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N-VA Bertem op 
kerstmarkt
Op zaterdag 16 en zondag 17 
december neemt N-VA Bertem 
opnieuw deel aan de sociale
kersthappening in de Vos-
senstraat in Bertem.
De opbrengst schenken we aan 
Music For Life.
Kom proeven van onze lekkere 
soep, hotdogs en advocaat of 
koop onze chocoladestokjes 
om thuis lekkere chocomelk te 
maken. De kinderen kunnen zich 
amuseren bij het pakjes vissen 
(altijd prijs!).

Eindejaarsdrink
We sluiten het jaar af met een 
gezellige eindejaarsdrink. Dit is 
het ideale moment om wat bij te 
praten, kennis te maken met onze 
mandatarissen en bestuursleden 
én te komen luisteren naar onze 
gastspreker Alexander Binon.
 
Alexander Binon is burgemeester 
van Oud-Heverlee. Hij zal toe-
lichten hoe men in Oud-Heverlee 
het landelijk karakter van de 
gemeente beschermt.
 
We kijken er al naar uit je te 
mogen verwelkomen!

Verwaarloosd kerkhof in Leefdaal
Sinds 2015 mogen de gemeenten geen pesticiden meer gebruiken om 
onkruid te vernietigen. Op 8 juni 2015 besliste het schepencollege 
om het onkruidbeheer in Leefdaal toe te vertrouwen aan de sociale 
tewerkstelling van de intergemeentelijke vereniging IGO. Resultaat: 
in november 2017 lag het kerkhof van Leefdaal er verwaarloosd bij.

N-VA-gemeenteraadslid Ludo Croonenberghs: “Na meer dan twee jaar 
is er nog steeds geen concreet plan voor aanpassingswerken aan het 
kerkhof van Leefdaal. Waarom kan het min of 
meer geslaagde onderhoud van het kerkhof in 
Bertem en Korbeek-Dijle ook niet in Leefdaal? Of 
moeten we weer wachten tot de gemeenteraads-
verkiezingen voor de deur staan?”
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  De N-VA hoopt dat het kerkhof van Leefdaal snel weer vrij is van onkruid.

Ludo Croonenberghs,
gemeenteraadslid

Asfalteringswerken in Bertem eindelijk van start gegaan
Na jarenlang uitstel is het eindelijk zover: enkele straten krijgen een 
nieuwe laag asfalt. Begin november startte de aannemer met asfalther-
stellingen op verschillende plaatsen in onze gemeente: delen van de 
Grensstraat-Diepestraat, Kruisstraat, Th. Wautersstraat, Hofakker, Mo-
lenstraat, Blokkenstraat-Dorpstraat, Egenhovenstraat en Ormendaal.

N-VA
 Bertem wenst 

u een fijn 2018!

De N-VA wenst u in 2018 een veilige thuis in een welvarend Vlaanderen
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 N-VA wil van Bertem een fietsgemeente maken
 Om van Bertem een echte fietsgemeente te maken, wil de N-VA eerst de meest gebruikte 
fietstrajecten aanpakken. Met een goed ontwerp, eenvormige signalisatie en gepaste 
controles investeren we in de veiligheid van fietsers en voetgangers en in comfort: brede 

fietspaden met een vlakke, goed berijdbare en goed onderhouden wegbedekking. 

Wij stellen voor om in overleg met onze inwoners de volgende trajecten in te richten:
1) Leefdaal: vanaf kruispunt Mezenstraat/Dorpstraat tot Vossem
 De bestaande fietspaden aan weerskanten van de straat verbreden en voorzien van een goed 

berijdbare wegbedekking.
2) Bertem: vanaf rondpunt Tervuursesteenweg tot Meerbeek (via den Tomme)
 Een vrijliggend breed fietspad in twee richtingen aanleggen aan één kant van de straat.
3) Bertem/Korbeek-Dijle: Blokkenstraat vanaf brug E40 tot Nijvelsebaan
 Een vrijliggend breed fietspad in twee richtingen aanleggen aan één kant van de straat.
4) Bertem: Egenhovenstraat
 De bestaande fietspaden langs weerskanten van de straat verbreden en voorzien van een 

goed berijdbare wegbedekking.
5) Korbeek-Dijle: Nijvelsebaan (N253)
 Dit is een gewestweg (net zoals de Tervuursesteenweg), waarvoor de Vlaamse overheid 

bevoegd is. De komende jaren zullen er voet- en fietspaden aangelegd worden.
6) Leefdaal: Neerijse steenweg en Boskee
 Vrijliggende brede fietspaden aanleggen aan weerskanten van de straat.
N-VA Bertem pleit er bovendien voor om het netwerk van trage wegen in onze gemeente uit te 
bouwen en geschikt te maken voor fietsers. Dat kan door middel van een goede wegbedekking 
en verlichting.

Al achttien jaar wachten op fietspad in Leefdaal
In 1999 besliste de gemeenteraad bij hoogdringendheid om een fietspad aan te leggen langs de Neerijsesteenweg. 
Achttien jaar later ligt dat fietspad er nog steeds niet. Onbegrijpelijk, vindt de N-VA. “Wat voor zin heeft het 
om plannen voor te stellen die men niet uitvoert en meer dan achttien jaar laat aanmodderen, en waaraan 
ondertussen een massa belastinggeld wordt uitgegeven?”, vraagt N-VA-fractieleider Joris Fonteyn zich af. “De 
N-VA wil komaf maken met de traditie van loze beloften. Wij willen een beleid dat tastbare resultaten oplevert.”

Dossier
voet- en 

fietspaden

Het dossier van het fietspad langs de Neerijse-
steenweg sleept al jaren aan.

• Pas in 2006 heeft een studiebureau zijn eerste ontwerp klaar 
voor een voetpad en een dubbelrichtingsfietspad. 

• Twee jaar later, in 2008, keurt de gemeenteraad het 
rooilijn- en onteigeningsplan definitief goed en geeft 
het een aankoopcomité de opdracht om over te gaan tot 
onderhandelingen en het opmaken van aktes.

• In 2013 start er overleg met de provincie Vlaams-Brabant 
over een mogelijke subsidiëring van de fietspaden.

• Na zestien jaar, in 2015, wordt er opnieuw een studiebureau 
aangesteld. De raming bedraagt 24 040 euro. De opmaak 
van het onteigeningsplan kost 18 490 euro. Voor drie 
onteigeningsdossiers wordt 12 000 euro betaald.

• Een jaar later, in 2016, volgt nog een opdracht voor een 
studiebureau, deze keer voor de aanleg van de fietspaden 
Boskee vanaf de Slagberg tot de Tervuursesteenweg. De 
raming bedraagt 43 439 euro.

In totaal werd er al 104 502 euro uitgegeven voor studies en 
drie onteigeningen. Resultaat: vandaag groeit er nog steeds 
gras naast de weg.

  Na achttien jaar ligt er nog steeds geen 
fietspad langs de Neerijsesteenweg.

  Onze gemeente heeft nood aan 
veilige en comfortabele  
fietspaden.

Joris Fonteyn,
fractieleider

N-VA Bertem wenst  
u een prettige Kerst!
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Gemeenteraadslid Karin Baudemprez:

“Bertem heeft nood aan meerjarenplan voor straten  
en voetpaden”
“De N-VA wil een nieuw meerjarenplan opmaken voor het 
onderhoud en de heraanleg van straten en voetpaden”, zegt 
N-VA-gemeenteraadslid Karin Baudemprez. “Daarbij willen we, 
in overleg met de inwoners, ook spreken over onder meer het 
verbreden van voetpaden. Eens de planning vastgelegd is, moeten 
de werken ook uitgevoerd worden. De huidige meerderheid stelde 
de geplande werken de voorbije jaren steeds uit.”

Karin Baudemprez,
gemeenteraadslid

Voetpaden en fietspaden in Bertem: waar is de logica?
Al jarenlang worden de voetpaden in Bertem stiefmoederlijk behandeld. Vele voetpaden liggen scheef, met putten en bulten. Op 
sommige plaatsen kan je moeilijk door, omdat er verlichtingspalen midden op het voetpad staan. Of het voetpad is eigenlijk een 
fietspad. Of er is helemaal geen voetpad. Een bloemlezing: 

1) Dorpstraat Leefdaal
Verlichtingspaal op voetpad.

2) Mezenstraat Leefdaal
Verlichtingspaal op voetpad.

3) Egenhovenstraat Bertem
Een verlichtingspaal en een verkeersbord 
vormen hindernissen midden op het 
voetpad, waardoor het onmogelijk is om nog 
met een rolstoel of kinderkoets te passeren 
op weg naar het rusthuis of naar school. Het 
verkeersbord dat de fietsstraat aanduidt is 
verstopt achter de verlichtingspaal.

4) Dorpstraat Leefdaal
Als fietser raak je hier helemaal in de 
war: eerst is er een fietspad, dan een 
fietssuggestiestrook, dan weer helemaal 
niets …

5) Nijvelsebaan Korbeek-Dijle
Verlichtingspaal op een gebrekkig voetpad.

6) Dottermanstraat Bertem
Hier werden er voetpaden aangelegd zonder 
niveauverschil met de rijweg. Nadien 
werden paaltjes geplaatst, omdat de situatie 
voor de voetgangers veel te gevaarlijk 
was. Aan de residentie is die gevaarlijke 
situatie er nog steeds. Bovendien hebben 
voetgangers bijna geen ruimte door de 
geparkeerde auto’s.
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We leven langer en blijven ook langer gezond. Dat is goed nieuws. Maar daardoor telt Vlaanderen verhoudingsgewijs ook steeds meer 
gepensioneerden en ouderen. Dat zet een betaalbare ouderenzorg en rechtvaardige pensioenen onder druk. In de N-VA-brochure 
‘Een onbezorgde oude dag’ bundelen Kamerlid Jan Spooren en Vlaams volksvertegenwoordiger Peter Persyn voorstellen die de 
toekomst van de Vlaamse ouderen veiligstellen:
   ons pensioensysteem verbeteren,
   de vereenzaming tegengaan,
   oog hebben voor het geestelijke welzijn,
   actief ouder worden,
   een gevarieerd zorgaanbod,
   zelf de regie van je oude dag in handen nemen.

De digitale versie van deze brochure kan u downloaden via www.n-va.be/brochureouderen. 
Ontvangt u liever een gedrukt exemplaar? Bestel het via het formulier op www.n-va.be/brochureouderen, 
via een mailtje aan ouderen@n-va.be of telefonisch op het nummer 02 219 49 30.
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Een 
onbezorgde 
oude dag
De visie van de N-VA

Bestel 
nu uw 
gratis 

brochure

Veilig thuis in een 
welvarend Vlaanderen

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
De informatie die op dit document wordt vermeld 
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse 
diensten van de N-VA. De wet van 8 december 
1992 in verband met de bescherming van de 
persoonlijke levensfeer ten opzichte van de 
gegevensverwerking voorziet toegangsrecht tot 
de gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie

Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen

De heer          Mevrouw

Naam: Voornaam:

Straat:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

2017-11_Onbezorgde oude dag.indd   1 22/11/2017   16:02:01


