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Beste lezer,
Alken, Bierbeek, Kortenberg, Ternat en Turnhout hebben een uiteenlopend profiel: centrumstad,
landelijke gemeente, eerder residentieel… Toch hebben we iets gemeen. We maakten in 2007 voor de
beleidsperiode 2008-2013 een vrijetijdsplan op.
”Dit beleidsplan is een eerste aanzet om te komen tot een geïntegreerd cultuur-, sport en jeugdbeleid
in Kortenberg. De komende beleidsperiode zal ten volle gebruikt worden om de verschillende sectoren
beter op elkaar af te stemmen zodat we met een sterker aanbod naar de bevolking kunnen stappen.”
Zo stond het in de inleiding.
Het was dus niet de zogenaamde ‘planlast’ die ons er toe dreef om maar één plan op te maken voor de
onderscheiden beleidsdomeinen. Het was zeker geen makkelijkheidsoplossing. Integendeel, de
gezamenlijke planning vroeg juist een extra inspanning. Maar we hebben het plannen niet als een last
ervaren omdat er ruimte was voor eigen doelstellingen ondanks dat er voor elk beleidsdomein aparte
decreten van toepassing zijn die los van elkaar staan. Toch zijn we er in geslaagd om aan de vereisten
van de decreten lokaal cultuur-, sport- en jeugdbeleid te voldoen.
Na 6 jaar evalueren we de keuze voor een integraal vrijetijdsplan als positief. De gezamenlijke
opmaak maakte krachtige participatieve acties mogelijk en zorgde voor een grotere zichtbaarheid van
het vrijetijdsbeleid naar de bevolking toe. Het gezamenlijke proces blijkt ook, zoals verhoopt, een
stimulans te zijn geweest voor de integratie van de onderscheiden vrijetijdssectoren. Het netwerk is
versterkt, het water is minder diep, niet alleen binnen het ambtelijk apparaat, ook er buiten. De
versterkte band heeft geleid tot meer gezamenlijke initiatieven zoals de vrijetijdsbalie in de
bibliotheek.
In een recente enquête kreeg Kortenberg een opmerkelijk positieve score van haar inwoners voor
thema’s als sport, cultuur, jeugd, ondersteuning van het verenigingsleven en de vernieuwing van
openbare ruimten met het abdijpark als kroon op het werk. Dat is voor ons het beste bewijs dat de
geïntegreerde aanpak loont. De voorbije zes jaren waren een boeiende en leerrijke periode. We willen
zeker op deze weg verder gaan en de samenwerking nog intensifiëren.

Ann Vannerem
schepen cultuur, sport, bibliotheek en toerisme

Harold Van Heel
schepen van jeugd

Redactie: Veerle Cammaerts, Stien Pardon, Bea Deconinck, Wim Huygen en Stan Stevens
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1 Vrijetijdsaanbod
1.1 Dit deden we samen
a. Algemene ondersteuning van de verenigingen
Erkenning
Het aantal erkende Kortenbergse verenigingen neemt de afgelopen jaren toe. Vorige jaar zijn er een
aantal nieuwe erkenningsaanvragen binnengekomen binnen de sectoren cultuur en sport.
Net zoals elk jaar moesten de erkende verenigingen in de loop van september hun gegevens nakijken,
verbeteren of aanvullen. Dit alles kon langs elektronische weg gebeuren met een minimale
administratieve belasting van de verenigingen.
Enkele cijfers
Erkende Kortenbergse verenigingen

2008
172

2009
145

2010
168

2011
162

2012
174

2013
186

Ondersteuning
De algemene ondersteuning via de uitleendiensten, de drukkerij en de voordeeltarieven voor het
gebruik van vrijetijdsinfrastructuur werden verder gezet.
Enkele cijfers
Aantal ontleningen audiovisueel
materiaal
Aantal ontleningen sport- en
spelmateriaal
Aantal ontleningen feestmateriaal
Aantal aanvragen infoportieken
Aantal aanvragen drukwerk

2008
35

2009
34

2010
27

2011
38

2012
43

2013
42

5

8

7

6

7

6

73
46
138

75
86
110

70
86

62
81
63

67
98
59

40
92
55

Het gaat hier enkel over materialen ontleend door verenigingen en niet door de gemeentelijke diensten en
scholen.
Materiaal
Tafels
Stoelen
Podium
Nadars
Panelen
Receptietafels
Heras

a.

2011
15
15
21
20
17
7
6

2012
26
30
20
22
7
15
7

2013
30
33
23
26
13
27
9

Focus op vakanties

Vakantiewijzer en nieuwe initiatieven
De succesvolle vakantiewijzer werd ook in
2013 aangeboden aan kinderen en hun ouders.
Opnieuw was er een zomer- en wintereditie
met hierin in eerste instantie het gemeentelijk
aanbod, aangevuld met het aanbod van
verenigingen en het aanbod uit de regio.
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In 2013 werd er verder gebouwd op het succes van de verschillende aangeboden stages.
Zoals elk jaar boden we in de herfst- en krokusvakantie speelpleinwerking, grabbelpasactiviteiten en filmnamiddagen aan.
Tijdens de paasvakantie werd er buiten de speelpleinwerking, grabbelpas en de
kleutersportkampen ook een audiovisuele stage georganiseerd. Allen waren een succes.
Voor de zomervakantie werd er verder gespeeld op bestaande initiatieven, zoals sportweken,
tienersportkamp, circusstage, musicalstage, speelpleinwerking en grabbelpas.
Tijdens de kerstvakantie 2012-2013 werd er de eerste week van januari een meerdaagse
‘poppen maken’ georganiseerd. Tijdens de kerstvakantie 2013-2014 werd de laatste week van
december opnieuw een toneelvoorstelling georganiseerd in een samenwerking tussen de bib
en de cultuurdienst. Met 70 bezoekers was dit een echt succes. Dit was een fijne ervaring en
wordt zeker op verder gebouwd.
In 2013 gingen er gedurende 154 dagen vakantie-activiteiten door. Dit was goed voor maar
liefst 4445 inschrijvingen.

b. Vrijwilligersbeleid
Vrijwilligersuitstap
Na de succesvolle vrijwilligersuitstap in 2012 naar Antwerpen werd
ervoor gekozen om in 2013 de vrijwilligers een brunch aan te bieden in de
Oude Abdij te Kortenberg. In totaal zijn 200 vrijwilligers ingegaan op dit
aanbod.
Vorming
In 2013 was Kortenberg gastgemeente voor een van de sessies van ‘de vrijwilligersacademie’, een
vormingsformule uitgewerkt door VormingPlus. Er ging een driedaagse stoomcurus evenementen
organiseren door in het Administratief Centrum.
Nieuwsbrief
In 2013 werden er 9 nieuwsbrieven verstuurd met een beknopt overzicht van relevante informatie
voor alle verenigingen. Voor de edities in het begin van het jaar hadden we 594 abonnees. In december
2013 was dit aantal toegenomen tot 667 geadresseerden.

1.2 Cultuur
a. Ondersteuning van socio-culturele verenigingen
Subsidie
In 2010 werden er 91 subsidieaanvragen ingediend en uitbetaald voor de totale som van 23.028,71
euro. Gelukkig werd in 2010 beslist om het totale budget dat aan dit reglement gekoppeld is op te
trekken naar 25.000 euro. In 2011 werd hier € 21.250,70 van gespendeerd, goed voor 80 aanvragen.
In 2012 kregen we 94 aanvragen, goed voor een budget van € 23358. In 2013 werd er € 21187.5
gespendeerd. We kregen 94 aanvragen.
Jaar
2004
2005
2006

Aantal aanvragen
47
55
66

Totaal uitbetaald bedrag
9.949 euro
11.135 euro
17.619 euro
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2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013

77
84
87
91
80
94
94

17.987 euro
18.122 euro
21.925 euro
23.028 euro
21.250 euro
23.358 euro
21.187.5 euro

Nieuwsbrief
De verenigingen ontvingen iedere maand een nieuwsbrief via de nieuwsbrievenmodule van onze
gemeentelijke webstek.

b. Levenslang en levensbreed leren
Het vormingsplatform (overleg socio-culturele verenigingen) is twee keer samengekomen,
voorafgaand aan de cultuurraad van juni en van december. Het vormingsplatform is echter alleen maar
zinvol indien er veel deelnemers zijn.

c. Kunst en kinderen
Schoolprogrammatie
In 2013 werd er goed gebruik gemaakt van het schoolaanbod, opgesteld door de cultuurdienst. Zo’n
230 kindjes bekeken de voorstelling ‘Victor en zijn goedgevoelmachine’. Twee klassen namen deel
aan de workshop ‘filmmagie’ en lieten weten dat dit zeker voor herhaling vatbaar is. Voor het eerst
werd er met het psychiatrisch ziekenhuis een aanbod uitgewerkt rond de dag van de geestelijke
gezondheidszorg. Twee klassen namen hieraan deel en bekeken eerst in het auditorium van het
ziekenhuis een film en kregen daarna een rondleiding door het complex.

Familieprogrammatie
Tijdens de krokus- en herfstvakantie werd er telkens een
filmnamiddag georganiseerd i.s.m. de Gezinsbond. In totaal
hadden we ongeveer 140 toeschouwers. In de Bib werd er tijdens
de kerstvakantie op het einde van het jaar ‘De Heksen’ van Roald
Dahl gespeeld. De inschrijvingen liepen meteen vlot zodat we ze
vroegtijdig moesten afsluiten.

Op 1 december werkte de gemeente Kortenberg mee aan de Kinderhoogdag van de gemeente Herent.
De bedoeling van deze samenwerking was dat er ook een uitwisseling van publiek is, maar dit bleek
niet echt het geval.. Vanaf 2014 stopt de provincie met de Kinderhoogdagen.

Actieve kunstbeleving
Dit jaar vond er een musicalstage, audiovisuele stage,
circusstage en creastage plaats en een meerdaagse poppen
maken. De geplande stage voor tieners werd geannuleerd
wegens te weinig inschrijvingen. Het is moeilijk om deze
doelgroep te bereiken.
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Striptekenstage
Audiovisuele stage
Kortfilmstage
Percussiestage
Circusstage
Creastage
Musicalstage
Poppen maken
Digisounds tieners

2011
15
15
14
30
60
30
75 (opgetrokken)

2012
15
15
16
30
60
30
60 (teruggebracht)

2013
/
10
/
/
58
45 (opgetrokken)
60
15
geannuleerd

d. Amateurkunsten
Tijdens het weekend van 27en 28 april het weekend van de
amateurkunsten georganiseerd in OC Berkenhof. Er namen 19
partners deel. (scholen en individuele kunstenaars). Hiernaast
waren er workshops en optredens tijdens dit weekend. De
belangstelling van de deelnemers én van de bezoekers was niet
gigantisch waardoor de deelnemende kunstenaars na afloop niet
super enthousiast waren. We vermoeden dat deze formule wat is
dood gebloeid.

Er vond twee keer een muziekoverleg plaats voorafgaand aan een cultuurraad. Dit is een waardevol
overleg, waarop de muziekverenigingen goed vertegenwoordigd zijn. Er worden
samenwerkingsmogelijkheden, knelpunten en data van activiteiten besproken.

e. Kunst als smaakmaker
Op zondag 7 juli vond in Everberg Kortenberg Feest plaats. Het werd
een namiddag met straattheateracts, animatie en standjes van lokale
verenigingen. Het was een bloedhete dag maar de bezoekers waren
tevreden. Het leek deze editie wel moeilijker om de verenigingen te
engageren.
In het gemeentehuis geven we kunstenaars de kans om hun werk te tonen
aan het grote publiek. Er vonden 4 tentoonstellingen plaats. Dit is
minder dan vorige jaren. We maakten op het einde van het jaar nog eens
extra reclame via zoeklicht en cultuurraad.

In 2013 organiseerden we voor de tweede keer de zomerse parkdagen.
Op 6 zondag tijdens de zomervakantie traden er groepjes op in het park
van De Oude Abdij. Deze laatste zorgde voor een terras met een hapje en een drankje. De
cultuurdienst zorgde voor de groepjes en de logistiek. Deze zondagnamiddagen waren steeds heel
gezellig. Een succes!
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In november werd er in samenwerking met de Bib deelgenomen aan de ‘Week van de smaak’.
Journalist Manu Adriaens bracht zijn lezing ‘verhalen ut de tapasbar’ terwijl het schepencollege, met
begeleiding van Femma, tapas maakte voor de bezoekers.

f. Cultureel aanbod voor senioren
Elke maand organiseert de seniorenadviesraad een succesvolle dansnamiddag voor senioren. Dit
aanbod wordt aangevuld met twee seniorenfeesten in april en november. Op 16 april 2013 waren de
gasten Lia Linda & Albert met Sven’s Music Band en op 12 november 2013 waren dat Conny Neefs
en de Melando’s.
Er zijn 7 seniorenverenigingen actief in Kortenberg. Om hun werking te ondersteunen, krijgt elke
vereniging een toelage van 400 euro.

g. Gemeenschapsvorming
Via de subsidiëring van buurtfeesten (125 euro per feest) wil
de gemeente het gemeenschapsleven versterken. In 2011
werd 13 keer gebruik gemaakt van deze subsidie, dat is 2 keer
minder dan in 2010. In 2012 vonden er 22 buurtfeesten
plaats. In 2013 waren dit er 24. Naast financiële steun kunnen
ze ook beroep doen op materiële ondersteuning.
Ook de kermissen zijn voor een dorp een belangrijk moment
van laagdrempelige ontmoetingen. In iedere parochie vindt 2
keer per jaar een kermis plaats.
Op de eerste dag van het nieuwe jaar werd voor de vierde keer ‘DAG1’ georganiseerd. Een gezellig
samenzijn in de nieuwjaarssfeer met een act, een hapje en een drankje,…

h. Erfgoed
Samen met het Erfgoedhuis werd de erfgoeddag georganiseerd rond het thema ‘Stop de tijd’. De
expo in het erfgoedhuis belichtte alle invalshoeken rond ‘tijd’: kalenders, levensverwachting,…
De Open Monumentendag (OMD) vierde zijn 25ste verjaardag in
2013. Thema van deze editie was dan ook ‘het beste van Open
Monumentendag’. In het erfgoedhuis werd er een expo opgezet met
een terugblik op alle deelnames van Kortenberg aan de OMD. Er
waren twee geleide wandelingen langs de mooiste plekjes
(herenhuizen, boerderijen, monumenten,…) van Erps-Kwerps. In
samenwerking met de milieudienst werd er een fietstocht
georganiseerd langs de merkwaardige bomen in de gemeente. Beide
initiatieven hadden succes. We ontvingen zo’n 300 bezoekers.

i. Toerisme
Inwoners kunnen via Route You voorgestelde wandel- en fietsroutes afdrukken of ze kunnen zelf
wandelingen uitstippelen langs onze buurt- en voetwegen. Via de UiTbalie worden brochures en
wandel- en fietskaarten verkocht die door partners zoals Toerisme Vlaams-Brabant, worden
uitgegeven.
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Kortenberg is nog steeds een Straffe Streek gemeente. In 2013 werd voor 684,40 euro aan
streekproducten aangekocht voor jubilea, recepties en geschenken.
Het park van de Oude Abdij werd op 6 mei 2012 opengesteld en is een blijvende toeristische en
recreatieve trekpleister.

1.3 Bibliotheek Basisvoorziening voor
iedereen
In 2013 groeide het ledenaantal met 130.
Er wordt ingespeeld op actualiteit door middel van standjes
waarbij de vraaggestuurde collectie in de kijker wordt gezet.
De collectie werd uitgebreid met Italiaanse boeken.
Er werden zes auteurslezingen over uiteenlopende onderwerpen georganiseerd.
In samenwerking met de provincie en de jeugddienst werd er een optreden over faalangst
georganiseerd.
Tijdens de bibliotheekweek in oktober werd er elke dag van de week op een ander doelpubliek gemikt
door een verscheidenheid aan activiteiten voor te stellen gaande van een bibontbijt met optreden tot
boekenlokkers op de markt , pittige verhalen uit de Decamerone en de ontvangst van de breiclub.
In de zomervakantie werd er samen met een lokale kunstenaar en de kinderen die de bib bezochten een
kunstproject uitgewerkt in het kader van “De zomer van Vlieg”. Het kunstwerk was te bewonderen in
de inkomhal van het gemeentehuis.
Er werd een tentoonstelling rond Graphic Novels georganiseerd.
Tijdens de bibliotheekweek konden de bezoekers deelnemen aan de wedstrijd “Strip de Bib” . Er
waren 5 strippakketten te winnen.

1.4 Sport
a. Financiële ondersteuning van erkende sportinitiatieven
Alle erkende sportclubs van Kortenberg konden via het opgemaakte subsidiereglement aanspraak
maken op min. 50% van het totale subsidiebedrag, ontvangen van de Vlaamse overheid in het kader
van het Sport-voor-allen-decreet. Kwalitatieve criteria vormen de basis van het subsidiereglement.
Er dienden 39 clubs een aanvraag tot subsidies in. 37 clubs hebben effectief sportsubsidies ontvangen.
Samen goed voor 15.500 euro.
Daarnaast maakten 6 clubs gebruik van de toelage voor trofeeën en prijzen, te gebruiken bij de
organisatie van sporttornooien en sportontmoetingen.

b. Kwalitatieve vorming en opleiding
De Kortenbergse sportverenigingen kregen de kans om deel te nemen aan onderstaande
vormingsinitiatieven:
- ‘Infoavond Google Docs’, 25/2/2013, 15 deelnemers
- ‘Trainer, en nu?’, 23/9/2013, 26 deelnemers
- ‘VTS Aspirant initiator volleybal’, 28-29/10/2013, 16 deelnemers
- ‘Basisopleiding voetbal’, 28-29/10/2013, 11 deelnemers
- ‘Infoavond Wegwijs in BTW in de sportclub’, 12/11/2013, 12 deelnemers
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c. Kwaliteitsverhoging van de jeugdsportbegeleiders
De impulssubsidies hebben als doel de kwaliteit van de
jeugdsportbegeleider te verhogen in de sportverenigingen aangesloten
bij een erkende Vlaamse sportfederatie. Een specifiek
subsidiereglement werd hiervoor opgesteld. 15 clubs met
jeugdwerking konden hiervan genieten en kregen samen een bedrag
van 14.890 euro.

d. Anders georganiseerde sport: de scholen
Op vrijdag 27 september namen er 1.161 leerlingen deel aan
de scholenveldloop te Kortenberg. De zes scholen namen
hieraan deel.
In de maanden mei en juni organiseerde de sportdienst
sportdagen voor de scholen. Dit gaat nu al een aantal jaar
door in vier scholen en blijft behouden.
Van 18 november t.e.m. 28 november ging het project
Hopsakee voor de kleinste kleutertjes door in de zes scholen.

e. Anders georganiseerde sport: vakantiesport
Tijdens de paasvakantie konden de kleutertjes van de tweede en derde
kleuterklasjes deelnemen aan het kleutersportkamp. Met 30
ingeschreven kleuters was dit kamp een succes. Ook het turnkamp
ging weer door met 30 deelnemers.
Gedurende de zomervakantie werden er drie omnisportkampen voor
kinderen van 6 t.e.m. 16 jaar georganiseerd in de sporthal van
Kortenberg. Onder begeleiding van deskundige sportmonitoren
namen hier in totaal 406 kinderen aan deel. Het tienersportkamp lokte afgelopen jaar 13 deelnemers.

Kleutersportkamp
Omnisportkampen
Avonturensportkamp
Surfkamp
Tienersportkamp
Turnkamp

2008
30
420

2009
60 (2)
428

2010
60 (2)
398
19

2011
50 (2)
431
15
9

2012
33
407
16

2013
30
406

14
27

13
30
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1.5 Jeugd
In 2013 konden de jeugdverenigingen rekenen op de logistieke en materiële ondersteuning van het
gemeentebestuur. De jeugdbewegingen en -clubs kregen volgende ondersteuning:

a. financiële ondersteuning van jeugdverenigingen
Ook in 2013 konden de drie jeugdverenigingen rekenen op financiële
ondersteuning voor de jeugdkampen, onder de vorm van
kampsubsidies,
subsidies
voor
de
aankoop
van
veiligheidsmateriaal en subsidies voor voedselveiligheid en
vervoersubsidies
Er werd in 2013 ook aandacht geschonken aan veiligheid op fuiven.
Dit werd besproken op de jeugdraad en gemotiveerd door subsidies
voor het inhuren van professionele security. Hier is dan ook gretig gebruik van gemaakt.
De jeugdhuizen konden genieten van Sabam- en billijke vergoedingsubsidies. De laatste jaren zijn
de energie- en grondstofprijzen de hoogte ingegaan, waardoor jeugdhuizen het vaker moeilijk hebben
om de jaarlijkse kosten te betalen. In 2013 hebben we Sabam- en billijke vergoedingsubsidies
toegekend aan de drie jeugdhuizen.
De drie jeugdhuizen werden gemotiveerd om samen te werken, om activiteiten op elkaar af te
stemmen en om aan uitwisseling te doen. Zo hebben Den aap, Den Uyl en ‘t Excuus tijdens het
werkjaar hun kalenders op elkaar afgestemd en hebben ze meegewerkt aan Tournee-General.
Tijdens Toernee General kon de jeugdraad rekenen op bussubsidies, die ervoor zorgden dat de
deelnemers werden opgehaald aan de verschillende locaties van jeugdverenigingen, er werd eveneens
Chiro Everberg heeft gebruik gemaakt van projectsubsidies voor het organiseren van de warmste
week waarvan de opbrengst naar het goede doel ging en voor het organiseren van een bonte avond
voor en door leden, leiding, oud-leiding en sympathisanten naar aanleiding van hun 60 jarig bestaan.
Dit is een subsidie die wordt toegekend aan vernieuwende initiatieven met een jeugdig karakter.
Er werden ook toelagen toegekend aan jonge Kortenbergenaren die verdere vorming volgden ter
bevordering van het Kortenbergse jeugdwerk. Ook werden er een vorming fuicoach georganiseerd en
een vorming rond seksueel overschrijdend gedrag in het jeugdwerk, deze vormingen waren gratis en
open voor alle jongeren uit Kortenberg

b. logistieke en materiële ondersteuning
Alle jeugdverenigingen en jeugdhuizen/clubs zijn ondergebracht in gemeentelijke infrastructuur.
De uitleendienst: de vrijetijdsdienst baat een uitleendienst uit die zich in de UITbalie bevindt.
Jeugdverenigingen, clubs en gemeentelijke diensten kunnen hier het hele jaar door van gebruik maken.
Lage huurprijzen feestzalen en sporthallen
Jeugdverenigingen konden rekenen op een gunstig tarief wanneer zij de sporthal, GC Colomba of een
andere zaal in Kortenberg wilden huren.
Gebruik van gemeentelijke terreinen en buitenpleinen
Elke bewoner is vrij om bepaalde gemeentelijke terreinen en pleinen te gebruiken. Sommigen zijn
echter ‘voorbehouden’ voor de jongeren. Denken we maar aan de talrijke speeltuinen die Kortenberg
rijk is en die altijd en door iedereen kunnen worden benut. Het staat buiten kijf dat deze speeltuinen
vooral tijdens de lente en de zomer talrijke bezoekers hebben.
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Tijdens de vakanties, met uitzondering van de kerstvakantie,
werden er speelpleinen georganiseerd. In 2008 zijn we ook van
start gegaan met een tienerwerking (the A-teens) dit om de
kloof tussen het monitor en lid zijn te dichten. In 2009 konden
we reeds de eerste vruchten plukken van onze inspanningen
doordat er een doorstroming is van lid naar monitor wanneer ze
16 zijn. In 2010 bleef het aantal deelnemers stabiel. In 2011 en
2012 bleef dit ook stabiel en merkten we soms zelfs stijgingen.
Dit is stabiel gebleven in 2013. We zetten de actie gewoon
verder!
We kunnen wel rekenen op een grote groep animatoren met veel gemotiveerde jonge animatoren. We
hebben dit jaar ook heel veel stagiairs gehad.
Veel animatoren hebben de vorming voor hoofdmonitor gevolgd, waardoor we ook een beroep kunnen
doen op veel verschillende hoofdanimatoren.
We organiseerden 15 grabbelpasactiviteiten. Deze waren zeer populair 88% van de
beschikbare plaatsen waren volzet. We houden de programmatie zo divers mogelijk
en bieden telkens volledige dagen van 9-16u aan met opvang vooraf vanaf 7u30 en
achteraf tot 17u30. De grabbelpassen worden zo vroeg mogelijk bekend gemaakt,
wat ook een positieve invloed op de inschrijvingen heeft.

2 Participatie
2.1 Dit deden we samen
a. Gezamenlijke ondersteuning van het aanbod
Vrijetijdsfolder
In 2013 werd er geen vrijetijdsbeurs georganiseerd, maar maakten we de folder ‘Wegen naar het
vrijetijdsaanbod in Kortenberg’. Deze werd in alle bussen gedeponeerd.

Specifieke doelgroepen
Via de ‘pretcheque’ van het OCMW kunnen mensen in armoede ook deelnemen aan culturele,
sportieve en jeugdactiviteiten. In 2013 werd er 4711 euro besteed aan deze actie. Hierdoor konden de
kinderen deelnemen aan het verenigingsleven (turnclub, scouts,....) en aan de speelpleinwerking.

2.2 Cultuur
a. Proeven van cultuur
Kortenberg Feest is de belangrijkste activiteit waar een zeer breed publiek kon kennismaken met een
specifieke vorm van cultuur, namelijk straattheater. Hier werkten ook veel lokalen partners aan mee.
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2.3 Bibliotheek
Erfgoed in de bibliotheek.
De bibliotheek werkt regelmatig samen met het erfgoedhuis, tijdens de Nacht van de geschiedenis
( thema Ambachten) wordt er elk jaar ook samengewerkt met het Davidsfonds. In 2013 werd er een
ambachtenmarkt opgezet in de bibliotheek ; hieraan werkten tal van lokale verenigingen mee; deze
activiteit trok een honderdtal bezoekers.
Er werd reeds een gedeelte van het documentair erfgoed ontsloten via de catalogus van de bibliotheek

Levenslang leren-organisator














Het aanbod van de bibliotheek (scholenmenu) werd aan de scholen voorgesteld in de
gemeenschappelijke brochure van de gemeentediensten.
- Wekelijks bezoekt een bibmedewerker enkele klassen
om de werking van de bib voor te stellen en voor te lezen
- Leesbevorderingsprojecten en workshops voor kinderen
Om kennis te delen werden vertelzakken rond een aantal
thema’s ontwikkeld, deze kunnen door de kleuterklassen ontleend worden.
Elke eerste woensdag van de maand wordt er voorgelezen en geknutseld rond een bepaald
thema samen met vrijwilligers
Tijdens de jeugdboekenweek werd een informatief spel gespeeld met alle derde en vijfde
leerjaren van de gemeente
Er wordt logistieke ondersteuning gegeven aan een leesclub
Er werd samengewerkt met de opleiding ”Nederlands voor anderstaligen”: er werd een
workshop over bibgebruik gegeven.
De groep van Café Combine kreeg een rondleiding in de bib
Voor de Sinterklaas vertelnamiddag werd samengewerkt met het OCMW, er waren een
veertigtal mensen aanwezig
Maandelijks gaat een bibmedewerker met een aanbod naar de serviceflats.
Er wordt samengewerkt met een vrijwilliger van het rusthuis in Erps-Kwerps
Op regelmatige tijdstippen worden er boekenboxen geleverd in de scholen van de
deelgemeentes en in een aantal kribbes
Er vond een tentoonstelling van Imkersbond van Kortenberg en omstreken plaats

2.4 Sport
a. Proeven van sport
In 2013 konden de inwoners deelnemen aan sportactiviteiten aangeboden door externe
sportactoren.
Jaarlijks kunnen alle inwoners met hun familie deelnemen aan twee regionaal georganiseerde
sportactiviteiten. Zo was er de gratis schaatsdag op 8 februari met 177 deelnemers uit Kortenberg en
de gratis zwemdag in sportoase op 27 en 30 december met 274 deelnemers uit Kortenberg.
Op 26 mei konden 25 beginnende fietsertjes deelnemen aan de
actie ‘Kijk, ik fiets!’. Zij leerden onder begeleiding in de
sporthal van Kortenberg veilig fietsen zonder zijwieltjes.
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Op 4 juli werd deelgenomen aan een sport- en speldag in provinciedomein Halve Maan in Diest. Hier
namen 126 kinderen aan deel. Op het programma stonden zwemmen, piratenspel en avonturenmix.
Op 9 april konden de tieners zicht uitleven in Kelchterhoef & Hengelhoef. In de voormiddag stond
een klim- en touwenparcours op het programma. In de namiddag was het genieten in het subtropisch
zwembad. In totaal gingen er 77 tieners mee uit de volledige sportregio.
Op 9 juni stond de fiets- en wandelhappening op het programma, een organisatie waar de dienst
welzijn en sport de handen in elkaar slaan. Tijdens deze gezellige zondagnamiddag kon men aan
allerlei activiteiten deelnemen. In totaal waren er voor alle activiteiten en initiaties 229 deelnemers.
Uiteraard kon men ook voor de gezelligheid en infostandjes terecht op deze leuke, sportieve en
gezonde namiddag.
Op 28 oktober ging er een skihappening door in Peer met 66 tieners uit de sportregio.
Op 3 november ging er een kleuterhappening door in Herent. Er namen 124 kleutertjes aan deel.
Gemeente Kortenberg organiseerde ook in 2013 een start-to-mtb. Deze telde 14 deelnemers.
Fit in 12 weken ging in het najaar van 2013 door. Er namen in totaal 47 personen deel aan dit
fitheidsprogramma dat begeleid werd door provincie Vlaams-Brabant. Tijdens dit programma wordt
het huidige fitheidsniveau getest. Nadien volgt een bespreking van de resultaten en het individueel
traingingsschema waarmee iedereen aan de slag kan.
Na 12 weken volgt dan de hertest met als doelstelling een fitter resultaat!
De gemeente Kortenberg verkoopt zwemabonnementen van zwembad ‘De Motte’ te Zaventem aan
haar inwoners aan voordeliger tarief.

b. Specifieke doelgroepen: integratie via sport
Onze 50+ers kunnen jaarlijks deelnemen aan sporteldagen.
Hiervoor wordt telkens een kleine bijdrage gevraagd.
Aan de provinciale sporteldag op 28 mei te Leuven namen 15 Kortenbergenaren deel.
Aan de gemeentelijke sporteldag 50+ op 8 oktober te Colomba namen 93 vijftigplussers deel.
Met de sportregio werden 2 activiteiten voor 50+ uitgewerkt.
Op 2 mei organiseerde de sportregio voor de eerste keer een
petanquetoernooi te Boutersem. In totaal namen er 33 senioren deel.
Op 22 oktober waren er 3 Kortenbergse wandelaars te Lubbeek.
In 2013 kon men ook deelnemen aan badminton+, een initiatiereeks
badminton voor 50+ers. Hier namen 8 senioren aan deel.
Kortenberg werd in 2013 gehuldigd als sportelgemeente door de
provincie en bloso.
Via de Regiowerking Dijle-Hageland kunnen onze andersvaliden
jaarlijks deelnemen aan een sportdag voor andersvaliden. Deze
ging door op 6 juni te Zoutleeuw en telde 305 deelnemers en 86
begeleiders.
De sportregio organiseerde voor de eerste keer een G-sportkamp.
Dit ging door van 26 tot en met 30 augustus te Bierbeek. Er namen
18 jongeren met een mentale beperking deel aan dit kamp. In 2014
staat dit kamp geprogrammeerd te Kortenberg.
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Samen met zes andere gemeenten organiseerde de sportdienst van Kortenberg een sportdag voor
haar personeelsleden. Hieraan namen 383 collega’s uit de sportregio deel. Zij konden op 14 mei een
halve of een hele dag sporten in De Kluis te Oud-Heverlee.

3 Communicatie
3.1 Dit deden we samen
a. Communicatie met de bevolking
De ‘klassieke’ kanalen
De bestaande informatiekanalen werden intensief gebruikt. Het gaat hier over de Vrijetijdskatern in
Zoeklicht. Voor de invoer van de data werken we samen met de UiTdatabank.
Ook de infoportieken en de plakzuilen worden intensief gebruikt.
In de inkomhal van het administratief centrum bevindt zich een
infoscherm waarop de activiteiten van verenigingen
voorgesteld worden.
Het ‘digitaal’ kanaal
Heel wat aanvragen kunnen met een digitaal formulier
gebeuren. We maken gebruik van de UiTagenda. Aangezien
verenigingen verplicht zijn om UiTdatabank te gebruiken als
ze opgenomen willen worden in Zoeklicht, wordt er op deze
manier steeds een groter aanbod aan activiteiten bekend
gemaakt.

b. Communicatie met en tussen de aanbieders
In het kader van het opstellen van de meerjarige budgetnota werd er op 4 mei een inspraaknamiddag
georganiseerd door de dienst VT. De aanwezigen konden hun mening geven over verschillende
thema’s zoals de vrijetijdsinfrastructuur, het vrijetijdsaanbod,….

c. Communicatie met en tussen de adviesraden
Dit gebeurde op de adviesraden zelf en via het vrijetijdscoördinatieoverleg dat doorging in januari
2013. Op 5 november 2013 kregen de raden de meerjarige budgetnota voorgesteld in de raadzaal,
waarop ze hun advies hierover konden geven.

3.2 Cultuur
a. Cultuurraad
In 2013 werd er een nieuw bestuur verkozen voor de
cultuurraad: Georges Tonla Briquet (voorzitter), Dirk De
Bock (ondervoorzitter), Lieve Dedoncker (secretaris) en
Daniël Janssens (penningmeester) vormen het dagelijks
bestuur van de cultuurraad. Er hebben opnieuw 4
raadvergaderingen plaatsgevonden met gemiddeld een 30tal aanwezigen.
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Dit jaar huldigde de cultuurraad van Kortenberg voor de tweede keer haar ‘cultuurkampioenen’.
Inwoners en verenigingen werden gevraagd om personen voor te dragen die in 2013 een speciale
prestatie hadden geleverd op cultureel gebied. De ploeg van de Bib werd naar voor gebracht en
popkoor ‘Dames & heren’.

b. Sectoroverleg
Er werd met twee sectoren apart samengekomen. Twee keer vond het vormingsplatform plaats. Ook
het muziekoverleg vond twee keer plaats. Dit is een waardevol overleg, waarop de
muziekverenigingen relatief goed vertegenwoordigd zijn. Het vormingsplatform en muziekoverleg
gingen steeds vooraf aan de cultuurraad, hierdoor worden de bestuursleden van de verenigingen
minimaal belast met extra avondvergaderingen. Om de deelnemers van de uitgebreide cultuurraad
extra te motiveren werd hier steeds iets leuks aan gekoppeld: bijvoorbeeld een kleine receptie in
december.
c. Communicatie naar inwoners
In 2012 startte de cultuurdienst met een facebookpagina. In 2013 werd dit verder gezet. Dit is leuk om
foto’s te delen, reacties of suggesties van inwoners te krijgen,… Hiernaast worden alle activiteiten ook
gepubliceerd in Zoeklicht. Voor evenementen aan te kondigen worden er infoportieken, affiches en
flyers gemaakt.

3.3 Bibliotheek
De nieuwe medewerkers volgden een intensieve opleiding ivm communicatie en bronnen.
De facebookpagina van de bibliotheek blijft groeien, er zijn meer dan 400 fans. Er worden links
gedeeld met andere pagina’s zoals de scholen, de andere gemeentelijke diensten en de provincie.
De activiteiten van de bib worden getoond op het scherm in de hal van het gemeentehuis.
De activiteiten van de bib worden toegevoegd aan de vakantiewijzer.
De activiteiten van de bib staan vermeld in de Uit-databank.
Er werd door een medewerker een opleiding digitale etalages gevolgd. Deze cursus leidde tot de
ontwikkeling van een blog waar dieper wordt ingegaan op activiteiten en troeven van de bib.
Er werd ingeschreven op een gebruikersonderzoek, deze ging
half november van start en loopt tot 28 februari. In mei
worden de resultaten bekend gemaakt.

3.4 Sport
a. Overleg
Op 13 mei ging de gebruikersvergadering met alle gebruikers van zowel sporthal Kortenberg als
sporthal Erps-Kwerps door. De nodige afspraken betreffende de verhuurkalender en het gebruik van
de zalen werden gemaakt.

b. De sportraad
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De sportraad ontvangt een jaarlijkse werkingstoelage voor de realisatie van zijn activiteiten. De
sportfunctionaris ondersteunde de sportraad in 2013 door onder andere aanwezig te zijn op de zes
vergaderingen van de raad van bestuur en op de algemene vergadering.
De kampioenenhuldiging, georganiseerd door de sportraad en de sportdienst, ging door op 1 januari.
Er werden 10 Kortenbergse sportkampioenen en 1 beloftevolle jongere gehuldigd.

3.5 Jeugd
Gratis adverteren in het gemeentelijk infoblad ‘ Zoeklicht’.
Een jeugdvereniging kan te allen tijde een artikel laten publiceren in Zoeklicht.
Dit kan een aankondiging of een verslag van een activiteit zijn.
In Zoeklicht bevindt zich ook een ‘vrijetijdskatern’ waarin de ‘Jaks’, ofwel het
Kortenbergse jongerenmagazine, een vaste stek heeft. De Jaks werd bekostigd
met subsidies uit het Jbp.
Het kipje, het Kortenbergs Informatiepunt Jeugd heeft definitief haar intrek
genomen in de bibliotheek. Het is moeilijk om hier veel animo rond te creeren,
hoewel er veel interessante info voor jongeren en jeugdverenigingen in terug te vinden zijn..
Samenwerking tussen de drie jeugdhuizen: de jeugdhuizen komen regelmatig samen om hun
agenda’s op elkaar af te stemmen.
De jeugdraad ontvangt jaarlijks een werkingstoelage voor de realisatie van zijn activiteiten. De
jeugdconsulent ondersteunde de jeugdraad in 2013 door onder andere aanwezig te zijn op de 12
jeugdraden, het verslag te schrijven en door ervaringsdeskundigheid en advisering over het
jeugdbeleid mee te geven.
Jeugdraad site: De jeugdraad beschikt over een facebookpagina, deze wordt door de jongeren zelf
onderhouden. De website staat op een laag pitje en zal in de toekomst aangepast worden, maar de
afwezigheid ervan wordt niet als een gemis ervaren.
De jeugddienst heeft ook zijn eigen facebookpagina, waar info interessant voor de jongeren uit
Kortenberg op gezet worden.
Toernee General: De jeugdraad brengt jaarlijks alle gemeentelijke jeugdverenigingen samen en
organiseert een wervelend weekend. In 2013 bestond Toernee General 15 jaar, tijd voor een feesteditie
dus!. In 2013 zijn de grote lijnen zowat gebleven met o.a. een kindernamiddag en een geslaagde fuif,
dit alles wel extra luxueus en feestelijk.
Kindergemeenteraad: Door een gebrek aan vrijwilligers is deze nog niet opgestart geraakt, hier
hopen we in 2014 verandering in te brengen
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4 Ruimte
4.1 Cultuur
a. Gemeenschapscentrum Colomba
Er werd een nieuwe berging gecreëerd voor het opbergen van
stoelen en tafels. Een hele vooruitgang. Hiernaast werden de
gebruikelijke onderhoudswerken uitgevoerd.

b. De ontmoetingscentra
In 2013 zijn er vooral herstellingen en onderhoud gebeurd. Dit gebeurt door de gemeentelijke
technische dienst of firma’s.
In OC Atrium werd de verlichting in orde gebracht en de grote zaal werd geschilderd. Daarnaast werd
het podium ook voorzien van nieuwe podiumgordijnen.
In OC Everberg werd een dakrenovatie uitgevoerd.
In OC Berkenhof werd er verduistering voorzien in de harmoniezaal en werd de verlichting van de
cultuurzaal geoptimaliseerd.
In de loop van het jaar werd in functie van voedselveiligheid elke grootkeuken door een firma
industrieel gereinigd.
c. Het erfgoedhuis
In 2013 werd er in de tuin van het erfgoedhuis een padje aangelegd zodat andersvaliden makkelijk
binnen kunnen.

4.2 Bibliotheek
Een deel van de voerbedekking werd vernieuwd .
Er wordt steeds getracht om de materialen zo gebruiksvriendelijk mogelijk op te stellen zodat
afdelingen soms wel eens van plaats wisselen.

4.3 Sport
a. Beheer van de gemeentelijke sportinfrastructuur optimaliseren
Via puzzelwerk en overleg werden oplossingen gezocht om de sportinfrastructuur optimaal te
bezetten.

b. Recreatiemogelijkheden in de natuur
De Colomba-MTB-route werd verder onderhouden en kreeg een kwaliteitslabel.
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In 2013 werd het MTB-netwerk Dijleland officieel geopend. Dit nieuwe mountainbikenetwerk, bevat
443 km aan bewegwijzerde routes. Vanuit 7 bestaande gemeentelijke mountainbikeroutes (waaronder
de Colomba-MTB-route), werd het netwerk uitgebreid tot 20 routes.
Voor de ontwikkeling werd er een beroep gedaan op de terreinkennis van lokale clubs en
gemeentelijke sportdiensten.

c. Veiligheid en kwaliteit van sportinfrastructuur garanderen
Alle gemeentelijke sportinfrastructuur wordt permanent onderhouden. Het personeel kreeg in 2013 de
nodige opleidingen en materialen ter beschikking om dit efficiënter te doen.

d. Capaciteit en kwaliteit sportinfrastructuur verhogen
In 2013 vond de afwerking van de kleedkamers achter de minihal plaats. Tijdens het voorjaar van
2014 zal de hal achter de minihal verder afgewerkt worden zodat er een volwaardige ingang voor de
minihal kan voorzien worden.
Het geluidscomfort in de turnzaal van De Klimop werd grondig aangepakt. In totaal werden er 94 m²
absorptiepanelen bijgeplaatst. Hierdoor werd de nagalmtijd gevoelig verbeterd naar de tevredenheid
van de vaste gebruikers.

4.4 Jeugd
Alle jeugdhuizen en jeugdverenigingen zijn ondergebracht in
gemeentelijke infrastructuur. Voor alle jeugdbewegingen geldt een
uniform reglement.

5 Interne organisatie
5.1 Dit deden we samen
a. Vrijetijdsloket
Via de gemeentelijke webstek kan men online een aantal aanvragen doen zoals evenementen,
infoportieken, erkenning, uitleendienst, …
De bemande UiTbalie in de bib draait op volle toeren en aan de integratie met de bibbalie wordt nog
elke dag gewerkt. We krijgen heel wat bezoekers (inwoners en verenigingen).

b. Infrastructuurbeheerder
De infrastructuurbeheerder, werkzaam onder de dienst openbare werken, heeft in 2013 heel wat zaken
aangepakt. Er zijn ook jaarlijks een aantal overlegmomenten met de beheerders. Via dit
infrastructuuroverleg worden het de herstellingen en de investeringen opgevolgd.
De opvolging van het onderhoud gebeurt wel nog steeds door de werkplaatsen en de dienst vrijetijd.
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c. Vrijetijdsoverleg
Ongeveer om de 4 weken vindt er een overleg plaats. Op dit overleg worden de gezamenlijke acties
besproken en voorbereid. We werken ook gezamenlijke planningsinstrumenten uit zoals een kalender,
actiefiches, ... Door samen te zitten leren we elkaars werking beter kennen en ontstaat er spontaan
meer afstemming.

5.2 Cultuur
In 2013 was er een voltijds cultuurfunctionaris in dienst. Ook het diensthoofd Vrije Tijd, tevens
cultuurbeleidscoördinator, nam nog een deel van ‘cultuur’ voor zijn rekening. De goede dagelijkse
werking van de cultuurdienst werd o.a. gegarandeerd door het volgen van bijscholingen, het opvolgen
van vakliteratuur en de aankoop van de nodige informaticamaterialen.

5.3 Bibliotheek
De Uit-balie werd verder uitgewerkt tot een volwaardige vrijetijdsbalie die steeds beter bekend raakt
bij de Kortenbergenaren. Het contract van de Uit-baliemedewerker voor 19 u werd met een jaar
verlengd. Bij langdurige afwezigheden werd er steeds voldoende vervangingspersoneel voorzien zodat
de werking van de bib niet in het gedrang kwam.
Er werden bijscholingen gevolgd om de professionaliteit van de medewerkers te kunnen blijven
waarborgen.
Er werd ingetekend op nieuwe software om de etikettering van de materialen te kunnen automatiseren
en ze voor het publiek aantrekkelijk voor te stellen.
Het integraal collectiemanagement werd verder gezet.

5.4 Sport
a. sportgekwalificeerd ambtenaar
Een sportgekwalificeerde ambtenaar is werkzaam op de sportdienst.

b. werking sportdienst
Een goede dagelijkse werking van de sportdienst werd o.a. gegarandeerd door het volgen van
bijscholingen, het opvolgen van vakliteratuur en de aankoop van de nodige informaticamaterialen.

5.5 Jeugd
a. Jeugdconsulent
Ook dit jaar was er een voltijdse jeugdconsulent aan de slag in de gemeente Kortenberg. Deze
ondersteunt de jeugdraad en staat in voor de gemeentelijke initiatieven op het gebied van jeugd, zoals
de speelpleinen, tienerwerking, kindergemeenteraad, …
b. Werking jeugddienst
Door een goed en frequent contact met de jeugdverenigingen (jeugdraad) en opvolging van de
dagelijkse werkingen kunnen we efficiënter en effectiever te werk gaan. Hierdoor kunnen we de
ondersteuning optimaliseren. Bijscholing en verdere vorming zorgen er tevens ook voor dat we op de
hoogte zijn van de nieuwe wetgevingen en trends van een jeugdsector die steeds in beweging is.
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