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Beste lezer,
Naar jaarlijkse gewoonte stelt de vrijetijdsdienst (cultuur, sport, jeugd, bibliotheek, toerisme, ...) haar
jaarverslag voor. De bestuursperiode 2014-2019 is halfweg en een jaarverslag is een uitstekend
instrument voor een goede evaluatie van de eigen werkzaamheden.
Op alle fronten zijn we bezig geweest met het realiseren van doelstellingen via specifieke acties en
actieplannen. De twee belangrijkste willen we hier extra belichten.
Kortenberg is een bruisende gemeente met tal van verenigingen die activiteiten en evenementen
organiseren. De laatste tien jaar werd al heel wat expertise opgebouwd om deze publieke evenementen
veilig en ordelijk te laten verlopen. De vrijetijdsdienst werkt daarvoor nauw samen met de
organiserende verenigingen, de politie- en brandweerdiensten, het Rode Kruis en het gemeentebestuur.
Het nieuwe reglement voor de organisatie van publiek toegankelijke evenementen bundelt nu al die
expertise en is voor de organiserende verenigingen een praktische leidraad in de voorbereiding van
hun activiteit. Of het nu gaat over kleine of net heel grote evenementen, indoor- of
outdooractiviteiten, gemeentelijke zalen en privé-accommodaties, iedere aanvraag zal voortaan op
dezelfde manier beoordeeld worden.
Met het geïntegreerd accommodatieplan wil de gemeente een antwoord bieden op de huidige en
toekomstige noden in verschillende beleidsdomeinen. De gemeente vindt de verbondenheid tussen
haar inwoners heel waardevol en wil het mee-doen en het ontmoeten in elke deelgemeente stimuleren
in jeugdhuizen, jeugdlokalen, turnzalen, ontmoetingscentra, ... aan faire tarieven. Deze gebouwen, met
voldoende berg- en kastruimte, moeten zo polyvalent mogelijk gebruikt kunnen worden. Leegstaande
gebouwen zijn dure gebouwen. Voor gespecialiseerde en kapitaalsintensieve infrastructuur is een
centrale aanpak de enig haalbare. 40 jaar na de fusie moeten we toch een klein beetje af van de idee
dat àlles in àlle deelgemeenten mogelijk moet blijven. U kunt het hele plan, dat verder reikt dan deze
bestuursperiode, raadplegen op de gemeentelijke website.
Vanaf deze plaats willen we toch ook de vrijwilligers in de verschillende advies- en verenigingsraden
bedanken. Hun betrokkenheid is groot en hun inzet geweldig. Zonder de vrijwilligers zou het zeker
moeilijker zijn om een aantal doelstellingen te halen.
Veel leesplezier!
Ann Vannerem
schepen cultuur, sport, bibliotheek en toerisme

Harold Van Heel
schepen van jeugd

Redactie: Stien Pardon, Inne Verhoogen, Wim Huygen, Mit Van Gompel en Veerle Cammaerts
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1 Vrijetijdsaanbod
1.1 Dit deden we samen
a. Algemene ondersteuning van de verenigingen
Erkenning
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
2008
172

Erkende Kortenbergse
verenigingen

2009
145

2010
168

2011
162

2012
174

2013
186

2014
177

2015
187

Ondersteuning
De algemene ondersteuning via de uitleendiensten, de drukkerij en de voordeeltarieven voor het
gebruik van vrijetijdsinfrastructuur werden verder gezet.
Van het feestmateriaal en infoportieken wordt veel gebruikt gemaakt. De aanvragen voor drukwerk
van verenigingen nemen af.
Vanaf 2016 worden de diensten van het drukkertje echter niet meer aangeboden aan de verenigingen.
Enkele cijfers
Materiaal
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

2014
50

2015
77

5

8

7

6

7

6

7

23

73

75

70

62

67

40

55

104

46
138

86
110

86

81
63

98
59

92
55

93
37

100
33

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

2014
30
33
28
34
9
23
11

2015
37
40
30
38
21
24
14

Focus op vakanties

Vakantiewijzer en nieuwe initiatieven
De succesvolle vakantiewijzer werd ook in 2015
aangeboden aan kinderen en hun ouders.
Opnieuw was er een zomer- en wintereditie met
hierin in eerste instantie het gemeentelijk aanbod,
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aangevuld met het aanbod van verenigingen en het aanbod uit de regio.
In 2015 werd er verder gebouwd op het succes van de verschillende aangeboden stages,
speelpleinwerking,
toneelvoorstellingen,
grabbelpasactiviteiten,
de
ZAP-activiteiten
en
filmnamiddagen. Nieuw dit jaar in het aanbod was ‘ZAPfest’, een minifestival voor jongeren tussen
12 en 15 jaar. De eerste editie was zeker geslaagd.
Ook een G-sportkamp behoort vanaf nu tot het programma.
Enkel cijfers
Aantal dagen
vakantie-activiteiten
Aantal inschrijvingen

2013
154

2014
185

2015
227

4445

5360

5528

b. Vrijwilligersbeleid
Vrijwilligersbedanking
In 2015 werd ervoor gekozen om de bestuursleden van de verenigingen een BBQ aan te bieden. In
totaal zijn 142 bestuursleden ingegaan op dit aanbod. Ook de uittredende bestuursleden van de
verenigingsraden werden die dag in de bloemetjes gezet.
Nieuwsbrief
In 2015 werden er 7 nieuwsbrieven verstuurd met een beknopt overzicht van relevante informatie
voor alle verenigingen. Deze nieuwsbrieven worden naar 724 abonnees verzonden.

1.2 Cultuur
a. Ondersteuning van socio-culturele verenigingen
Subsidie
In 2015 werden voor het eerst subsidies uitgekeerd via het nieuwe subsidiereglement. Er werd een
budget van 20903 euro verdeeld over 42 verenigingen. Het uitgangspunt van het nieuwe reglement
‘verenigingen die zich meer inspannen worden harder beloond’ bleek ook in praktijk te kloppen.
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b. Levenslang en levensbreed leren
Het ‘overleg socio-culturele verenigingen’ is twee keer samengekomen, voorafgaand aan de
cultuurraad van juni en van december. Dit overleg is echter alleen maar zinvol indien er veel
deelnemers zijn.

c. Kunst en kinderen
Schoolprogrammatie
In 2015 werd er goed gebruik gemaakt van het schoolaanbod, opgesteld door de cultuurdienst. Vijf
van de zes scholen tekenden in op een van de workshops of voorstellingen. Het volledige budget voor
schoolprogrammatie werd gespendeerd.
Familieprogrammatie
Tijdens de krokus- en herfstvakantie werd er telkens een
filmnamiddag georganiseerd i.s.m. de Gezinsbond. In totaal
hadden we ongeveer 160 toeschouwers, een stijging van zo’n
40% tegenover het vorige jaar. In de Bib werd er tijdens de
kerstvakantie op het einde van het jaar de muziekvoorstelling
‘Liedjes met Wortels’ gespeeld.
Op zondag 15 november deden de cultuurdienst en de Bib
voor de tweede keer mee aan de Kunstendag voor kinderen.
Er gingen in de Bib twee workshops door, één rond
kunstenaar Calder en één rond kunstenaar Dali. Deze waren snel volzet. Nadien waren de deelnemers
erg enthousiast.
Actieve kunstbeleving
Dit jaar vond er tijdens de zomervakantie een musicalstage,
circus- /creastage en crea- / muziekstage plaats. Tijdens de
kortere vakantie was er een creastage voor kleuters, een
driedaagse rond ‘Panamarenko’ en de tienerstage ‘Break it &
fix it’.

Stages cultuur
Crea pasen
Tienerkamp
pasen
Circusstage
Creastage
Musicalstage
Kleuterstage
krokus

15
14

2011
15
16

2012
10
20

2013

2014
13
Geannuleerd

60
30
75

60
30
60

58
45
60

53
45
60

2015
18
7
59
46
59
12
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d. Amateurkunsten
Van mei tot en met september kon men in Kortenberg de
openluchtexpo ‘Slowart’ bezoeken. Een initiatief van de
werkgroep beeldende kunsten. Op een mooi parcours door de
gemeente stonden werken tentoongesteld van kunstenaars uit heel
Vlaanderen rond het thema ‘vertragen reflecteren, stilstaan,…’
Het initiatief kende enorm veel succes. Voor dit project ontvingen
we een subsidie van de provincie Vlaams-Brabant.

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. In 2015 werd er een
gezamenlijke partiturenbib opgestart. Verenigingen kunnen nu partituren van elkaar ontlenen. Er
wordt ook gewerkt aan een online archief waarin zoveel mogelijk werken digitaal verzameld worden.
Dit vergt inzet van de betrokken muziekverenigingen.

e. Kunst als smaakmaker
Op zondag 5 juli vond in het abdijpark van Kortenberg ‘Kortenberg
Feest’ plaats. Het werd een namiddag met straattheateracts, animatie en
standjes van lokale verenigingen. Het weer was goed en er was een mooie
opkomst.

In 2015 organiseerden we voor de vierde keer de zomerse parkdagen,
gezellige zondagmiddagconcertjes in het park van de Oude Abdij. We
werkten samen met de Oude Abdij die zorgden voor een terras met een
hapje en een drankje. Helaas was het weer op deze zondagen steeds
ondermaats. De opkomst was dit jaar dan ook maar beperkt.
In kader van ‘De Week van de smaak’ werd er een kookworkshop
georganiseerd rond ‘vergeten groenten’. Gezien de weinige inschrijvingen
werd de workshop geannuleerd. In de Bib ging de lezing van Jorun Verheyden door. Zij voorzag de
bezoekers van lekkere veggiehapjes.

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.
In 2015 organiseerde de dienst vrije tijd opnieuw een aanbod van dagactiviteiten. Vanuit de
cultuurdienst werd er een workshop ‘wijn maken’, ‘bakken’ en ‘koken’ aangeboden. De opkomst
hiervoor was niet goed. We zullen dit dagaanbod dan ook evalueren met de dienst Vrije Tijd.
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g. Gemeenschapsvorming
Via de subsidiëring van buurtfeesten (125 euro per feest) wil
de gemeente het gemeenschapsleven versterken. Het nieuwe
reglement stelt dat er per jaar slechts een buurtfeest van
dezelfde organisatie gesubsideerd wordt. Hierdoor daalde het
aantal aanvragen een klein beetje. Er werden in 2015 16
buurtfeesten gesubsidieerd. Naast financiële steun kunnen de
aanvragers 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 vijfde keer ‘DAG1’
georganiseerd. Een gezellig samenzijn in de nieuwjaar sfeer met een
act, een hapje en een drankje,… Dit jaar hadden we een spectaculaire
vuurshow op het programma staan. ‘DAG 1’ wordt een vaste waarde
waar mensen ieder jaar afspreken om elkaar te ontmoeten op nieuwjaar.

h. Erfgoed
Samen met het Erfgoedhuis werd
de erfgoeddag
georganiseerd rond het thema ‘Erf’. Het Erfgoedhuis zette
een tentoonstelling op met maquettes, plannen, foto’s en
schetsen.
Tijdens de Open Monumentendag op zondag 13 september
konden geïnteresseerden een bezoek brengen aan Maalderij
Lambrechts in Erps-Kwerps. Er was ook een expo, verzorgd
door het erfgoedhuis en een gegidste fietstocht langs het
industrieel erfgoed in Kortenberg. Het mooie programma
heeft heel wat bezoekers gelokt. De aard van de locatie (de maalderij) heeft er voor gezorgd dat (zelfs
na capaciteitsverhoging) niet alle gegadigden hebben kunnen deelnemen aan de rondleiding. Dit had
een gunstig effect op de expo die een mooi alternatief bood aan deze mensen.

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.
Kortenberg is nog steeds een Straffe Streek gemeente.
Het park van de Oude Abdij werd op 6 mei 2012 opengesteld en is een blijvende toeristische en
recreatieve trekpleister. Deze locatie wordt nu geregeld gebruikt voor de organisatie van evenementen.
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1.3 Bibliotheek
a. Collectieaanbod
- Fysieke collectie
In 2015 werd vooral ingezet op het verder uitbouwen van de nieuwe collecties die in 2014 zijn
ontstaan. Het gaat onder meer om het Taalpunt Nederlands en het Makkelijk Lezenplein.
- Digitale collectie
Het ‘Fundels Digitaal’-model waar in 2014 mee gestart werd, is in 2015 gewijzigd naar een
inwonersmodel. Zo is er geen beperking meer wat betreft aantal gebruikers van Fundels en wordt de
prijs berekend op het aantal inwoners.
In 2015 werd het e-boekenproject stopgezet door organisator Bibnet/Locus. In 2016 wordt een
opvolger verwacht.
- PBS
In 2015 stapte de Bib over naar het Provinciaal Bibliotheeksysteem (PBS). Het aanbod van
materialen dat op te zoeken is in de nieuwe catalogus (http://kortenberg.bibliotheek.be) is daardoor
aanzienlijk uitgebreid. Klanten kunnen op die manier heel gemakkelijk zien in welke (andere) VlaamsBrabantse bibliotheken het materiaal dat ze zoeken allemaal beschikbaar is. Nadien kunnen ze met hun
lidkaart van Kortenberg ook in die andere bibliotheek terecht (als die aangesloten is bij het netwerk).
De online toepassing ‘Mijn Bibliotheek’ maakt het de leners bovendien ook erg makkelijk om van
thuis uit boeken, cd’s, dvd’s of andere materialen te reserveren en te verlengen. Daardoor werd de Bib
in 2015 een pak laagdrempeliger.

b. Activiteitenaanbod
-

Aanbod volwassenen

Er vonden in de Bib in 2015 in totaal 11 avondlezingen plaats, gaande van de poëzieavond ‘Herman’
door Kristien Hemmerechts over de boekpresentatie ‘Het milde parfum van de perzikbloesem’ door
Lieve Claessens-De Clerck tot de vertelsels van Kobe Van Herwegen over ‘De geheime
goochelgeschiedenis’. Alle avondactiviteiten samen haalden een bereik van 421 bezoekers, wat
neerkomt op een mooi gemiddelde van 38,3 bezoekers per lezing.
In 2015 werd ook opnieuw ingezet op
overkoepelende projecten als de Digitale Week,
met workshops over digitaal voorlezen en foto’s
bewerken met je tablet, en de Week van de
Opvoeding, met de workshop ‘Straffen en
belonen’. Voor de Week van de Smaak tot slot
werd samen met de dienst Cultuur de lezing
‘Gebeten door Groenten’ door Jorun Verheyden
georganiseerd.
Sinds oktober 2015 organiseert de Bib ook filmavonden, en dit elke laatste vrijdagavond van de
maand gedurende de wintermaanden. De films ‘Welp’ (22 bezoekers), ‘Selma’ (14 bezoekers) en
‘Cinderella’ (30 bezoekers) kwamen al aan bod, met
als doel een wisselend publiek te bereiken. De
filmavonden gaan nog door tot maart 2016, waarna het
concept geëvalueerd zal worden.
In 2015 organiseerde de dienst Vrije Tijd opnieuw een
aanbod van dagactiviteiten. Vanuit de Bib werd er
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een spelnamiddag aangeboden met klassiekers als Rummikub, Scrabble en oude volksspelen. De
opkomst was met 16 mensen vrij goed.
- Aanbod jeugd
Ook in 2015 werd er elke eerste woensdag van de maand voorgelezen en geknutseld in de Bib, en op
25 november was er zelfs een echte voorleesmarathon naar aanleiding van de nationale
Voorleesweek.
In 2015 werden ook tijdens de schoolvakanties allerlei activiteiten voor de
jeugd georganiseerd. Zo was er in de krokusvakantie het
‘Superomacarnaval’ en konden kinderen in de paasvakantie paaseitjes
komen rapen en een taalstage volgen, georganiseerd door vzw De Horizon.
In de zomervakantie was het weer tijd voor de Zomer van Vlieg, met voor
het eerst zowel een binnen- als buitenparcours. Het buitenparcours volgde
een deel van de ‘Slowart’-route, zodat ook meteen de link naar cultuur
gelegd werd. In de herfstvakantie werd er opnieuw voorgelezen en tijdens
de kerstvakantie kon iedereen naar de animatie film ‘Big Hero 6’ komen
kijken.
Enkele activiteiten waren in 2015 specifiek
gericht op scholen, zoals het spel tijdens de
Jeugdboekenweek voor de 3e en 5e leerjaren en
de Eindfeesten voor de 2e en 4e leerjaren.
Daarnaast vond ook onder meer de
kleutervoorstelling ‘Van mij voor jou’ van
Pikarnel plaats in de Bib, net als de workshops in
het kader van de Kunstendag voor Kinderen.
De workshops, georganiseerd samen met de dienst Cultuur, waren heel snel volzet (plaats voor 30
kinderen).
c. De cijfers
Totaal aantal bezoekers
januari
6072
februari
5247
maart
4721
april
4863
mei
4777
juni
3931
juli
4512
augustus
4659
september
5485
oktober
5615
november
4886
december
5225

- Leners
In 2015 telde de Bib 3.789 actieve leners. Dat wil zeggen: leners die
tussen 15 juni 2015 (overstap naar PBS) en 31 december 2015
uitleningen hebben verricht.
- Bezoekers
In totaal kregen we 59.993 bezoekers over de vloer. In dit cijfer worden
ook de bezoekersaantallen buiten de openingsuren van de Bib meegeteld
(avondlezingen, vakantieactiviteiten, …).
Het minst bezoekers hadden we in de maand juni (zie tabel links), maar
een logische verklaring hiervoor is de sluiting van anderhalve week ter
voorbereiding van de overstap naar het PBS.
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1.4 Sport
a. Financiële ondersteuning van erkende sportinitiatieven
Alle erkende sportclubs van Kortenberg konden via het opgemaakte subsidiereglement aanspraak
maken op 12.000 euro van het totale subsidiebedrag. Kwalitatieve criteria vormen de basis van het
subsidiereglement.
Er dienden 40 clubs een aanvraag tot subsidies in. Alle clubs hebben effectief sportsubsidies
ontvangen. Samen goed voor het volledig beschikbare budget: 12.000 euro.
Daarnaast maakten 5 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:
- ‘Sportclub van de toekomst, 10 succestips!’
11 deelnemers
- ‘Je leven lang fit!’
56 deelnemers
- ‘Eerste Hulp bij Sportongevallen’
20 deelnemers

c. Professionalisering jeugdwerking met accent op
jeugdsportbegeleiders
Deze subsidies hebben als doel de professionalisering van de jeugdwerking te ondersteunen. Een
kwaliteitsverhoging van de jeugdsportbegeleider blijft hier het stokpaardje. Een specifiek
subsidiereglement werd hiervoor opgesteld. Dit jaar konden 14 clubs met jeugdwerking hiervan
genieten en kregen zij alles tezamen een ondersteuning van 15.500 euro.

d. Anders georganiseerde sport: de scholen
Op vrijdag 25 september namen er 1.219 leerlingen deel aan
de scholenveldloop te Kortenberg. De zes scholen namen
hieraan deel.
In de maanden april, mei en juni organiseerde de sportdienst
sportdagen voor de scholen. Dit gaat nu al een aantal jaar
door in de Kortenbergse scholen en blijft behouden.
Van 23 november t.e.m. 4 december 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 397 kinderen aan deel. Het tienersportkamp lokte afgelopen jaar 15 deelnemers.
De voetbaldriedaagse ging voor het tweede jaar op rij door, hier namen 37 kinderen aan deel.
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Kleutersportkamp
Omnisportkampen
Avonturensportkamp
Surfkamp
Tienersportkamp
Turnkamp
Voetbaldriedaagse

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

2014
30
400

14
27

13
30

12
30
33

2015
30
397
/
/
15
30
37

1.5 Jeugd
In 2015 konden de jeugdverenigingen opnieuw ten volle rekenen op de logistieke en materiële
ondersteuning van het gemeentebestuur. De jeugdbewegingen en -clubs kregen volgende
ondersteuning:

a. financiële ondersteuning van jeugdverenigingen
Ook in 2015 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
In 2015 werd er, zoals ondertussen standaard is geworden,
eveneens aandacht geschonken aan veiligheid op fuiven.
Ook dit jaar waren er namelijk subsidies voor het inhuren
van professionele security. Hier is dan ook gretig gebruik
van gemaakt bij elke fuif die werd georganiseerd door de
jeugdverenigingenen
clubs:
Groove
Almighty,
Daspiradosfuif, Klapmosfeer, 352-fuif en Toernee General.
In het najaar volgden er 12 vrijwilligers vanuit de jeugdverenigingen de opleiding “Fuifcoach” vanuit
Provincie Vlaams-Brabant. Deze 12 jongeren slaagden en kregen een diploma. Zij zullen ingezet
worden om de veiligheid van fuiven mee in de hand te houden.
In 2015 werden er ook twee vormingen EHBO georganiseerd. Leiders van de jeugdverenigingen
hebben hieraan deelgenomen.
De jeugdhuizen konden opnieuw genieten van Sabam- en billijke vergoedingsubsidies. In 2015
hebben we Sabam- en billijke vergoedingsubsidies toegekend aan de drie jeugdhuizen. Zij hebben hier
alle drie gebruik van gemaakt.
De drie jeugdhuizen, de drie jeugdverenigingen en de speelpleinwerking werden gemotiveerd om
samen te werken, om activiteiten op elkaar af te stemmen en om aan uitwisseling te doen. Zo proberen
we elke jeugdraad de activiteitenkalenders op elkaar af te stemmen zodat er geen of toch zo weinig
mogelijk dubbele boekingen zijn.
Alle jeugdverenigingen werkten ook samen aan de voorbereiding en organisatie van Toernee
General, dat dit jaar aan zijn 17de editie toe was. Het was opnieuw een geslaagde editie.
Tijdens Toernee General kon de jeugdraad rekenen op bussubsidies, die ervoor zorgden dat de
deelnemers werden opgehaald aan de verschillende locaties van de jeugdverenigingen en dat
bezoekers ’s nachts ook met de bus veilig terug naar huis konden.

11

Het gemeentebestuur ondersteunt de jeugdraad in het organiseren van Toernee General (de
kidsnamiddag + de fuif) en geeft de jeugdraad subsidies voor de organisatie van de dag van de jeugd.
Er werden ook toelagen toegekend aan jonge Kortenbergenaren die (verdere) vorming volgden ter
bevordering van het Kortenbergse jeugdwerk: cursus animator, hoofdanimator, EHBO, Transpirant…
In totaal kwamen er in 2015 50 van deze aanvragen binnen.

b. logistieke en materiële ondersteuning
Alle jeugdverenigingen en
gemeentelijke infrastructuur.

jeugdhuizen/clubs

zijn

ondergebracht

in

De plannen voor de uitbreiding van de chirolokalen van Chiro Everberg
werden in 2015 door de gemeenteraad goedgekeurd. In 2016 moet Chiro
Everberg kunnen genieten van hun vergrootte infrastructuur.
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.
Eind 2015 zijn er concrete plannen opgesteld voor de aanleg van een avonturenpad in de Rotte
Gaten te Meerbeek en de herinrichting van speelterrein Broekhoven. Beide projecten worden in
2016 gerealiseerd.
Tijdens alle vakanties, met uitzondering van de
kerstvakantie, werd er speelpleinwerking, met een
aparte tienerwerking, georganiseerd. Het aantal
deelnemers bleef stabiel en situeert zich op gemiddeld 58
kinderen tijdens de zomervakantie.
We kunnen nog steeds rekenen op een grote groep
gemotiveerde animatoren. Tijdens zomer 2015 mochten
we 19 nieuwe animatoren verwelkomen.

We organiseerden in totaal 15 grabbelpasactiviteiten. Deze zijn en blijven telkens zeer populair, 88%
van de beschikbare plaatsen was volzet. Sommige Grabbelpassen kenden ook een (lange) wachtlijst.
We houden de programmatie zo divers mogelijk en bieden telkens volledige dagen van 9-16u aan met,
behalve in de kerstvakantie, opvang vooraf vanaf 7u30 en achteraf tot 17u30.
We organiseerden ook 15 ZAP-activiteiten, verspreid over het hele jaar. Dit
aanbod proberen we eveneens zo divers mogelijk op te bouwen, maar we zoeken
ook extra naar enkele zeer uitdagende of speciale activiteiten die aansluiten bij
deze doelgroep.
De inschrijvingen voor deze activiteiten verlopen al beter dan in 2014, maar
blijven toch nog wisselend. Wel merken we dat de ZAP meer naambekendheid
heeft gekregen en dat het ondertussen een vaste waarde geworden is in het
gemeentelijke vakantie-aanbod.
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Bij de specialere of uitdagendere activiteiten zoals paintball, Walibi of quadrijden is het
inschrijvingsaantal altijd vrij hoog tot zelfs volzet.
In tegenstelling tot 2014 hebben we in 2015 geen enkele activiteit moeten annuleren omdat er te
weinig of geen inschrijvingen waren. Alles is kunnen doorgaan zoals gepland.
Naast de gebruikelijke weg van de Vakantiewijzer, de website en het
activiteitenoverzicht in Zoeklicht, probeerden we deze doelgroep in 2015 nog
extra te bereiken via de organisatie van ZAPfest, een minifestival voor
jongeren tussen 12 en 15 jaar. ZAPfest vond op vrijdag 26 juni plaats en
verraste deze jongeren met allerlei optredens, DJ-sets, een beatboxer, graffitiworkshop, stencil art, kleinere randanimatie en drankjes en hamburgers. Voor
een eerste editie was de opkomst zeker goed. ZAPfest zal in 2016 hernomen
worden.
Op 2 december 2015 organiseerden we opnieuw, in samenwerking met de
BIB, een Sinterklaasactiviteit. In tegenstelling tot vorig jaar werd het dit jaar
een kleinschaliger project: een voorleesmiddag met aansluitend een
knutselactiviteit. De Sint kwam op het einde van deze activiteit als verrassing op bezoek. In totaal
konden we ongeveer 40 kinderen blij maken met het bezoek van de Sint en een snoepzakje.
In april organiseerden we in Meerbeek de Buitenspeeldag. Ondanks het regenachtige weer werd het
opnieuw een succeseditie. Opnieuw konden we rekenen op de hulp van de animatoren van de
speelpleinwerking. We boden die dag een workshop kampen bouwen aan, een pannavoetbal, een
schminkstand, allerlei volksspelen en reuzespelen.
De Buitenspeeldag van 2016 staat gepland op 13 april 2016 te Kortenberg.
In 2015 organiseerden we, in het kader van de Week van de opvoeding, de spelnamiddag “Fit-OEter” voor kinderen. Dit spel ging voornamelijk over gezonde voeding. Er namen 13 kinderen deel
aan dit spel.
Nog in de Week van de Opvoeding organiseerden we, in samenwerking met het Welzijnshuis en
Oxfam, een opvoedingspicknick in het Abdijpark. Dankzij het zonnige weer mochten we heel wat
kinderen, jongeren en ouders verwelkomen.
Ook in 2015 konden scholen beroep doen op het scholenaanbod vanuit de jeugddienst.
De spelbegeleiding voor het inleefspel “Democracity” werd in totaal 8 keer aangevraagd. De scholen
die hier gebruik van gemaakt hebben zijn Mater Dei, De Klimop, Hertog Jan en De Boemerang
Eind 2015 werd er aan de jeugddienst een officiële goedkeuring gegeven voor het organiseren van 2
kleuterkampen in de zomer. In 2016 zullen er dus voor de eerste keer twee kleuterkampen
georganiseerd worden. De jeugddienst breidt hierdoor haar werking uit en komt tegemoet aan de vraag
van ouders om een uitgebreider aanbod voor kleuters te realiseren.
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2 Participatie
2.1 Dit deden we samen
a. Gezamenlijke ondersteuning van het aanbod
Vrijetijdsfolder
De folder ‘Wegen naar het vrijetijdsaanbod in Kortenberg’ werd vernieuwd. Er werd ook een
‘Vrijetijdsgids voor kinderen’ opgesteld.

Specifieke doelgroepen
Via de ‘pretcheque’ van het OCMW en het participatiereglement kunnen mensen in armoede ook
deelnemen aan culturele, sportieve en jeugdactiviteiten. Hierdoor konden de kinderen deelnemen aan
het verenigingsleven (turnclub, scouts,....) en aan de speelpleinwerking. Er werd ook een uitstap
ingericht voor de ocmw-cliënten. Deze ging naar Lacs de l’Eau d’Heure.

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.

2.3 Bibliotheek
a. Het Kortenbergse verenigingsleven
Net als in 2014 werden ook in 2015 heel wat avondlezingen
georganiseerd in samenwerking met enkele erkende Kortenbergse
verenigingen. Het gaat onder meer om de volgende lezingen: ‘Wat
met onze pensioenen’ door Frank Vandenbroucke, ‘Vragen over de
islam’ door Khadija Aznag en ‘De kiezers van de president’ door
Bert De Vroey.
Om de samenwerking met externe verenigingen nog meer te stimuleren en de Bib als
ontmoetingsruimte nog meer op de kaart te zetten, werd eind 2015 een oproep gelanceerd in Zoeklicht
aan verenigingen om samen met de Bib activiteiten te organiseren. Aan de oproep werd ook een
activiteitenreglement gekoppeld, dat op positief advies kon rekenen van de bibliotheekcommissie en
goedgekeurd werd door het schepencollege.
In 2015 werkte de Bib ook samen met de dienst Cultuur voor de opstart van een gezamenlijke
partiturenbib, waarbij de verschillende muziekverenigingen betrokken werden. Verenigingen kunnen
hun partituren in de Bib komen inscannen en zo digitaliseren en ontlenen aan andere verenigingen. Het
beheer van de partiturenbib gebeurt door de cultuurdienst.
b. Scholenwerking
De Bib zette ook in 2015 hoog in op de samenwerking met de scholen in onze gemeente. Zo werden
onder meer de opdrachten van het leesbevorderingsproject ‘Schatkisten en reiskoffers’, bedoeld voor
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leerlingen van het tweede en vierde leerjaar, grondig vernieuwd. Het project werd naar jaarlijkse
traditie afgesloten met de Eindfeesten. Tijdens de Jeugdboekenweek konden de kinderen van het
derde en vijfde leerjaar opnieuw in de Bib terecht voor een voorstelling en een spel.
Op regelmatige tijdstippen werden er
boekenboxen geleverd in alle scholen
en in een aantal kribbes. Ook vonden
er
introducties
plaats
voor
verschillende klassen, met als doel de
leerlingen bekend te maken met onze
bibliotheek en de werking ervan. Ook
in 2015 gebeurden er heel wat
klasbezoeken,
waarbij
een
bibmedewerker ging voorlezen en het
gebruik van de Bib promoten.
c. Specifieke doelgroepen
Net als in 2014 bracht ook in 2015 een bibmedewerker maandelijks een bezoek aan de serviceflats
Dry Coningen, om er onze (nieuwe) materialen voor te stellen. Verder zijn er contacten met een
vrijwilliger van het rusthuis in Erps-Kwerps en een medewerker van de nieuwe residentie Hertog
Jan, waardoor ook deze bewoners onze materialen in handen krijgen.
Tot de zomer van 2015 werd er samengewerkt met CBE Open School. Tijdens de lesuren op
vrijdagvoormiddag kwam er ongeveer tweewekelijks een groep naar de Bib om oefeningen te maken
en naar luisterverhalen te luisteren. Aangezien de lesmomenten van CBE Open School verminderd
zijn, kon deze samenwerking jammer genoeg niet meer gehandhaafd worden. Er werden afgelopen
jaar wel twee Nederlandstalige films vertoond, zowel voor CBE als CVO, met als doel om Nederlands
te leren. Een dergelijk initiatief kan in 2016 wel nog voortgezet worden.
Tot slot gaf de Bib ook in 2015 logistieke ondersteuning aan de leesclub van 55plus Kortenberg.

2.4 Sport
a. Proeven van sport
In 2015 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 7 februari met 177 deelnemers uit Kortenberg en
de gratis zwemdag in sportoase op 28 en 29 december met 238 deelnemers uit Kortenberg.
Tijdens de badminton+ namen 27 volwassenen overdag deel
op 5 dinsdagen in maart.
Op 28 maart konden 40 beginnende fietsertjes deelnemen aan
de actie ‘Kijk, ik fiets!’. Zij leerden onder begeleiding in de
sporthal van Erps-Kwerps veilig fietsen zonder zijwieltjes.
Op 14 april konden de tieners zicht uitleven in het Blosodomein te Hofstade. In totaal gingen er 80 tieners mee uit de
volledige sportregio waaronder 5 deelnemers uit Kortenberg.
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Gemeente Kortenberg organiseerde ook in 2015 een Start-to-mtb. Deze telde 10 deelnemers.
In de maanden mei en juni organiseerde de sportregio verschillende initiatiereeksen golf. In totaal
waren er 52 deelnemers uit de volledige regio.
Op 28 juni stond de fiets- en wandelhappening op het programma, een organisatie waar de dienst
welzijn en sport de handen in elkaar slaan. Een 200-tal geïnteresseerden konden een fijne namiddag
vol fiets- en wandelactiviteiten afsluiten op het gelegenheidsterras op de parking van Colomba.
Op 7 en 9 juli werd deelgenomen aan een sport- en speldagen in provinciedomeinen te Diest en
Kessel-Lo. Hier namen 119 kinderen aan deel. Op het programma stonden allerlei leuke activiteiten
en in Diest werd er natuurlijk ook in het water geplonsd.
Op 13 augustus gingen de tieners een dag naar zee waar in totaal 39 deelnemers uit de volledige
sportregio, waaronder 15 deelnemers uit Kortenberg, in Westende kennismaakten met golfsurfen en
zeeraften.
Op 26 augustus trokken we met 45 tieners uit onze sportregio naar het Wanyi Park. Waarvan 7
deelnemers uit Kortenberg. De tieners kregen die dag een initiatie mountainboarden, aangevuld met
boomklimmen en boogschieten.
Op 3 november ging er een skihappening door in Peer met 94 tieners uit de sportregio, 22
deelnemers uit Kortenberg.
Op 15 november ging er een kleuterhappening door in Oud-Heverlee met in totaal 107 kleutertjes uit
de sportregio.
De gemeente Kortenberg verkoopt zwemabonnementen van zwembad ‘De Motte’ te Zaventem aan
haar inwoners aan voordeliger tarief.

b. Specifieke doelgroepen: integratie via sport
De Fietslessen voor volwassenen werden in 2015 herhaald,
ditmaal in het najaar. Er waren 9 deelnemers.
Aan de gemeentelijke sporteldag 50+ op 6 oktober te Colomba
namen 80 vijftigplussers deel.
Met de sportregio werden verschillende activiteiten voor 50+ers
uitgewerkt. Op 16 juni waren er 23 deelnemers bij de wandeling
rond het Abdij van ‘t Park. In 2015 kon men een eerste maal
deelnemen aan een initiatie geocaching 50+. De activiteit lokte 14 deelnemers naar Herent. Op 12
november wandelden 20 deelnemers mee in het Warandebos te Kortenberg.
Kortenberg werd in 2015 opnieuw gehuldigd als sportelgemeente door Bloso.
Via de Regiowerking Dijle-Hageland kunnen jongeren met een
mentale beperking jaarlijks deelnemen aan sportdagen op maat.
Deze gingen door op 22 mei te Kessel-Lo en op 11 juni te Tienen en
telden respectievelijk 302 deelnemers en 165 deelnemers.
De sportregio organiseerde een G-sportkamp in Boutersem. Dit
ging door van 17 tot en met 21 augustus te Kortenberg. Er namen 19
jongeren met een mentale beperking deel aan dit kamp.
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Samen met zes andere gemeenten organiseerde de sportdienst van Kortenberg een sportdag voor
haar personeelsleden. Hieraan namen 280 collega’s uit de sportregio deel. Zij konden op 17
september een halve of een hele dag sporten in en rond gemeenschapscentrum De Borre in Bierbeek.

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 adviesraden
Dit gebeurde op de adviesraden zelf en via het vrijetijdscoördinatieoverleg dat doorging in februari
2015.

3.2 Cultuur
a. 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 30-tal aanwezigen.
Tijdens de cultuurraad van 17 december
werden de cultuurkampioenen 2015 in de
bloemetjes gezet: fotografe Sabine Fannes,
vtbKultuur Kortenberg en de archeologische
werkgroep van Kortenberg.
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b. Sectoroverleg
Er werd met twee sectoren apart samengekomen. Het overleg voor de socio-culturele verenigingen en
het muziekoverleg vonden twee keer plaats. Het overleg socio-culturele verenigingen 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. Deze werd in 2015 verder onderhouden. 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
a. Overleg
Er hebben in 2015 vier vergaderingen van de bibliotheekcommissie plaatsgevonden. Dat is het
beheersorgaan van de bibliotheek, dat bestaat uit een evenredige vertegenwoordiging van
stemgerechtigde afgevaardigden van de gemeenteraad en van gebruikers.
Vier keer per jaar vond ook een regionaal overleg plaats, geleid door een medewerker van de
provincie Vlaams-Brabant. Verschillende bibliothecarissen uit regio Leuven wisselen er ideeën uit en
maken afspraken om samen activiteiten te organiseren.
b. Communicatie naar inwoners
In 2015 zette de Bib extra in op digitale
communicatie. Zo stond de Facebookpagina
centraal in de bibliotheekcampagne rond
Verborgen Parels. Ook alle activiteiten die door
de Bib worden georganiseerd, worden ruim op
voorhand aangekondigd via Facebook.
Afgelopen zomer werd ook onze blog
gemoderniseerd en werd een catalogusbalk van
het PBS toegevoegd. Momenteel wordt nog
gewerkt aan een online contactfomulier voor
scholen, dat deel zal uitmaken van onze blog.
Alle activiteiten van de Bib worden tot slot ook aangekondigd via Zoeklicht en de UiTdatabank, en er
worden steeds flyers en affiches gemaakt.
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3.4 Sport
a. Overleg
Op 20 mei ging de gebruikersvergadering met alle gebruikers van sporthal Kortenberg, sporthal
Erps-Kwerps en turnzalen door. De nodige afspraken betreffende de verhuurkalender en het gebruik
van de zalen werden gemaakt.

b. De sportraad
De
sportraad
ontvangt
een
jaarlijkse
werkingstoelage voor de realisatie van zijn
activiteiten. De sportfunctionaris ondersteunde de
sportraad in 2015 door onder andere aanwezig te zijn
op de vijf 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 20 Kortenbergse sportkampioenen, 1
bijzondere sportprestatie, 1 beloftevolle jongere
en 1 sportverdienste gehuldigd.

3.5 Jeugd
Gratis adverteren in het gemeentelijk infoblad ‘ Zoeklicht’.
Een jeugdvereniging en –club 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. Jeugdverenigingen stuurden regelmatig iets in, al is dit niet elke
maand evenveel. Op elke jeugdraad worden jeugdverenigingen eraan herinnerd dat ze
iets kunnen opsturen.
Het kipje, het Kortenbergs Informatiepunt Jeugd, heeft definitief haar intrek genomen in de
bibliotheek. Het is moeilijk om hier veel animo rond te creëren, hoewel er veel interessante info voor
jongeren en jeugdverenigingen in terug te vinden is.. Eind 2015 werden nog een tiental nieuwe
spelenboeken aangekocht voor het Kipje.
Maandelijks werd er ook een stuurgroepvergadering voor het speelplein georganiseerd. Hierbij
waren de jeugdconsulente en/of de vakantiecoördinator steeds aanwezig en werden zowel praktische
als inhoudelijke zaken, samen met de hoofdmonitoren, besproken.
De jeugdraad ontvangt jaarlijks een werkingstoelage voor de realisatie van zijn activiteiten. De
jeugdconsulente ondersteunde de jeugdraad in 2015 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.
Jeugdraadsite: De jeugdraad beschikt over een Facebookpagina. Deze wordt door de jongeren zelf
onderhouden. Regelmatig verschijnen hier posts om oproepen te doen, reclame te maken voor
activiteiten of foto’s van voorbije activiteiten te delen.
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De jeugddienst heeft ook zijn eigen Facebookpagina. Hier wordt informatie, interessant voor jongeren
uit Kortenberg, op geplaatst.
Toernee General: De jeugdraad brengt jaarlijks alle gemeentelijke
jeugdverenigingen samen en organiseert een wervelend weekend. In 2015
bestond Toernee General 17 jaar. Ook dit jaar werd er gekozen voor een
jeugdhuizentoer, een kindernamiddag en een fuif.
Kindergemeenteraad: Door een gebrek aan vrijwilligers is deze nog niet
opgestart geraakt.

4 Ruimte
In 2015 werden de nodige cijfers verzameld over de bezetting van de vrijetijdsinfrastructuur. Dit ter
voorbereiding van het accommodatieplan dat eind 2015 door het college werd voorgesteld.

4.1 Cultuur
a. Gemeenschapscentrum Colomba
In GC Colomba gebeurde geen grote werken in 2015. Er werden wel de gebruikelijke
onderhoudswerken uitgevoerd. Er werden nieuwe doeken en friezen gehangen op het podium, er werd
een stroomverdeler aangekocht die gebruikt kan worden bij grote evenementen,…

b. De ontmoetingscentra
In 2015 zijn er vooral herstellingen en onderhoud gebeurd. Dit gebeurt door de gemeentelijke
technische dienst of firma’s.
In de loop van het jaar werd in functie van voedselveiligheid elke grootkeuken door een firma
industrieel gereinigd.

c. Het erfgoedhuis
In 2015 werden in het erfgoedhuis de gewone onderhoudswerken uitgevoerd.

4.2 Bibliotheek
Er waren in 2015 geen grote wijzigingen op dit vlak in de bibliotheek.

4.3 Sport
a. Beheer van de gemeentelijke sportinfrastructuur optimaliseren
Via puzzelwerk en overleg werden oplossingen gezocht om de sportinfrastructuur optimaal te
bezetten.
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b. Recreatiemogelijkheden in de natuur
De Colomba-MTB-route werd verder onderhouden en kreeg een kwaliteitslabel.

4.4 Jeugd
Alle jeugdhuizen en jeugdverenigingen zijn ondergebracht in gemeentelijke infrastructuur. Voor alle
jeugdbewegingen geldt een uniform reglement.
De uitbreiding van de Chirolokalen van Everberg werd in 2015 goedgekeurd door de gemeenteraad en
zal in 2016 gerealiseerd worden.

5 Interne organisatie
5.1 Dit deden we samen
a. Vrijetijdsloket
Via de gemeentelijke webstek kan men online een aantal aanvragen
doen zoals infoportieken, erkenning vereniging, uitleendienst, …
In 2015 werd het reglement voor de organisatie van openbaar toegankelijke evenementen afgewerkt.
Dit creëert een kader waarbinnen evenementen georganiseerd kunnen worden.
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 2015 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.

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 2015 was er een voltijds cultuurfunctionaris in dienst. 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.
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5.3 Bibliotheek
In mei 2015 volgde Inne Verhoogen Bea De Coninck op als bibliothecaris.
Alle medewerkers hebben in juni 2015 opleidingen gevolgd naar aanleiding van de overstap naar het
PBS. Daarnaast werden afgelopen jaar ook andere bijscholingsmomenten ingelast om de
professionaliteit van het team te kunnen blijven waarborgen. 2015 was ook het tweede projectjaar van
MO6, een traject rond iPadgebruik in de Bib. Ook hierover werden workshops gevolgd.
Het integraal collectiebeleid (ICB) werd in 2015 voortgezet.

5.4 Sport
Een sportgekwalificeerde ambtenaar is werkzaam op de 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
Ook dit jaar was er een voltijdse jeugdconsulente 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 speelpleinwerking, de Grabbelpas, de ZAP-activiteiten, Buitenspeeldag…
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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