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Het gaat goed met Kortessem! 
Dat blijkt niet alleen uit de Vlaamse 
Gemeentemonitor maar ook uit tal van 
verschillende lokale bevragingen die 
de afgelopen jaren werden uitgevoerd. 
CD&V Kortessem wil ook na de 
gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 
‘verder vooruit’.

Samen met jullie willen wij de komende zes 
jaar verder bouwen aan een warme, geborgen, 
gelukkige en optimistische gemeente. 
Hierbij is het belangrijk dat we inzetten 
op de uitdagingen van morgen. Mobiliteit, 
onderwijs, duurzaamheid en participatie zijn 
daarom enkele belangrijke speerpunten in ons 
programma.

Wil je ons volledige verkiezingsprogramma 
raadplegen? Surf naar kortessem.cdenv.be!
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Verder vooruit in een 
verkeersveilig Kortessem

Verder vooruit in een 
gezinsvriendelijk Kortessem

“CD&V Kortessem wil hierbij 
vooral inzetten op de fiets. 

In elke deelgemeente willen 
we meer voetpaden en 

veiligere fietsverbindingen. De 
schoolomgevingen in onze gemeente 

verdienen extra aandacht wanneer 
het gaat over verkeersveiligheid. 

Daarom onderzoeken we de invoering 
van fiets- en schoolstraten in elke 

schoolomgeving in Kortessem.”

“De verkeersdrukte in het centrum van 
Kortessem moet aangepakt worden. 

CD&V Kortessem wil meer ruimte 
voor voetgangers en fietsers, meer 

parkeerplaatsen en trager verkeer in 
onze dorpskern.”

“Onze kinderen zijn onze toekomst. 
Wij willen ons engageren om verder 
te investeren in het basisonderwijs: 

betere samenwerking, meer aandacht 
voor zorg, een betere uitrusting van 

de klaslokalen en meer ondersteuning 
van het onderwijzend personeel.”

“Er is nood aan een betere huisvesting 
voor onze jeugdverenigingen. In de 

toekomst moet er nog werk gemaakt 
worden van de infrastructuur van de 
meisjeschiro Okapi en de chiro Troot. 
We streven naar meer samenwerking 

tussen de sportclubs. Zeker op het vlak 
van jeugdwerking.”

“Ook voor en na schooltijd willen we 
ervoor zorgen dat niemand uit de 

boot valt. We willen meer middelen 
vrijmaken voor extra lesgevers en 

extra uren. Ook voor de kampen in 
de schoolvakanties. We zorgen voor 

een speeltuin in iedere deelgemeente. 
Projectontwikkelaars van nieuwe 

woonwijken krijgen de verplichting er 
één te installeren.”

 “De herinrichting van de Hasseltse- 
en Tongersesteenweg is volgens 

CD&V Kortessem cruciaal voor een 
verkeersveilig Kortessem. Voor fietsers 

en voetgangers willen we er samen 
met de Vlaamse Overheid werk maken 

van veilige oversteekplaatsen en 
voorsorteerstroken voor fietsers.”
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Wij investeren in Kortessem
Volgende investeringsprojecten staan op de planning voor de periode 2019-2025. Zo 
investeren we in de verdere uitbouw en de vernieuwing van onze prachtige gemeente.

KORTESSEM
Wijk Hachent. Renovatie van het totale rioleringsnet. In 2019 start de eerste fase met een nieuwe 
riolering, nieuw voetpad en fietspad én duurzame LED-verlichting.
De vernieuwing van de riolering op de Klokkehofstraat en de Mersenhovenstraat. Ook hier komen 
de nieuwe voetpaden en fietspaden mét nieuwe energievriendelijke straatverlichting.
Een parking, ook uitgerust voor kampeerwagens met een automaat voor water– en 
elektriciteitsverbruik.

WINTERSHOVEN 
De Bronstraat en de Oude Weierenstraat worden voorzien van nieuwe riolering, een nieuw 
voetpad, fietspad en duurzame LED-verlichting.  Op die manier laten we het fietspad van de 
Herestraat aansluiten op zowel Vliermaal als Wintershoven. 

VLIERMAAL
De Leopold-III straat én het centrum willen we vernieuwen en verkeersveilig maken. Zo maken 
we een doorlopend fietspad tussen Vliermaal, Wintershoven en Vliermaalroot.

VLIERMAALROOT
De Gulmerstraat, Baron A. de Heuschstraat en de Leenstraat krijgen nieuwe riolering, een nieuw 
wegdek, fietspad en voetpad en duurzame LED-verlichting.
Ter hoogte van de Dennendreef en de kruising met de Papeheide en de Gulmerstraat realiseren we 
met Infrax en Aquafin een betere afwatering zodat bij hevige regenval er een bufferbekken wordt 
gerealiseerd samen met een verbeterde afvoer naar de Wermerbosbeek.

ZAMMELEN
In 2019 zorgen we voor een volledige nieuwe riolering.  Het dorpscentrum krijgt vervolgens nieuwe 
wegenis, een nieuw fietspad en voetpad én duurzame LED-verlichting.

GUIGOVEN
Door mee te werken aan de nevenbestemming van de kerk krijgt het centrum naast een nieuwe 
look ook een nieuwe dynamiek.
We pakken verkeersveiligheid aan in de Wouddal, de Bosweg én Bredeweg.
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Verder vooruit in een 
duurzaam Kortessem

Samenwerken brengt ons 
verder vooruit

“Wij geven zelf het goede voorbeeld 
en breiden ons wagenpark verder 

uit met voertuigen op aardgas. 
Ook voorzien we e-bikes om korte 
dienstverplaatsingen te doen. We 

dromen van een fietsbibliotheek waar 
jong en oud een fiets kan ontlenen.”

 “CD&V Kortessem is ervan overtuigd 
dat we moeten investeren in een 
nieuw en modern recyclagepark. 

Daarnaast moeten we ook de strijd 
tegen zwerfvuil durven aangaan. 
Mensen die hun afval achterlaten 

langs onze wegen of in onze bossen 
moeten zwaardere GAS-boetes 

krijgen.”

“We promoten het kopen van fruit, 
groenten en vlees rechtstreeks bij 
de lokale landbouwer, fruitteler of 
veeboer. Onze streek heeft immers 

zoveel lekkere, lokale producten waar 
we trots op mogen zijn.”

“We willen geen fusie maar wel meer 
samenwerking. Door de samenvoeging 
van de diensten Ruimtelijke ordening, 
Stedenbouw, Milieu en Mobiliteit van 

enkele gemeenten uit de streek kan de 
slagkracht van ieder gemeentebestuur 

versterken. Betere service voor onze 
burgers.”

“De UiT- dienst moet naast het 
organiseren van eigen activiteiten 

ook hulp bieden bij het organiseren 
van evenementen door verenigingen. 

Niet alleen praktische tips maar 
ook assisteren. Met de organisatie 
van een gemeentelijke Dag voor de 
buren zetten we het stijgend aantal 
buurtfeesten en buurtinitiatieven in 
de kijker. Deze initiatieven krijgen in 

de toekomst alle gemeentelijke steun. 
Ze maken Kortessem tot een echt 

hartelijke gemeente.”

“Voor senioren willen we graag 
een zorginformatiepunt, een 

seniorenambtenaar als wegwijzer. 
Samen met het project Buurtgezellen 
zijn zij een eerstelijns aanspreek- en 

doorverwijspunt. Specifiek rond 
het vervoer en de mobiliteit van de 

thuiswonende senior en de gezinnen 
met schoolgaande kinderen denken 

we aan gemeentelijke taxi’s of  
een bus.”

“In deze hectische tijden moeten we 
blijven investeren in onze prachtige, 
groene plekjes waar je na een drukke 
werkdag heerlijk tot rust kan komen. 

Groene uitwaaiplekken in elke 
deelgemeente.”
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 “CD&V Kortessem wil een uitgebreid 
participatiebeleid voeren met de 

burgers rond de mobiliteit, groene 
ruimte en wijkinrichting, afval en het 
lokale zorg- en gezondheidsbeleid in 
ons dorp. Inspraak en betrokkenheid 

zijn essentieel.”



Je hebt het waarschijnlijk al door: wij willen 
verder vooruit met Kortessem. Maar we willen 
dit vooral samen met jou doen! De uitdagingen 
en vraagstukken van de toekomst willen we 
samen met jou aanpakken. Wij willen jullie 
mee laten beslissen over hoe onze gemeente 
er over enkele jaren zal uitzien. Het is immers 
voor jullie, onze inwoners, dat we het allemaal 
doen. Samen verder vooruit met Kortessem!

Verkiezingsdrukwerk, niet op de openbare weg gooien.
Verantwoordelijke uitgever: Jos Gielen, Gulmerstraat 12, 3721 Vliermaalroot

COLOFON
Heeft u een opmerking over het gemeentebe-
leid of de CD&V werking in onze gemeente? Of 
heeft u een suggestie voor wat beter kan? Aarzel 
niet en ga de conversatie aan!

Uw lokale contactpersoon:
Jos Gielen, (josephgielen@hotmail.com)
Meer info op onze website: kortessem.cdenv.be
Volg ons op Facebook: fb.com/cdenvkortessem

Je mag op meerdere kandidaten binnen 
dezelfde lijst stemmen. 
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Jorissen Miet

Brepoels-Gielen Nicole

Wouters Alexander

Roebben Hanne

Jackers Jorden

Konings Cyriel

Schevenels Ward

Cuyx Camille

Cox Wendy

Martens Donald

Lenaerts Heidi

Torreele Christoph

Meekers Anneleen

Vanlo�elt Kathleen

Hechtermans Ruth

Baillien Anneke

Wijnen Jos

Reweghs-Steegmans Ria
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