
OP GROEN KAN JE REKENEN

De voorbije zes jaren zaten drie Groene gemeenteraads-
leden voor jou in de gemeenteraad. Vanuit de oppositie 
stelden wij ons steeds kritisch en constructief op.

Als inwoner kon je op ons rekenen om je vragen en 
bezorgdheden op de gemeenteraad te brengen.

Zelf deden wij tal van voorstellen voor een meer open, sociaal, 
verbindend en duurzaam Kortenberg. Met jouw steun en stem 
blijven wij ons de volgende zes jaren engageren voor een groene 
en warmhartige gemeente. 

We zetten in op méér participatie en échte inspraak! Want in 
dialoog gaan met de burger vinden wij een belangrijk Charter-
principe.
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WAT MAAKT JOU
 GELUKKIG  IN JE BUURT?

Met haar prachtig abdijpark en groen landelijk karakter is 
Kortenberg een gemeente met veel potentieel. Maar wat 
ons écht uniek maakt, is ons rijk verenigingsleven.

We creëren gezellige ontmoetingsplaatsen en 
geschikte accomodatie voor het beoefenen van je 
favoriete hobby of sport. We zijn trots op onze model-
bibliotheek en willen hem op de huidige locatie 
houden.

Kinderen moeten zich kunnen uitleven en ontplooien 
in de eigen buurt. Voor ons hoeft niet alles in 
Kortenberg gecentraliseerd te worden. Zo beperken 
we de afstanden en springen de kinderen opnieuw 
meer op de fiets.

Onze dorpskernen laten we bruisen door lokale 
winkels, ijverige zelfstandigen en creatieve 
ondernemers de nodige steun te geven, bijvoorbeeld 
door middel van een vestigingspremie voor starters.

 Wat maakt jou gelukkig? De resultaten 
van het grote buurtonderzoek lezen als 
de inhoud van ons groen politiek project.

De ideale buurt is groen, rustig en 
verkeersveilig. Met gezonde lucht, een 
bruisende kern en ruimte voor 
ontmoetingen. 

Dat is precies waar wij op inzetten: we 
vergroenen de openbare ruimte, geven 
voetgangers en fietsers voorrang, investeren in 
betaalbare woningen. Een gemeente op maat 
van de inwoners. Álle inwoners.

MENSENMAAT



WAT MAAKT JOU
 GELUKKIG  IN JE BUURT?

SOLIDARITEIT DUURZAAMHEID

Groen gaat voor een warmhartige gemeente waar 
iedereen zich thuis voelt: jong en oud, werkenden en 
werkzoekenden, iedereen die onze zorg en aandacht 
nodig heeft of dreigt uitgesloten te worden.

In Kortenberg is het aangenaam wonen, werken en 
wandelen. Maak een ommetje met de fiets of te voet, snuif 
de frisse lucht op en geniet van de rust.

Iedereen heeft recht op een warm nest, of je nu wil 
kopen of huren. We willen meer betaalbare 
woningen.

Ook in Kortenberg groeien nog kinderen op in 
armoede, en dat laat een heel leven sporen na. Wie 
het nodig heeft, kan rekenen op begeleiding en 
financiële steun.

Kortenberg zien we als een gastvrije gemeente. We 
gaan in dialoog en zoeken manieren om iedereen te 
betrekken. Wij vinden het evident dat wie hier leeft 
ook onze taal en cultuur in acht neemt. 
Zo is het prettig samenleven.

Elke Kortenbergenaar, van jong tot oud, moet zich 
vlot en veilig kunnen verplaatsen. Voetgangers en 
fietsers krijgen de degelijke ruimte en voorzieningen 
die ze verdienen.

We beschermen onze bossen, parken en 
natuurgebieden, behouden onze kostbare open 
ruimte en zorgen ervoor dat elke inwoner 
toegankelijk groen op wandelafstand heeft. 

Kortenberg is Parijs niet, en toch kunnen we een 
verschil maken voor het klimaat. Of het nu gaat om 
hernieuwbare energie of afval, over minder uitstoot 
of gezonde voeding uit de buurt, met Groen neemt 
Kortenberg eindelijk het voortouw in de strijd tegen 
klimaatverandering.
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VANDERVELDE Mia
Maatschappelijk werker bij Ons Tehuis 
Brabant, 56 jaar, Kortenberg

DEGREEF Axel
Marketingverantwoordelijke bij 
Neopost, 51 jaar, Kortenberg

VERDEYEN An
Stafmedewerker gezondheid en milieu 
bij Gezond Leven, 37 jaar, Kortenberg

VAN DER HAEGEN Tom
Freelance medewerker bij VRT en 
Guestcam, 25 jaar, Erps-Kwerps

VAN QUICKENBORNE Kathleen
Docent Duits, wereldliteratuur en NT2, 
53 jaar, Erps-Kwerps

PINTE Yorrick
Assistent Application Engineer bij 
JSR Micro, 27 jaar, Erps-Kwerps

CLUDTS Hilde
Interieur designer, 48 jaar,  Kortenberg

DE BROUWER Walter
Oud-televisieproducer VRT, gewezen 
schepen, 69 jaar, Meerbeek

LAUWERS Cecile
Oud-werknemer bij de Europese 
Groenen, 65 jaar, Kortenberg

DEWINTER Thomas
Student Politieke Wetenschappen,  
oud-Chiroleider, 22 jaar, Kortenberg

ROGIERS Nathalie
Bediende, 51 jaar, Everberg

FOULON Steven
Kwaliteitsingenieur, 37 jaar, 
Kortenberg

DE MÛELENAERE Christine
Gepensioneerd kinesitherapeute, 
70 jaar, Everberg

VERHOOGEN Jos
Fotograaf, 60 jaar, Erps-Kwerps

PEETERS Ilse
Medewerker helpdesk Luca School of 
Arts, 46 jaar, Kortenberg

MOENS Guido
Emeritus-hoogleraar arbeids-
geneeskunde, 69 jaar, Meerbeek

VOLOLONA Nirina
Verzorgende, 40 jaar, Kortenberg

CHEW William
Dossierbeheerder bij FOD Buitenlandse 
Zaken, 31 jaar, Erps-Kwerps

NAAM Voornaam
Beroep, woonplaats, 
leeftijd

KENIS Noor
Student Kunstwetenschappen aan de 
KULeuven, 18 jaar,  Erps-Kwerps

NAAM Voornaam
Beroep, woonplaats, 
leeftijd

BOSSIN Jean Pierre
Gepensioneerd, levensgenieter en 
mantelzorger, 65 jaar, Everberg

NAAM Voornaam
Beroep, woonplaats, 
leeftijd

SEGERS Jelke
Pensioenbeheerder bij Conac, 26 jaar, 
Kortenberg

NAAM Voornaam
Beroep, woonplaats, 
leeftijd

VAN TILBORG Wouter
Product Manager bij Orange, 41 jaar, 
Vrebos (Everberg)

NAAM Voornaam
Beroep, woonplaats, 
leeftijd

KOELMAN Patty
Zelfstandige op rust, 65 jaar, Erps-
Kwerps

SCHOUTEDEN Pat
Visual Merchandiser, 54 jaar, 
Kortenberg

BEDERT Els
Adviseur, 54 jaar, Erps-Kwerps

LEGROE Kris
HR Manager, 42 jaar, Kortenberg

SCHILLEBEECKX Elke
Directie centrum integrale jeugdzorg 
bij vzw Sporen, 42 jaar, Kortenberg

NAAM Voornaam
Beroep, woonplaats, 
leeftijd

De duizenden doeners van
Groen zijn niet op te lijsten.

Elke dag groeit onze beweging.


Vind jij ook dat het anders kan?
DOE MEE


www.facebook.com/groenkortenberg
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Het gemeentelijk niveau staat het dichtst bij de burger. Daarom vind 
ik het evident dat een gemeentebestuur voor belangrijke projecten 
haar inwoners proactief betrekt, dat ze blijft inzetten op 
transparante en degelijke communicatie.

De kritiek dat 'te veel' inspraak het beleid zou hinderen, is 
helemaal niet terecht. Te laat georganiseerde inspraak levert net 
frustraties op. 

Groen is voorstander van nieuwe participatievormen en wil  
overleg zo vroeg mogelijk aan het besluitvormingsproces 
toevoegen. Dat versterkt en vergemakkelijkt de beslissingen.

Kortenberg moet inzetten op meer natuur, duurzame 
energie en duurzame woningen. Door eigen investeringen, 
ook op lange termijn, sensibilisatie en subsidies. 

Tal van kleine concrete acties kunnen grote veranderingen 
realiseren. Bijvoorbeeld een kaart met alle plekken waar je 
aan lokale voeding komt. Of wegwijzers die je vertellen hoe 
snel je met de fiets of te voet je bestemming bereikt.  

Zo bouwen we aan een gezonde en klimaatvriendelijke 
gemeente.

Ik wil veilige fietspaden voorzien en me inzetten voor 
jongeren met ondernemingszin.  

Ik wil deorganisatoren van evenementen een duwtje 
in de rug geven. Want de mooiste plekken in 
Kortenberg zijn die waar mensen elkaar 
ontmoeten. 

Ook verenigingen moeten we volop ondersteunen. 
Vrijwilligers die zich belangeloos inzetten om 
kinderen, jongeren of ouderen een fijne tijd te 
bezorgen moeten alle steun krijgen om hun ding 
te doen.


"BURGERS WILLEN ECHT BETROKKEN 
WORDEN BIJ HET BELEID"
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AXEL DEGREEF

AN VERDEYEN

TOM VAN DER HAEGEN

Gemeenteraadslid, papa van 4, 
oprichter vzw Malagasy, 51 jaar, 
Kortenberg

Stafmedewerker, mama van 2, 
vrijwilliger allerhande, 37 jaar, 
Erps-Kwerps 

Freelance aan de slag bij VRT, 
oud-Chiroleider,  25 jaar, 
Erps-Kwerps







Groen wil een politiek van verbonden-
heid voeren. Verbinden wil onder meer 
zeggen:
* het verenigingsleven ondersteunen 
door administratieve vereenvoudiging en 
degelijke feest- en sportaccommodatie, 
ook in Erps-Kwerps,
* de trage wegen goed onderhouden,
* publieke ruimte beschikbaar stellen voor  
volkstuinen waar je zelf gewassen kan 
telen en nieuwe mensen ontmoeten,
* vereenzaming tegengaan via buurt-
initiatieven en wijkfeesten,
* extra zitbanken voorzien langs voetwegen, 

in groenzones en op pleinen zodat mensen 
elkaar ongedwongen kunnen treffen,
* de Leuvensesteenweg herinrichten zodat 
wonen, winkelen en verplaatsen aangenamer 
wordt,
* oog hebben voor dierenwelzijn,
* op een zichtbare plaats de regenboogvlag 
hijsen om de holebi-gemeentschap te eren,
* nieuwkomers een warm onthaal bieden,
* als gemeentebestuur in dialoog blijven met 
de burger,
* de natuurpracht in de Groene Vallei 
koesteren en verruimen.

WE GAAN VOOR VERBONDENHEID IN KORTENBERG

RUIMTELIJKE ORDENING: HET KAN ANDERS
In Kortenberg blijft er nood aan betaalbare 
sociale huur- en koopwoningen. 

Het Vierhuizenproject hield veel te weinig 
rekening met de waterproblematiek en de 
te grote druk op de mobiliteit in de directe 
buurt. Het project was ook te grootschalig.

Voor nieuwe bouwprojecten wil Groen:

* een transparantere procedure voor het 
toekennen van de omgevingsvergunning en 
inspraak van de omwonenden,
* meer kwalitatieve en duurzame bouw, 
creativiteit in vormgeving en gebruik van 
materialen,


* voldoende groenzones met bomen en 
insectvriendelijke beplanting, zowel voor 
verkoeling als voor de opvang en opslag  
van fijn stof,
* voldoende waterdoorlaatbaarheid, 
* minder verharding of overmatige 
betonnering, 
*  overstromingsgevoelige zones bewaren 
als open ruimtes,
* verdichting via meergezinswoningen en 
appartementen in de dorpskernen vlak bij 
verbindingswegen en openbaar vervoer. 

Binnen onze gemeente gaan we voor het 
vrijwaren van de bestaande open ruimtes, 
voor meer groene vingers en blauwe aders.

"We moeten ruimtelijke 
verrommeling aanpakken"

GEEN VERLENGING 25L
De luchthaven van Zaventem is één 
van de belangrijkste economische 
tewerkstellingspolen in de regio. 
Volgens luchthavenuitbater BAC is de 
verlenging van landingsbaan 25L 
noodzakelijk om als luchthaven verder 
te kunnen groeien.

Dit is niet zo. De luchthaven kan zich 
perfect economisch ontwikkelen 
ZONDER fysieke uitbreiding of piste-
verlenging. Door een betere planning 
en spreiding van de aankomst- en 
vertrekslots kan de capaciteit 
probleemloos verhoogd worden 
binnen de huidige contouren van de 
luchthaven.

Met deze keuze kan de leefbaarheid in 
Erps-Kwerps en regio gevrijwaard 
blijven. 




