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Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.

Hard werken voor Bertem
Beste lezer

Wanneer u dit huis-aan-huisblad in uw brievenbus vindt, loopt 
2019 op zijn einde en wenkt 2020. Tijd om terug te kijken en 
vooruit te blikken. 

Succesvolle tussenkomsten
Na de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2018 zetelen 
met Joris Fonteyn en Peter Persyn twee gemeenteraadsleden 
met de nodige lokale en nationale ervaring voor de N-VA in de 
gemeenteraad. Fractievoorzitter Joris Fonteyn bevestigt met 
verreweg de meeste en steeds pertinente tussenkomsten in de 
gemeenteraad onze rol van constructieve oppositiepartij. Zijn 
achtergrond als advocaat heeft er al herhaaldelijk toe geleid  
dat het gemeentebestuur rekening moest houden met zijn  
opmerkingen en de ontwerpbesluiten moest aanpassen.

Veiligere schoolomgeving
Ook heeft de N-VA het afgelopen jaar meermaals gevaarlijke  
toestanden in de gemeente aangekaart, waardoor het bestuur  
uiteindelijk toch tot maatregelen overging. Dat was bijvoor-
beeld het geval voor de gebrekkige weginfrastructuur in  

Korbeek-Dijle, de kapel van Puttebos en de trappen aan de 
kerk van Leefdaal. En na meerdere vragen in de gemeente-
raad werd de verkeerssituatie aan school De Waaier aange-
past: dankzij bijkomende signalisatie op het wegdek is het nu  
duidelijker dat het om een fietsstraat gaat, waar fietsers  
voorrang hebben op auto’s. 

N-VA Bertem zal zich ook volgend jaar volop blijven inzetten 
voor uw gemeente: lokaal én nationaal. Daarvoor kan u op 
ons rekenen.

Het bestuur van N-VA Bertem 
wenst u een fijne kerst en een 
voorspoedig nieuwjaar. U bent 
van harte welkom om op  
zaterdag 4 januari met 
ons het glas te heffen 
op een prachtig 
2020.

Het bestuur van 
N-VA Bertem 

Fijne kerst en 
prettig eindejaar

Zaterdag 4 januari om 19 uur

Wagenhuis van de Pastorij
Vossenstraat 4, Bertem

Gastspreker is Astrid Pollers. De burgemeester van onze buurgemeente Herent 
licht toe hoe zij in Herent met de N-VA voor verandering en vooruitgang gaat.

Iedereen welkom! 

op het nieuwe jaar
Klink samen met N-VA Bertem

Gemeenteraadsleden Peter Persyn en Joris Fonteyn.
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Waarheen met Leefdaal?
Leefdaal is een van de parels van de Voervallei, met zijn prachtige landschappen en waardevol  
historisch erfgoed: het kasteel met de statige dreef, de Sint-Lambertuskerk en de pittoreske kerkring, 
de Romaanse kapel van Sint-Verona … Maar hoe moet het verder met onze mooie deelgemeente? 

In oktober ondertekende Bertem samen met negentien andere 
Vlaams-Brabantse gemeenten het bomencharter. In diezelfde 
periode zette onze gemeente ook haar handtekening onder 
het klimaatengagement van Vlaams-Brabant. Initiatieven die 
N-VA Bertem toejuicht: de N-VA wil het landelijke en groene 
karakter van onze gemeente behouden en versterken. 

Megalomane bouwprojecten
Maar hoe vallen beide engagementen te rijmen met enkele  
grootschalige bouwprojecten die voor het centrum van 
Leefdaal op stapel staan? De plannen houden weinig of geen 
rekening met het harmonische geheel en potentieel van de 
dorpskern. Al tientallen jaren wacht Leefdaal geduldig op 
de vernieuwing van het dorpscentrum, zoals die met succes 
gebeurde in het naburige Vossem, in Everberg, Tervuren ...

Veel beloftes
Tijdens de infomarkt die het gemeentebestuur in 2017 over 
de heraanleg van de dorpskern hield, werd de buurtbewoners 
onder meer een fietsstraat beloofd. Er zou ook meer aandacht 
besteed worden aan groen, zodat de bewoners fier zouden 
kunnen zijn op hun vernieuwde dorpsplein. Maar blijkbaar is 
dat alles nu ondergeschikt aan de megalomane bouwideeën 
van bouwpromotoren en enkele private eigenaars die enkel 
oog hebben voor de opbrengsten en zoveel mogelijk apparte-
menten willen realiseren. 

Dorpskern slibt dicht
De recente realisaties in de Dorpstraat en aan het kruispunt 
van de Mezenstraat bewijzen dat onze bezorgdheid terecht 
is. In plaats van de toegankelijkheid en veiligheid van de 
dorpskern structureel te verbeteren, slibt de nauwe dorpsader 
nog verder dicht. Het is een heuse heksentoer om als zwakke 
weggebruiker heelhuids door de Dorpstraat te geraken.  
Als de plannen die nu voorliggen onveranderd worden  
uitgevoerd, dreigt de Leefdaalse dorpskern volledig verstikt 
te worden. 

N-VA Bertem vraagt het gemeentebestuur dan ook om de 
plannen op te schorten, een brede consultatieronde op te  
starten en te leren van de vele geslaagde dorpskernvernieuwingen 
elders in Vlaams-Brabant. Leefdaal verdient beter.

 N-VA Bertem wil het landelijke en groene  
karakter van Leefdaal behouden en versterken. 

Nieuwe krachten  
versterken N-VA-bestuur

Begin dit jaar werd onze bestuursploeg versterkt met twee 
nieuwe krachten. Jurgen Gyns, met zijn 21 jaar ons jongste 
bestuurslid, werd tot jongerenvoorzitter verkozen. Philippe 
Koninckx werd door de leden van N-VA Bertem aangeduid 
als ondervoorzitter.

Peter Persyn behaalt  
mooie score
Na de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 was er in mei dit jaar  
een nieuwe afspraak met de kiezer. In Bertem behaalde de N-VA met 
30 procent voor de Kamer en 28 procent voor het Vlaams Parlement 
een mooi resultaat. 

Peter Persyn, die als Vlaams Parlementslid  
de afgelopen jaren vooral actief was rond  
ouderenzorg en sociale thema’s, stond als 
eerste opvolger op de federale lijst. Hij  
verbeterde zijn persoonlijke resultaat, met 
de tweede score van alle opvolgers.

Bedankt, 
kiezers
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Geen eenheidsworst in het Leuvense onderwijs
Heel wat jongeren uit Bertem, Leefdaal en Korbeek-Dijle volgen les 
in het Heilige-Drievuldigheidscollege, het Paridaensinstituut of het 
Sint-Pieterscollege in Leuven. Samen met hun ouders kiezen ze de 
school die hen het beste past. En gelukkig is er in het rijke Leuvense 
scholenlandschap heel veel keuze. Als het van de Leuvense Katholieke 
Scholen aan de Dijle (LKSD) afhing, kwam er binnenkort echter een 
einde aan die keuzevrijheid. Onder de noemer Perron 3000 wilde 
LKSD de drie scholen fusioneren tot één brede eerstegraadsschool. 
Na aanhoudend protest van leerkrachten, leerlingen en ouders ziet 
LKSD af van de fusie. 

De N-VA is kritisch en deelt de bezorgdheden van leerlingen en ouders. 
“Wij geloven dat iedere school zijn eigen, volwaardige identiteit heeft. 
Een scholenfusie vormt daarvoor een bedreiging. Het is ook belangrijk 
om een getrapte studiekeuze te bewaren om de talenten van onze  
kinderen zo goed en zo snel mogelijk uit te spelen. Eenheidsworst  
wijzen we de deur. Daarom steunen wij ook de ouders, leerlingen en 
leerkrachten die hun stem laten horen”, zeggen de Leuvense parlements- 
leden Lorin Parys en Katrien Houtmeyers.

Het brede protest tegen de fusieplannen heeft duidelijk indruk  
gemaakt. De betrokken schoolbesturen hebben intussen beslist dat  
de fusie niet doorgaat.

Bertem krijgt 1 miljoen euro extra  
investeringsbudget dankzij Vlaamse Regering
De Vlaamse gemeentebesturen krijgen de komende jaren in totaal 1,33 miljard euro extra middelen om  
te investeren in hun gemeente. Dat is het gevolg van het nieuwe Vlaamse regeerakkoord. Voor Bertem  
betekent dat concreet meer dan 1 miljoen euro. Dat vernam afdelingsvoorzitter Joris Fonteyn van de 
N-VA-ministers uit de regering van minister-president Jan Jambon. 

De Vlaamse overheid komt voor 15 204 euro tussen in de gemeentelijke pensioenfactuur én geeft 
Bertem 988 734 euro omwille van zijn open ruimte. Naast die bijkomende financiering blijft ook 
het gemeentefonds, een van de belangrijkste inkomstenbronnen voor onze steden en gemeenten, 
de komende jaren elk jaar met 3,5 procent groeien.

Financiële ademruimte
De nieuwe Vlaamse Regering wil de gemeenten meer financiële ademruimte geven, zodat ze 
de komende jaren sterk kunnen blijven investeren. Financieel staan veel steden en gemeenten 
er niet goed voor. De Vlaamse Regering komt hen nu te hulp met 1,33 miljard aan extra 
middelen. Dat komt niet alleen de inwoners ten goede, maar is vooral ook een troef 
voor onze economie en het aantal jobs in Vlaanderen.

Gemeente beter maken
“Met dit geld kunnen we onze gemeente écht beter maken. N-VA Bertem wil dat 
de gemeente met de bijkomende Vlaamse financiering bij voorkeur investeert in 
fiets- en voetpaden en veilige wegen”, stelt Joris Fonteyn voor. Op dat vlak is immers 
na jarenlange verwaarlozing een inhaalbeweging nodig.

Joris Fonteyn, voorzitter N-VA 
Bertem, gemeenteraadslid

 Vlaams Parlementslid Lorin Parys en  
Kamerlid Katrien Houtmeyers.
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Bart De Wever
Algemeen voorzitter

Liesbeth Homans
Voorzitter 
Vlaams Parlement

Matthias Diependaele 
Vlaams minister van 
Financiën en Begroting, 
Wonen en Onroerend
Erfgoed

Zuhal Demir 
Vlaams minister van Justitie 
en Handhaving, Omgeving, 
Energie en Toerisme

Ben Weyts 
Viceminister-president en Vlaams 
minister van Onderwijs, Sport, 
Dierenwelzijn en Vlaamse Rand

Jan Jambon
Minister-president en Vlaams 
minister van Buitenlands Beleid, 
Ontwikkelingssamenwerking, Cultuur, 
ICT en Facilitair Management


