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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. Verhindering gemeenteraadslid om medische redenen en verlenging vervanging: aktename
Lia Vandeven zal Katrijn Willems nog tot en met 31 augustus 2015 vervangen als gemeenteraadslid.

Info: burgemeester Chris Taes, bevoegd voor de algemene coördinatie van het beleid (CD&V) (0487 33 18
53)
2. Gemeentebelasting op het afleveren van naamplaatjes op gedenkzuilen en afdekplaten op
urnengraven
De belasting op het afleveren van naamplaatjes op gedenkzuilen op de begraafplaatsen wordt aangepast
naar 25 euro. Nieuwe perken voor urnengraven zullen op uniforme wijze worden ingericht op alle
Kortenbergse begraafplaatsen. Op een urnengraf moet een afdekplaat worden geplaatst. Deze kost 180
euro. De naamplaatjes en de afdekplaten worden geplaatst door de diensten van het gemeentebestuur.

Info: burgemeester Chris Taes, bevoegd voor burgerzaken (CD&V) (0487 33 18 53)

3. Verzoek tot investering in Wind4Flanders aan Finilek
De gemeente is aangesloten bij de dienstverlenende vereniging Finilek, die op verzoek van en voor
rekening van de gemeente aandeelhouder is van participaties in EGPF en Wind4Flanders. Een participatie in
Wind4Flanders bevordert de productie van windenergie. Zo kan de gemeente bijdragen tot het opwekken
van hernieuwbare energie. De gemeenteraad besliste Finilek te verzoeken om voor de gemeente een
maximaal investeringsbedrag van 59.371,27 euro tot 31 december 2017 in Wind4Flanders te
onderschrijven. Voor zover de overige gemeenten-deelnemers Finilek niet verzoeken het voor hen voorziene
bedrag te onderschrijven, verzoekt de gemeenteraad Finilek om voor rekening van de gemeente een totaal
bedrag van maximaal 150.000 euro (inclusief het bedrag van 59.371,27 euro) te onderschrijven.

Info: schepen Harold Vanheel, bevoegd voor financiën (N-VA) (0486 85 36 51)

4. Samenstelling landbouwraad en goedkeuring statuten, huishoudelijk reglement en
afsprakennota
Julien Van Roey en Johan Bonnast zijn respectievelijk voorzitter en secretaris van de landbouwraad.

Info: schepen Kristien Goeminne, bevoegd voor landbouw (CD&V) (0487 33 18 55)
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5. Voetweg 24 Kortenberg
6. Buurtweg 26 Erps-Kwerps
Delen van de rooilijnen van voetweg 24 (tussen de Minneveldstraat en de Leuvensesteenweg) en buurtweg
26 (op het kruispunt van de Everbergstraat en de Kwerpsebaan), beide gedeeltelijk te wijzigen, werden
definitief vastgesteld door de gemeenteraad en worden nu ter goedkeuring voorgelegd aan de deputatie
van de provincie Vlaams-Brabant, aan wie ook wordt gevraagd om deze voet- en buurtweg in de Atlas van
de Buurtwegen van Kortenberg gedeeltelijk te wijzigen

Info: schepen Bart Nevens, bevoegd voor wegen (N-VA) (0487 33 18 57)
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