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Overzicht van de standen met contactgegevens:
Buren voor buren
Vrijwilligerswerking
Café Combinne
Straatfeest
Speelstraat
Groene Vallei
Volkstuinen
Ruimtelijke ordening
Voet en buurtwegen
verkeers werkgroep school
Repair Café
Voedselteam

Geert Gevers
Katrien
Geert Gevers
Peter Verlinden
Mit Van Gompel
Ewoud L'Admiral
Jan Vannoppen
Kristof Coeckelbergh
Dries Elst
Yves Vandendriessche
Herwig Van den Bosch
Els Bedert

geert.gevers@ocmwkortenberg.be
katrien.braekers@uc-kortenberg.be
geert.gevers@ocmwkortenberg.be
peterverlinden@telenet.be
jeugddienst@kortenberg.be
ewoud.lamiral@natuurpunt.be
jan.vannoppen@velt.be
Kristof.Coeckelbergh@kortenberg.be
dries.elst@tragewegen.be
yves.vandendriessche75@gmail.com
herwig.vandenbosch@gmail.com
elsbedert@yahoo.com

Markt: gespreksrondes aan de standen.
De bedoeling was om kennis te maken en om na te gaan waar er verder mogelijkheden zitten.
Deelnemers worden op deze manier opgewarmd om tegen het einde van de voormiddag concrete
voorstellen te doen waarvoor ze zichzelf willen engageren.
1. Café Combinne
- Wereldmarkt
- 1 keer maand ook ’s avond samenkomen
- Inwijkelingen informeren over aanbod van CVO om Nederlands te leren
- Hoe kunnen we anderstalige inwoners beter informeren om naar het Café te komen
- Aangezien elke cultuur een eigen specifiek keuken kent, kan dit misschien als extra
onderdeel toegevoegd worden
2. Vrijwilligerswerking Sint-Jozef
- Contact voorzien met lokale verenigingen via buddy-project
- Via een opendeurdag in Sint-Jozef inwoners laten kennismaken met het ziekenhuis
- Kunstenaars met elkaar in contact brengen
- Voordrachten rond geestelijke gezondheidzorg om te zorgen voor meer openheid rond
deze thematiek vb. Dirk De Wachter
- Meer naar buiten komen

3. Voedselteam
- Het voedselteam voorstellen op Café Combinne
- Zelf meer activiteiten opzetten rond voeding voor een breed publiek. Hiervoor
samenwerken met partners zoals andere verenigingen of de bibliotheek.
- Op de dag van de nieuwe inwoner: informatie meegeven
- Samenwerken met ‘echte’ lokale boeren.
- In kaart brengen van de lokale producenten/bedrijven
- Eigen website voor het lokale voedselteam om info te verspreiden en ideeën uit te
wisselen
- Meer algemene vorming opzetten vb. over voedseloverschotten
4. Groene vallei
- Natuurgebieden verbinden door optimaliseren van buurtwegen
- De Merode contacteren voor samenwerking
- Werken aan de naambekendheid
- Inzetten op educatie naar kinderen en jongeren (vb. bezoekerscentrum)
- Verder werken aan een goede verstandhouding tussen natuur/milieu en landbouw
- Koppeling aan het BI-pool Masterplan
- Ergens een toegang voor rolstoelen voorzien
- Misschien is de brouwerij in Meerbeek een goede locatie voor een bezoekerscentrum.
Dit zou passen binnen de dorpskernvernieuwing.
- Een hoogstamboomgaard aanplanten met sponsering (zoals in Mavist)
5. Buurt- en voetwegen
- Wandel/looproutes uitgestippeld (evt. digitaal) ism clubs (acko, witlooftrekkers, …)
- Naambord met QR-code (info over gebruik, historiek, …)
- Knooppunten digitaliseren via app
- Bijkomende verbindingen maken vb. van Vrebos via Huntsman naar Kortenberg
- Verbindingen tussen natuurgebieden optimaliseren
- Hier en daar problemen met toegankelijkheid
- Zorgen voor een veilige oversteek van de Leuvensesteenweg van Sint-Jozef naar
Colomba en aan de Prinsendreef
- Functies toekennen aan verschillende trage wegen
- Meer inzetten op functionele verbindingen
- Vrijwilligers inzetten voor route-analyse
- Punctueel banken plaatsen op routes die door ouderen worden gebruik.
- Peter en meterschap verder uitwerken
- Werken aan de veiligheid: op bepaalde plaatsen bekijken of er verlichting kan voorzien
worden.
6. Samentuinen
- Wat is de visie van de gemeente?
- Geïnteresseerden samenbrengen op een infoavond
- Beschikbare en geschikte gronden in kaart brengen
- Samentuien aan een rusthuis, Sint-Jozef, school

7. Repair Café
- Misschien kunnen via deze weg ook herstelde materialen ter beschikking worden gesteld
aan mensen in armoede. Misschien kan er samengewerkt worden met de
tweedehandswinkel De Kapstop van het OCMW.
- Zou er ook een cursus herstelling aan kunnen gekoppeld worden
- Er is nood aan meer ruimte en parkeerplaats. Kan er samengewerkt worden met de
technische dienst van de gemeente of met de technische dienst van het ziekenhuis.
- Het aanbod uitbreiden met onder andere herstellingen aan textiel en speelgoed.
8. Ruimtelijke ordening
- Densifiëren is een uitstekend middel om er voor te zorgen dat andere open gebieden in
de gemeente aangesneden worden.
- Na een goede globale analyse moeten er toekomstgerichte beleidskeuze worden
gemaakt zodat men kan werken aan de ruimtelijke kwaliteit
- Eetbaar groen in de vorm van een samentuin

Slotronde : mogelijke projecten om op te starten of te onderzoeken:
1. Kortenberg Fair Trade Gemeente:
Plan: Het Fair Trade label binnen halen voor de gemeente Kortenberg
Projectgroep:
marc.derveaux@demasoft.com
jan.wyckaert@skynet.be
frie.de.greef@khleuven.be
nancy.govaerts@wsm.be
anita.vn@skynet.be
bea.maes@ppw.kuleuven.be
lieven_ral@hotmail.com
Eerste stap:
-

Er zal een eerste verkennend gesprek gepland worden in de schoot van de
WereldWinkel. De namen worden doorgegeven aan de voorzitter van de WereldWinkel
Georges Dussart.

2. Internationale dag in scholen
Plan: Draaiboek maken voor een internationale dag voor scholen. Op deze manier komen de
verschillende culturen die aanwezig zijn in een school beter naar voor.
Projectgroep:
annik.crynen@mintnv.be
marc.van.der.borght1@telenet.be
carlasdias@yahoo.co.uk
sabine.ledens@telenet.be
marinus.van.greuningen@telenet.be
elkeschillebeeckx@hotmail.com
uivinezajeanette@gmail.com (onleesbaar geschreven)
Eerste stap:
-

Annik stuurt mail voor opstart werkgroep
Sabine informeert iedereen na overleg met schooldirecteurs

3. Samenwerking Repair Café – weggeefmarkt
Plan: Repair Café wil defecte voorwerpen herstellen maar heeft zelf geen ruimte om te stockeren. Dit
kan misschien wel in samenwerking met het OCMW (kapstok) of Sint-Jozef.
Projectgroep:
barbara.bollue@gmail.com
myriamvantricht@gmail.com
rotermund@hotmail.com
herwig.vandenbosch@gmail.com
hilde.volkaerts@live.be
Eerste stap:
-

Barbara stuurt mail voor volgend overleg
Contact leggen tussen OCMW – Sint-Jozef en Repair Café
Eventueel een ruil- en weggeefbeurs organiseren
Contact leggen met de facebookpagina ‘freecycle Kortenberg’.

4. Educatieve fietsroute ronde het waardevolle gebied De Groene Vallei
Plan: Educatieve pakketten om de Groene Vallei bekend te maken bij scholen, jeugdbewegingen,
vakantie-initiatieven en dit via Silsomrangers.
Projectgroep:
robin.oliviers@gmail.com
h.ivan@busmail.net
Marleen.Colpin@skynet.be
filip.libin@cjsm.vlaanderen.be
mia.brumagne@telenet.be
yves.vandendriessche75@gmail.com
Gritta Maes

5. Samentuinproject
Plan: onderzoeken over er voldoende interesse/mogelijkheden zijn om een samentuinproject op te
starten eventueel in samenwerking met Sint-Jozef.
Projectgroep:
Philip.joosten@telenet.be
Freek.rombouts@telenet.be
bart.warlop@telenet.be
geert.gevers@hotmail.com
elkeschillebeeckx@hotmail.com
katrien.braekers@uc-kortenberg.be
HLVC9999@gmail.com

Eerste stap:
-

Filip stuurt een mail voor eerste overlegvergadering
Freek informeert bij de milieudienst naar beschikbare gronden van de gemeente

