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15. Ilse Peeters 
17. NIrINa VololoNa 
27. elke schIllebeeckx
Kortenberg hoort bij de Vlaamse 
gemeenten met een laag OCMW-budget. 
Door deze politieke keuze blijven veel 
kansen onbenut. Wij gaan voor zorg op 
maat voor wie kwetsbaar is en voor een 
duidelijke gemeentelijke regierol.  

1. MIa VaNDerVelDe 
2. axel DeGreeF 
5. kathleeN VaN QUIckeNborNe
Mobiliteit is één van de belangrijkste uitdagingen 
voor Kortenberg. De verkeersstroom en het 
sluipverkeer blijven alsmaar aanzwellen, met 
toenemend gevaar en ongemak voor fietsers en 
voetgangers. 
Wij willen de mobiliteitsproblemen dynamisch 
aanpakken, onder meer op de Leuvensesteenweg, 
in de dorpskernen en de schoolomgevingen.

18. WIllIaM cheW
21. Jelke seGers 
26. krIs leGroe
Al wie in Kortenberg woont is voor ons 
Kortenbergenaar. Een gastvrije gemeente 
is een warme gemeente. We gaan met 
iedereen in dialoog en zoeken manieren 
om iedereen te betrekken. Wij vinden het 
evident dat iedereen die hier leeft ook 
onze taal en cultuur respecteert. Zo is het 
prettig samenleven.

4. toM VaN Der haeGeN 
19. Noor keNIs 
10. thoMas DeWINter 
Wij jongeren zijn meer met politiek 
bezig dan je denkt, zeker wanneer het 
over lokale thema’s gaat. Participatie 
en inspraak, sport- en ontspanning, 
jeugdwerking en het fuifbeleid, ... 
Jonge kiezers hebben een mening en 
die willen wij in de gemeenteraad laten 
klinken.

14. Jos VerhooGeN
24. PatrIck 
schoUteDeN
25. els beDert
Kan je nog in je eigen 
gemeente winkelen? Wij 
zetten ons in voor de lokale 
handel, de korte keten en 
steunen hoeveverkoop, 
voedselteams, de 
Buurderij, de Wereldwinkel 
en alle initiatieven die 
duurzame en eerlijke 
handel bevorderen.

3. aN VerDeYeN
12. steVeN FoUloN
6. YorrIck PINte
Is de klimaatverandering een ver-
van-mijn-bedshow? Nee hoor. Ook 
bij ons laat de opwarming van de 
aarde zich voelen. Kortenberg moet 
de kans grijpen en zich eindelijk 
aansluiten bij Vlaams Brabant 
klimaatneutraal. Daarin worden 
isolatieprojecten, energiescans en 
dergelijke gefinancierd.

13. chrIstINe De MûeleNaere
20. JeaN-PIerre bossIN 
23. PattY koelMaN 
  In Kortenberg vind je gelukkig nog 
mooie natuurgebieden, bossen en 
parkzones. Wij staan garant voor het 
bewaren en ontwikkelen van ecologisch 
waardevol gebied. We blijven werk 
maken van biodiversiteit.Verhardingen 
in beekgebieden moet beperkt blijven 
om overstromingen te voorkomen. 

7. hIlDe clUDts 
11. NathalIe roGIers
22. WoUter VaN tIlborG
Wij wonen graag in Kortenberg en ook 
onze kinderen hebben het hier best 
naar hun zin! Een betaalbare woning 
vinden, wordt echter steeds moeilijker. 
Het is jammer dat vele jongeren die 
hier opgroeiden nu de gemeente 
ontvluchten omwille van te hoge koop- 
en huurprijzen. Voor  ons is kwalitatief 
en betaalbaar wonen een basisrecht 
voor iedereen!
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8. Walter De broUWer 
9. cecIle laUWers 
16. GUIDo MoeNs 
Is het u ook al opgevallen dat het 
onderhoud van stoepen, buurtwegen en 
fietspaden een terugkerend probleem 
is? We blijven op deze nagel kloppen 
en pleiten voor een duurzame aanpak 
en een degelijk onderhoud. Zo geraken 
we vlot en veilig in onze deel- en 
buurgemeenten.
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Stem voor jouw buurt.   
We zijn allen Kortenbergenaar en voelen ons verbonden met onze deelgemeent-
en Erps of Kwerps, Everberg, Meerbeek of Kortenberg. Maar geef toe: we vinden 
vooral onze eigen buurt belangrijk!

Uit de Kortenberg-enquête weten we dat je houdt van een groene, rustige en 
verkeersveilige buurt. 
Met gezonde lucht, bruisende dorpskernen, ruimte voor ontmoetingen en een 
sterk verenigingsleven. 

Dat is precies waar wij op inzetten: we vergroenen de openbare ruimte, geven 
fietsers en voetgangers 
voorrang, investeren in betaalbare woningen en geven de lokale economie een 
duwtje in de rug. 
Een gemeente op maat van de inwoners, in samenspraak mét de inwoners.     
Jij kiest.  We maken samen van je buurt een nog fijnere plek om te leven.

‘

‘
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