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Betreft : Nieuwsitems uit de gemeenteraad van Kortenberg
Geachte redactie,
Tijdens de vergadering van de Kortenbergse gemeenteraad kwamen o.m. de volgende items aan
bod. Mocht u hierin geïnteresseerd zijn, dan kunt u contact opnemen met het bevoegde
collegelid. We danken u alvast bij voorbaat voor uw belangstelling.
1. Budgetwijziging II - 2013
Het meest opvallende element in deze tweede budgetwijziging is de verhoging van de gemeentelijke
toelage voor het OCMW met € 202.000, waardoor die toelage voor 2013 nu € 1.018.682,37 bedraagt.
Deze aanzienlijke verhoging illustreert het belang dat het gemeentebestuur hecht aan de
ondersteuning van een zorgzaam sociaal beleid.

Info: schepen van financiën Harold Vanheel (N-VA) (0486 85 36 51)

2. Raadsbesluit GBC (Gemeentelijke Begeleidingscommissie)
Er wordt een Gemeentelijke Begeleidingscommissie (GBC) opgericht als multidisciplinair en
beleidsdomeinoverschrijdend overlegforum, verantwoordelijk voor de opmaak, de evaluatie en de
herziening van het gemeentelijk mobiliteitsplan, en van projecten die aansluiten bij het duurzame
lokale mobiliteitsbeleid. De schepenen bevoegd voor mobiliteit, openbare werken, ruimtelijke
ordening en milieu, de politie HerKo en een vertegenwoordiger van de GAMV worden toegevoegd aan
de GBC als adviserende leden. De burgemeester wordt aangewezen als voorzitter van de GBC en zal
in die hoedanigheid, in overleg met de vaste leden, beslissen tot het openstellen van de
vergaderingen van de GBC voor vertegenwoordigers van het maatschappelijk middenveld en de
bevolking.

Info: burgemeester Chris Taes (CD&V), bevoegd voor mobiliteit (0487 33 18 53)
3. Nieuwe straatnaam Campanilehof: definitieve beslissing

Info: burgemeester Chris Taes (CD&V) (0487 33 18 53)

4. Nieuwe straatnamen Jacobshof en Moeyshof: definitieve beslissing

Info: burgemeester Chris Taes (CD&V) (0487 33 18 53)

5. Advies van de gemeente Kortenberg over het inrichtingsproject Dijleland in het kader van
de landinrichting Plateau van Moorsel opgesteld door de Vlaamse Landmaatschappij
De gemeenteraad van Kortenberg formuleerde een ongunstig advies met betrekking tot het
voorliggende inrichtingsplan ‘Missing links’, horende bij het inrichtingsproject Dijleland, dat
deel uitmaakt van het landinrichtingsproject ‘Plateau van Moorsel’ opgesteld door de
Vlaamse Landmaatschappij. De gemeenteraad vraagt de Vlaamse Landmaatschappij en de
Afdeling Land- en Bodembescherming, Ondergrond en Natuurlijke Rijkdommen onder
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begeleiding van de planbegeleidingsgroep Dijleland om rekening te houden met volgende
opmerkingen en bedenkingen:
o Ten noordoosten van de brug over de E40 wordt een stuk landbouwgrond van
ongeveer 70 are ingenomen voor het aanplanten van bomen. Dit verlies aan
waardevolle landbouwgrond wordt in het inrichtingsproject niet gecompenseerd.
Daarom adviseert de gemeenteraad om de aanplant te beperken tot een
minimum om wel de functie van corridor te behouden, maar niet meer
landbouwgrond te beplanten dan strikt noodzakelijk.
o Tijdens het oogstseizoen wordt deze brug zeer intensief gebruikt voor
landbouwdoeleinden. Gezien de zeer beperkte zichtbaarheid in de aanloop van
de brug is het dan ook zeer belangrijk dat bij de aanleg rekening wordt
gehouden met het feit dat de landbouwvoertuigen elkaar moeten kunnen
kruisen op de brug zelf. Bijgevolg moet de ondergrond naast de 2 sporenbeton
van die aard zijn dat een tractor daar kan over rijden.
o De brug moet na aanleg verder goed onderhouden worden. Het
groenonderhoud moet voldoende frequent gebeuren zodanig dat de doorgang
voor zachte recreanten verzekerd blijft.
o Het gemengd gebruik kan mogelijk de efficiëntie van de ecobrug negatief
beïnvloeden. Ongeacht de resultaten van monitoring studies, is het belangrijk
dat een gemengd gebruik van deze brug in de toekomst mogelijk blijft.
o Tot slot stelt de gemeenteraad zich de vraag of de baten die de aanleg van de
ecobrug zal opleveren de kosten wel verantwoorden, gezien de brug nu ook
reeds door dieren wordt gebruikt.
Als aan bovenstaande voorwaarden wordt voldaan, is de gemeenteraad niet principieel
tegen de bouw van een ecobrug op deze locatie.

Info: schepen van milieu Kristien Goeminne (CD&V) (0487 33 18 55)

6. Principiële beslissing aanvraag aanleg kunstgrasveld via het Vlaams Sportinfrastructuurplan
De gemeenteraad nam een principiële beslissing voor de aanleg van een kunstgrasveld via
het Vlaams Sportinfrastructuurplan, dat moet zorgen voor een inhaalbeweging voor
sportinfrastructuur via alternatieve financiering.

Info: schepen van sport Ann Vannerem (CD&V) (0487 33 18 56)

7. Asfalteringswerken en aanleg voet- en fietspaden 2013: goedkeuring bestek, raming en
gunningswijze

Info: schepen van openbare werken Bart Nevens (N-VA) (0487 33 18 57)

8. Wegenis- en rioleringswerken Karterstraat: concessieovereenkomst: ontwerp

Info: schepen van openbare werken Bart Nevens (N-VA) (0487 33 18 57)

9. Netvernieuwing waterleiding Hertog Jan II-laan: goedkeuring

Info: schepen van openbare werken Bart Nevens (N-VA) (0487 33 18 57)

10. Netaanpassingen Eandis: ondergronds brengen van laagspannings- en openbaar
verlichtingsnet Hertog Jan II-laan: goedkeuring

Info: schepen van openbare werken Bart Nevens (N-VA) (0487 33 18 57)

11. Aanstelling Herman Vanhentenrijk als diensthoofd Gemeentelijke Werkplaatsen (A1a-A3a)

Info: schepen van personeelsbeleid Sabine Ledens (N-VA) (0486 86 36 50)
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