
v.u. Marinus van Greuningen, Vierhuizenstraat 40, 3070 Kortenberg 

 

Wie is KNV: 

Marinus van Greuningen 
Gemeenteraadslid voor KNV. Droomt van een lange termijnvisie voor Groot-

Kortenberg, waarbij rekening gehouden wordt met onder andere de 

woonbehoefte, mobiliteit, waterbeheersing, milieu, sport, cultuur, onderwijs, 

senioren- en jeugdbeleid. De leefbaarheid van onze gemeente is een prioriteit 

voor onze partij. Kortenberg mag niet de speelplaats zijn van de 

projectontwikkelaars. 

Christel Veckeneer 
Lerares secundair onderwijs, houdt van het landelijk karakter van Kortenberg en 

wil Kortenberg (verkeers)veiliger maken 

Peter Sommereyns 
OCMW raadslid bij de gemeente Kortenberg. Mobiliteit en sociaal beleid  

Christiane Janse 
Lerares volwassenonderwijs medische voetverzorging en taalcoach.  Will zich 

graag actief inzetten voor een beleid op lange termijn, met als prioriteit een 

zorgzame, leefbare en aangepaste omgeving voor jong en oud te ontwikkelen. 

Roger Poelmans 
Verkeersveiligheid, milieu en dierenwelzijn. Zou graag een hondenweide in onze 

gemeente zien. 

Dominique Ceusters 
IT-verantwoordelijke in een internationaal bedrijf. Wil een strategische visie 

ontwikkelen voor Kortenberg voor de problematieken qua dorpskern-

hernieuwing en benuttigen van de beschikbare ruimte, mobiliteit, onderwijs, 

groene energie en veiligheid. 

Xavier Hion 
Geboren in Kortenberg, actief bij de Mooimakers, lid van de ouderraad 'Hertog-

Jan', voormalig lid van ouderraad 'De Klimop' in Erps-Kwerps. 

Bea Verstraeten 
Als actief lid van het wijkcomité Armendaal. Als ex-gemeenteraadslid kent zij 

Kortenberg door en door. Zet zich in voor een goed financieel beleid en een 

sociaal en leefbaar Kortenberg. 

Bert Sommereyns 
Ex-gemeenteraadslid, lijstduwer van KNV. Heeft een grote ervaring op 

bestuurlijk, financieel en economisch vlak die hij wil gebruiken om van 

Kortenberg een aangename gemeente te maken 
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Wist je dat… 

De gemeentebelasting in Kortenberg bij de hoogste 

zijn uit de regio: 7,9 % 
Ter vergelijking:  Zaventem, Sterrebeek: 5 %, Bertem 7,5%, Herent 

7,7%,  Kampenhout 7%, Wezembeek-Oppem 7,2%, Overijse 7%, 

Tervuren, Steenokkerzeel, Leuven 6,7%, Sint-Pieters-Woluwe 6% 

De bibliotheek mogelijk naar de kerk wordt verhuisd? 

 
Dit gaat zéér veel (belastings)geld kosten en is absoluut niet 

nodig. De Bibliotheekcommissie heeft tegen deze verhuis 17 

gefundeerde bezwaren geformuleerd (en deze opnieuw 

herhaald in de Chartertoets 2018), maar het gemeentebestuur 

wil niet horen en blijft de verhuis ‘pushen’.   Zie Chartertoets 2018 

pag. 28, 31-32 op de website van Kortenberg 

Het woonproject Vierhuizen ppnieuw werd opgestart, 

nu onder de naam ‘Kortenberg-West’? 
Minder woningen maar een veel grotere densiteit. Het krijgt de 

allure van een cité.  En dat in een overstromingsgevoelig gebied 

dat afwatert richting centrum Kortenberg. Terwijl we de 

overstromingen van eind mei nog in ons achterhoofd hebben. 

Bij grote bouwprojecten de gemeente DOELBEWUST de 

inspraak van de burger omzeilt? 
Ze maakt gebruik van de ‘PRIAK’ (Principieel Akkoord) methode 

om grote bouwprojecten te laten doorgaan. Zo kan de 

verplichte burger-inspraak vermeden worden. Want er was reeds 

een accoord op voorhand, dus de burger heeft geen inspraak 

meer! 

Belgostock al meer dan 10 jaar staat te verkrotten? 

 
Het lijkt ons nuttig dat deze volledig vervallen site van Belgostock 

gerenoveerd zou worden voor de uitbreiding van het Welzijnshuis 

en de serviceflats. Deze site sluit perfect aan het terein van ‘Dry 

Coninghen’ en kan een reuze meerwaarde betekenen voor het 

Welzijnshuis. 

De Kortenbergenaar vooral ontevreden is over de 

mobiliteit? 
De Chartertoets 2017 toont duidelijk aan dat u ontevreden bent 

over het vele zware verkeer, het ontbreken van fietsvriendelijk 

verkeer, problemen bij  het parkeeraanbod en faciliteiten voor 

de minder mobiele inwoners. En heeft de gemeente daar iets 

aan gedaan? Wij kunnen het ons niet herinneren. 

Het landelijk en groen karakter van Kortenberg 

absoluut NIET door het gemeentebestuur wordt 

bewaard? 
Het gemeentebestuur doet precies het tegenovergestelde van 

wat ze in haar  ‘Beleidsprogramma 2013-2018’ voorhield: “het 

landelijk en groen karakter bewaren door de nog beschikbare 

open ruimte te behouden”. Bouwpromotoren kunnen nochtans 

overal ongehinderd de open ruimte innemen voor grootschalige 

projecten (De Bareel, Vierhuizenstraat, Trois Sapins, 

Populierenlaan en Wespelaarbroek) 

Kortenberg het label “diervriendelijke gemeente” niet 

heeft? 
Reeds 35 gemeenten in Vlaams-Brabant mochten het label 

‘diervriendelijke gemeente’ ontvangen, Kortenberg niet. 


