtoon op 
zouden, want sinds begin dit school-
jaar werden de subsidies stopgezet. 
Niettegenstaande heeft onze schepen 
van onderwijs – Michel Vander Velpen 
– er voor gezorgd dat dit initiatief 
behouden blijft. Momenteel is dit dus 
een indirecte belastingsverlaging die 
de gemeente jaarlijks ruim €50.000 
kost.

Een betere dienstverlening en 
communicatie was een ander 
belangrijk thema? 
Dit is zeker een verwezenlijking die 
zichtbaar is voor iedereen. We heb-
ben een overzichtelijker infoblad 
gecreëerd, een eigen huisstijl ont-
wikkeld die is doorgedrongen in het 
straatbeeld en in alle documenten, een 
infoloket in het gemeentehuis, enz. 
Dit zorgt ervoor dat we Kortenaken 
verkopen als een “sterk merk” en de 
gemeente een beter imago krijgt. 

Hoe ervaar jij de samenwerking 
met de coalitiepartner?
Ik denk dat we mogen zeggen dat er 
een goede samenwerking is met de 
sp.a, maar zoals in elk huishouden 
vallen er nu en dan wel eens woorden. 
Iedere partner wil zijn eigen accenten 
leggen in het beleid en wij willen in 
het bijzonder de komende twee jaar 
blijven hameren op de realisatie van 
de sporthal. JONGCD&V heeft vorig 
jaar de eerste symbolische steen al ge-
legd, maar de eerste echte steen moet 
zeker gerealiseerd worden in 2012.

Kristof Mollu: “Investeren in verkeersveiligheid, o.a. aan scholen, blijft belangrijk” 

Michel Vander Velpen en Martin Coomans: 
“We zorgen ervoor dat leerlingen gratis met de bus naar school kunnen gaan”

Stefaan Devos: “Het infoloket op het gemeen-
tehuis helpt dagelijks verschillende burgers”

Een stand van zaken na 4 jaar



Verwezelijkingen (o.a.) 
- Open communicatie ✓
- Lichte verlaging gemeentebelastingen ✓
- Verbetering fietspaden en wegen ✓
- Verfraaiing dorpskernen ✓
- Gemeenschapscentrum ’t Dorp ✓ 

- Gratis leerlingenvervoer ✓
- Duurzame samenleving ✓
- Aanbieden ruimte kinderopvang ✓
- Mobiele ambtenaar ✓
- Mantelzorgpremie ✓
- Voorbereidingen sporthal ✓
- …
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CD&V levert naast de burge-
meester ook de voorzitter van het 
OCMW. Een bevoorrechte rol?
Annita Vandebroeck levert hier samen 
met haar team prachtig werk. Zo 
kwam er een mobiele ambtenaar die 
informatie bezorgt aan de hulpbe-
hoevenden die niet op het OCMW 
geraken. Een taak van deze ambtenaar 
is o.a. het invullen van documenten in 
verband met de aanvraag van ver-
scheidene subsidies waar een hulp-
behoevende recht op heeft. Daarnaast 
riepen we de mantelzorgpremie in het 
leven. Hierop deden het afgelopen 
jaar meer dan 300 mensen een be-
roep. Proficiat aan alle mantelzorgers 
die het leven een stukje aangenamer 
maken voor wie het nodig heeft. En 
ten slotte wil ik de hele CD&V-fractie 
en het CD&V-bestuur bedanken voor 
hun inzet, want zij zijn verantwoorde-
lijk voor onze realisaties en ze zullen 

de komende twee jaar blijven trachten 
om zoveel mogelijk van het program-
ma uit te voeren. 

Bedankt Wim voor dit interview 
en we hopen op nog meer reali-
saties in 2011-2012.

Kristof Mollu

Gaston Claes: “We moeten ervoor zorgen 
dat de aanvang van de sporthal in 2012 zal 
gebeuren

Annita Vandebroeck en Guido Beelen (Benny Hermans, niet op foto): “Met de CD&V – N-VA-
fractie doen we mooi werk binnen het OCMW”

CD&V – N-VA-beleid in Kortenaken vervolg van p1



JONGCD&V Kortenaken deelde 
onlangs de jaarlijkse prijzen uit 
voor knappe en helaas minder 
knappe realisaties. De Knap-
gedaan-prijs ging naar de ‘diversi-
teitskoffer’. De Helaas-prijs naar de 
‘Vlaamse afschaffing van het gratis 
leerlingenvervoer’.

Jeugd en diversiteit zijn twee woorden 
die in een hedendaagse samenleving 
moeten samengaan. Om dit te bevor-
deren heeft het OCMW een diversi-
teitskoffer samengesteld die vol speel- 
en lesmateriaal zit. Het doel van zo’n 

koffer is om kinderen op een speelse 
manier in contact te brengen met 
diversiteit – in de breedste zin van het 
woord – in de samenleving. Verschil-
lende scholen gebruiken deze koffer 
reeds om diversiteit toe te lichten aan 
de leerlingen. Wij als jongeren kunnen 
zo’n initiatieven alleen maar toejui-
chen en hopen dat iedereen wordt 
gerespecteerd zoals hij of zij is. 

In ongeveer 113 gemeenten liepen 
tijdens het vorige schooljaar acties die 
kaderen in ‘Duurzaam Naar School’ 
waardoor er 219.000 kinderen werden 

bereikt. Op deze manier kregen de 
gemeenten – waaronder Kortenaken – 
Vlaamse subsidies om leerlingen uit 
het basisonderwijs zoveel als mogelijk 
met de fiets en te voet naar school te 
laten gaan. Bovendien kreeg Kortena-
ken ook subsidies om een deel van het 
leerlingenvervoer te bekostigen. De 
huidige minister van onderwijs Pascal 
Smet (sp.a) vindt verkeersveiligheid 
voor de schoolgaande jeugd geen 
prioriteit en schrapte de financiële 
ondersteuning. Ondanks deze kort-
zichtigheid blijft het gemeentebestuur 
van Kortenaken – en in het bijzonder 
CD&V-Kortenaken – bij haar ver-
kiezingsbelofte en zal de gemeente 
blijven zorgen voor gratis leerlingen-
vervoer. 

Kristof Mollu

Voorzitter JONG-CD&V Kortenaken
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Op 16 december 2010 organiseerde 
Vrouw&Maatschappij een avond 
met Lieve Blancquaert. Er werden 
meer dan 200 kaarten verkocht en 
ondanks het gure winterweer kwa-
men er 70 sympathisanten opdagen. 

Dankzij haar werk als fotografe maak-
te Lieve ons bewust van de problemen 
waarmee  vrouwen in andere landen 
te kampen hebben. Zo heeft Lieve als 
meter van memisa (medische ontwik-
kelingssamenwerking) een documen-
taire gemaakt over moederstefte in 
Congo. De lezing, geïllustreerd  met 
veelzeggende foto’s, was een prachtig 
en tegelijk schrijnend verhaal over 
zwanger zijn en bevallen in Congo.

Mia Lemmens

Voorzitster Vrouw&Maatschappij Kortenaken

Mia Lemmens samen met Lieve 
Blancquaert: “Vrouwen in Congo 
hebben het niet gemakkelijk”

Een avond met Lieve Blancquaert

JONGCD&V-prijzen

V
er

an
tw

oo
rd

el
ijk

e 
ui

tg
ev

er
: P

ie
te

r 
D

em
ee

st
er

 R
e(

d)
ac

tie
ad

re
s:

 C
D

&
V

-D
ir

ec
t, 

W
et

st
ra

at
 8

9 
- 

10
40

 B
ru

ss
el

 F
ax

: 0
2-

23
8 

38
 6

0 
- 

e-
m

ai
l: 

di
re

ct
@

cd
en

v.
be


