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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. Ontslag gemeenteraadslid: kennisname / Aanstelling en eedaflegging opvolgend 
gemeenteraadslid 

Info: burgemeester Chris Taes, bevoegd voor de algemene coördinatie van het beleid (CD&V)  
(0487 33 18 53) 
 

2. Marktenquête: kennisname resultaat en toelichting 
Info: schepen Sabine Ledens, bevoegd voor lokale economie (N-VA) (0486 85 36 50) 
 
3. Kennisname van de ingediende bezwaren voor de stedenbouwkundige aanvraag van 
Aquafin, Vogelenzangstraat – Vierhuizenstraat – Eekhoornstraat – Populierenlaan, wegen- en 

rioleringswerken B.KO/2015/076  
Info: schepen Bart Nevens, bevoegd voor openbare werken (N-VA) (0487 33 18 57) 
 
4. Kerkfabriek Sint-Antonius Meerbeek: begrotingswijziging I 2015 / Kerkfabriek Sint-
Amandus Erps: begrotingswijziging I 2015 

Info: burgemeester Chris Taes, bevoegd voor kerkfabrieken (CD&V) (0487 33 18 53) 
 
5. Verlenging van de deelname van de gemeente aan het project ‘Intergemeentelijke Natuur- 
& Landschapsploegen’ in 2016 

Info: schepen Kristien Goeminne, bevoegd voor leefmilieu (CD&V) (0487 33 18 55) 
 
6. Subsidieaanvraag verlenging woonproject Woonwijzer Midden-Brabant periode 1 april 2016 

tot 1 april 2019 
Info: schepen Kristien Goeminne, bevoegd voor grond- en woonbeleid (CD&V) (0487 33 18 55) 
 
7. Subsidiereglement betreffende het gebruik van FSC-hout: aanpassing 
Info: schepen Kristien Goeminne, bevoegd voor woonbeleid en natuurbehoud (CD&V) (0487 33 18 55) 
 
8. Luchthaven Brussel Nationaal: ‘minder hinder’ plan: aanpassing  

Info: burgemeester Chris Taes, bevoegd voor mobiliteit (CD&V) (0487 33 18 53) en schepen Kristien 
Goeminne, bevoegd voor leefmilieu (CD&V) (0487 33 18 55) 
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9. Voetweg 101 Erps-Kwerps: definitieve beslissing rooilijnplan (deel), beslissing wijziging 

voetweg / Voetweg 66 Erps-Kwerps: voorlopige beslissing rooilijnplan (deel), principiële 
beslissing wijziging voetweg / Buurtweg 17 te Everberg en Meerbeek: voorlopige beslissing 

rooilijnplan (deel), principiële beslissing verlegging / Voetweg 54 Erps-Kwerps: voorlopige 
beslissing rooilijnplan (deel), principiële beslissing wijziging voetweg 

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

 
Chris TAES 


