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Betreft : Nieuwsitems uit het schepencollege van Kortenberg.
Geachte redactie,
Tijdens de vergadering van het Kortenbergse schepencollege kwamen deze week o.m. 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. Kortenberg is tegen eventueel tramtracé door natuurgebied
Het eventuele mobiliteitsvoordeel weegt niet op tegen de negatieve effecten op milieu en
omgeving. De gemeente Kortenberg pleit voor:
 een multidisciplinaire studie van de Mobiliteitsvisie van De Lijn 2020 met een
grondige aftoetsing met visie plannen op het vlak van ruimtelijke ordening, natuur,
milieu, trage wegen,…
 een grondig onderzoek over het onderling afstemmen van het reeds bestaande
openbaar vervoersaanbod (NMBS, MIVB, TEC,…)
 uitgebreid onderzoek om bestaande infrastructuren in te zetten voor andere
vervoersvormen, bijvoorbeeld via technologische innovatie
 een gelijke beoordeling van tracé T10.A en T4.A, als een grote verstoring voor
natuur en landschap

Info: schepen van openbare werken Bart Nevens (N-VA) (0487/33.18.57) en schepen van
natuurbehoud en leefmilieu Kristien Goeminne (CD&V) (0487/33.18.55)

2. Officiële bevoegdheidsverdeling van het nieuwe college van
burgemeester en schepenen
Burgemeester : Chris Taes (CD&V),
0487 33 18 53
chris.taes@kortenberg.be
bevoegd voor de algemene coördinatie van het beleid, politie en veiligheid, brandweer,
burgerzaken, kerkfabrieken, mobiliteit, informatie en communicatie;
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Eerste Schepen : Bart Nevens (N-VA),
0487 33 18 57
bart.nevens@kortenberg.be
bevoegd voor openbare werken, ruimtelijke ordening, monumentenzorg, onderhoud van
gebouwen, wegen en waterlopen, groendienst;
Tweede Schepen : Kristien Goeminne (CD&V),
0487 33 18 55
kristien.goeminne@kortenberg.be
bevoegd voor grond- en woonbeleid, natuurbehoud en leefmilieu, afvalbeleid, landbouw,
senioren, ontwikkelingssamenwerking, gezin, welzijn, gezondheidszorg,
gelijkekansenbeleid, kinderopvang (zonder voor- en naschoolse kinderopvang),
dierenwelzijn;
Derde Schepen : Sabine Ledens (N-VA),
0486 85 36 50
sabine.ledens@kortenberg.be
bevoegd voor onderwijs (inbegrepen voor- en naschoolse kinderopvang), lokale economie
en personeelsbeleid;
Vierde Schepen : Ann Outtier-Vannerem (CD&V),
0487 33 18 56
ann.vannerem@kortenberg.be
bevoegd voor cultuur, toerisme, sport, bibliotheken, archief;
Vijfde Schepen : Harold Vanheel (N-VA),
0486 85 36 51
harold.vanheel@kortenberg.be
bevoegd voor financiën, jeugd en Vlaamse aangelegenheden;
Zesde Schepen: Alexandra Thienpont (CD&V),
0486 85 36 52
alexandra.thienpont@kortenberg.be
OCMW-Voorzitter en schepen bevoegd voor sociaal beleid.

Info: burgemeester Chris Taes (0487/33.18.53)
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