
Wij kiezen voor  
Korbeek-Dijle!

BERTEM

De dorpen zijn het kloppende hart van onze gemeente. De dorpssfeer, de open ruimte, 
een veilige kern, plaats voor sport, spelen en ontmoeten: dat is onze visie. Korbeek-Dijle 
mag hierbij niet vergeten worden.  

Als plaatselijke, nieuwe CD&V kandidaten vinden we dat de dorpskern van Korbeek-Dijle 
dringend nood heeft aan een heropfrissing. Nieuwe stoepen, nieuwe wegwijzers, een mooi 
pleintje voor de kerk, ruimte voor fietsers en voetgangers. 

Dergelijke plannen mogen niet alleen van het bestuur of van ontwerpers komen. Inwoners 
van Korbeek moeten echt betrokken worden en de plannen mee vorm kunnen geven. Meteen 
kan ook eens worden nagedacht over ruimte voor parkeren en de verdere plannen voor het 
gemeenschapscentrum Ter Dijle. En ja, in Korbeek-Dijle mankeert ook nog een speelpleintje zoals 
dat er wel is in Bertem en Leefdaal.

Het dossier van de Nijvelsebaan hebben we niet in de hand, wij geloven dat alle lokale partijen 
best samen druk zetten in Brussel om die heraanleg snel vooruit te laten gaan.

Een leefbaar Korbeek-Dijle moet verkeersveiliger worden, zorgzaam voor wie het moeilijk heeft, 
een prachtig dorp in al zijn facetten. Wij willen hiervoor zorgen met alle Korbekenaars samen, 
in een sfeer van open communicatie en overleg. Een modern bestuur vandaag gaat verder dan 
cafépraat of onhaalbare beloften. 

Onze kandidaten zijn zoals u, “gewone inwoners” van Korbeek-Dijle, met een engagement om 
met u ons dorp beter te maken. U kent onze kandidaten van in de vereniging, sportclub, school 
of als buren, ook daar met extra engagement. U kan op ons rekenen.

Tot binnenkort.
Dina, Evelien, Marc & Jenne



Ons programma bestaat uit vier luiken:

 (1) De evidenties 
 (2) Je voelt je steeds veilig 
 (3) Een betere zorg dan elders 
 (4) Blijvend levende, echte dorpen.

Vandaag: Blijvend levende, echte dorpen

Het dorpsgevoel is de kracht en de charme van het wonen in Bertem, Leefdaal 
en Korbeek-Dijle. 

Dat dorpsgevoel moet gekoesterd worden. Wij willen niet worden zoals de 
stad of zoals uitgebluste slaapdorpen elders. De gemeente moet hierin een 
actieve rol spelen.

• Ondersteunen van buurtfeesten, speelstraten, jaarmarkt, 
pinksterfeesten, kerstmarkt, heksentocht, Korbeek-kermis, 
Bertemptation, Après-ski, Voerrock … .  Vanzelfsprekend! Zo is er 
iets te doen bij ons. 

• Een skatepark voor jongeren. Dit idee kregen we regelmatig te 
horen bij jongeren. Aan ons om het waar te maken.

• Behoud en ondersteuning van de handelszaken. Zij maken een 
dorp levend. We willen een extra inspanning doen om de lokale zaken 
ook te promoten naar de nieuwe inwoners. 

• Meer zitbanken in de dorpen, meer groen. Een dorp of wijk waar je 
elkaar wil ontmoeten, heeft nood aan meer zitbanken. De saaiheid van 
beton moet worden onderbroken door meer groen.

• De dorpsbibliotheek heeft haar vaste plaats, en wordt meer en 
meer een ontmoetingsplek. Ook Bertem-Buitengewoon is inmiddels 
een vaste waarde voor de lokale kunstenaars.



• Postdiensten onderbrengen in de lokale krantenwinkels. De dienstverlening van de post loopt steeds 
moeilijker. Zou je niet gemakkelijk een aangetekende brief kunnen gaan afhalen in de krantenwinkel?  
CD&V wil hiervoor ijveren.

• Geen wachtlijsten in Bertem voor scholen, sportclubs of speelpleinen. Ook dat is een grote luxe die we 
nog hebben in ons dorp en dat moet zo blijven! En met de eigen Brevo-trektochten bieden we zelfs iets heel 
bijzonders aan!

• De tuin van de pastorie in Bertem wordt opengesteld als park. Naast verenigingen en personeelsleden 
kunnen ook inwoners de pastorij, de Vlieg-In of Ter Dijle afhuren, met respect voor de vaste 
gebruikers. De mooiste zalen van de gemeente staan soms leeg. Op de één of andere wijze moet het toch 
lukken dat inwoners er dan gebruik van kunnen maken.

• Naast de gewone subsidies voor verenigingen, stellen we extra subsidies voor bij samenwerking 
tussen verenigingen voor oud en jong, en voor samenwerking tussen verenigingen van verschillende 
deelgemeenten. Het zou leuk zijn als iedereen wat meer buiten de vertrouwde paden zou stappen. 

• Naast subsidies voor verenigingen, mogen er ook subsidies komen voor goede ideeën van burgers of 
wijken. Hoe meer goede ideeën, hoe beter, niet?

• Oprichten van burenbemiddeling bij kleinere conflicten. Conflicten in een wijk kunnen soms echt verzuren 
en escaleren. Te vermijden in het warme dorp dat we willen. Eerder dan de politie zou hier burenbemiddeling 
kunnen helpen. 

• Lekker ouderwets: iedereen onderhoudt de eigen stoep. Een proper dorp maken we allemaal samen.  
De gemeente mag zeker eens op de vingers tikken bij wie dat niet doet.



BERTEM
Voor al onze ideeën, ons volledig programma en de standpunten: 
neem ook een kijkje op onze facebook-pagina Volgbertem of op 
onze website bertem.cdenv.be

1 Marc MORRIS 

2 Jenne VAN CORTENBERG 

3 Eddy VRANCKX 

4 Roos DE BACKER 

5 Joery VERHOEVEN 

6 Dina MILIS 

7 Jan DE KEYZER 

8 An DE BELDER 

9 Jan VAN DEN AUWEELE 

10 Iris DE SMET 

11 Evelien AMELOOT

12 Rita VANDENDRIESSCHE 

13 Guido YSERBIJT 

14 Sabrina MOERENHOUT 

15 Dirk WITTEBOLS 

16 Alain MORRIS 

17 Luc DE SMET 

18 Irena STOJINOV 

19 Erik UYTTERHOEVEN 

20 Ghislaine HEMMERIJCKX 

21 Jan BUYSSE 
Een overzicht van al onze kandidaten. U mag op zoveel kandidaten 
stemmen als u wil. Steun zoveel mogelijk kandidaten!
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