Bibliotheek, cultuur, jeugd en sport
binnen de Beleids- en Beheercyclus
van de gemeente Kortenberg
Werkingsverslag 2017

Inhoudstafel
1

Vrijetijdsaanbod ............................................................................................. 4

2

Participatie ................................................................................................... 17

3

Communicatie .............................................................................................. 19

4

Ruimte .......................................................................................................... 23

5

Interne organisatie……………………..……………………………….....24

2

Beste lezer,
Op de volgende bladzijden kunt u lezen welke acties en actieplannen de dienst vrije tijd (cultuur, sport,
jeugd, bibliotheek, toerisme, ...) in het voorbije jaar 2017 ondernomen heeft om de doelstellingen van
het beleidsplan 2014-2019 te realiseren.
We kijken tevreden terug op de talrijke vakantie-initiatieven. Het succes van de sport- en
cultuurkampen, de speelpleinwerking, het vakantieaanbod van de bibliotheek is ondertussen gekend.
De themakampen voor de kleuters waren in 2016 een schot in de roos en werden op vraag van vele
ouders in 2017 nog uitgebreid. We gaan prat op het rijke aanbod vakantie-initiatieven aan betaalbare
tarieven. De dienst vrije tijd en de vakantiecoördinator in het bijzonder leveren hier prima werk.
Nadat de Vlaamse Bouwmeester (Vlaamse Overheid) in 2016 drie scenario’s onderzocht voor een
mogelijke nevenbestemming voor de Onze-Lieve-Vrouwekerk in Kortenberg meent het
gemeentebestuur dat een nevenbestemming van de kerk als bibliotheek de beste van de drie
onderzochte scenario’s is. Het nieuwe decreet maakt een einde aan de verplichting voor lokale
besturen om een bibliotheek in te richten. Toch blijf ik overtuigd van haar maatschappelijke
meerwaarde voor de gemeente en haar inwoners, ook al zal de werking van de bibliotheek - door
allerlei maatschappelijke en technologische ontwikkelingen - in te toekomst helemaal anders zijn dan
nu. Een studiebureau begeleidt ons bij dit heel boeiend transitietraject om zo de toekomst van onze
lokale bibliotheek zorgvuldig voor te bereiden.
In december 2016 hadden de laatste activiteiten plaats in het ontmoetingscentrum Berkenhof. Dit
gebouw was dringend aan renovatie toe. Het oude gedeelte zal in 2018 verdwijnen en plaats maken
voor een nieuw gebouw, energetisch zuinig en praktisch ingericht, met een grote zaal, een modern
ingerichte keuken, een kleine podiumzaal met plaats voor een 100-tal personen en enkele kleinere
lokalen. Ondertussen hebben de verenigingen onderdak gevonden in de ontmoetingscentra van de
andere deelgemeenten of in het gemeenschapscentrum en hebben ze hun activiteiten ook wat
aangepast. Hopelijk kan de bouwperiode zo kort mogelijk gehouden worden.
De bouw van de Chirolokalen in Everberg heeft vertraging opgelopen maar komt nu toch in zijn
eindfase. De kopse kanten van de sporthal in Kortenberg werden eindelijk afgewerkt en na
aanhoudende problemen werd de verlichting in de sporthal van Erps-Kwerps opnieuw grondig
aangepakt.
De grote Kortenberg-enquête bevestigt dat onze inwoners heel tevreden zijn over de activiteiten in de
gemeente voor een breed publiek zoals DAG1 en Kortenberg feest, over de ondersteuning van buurten straatfeesten en fuiven, over activiteiten voor een specifiek publiek zoals de seniorenfeesten of rond
een bepaald thema zoals infoavonden in de bibliotheek. Het zijn succesfactoren in het
tevredenheidsonderzoek. De prachtige score van 7,0 is een mooie waardering voor het vele werk van
alle medewerkers van de dienst vrije tijd en motiveert om elke dag opnieuw met veel goesting aan de
slag te gaan. Ook de tientallen actieve verenigingen waar veel vrijwilligers dagelijks het beste van
zichzelf geven, dragen bij aan een warme gemeente. De grote Kortenberg-enquête toont immers aan
dat mensen die actief zijn in een vereniging het wonen in onze gemeente prettiger vinden dan mensen
die niet actief zijn in het verenigingsleven. Dank aan de verenigingen om mee te zorgen dat inwoners
zich hier goed voelen.
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
Erkende Kortenbergse
verenigingen

2008
172

2009
145

2010
168

2011
162

2012
174

2013
186

2014
177

2015
187

2016
191

2017
215

Ondersteuning
De algemene ondersteuning via de uitleendienst en de voordeeltarieven voor het gebruik van
vrijetijdsinfrastructuur werden verder gezet.
Van het feestmateriaal wordt veel gebruikt gemaakt. De daling van het gebruik van de infoportieken
kan toegeschreven worden aan het stijgende gebruik van nieuwe media. Een betere uitrusting van de
gemeentelijke zalen kan een verklaring zijn voor de daling van het aantal ontleningen van het
audiovisueel materiaal.
Enkele cijfers
Materiaal
Aantal ontleningen
audiovisueel
materiaal
Aantal ontleningen
sporten
spelmateriaal
Aantal ontleningen
feestmateriaal
Aantal
aanvragen
infoportieken

2008
35

2009
34

2010
27

2011
38

2012
43

2013
42

2014
50

2015
77

2016
48

2017
34

5

8

7

6

7

6

7

23

29

11
volksspelen

73

75

70

62

67

40

55

104

158

257

46

86

-

81

98

92

93

100

69

74

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

(aantal

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

15
15
21
20
17
7
6

26
30
20
22
7
15
7

30
33
23
26
13
27
9

30
33
28
34
9
23
11

37
40
30
38
21
24
14

35
35
19
26
12
16
15

30
37
39
39
12
20
14
30
26
10
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b. Focus op vakanties
Vakantiewijzer en nieuwe initiatieven
De succesvolle vakantiewijzer werd ook in 2017
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.
In 2017 werd er verder gebouwd op het succes van de verschillende aangeboden stages,
speelpleinwerking, toneelvoorstellingen, grabbelpasactiviteiten, de ZAP-activiteiten, filmnamiddagen,
kleuterkampen, avonturenkamp en een binnenspeeldag.
In 2017 werd het aanbod voor kleuters werd zelfs uitgebreid van 2 naar 3 weken en van 30 naar 45
kinderen per week.
Enkele cijfers
2013
Aantal
dagen 154
vakantie-activiteiten
Aantal inschrijvingen 4445

2014
185

2015
227

2016
193

2017
232

5360

5528

4967

5621

c. Vrijwilligersbeleid
Vrijwilligersbedanking op 24 juni
In 2017 werd er voor gekozen om de bestuursleden van de verenigingen te bedanken via het
aanbieden van een paëlla-etentje. In totaal zijn 150 bestuursleden ingegaan op dit aanbod.

Nieuwsbrief
In 2017 werden er 9 nieuwsbrieven verstuurd met relevante informatie voor de verenigingen.
Deze nieuwsbrieven worden naar een 700-tal abonnees verzonden.
d. Evenementenbeheer
De cijfers hebben enkel betrekking op evenementen waarop het evenementenreglement van
toepassing is. Er worden heel wat meer activiteiten succesvol georganiseerd door een
uitgebreide waaier aan verenigingen die Kortenberg rijk is.
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32
9
18

1 maand
3 maand
1 maand

A.1.2. Kleine fuif, bal of optreden (+250 pers)

A.1.3. Grote fuif, bal of optreden (+ 500 pers)

A.2. Andere + 500 pers

1
45
17
3
1
1
4

1 maand
1 maand
3 maand
3 maand
1 maand
1 maand
1 maand

B.1.3. Openbaar sportevenement op vaste plaats
(+500 pers)

B.2.1. Klein openlucht evenement

B.2.2. Middelgroot openlucht evenement (+250
pers)

B.2.3. Groot openlucht evenement + 1000 pers

B.3.2. kampvuren of kerstboomverbranding op
occasionele locatie

B.3.3. Afsteken vuurwerk

B.4. Circussen

1 maand

Andere

%

Totaal

1 maand

Kermissen

100%

191

16

9

15

B.1.2. Fiets-, loop-, wandel- of grote
sportevenementen met politiebesluit

ANDERE

16

1 maand
1 maand/3
maand indien
gwestweg

B.1.1. Openbaar sportevenement zonder
politiebesluit

OUTDOOR

4

aantal
aanvragen

1 maand

deadline
aanvraag

A.1.1. Extra activiteit jeugdhuis

INDOOR

Evenementenaanvragen 2017

38%

73

9

9

2

0

0

3

11

17

0

15

0

4

2

0

1

TPV

49%

93

2

9

2

0

1

3

14

23

0

6

2

15

6

10

0

Werkopdr
achten

7%

13

1

0

0

0

1

0

1

4

0

0

0

0

1

1

4

sterke
drank

9%

17

0

0

0

0

0

3

8

0

0

0

0

0

6

0

0

Veiligheids
overleg

B&O spelier, Pachthof enz…, 'T kleivolk

max 2 circussen per jaar toegelaten

Familiefeest

Kerstboomverbranding Scouts en Gidsen KO

Crisis, Dag van de klant, Dag van de landbouw

Kortenberg feest, Dag 1, Schoolfeesten, Flurkse feesten…

Buurfeesten, Kerstmarkten, Parkdagen en vele andere

Voetbalwedstrijd Sporting Kortenberg – FC Aarschot (Finale)

Doortochten wielerwedstrijden en loopwedstrijden: Trailberg,
Primus classic, WTC OA en vele andere

Doortochten wielertoeristen, motorclubs, wandelverenigingen

Feesten en festijnen

Aspifuif, concerten en voorstellingen lokale verenigingen en
vele andere
Toernee general, Infinty, Daspirados, Turn- en dansparade
GDO en vele andere

Jeugdhuizen

Opmerking

Top 10 organisatoren Kortenberg
Scouts en Gidsen Kortenberg
Dienst cultuur
Comité 900 jaar Meerbeek
Sporting Kortenberg
Crisis vzw
CSK Everberg
Chiro Flurk
JH Den Uyl
Dienst jeugd
Dienst sport

aantal EV
6
6
5
4
3
3
3
3
3
3

Top 10 Evenementenlocaties Kortenberg
GC Colomba/sporthal + site
Doortochten (wandeling, fiets, motor, mtb)
Park van de oude abdij
Sporthal Erps-Kwerps
Parochiezaal Everberg
Kerk en Pastorijtuin Meerbeek
OC Berkenhof + parking
OC Atrium

aantal EV
26
22
10
9
7
6
6
5

Gemeenteplein Everberg, Dorpsplein Erps-Kwerps, JH Den Uyl,
Scoutslokalen Kortenberg
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1.2 Cultuur
a. Ondersteuning van socio-culturele verenigingen
Subsidie
In 2017 werden voor de derde keer subsidies uitgekeerd via het nieuwe subsidiereglement. Er werd
een budget van 21327.67 euro verdeeld over 40 verenigingen. Het uitgangspunt van het reglement
‘verenigingen die zich meer inspannen worden harder beloond’ blijkt ook in praktijk te kloppen.

b. Levenslang en levensbreed leren
Kortenberg is ingestapt in het project ‘Altijd geslaagd’ van Vormingplus Oost-Brabant. Samen met
Bertem, Huldenberg, Tervuren en Herent biedt Kortenberg ieder jaar een mooie resem van
vormingsactiviteiten aan met als doel dat de inwoners van de verschillende gemeentes kunnen
participeren aan alle activiteiten. Voor het seizoen 2017-2018 staan o.a. milieuvriendelijk bewaren,
kleur & stijl, Is naaien iets voor mij?, … op de agenda. De eerste activiteiten gingen al door in het
najaar van 2017 en waren succesvol.

c. Kunst en kinderen
Schoolprogrammatie
In 2017 werd er goed gebruik gemaakt van het schoolaanbod, opgesteld door de cultuurdienst. Vooral
de voorstellingen in de kleuterklassen waren erg succesvol.
Familieprogrammatie
Tijdens de krokus- en herfstvakantie werd er telkens een filmnamiddag georganiseerd i.s.m. de
Gezinsbond.
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Op zondag 19 november deden de cultuurdienst en de Bib voor
de derde keer mee aan de Kunstendag voor kinderen. In de Bib
ging de creatieve workshop ‘Zie wat jij ziet of niet’ door in
samenwerking met Artforum vzw.

Actieve kunstbeleving
Dit jaar vond er tijdens de zomervakantie een musicalstage, (avo)n(a)tuurweek en kunstenweek plaats.
Tijdens de kortere vakantie was er een creastage voor kleuters en een muziekdriedaagse. De
tienertweedaagse werd afgelast wegens te weinig inschrijvingen.

d. Amateurkunsten
Op zondag 7 mei organiseerden we voor de tweede keer
de cultuurmarkt in Meerbeek. Kunstenaars vanuit allerlei
kunstdisciplines konden hier tentoonstellen. Zo waren er
schilderijen,
beeldhouwwerken,
fotografiewerken,
juwelen, wenskaarten,… Bezoekers en deelnemers
waren na afloop erg tevreden.

Er vond dit jaar één 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. Er werd in 2017 ook verder gewerkt met de partiturenbib. Verenigingen kunnen zo
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 2 juli vond in het centrum van Meerbeek
‘Kortenberg Feest’ plaats. Het werd een namiddag met
straattheateracts, animatie en standjes van lokale
verenigingen.
In 2017 organiseerden we voor de zesde 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. Kortenbergenaren blijken wel hun
weg te vinden naar deze ontmoetingsgelegenheid.
In kader van ‘De Week van de smaak’ ontvingen we Dorien Knockaert met haar lezing over
‘superfoods’ in de Bib. Nadien bereidden de dames van Femma Kortenberg lekkere hapjes voor de
bezoekers. Het was een gesmaakte avond.
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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 2017 werd in samenwerking met de seniorenraad een voorstelling rond ‘afscheid’ georganiseerd in
OC Berkenhof.

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 gesubsidieerd wordt. Hierdoor daalde het
aantal aanvragen een klein beetje. Er werden in 2017 17
aanvragen voor een buurtfeest gedaan. Naast financiële steun
kunnen de aanvragers ook beroep doen op materiële
ondersteuning.

Op de eerste dag van het nieuwe jaar werd voor de
zevende keer ‘DAG1’ georganiseerd. Een gezellig
samenzijn in de nieuwjaar sfeer met een act, een hapje en
een drankje, … Dit jaar stond de avond in het thema
‘Venetië’ met o.a. pizza’s, operamuziek, … De avond
ging voor door in het mooie decor van het abdijpark.
‘DAG 1’ is een vaste waarde geworden waar mensen
ieder jaar afspreken om elkaar te ontmoeten op nieuwjaar.

h. Erfgoed
Samen met het Erfgoedhuis werd de erfgoeddag georganiseerd rond het thema ‘Zorg’. Het
Erfgoedhuis zette een tentoonstelling op met foto’s, schetsen, attributen, …
Tijdens de Open Monumentendag op zondag 10 september konden geïnteresseerden een bezoek
brengen aan het Pachthof van de zeven Slapers. Er was ook een expo, verzorgd door het erfgoedhuis
en een gegidste huifkartocht of wandeling langs de pachthoven. Het mooie programma heeft heel veel
bezoekers gelokt.

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.
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In samenwerking met Toerisme Vlaams-Brabant werd een nieuwe witloofroute op het fietsnetwerk
uitgestippeld. Er werd ook deelgenomen aan het project Mysterieuze Bossen, een bundeling van
allerlei activiteiten van de plaatselijke verenigingen met als hoofdevenement de fakkeltocht van het
Silsomhof.
Zelf maakten we drie toeristische promofilmpjes van de gemeente
Via de Vlieg-app kunnen kinderen tussen 6 en 12 jaar op zoek gaan naar een verborgen schat. Er werd
een fietstocht uitgewerkt rond het thema geur.

1.3 Bibliotheek
a. Collectieaanbod
- Fysieke collectie
De Bib telde in 2017 119.264 uitleningen van fysieke materialen. De volledige collectie van 48.032
materialen ging dus zo’n 2,5 keer de deur uit.
Gedrukte materialen
Materiaal
Jeugd fictie
Jeugd strips
Jeugd non-fictie
Subtotaal jeugd

Bezit
12543
2330
3691
18564

Uitleningen
36354
16708
6003
59065

Uitleenfrequentie*
2,898349677
7,170815451
1,626388513
3,181695755

Volwassenen fictie
Volwassenen strips
Volwassenen non-fictie
Subtotaal volwassenen

6749
1645
9008
17402

17156
2669
11454
31279

2,542006223
1,622492401
1,271536412
1,797437076

Tijdschriftnummers

2579

4110

1,593640946

94454

2,450486444

Totaal gedrukte materialen 38545
Audiovisueel materiaal
Materiaal
Cd jeugd
Cd volwassenen
Subtotaal cd

Bezit
365
3375
3740

Uitleningen
1439
4087
5526

Uitleenfrequentie*
3,942465753
1,210962963
1,477540107

Dvd jeugd fictie
Dvd jeugd non-fictie
Dvd volwassenen fictie
Dvd volwassenen non-fictie
Subtotaal dvd

844
33
1683
78
2638

6783
96
8050
106
15035

8,036729858
2,909090909
4,783125371
1,358974359
5,69939348
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Totaal audiovisueel
6378
20561
3,2237378
materiaal
* De uitleenfrequentie is het aantal uitleningen van een collectie of een collectieonderdeel gedeeld
door de omvang van die collectie of het collectieonderdeel (het bezit). Het resultaat is het aantal keer
elk item binnen een collectieonderdeel werd uitgeleend. Dat cijfer kan in onze Bib theoretisch gezien
niet hoger liggen dan 12, aangezien er een uitleentermijn geldt van 4 weken.
Uit de tabellen valt op te maken dat de jeugdcollectie in 2017 beter scoorde dan die voor de
volwassenen, hetgeen vooral te danken is aan de grote uitleenfrequentie bij de strips. Ook de dvd’s
doen het, zowel bij de jeugd als bij de volwassenen, nog steeds erg goed en dat ondanks allerlei
digitale alternatieven zoals streaming e.a.
De collectieonderdelen ‘volwassenen non-fictie’ en ‘cd’s volwassenen’ werden in 2017 het minst
uitgeleend. In 2018 zullen die collectieonderdelen
dan ook wat slinken in omvang.
- Digitale collectie
De Bib leent sinds 1 juli 2017 e-readers uit. We
startten met 5 e-readers maar breidden al snel uit
naar 15 e-readers. De e-readers zijn een succes.
Eind 2017 stond de teller op 96 uitleningen. Elke
e-reader is dus op een halfjaar tijd maar liefst zes
keer uitgeleend. De Bib beschikt intussen over een
collectie van zo’n 180 e-boeken.
In 2017 werden in totaal 174 Fundels (= digitale prentenboeken) uitgeleend door 31 unieke gebruikers.

b. Activiteitenaanbod
-

Aanbod volwassenen

Er vonden in de Bib in 2017 in totaal 14 avondlezingen plaats. Zo mochten we onder anderen auteurs
Pieter Serrien en Rudolf Hecke verwelkomen en kregen we striptekenaar Charel Cambré over de
vloer. Claudia van Avermaet (zus van) gaf een infosessie over gezonde voeding en koppelde er een
druk bijgewoonde yogasessie aan vast. Ouders kregen dan weer tips over opvoeden tijdens de
verschillende sessies van ‘Waarom? Daarom’, met thema’s als ‘Slaapproblemen bij kinderen’, ‘Burnout bij kinderen’ en ‘Een nieuw samengesteld gezin’. Voor het eerst konden bezoekers in de Bib ook
voor kleding- en stijladvies terecht in de Bib, en dat in samenwerking met Vormingplus.
De Bib speelde net als de voorbije jaren ook in 2017 in op de actualiteit en organiseerde verschillende
activiteiten in het kader van themaweken of -dagen. Zo vond naar aanleiding van Safer Internet Day de
vormingsavond ‘Onze kinderen veilig online’ plaats en tijdens de Nacht van de Geschiedenis kon het
publiek komen luisteren naar een uiteenzetting over de geschiedenis van de muziek in Kortenberg van
1400 tot nu. In het kader van de Week van de Smaak kwam Dorien Knockaert dan weer iets vertellen
over superfoods.
Alle avondactiviteiten samen trokken 402 bezoekers, wat neerkomt
op een gemiddelde van 28,7 bezoekers per lezing.
In 2017 werd het concept ‘Digidokter’ gelanceerd in de Bib. Elke
laatste zaterdag van de maand kan iedereen in de Bib terecht met
zijn of haar vragen over smartphones of tablets. De Digidokter
maakt de bezoekers eerst wegwijs in een bepaald thema en houdt
vervolgens ‘spreekuur’. Tijdens het spreekuur beantwoordt de
Digidokter allerlei vragen over onderwerpen als sociale media,
apps, smartphone-instellingen enzovoort. Voor het concept Digidokter werd oorspronkelijk
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samengewerkt met Seniornet maar wegens gebrek aan succes werden meer professionele partners
gezocht, zoals BiB IDee en Appstublieft. Het aantal bezoekers gingen sindsdien spectaculair de hoogte
in.
Ook de intussen traditionele filmvoorstellingen in de wintermaanden werden in 2017 voortgezet. De
films ‘Belgica’ (24 bezoekers), ‘Spotlight’ (21 bezoekers) en ‘L’oei du cyclone’ (12 bezoekers)
kwamen begin 2017 al aan bod; eind 2017 was het de beurt aan ‘Ex-Machina’ (21 bezoekers), ‘Quand
on a 17 ans’ (20 bezoekers), ‘The Handmaiden’ (25 bezoekers) en de familiefilm ‘Beauty and the
beast’ (22 bezoekers). De Bib is partner van zowel het Holebifilmfestival Vlaams-Brabant als van het
Afrika Filmfestival.
Voor het eerst sinds lang werd de Bib in 2017 opnieuw als
tentoonstellingsruimte gebruikt. De tentoonstelling ‘Weg van de
weg’, een kruispunt van foto’s en gedichten, gaf een overzicht van de
wandelingen die fotograaf Jos Verhoogen en dichter Bruno Neuville
samen maakten in Kortenberg en Bertem tijdens de periode van
januari 2015 tot januari 2017. Heel wat nieuwsgierigen vonden de
weg naar de tentoonstelling, die liep van 5 t.e.m. 22 mei.
- Aanbod jeugd
Ook in 2017 werd er elke eerste woensdag van de maand (uitgezonderd juli en augustus) voorgelezen
en geknutseld in de Bib. Gemiddeld bereikten we per voorleessessie 23 kinderen.
Tijdens de Digitale Week, die in 2017 voor het eerst
samenviel met de herfstvakantie, trokken we
volledig de kaart van de jeugd. Kinderen konden in de
Bib terecht voor een workshop 3D-printen of
Arduino, maakten hun eigen online game met Sketch
Nation of programmeerden zelf een mBot-Robot. Ook
in 2018 zullen we tijdens de Digitale Week, die
opnieuw deels in de herfstvakantie valt, vooral
inzetten op een jeugdig publiek.
Ook tijdens de andere schoolvakanties werden er
allerlei activiteiten voor de jeugd georganiseerd. Zo
vierden we in de krokusvakantie carnaval in de Bib en konden kinderen in de paasvakantie papieren
paaseitjes komen zoeken en die inruilen voor een echt exemplaar. In de zomervakantie was het weer
tijd voor de Schatten van Vlieg, met voor het eerst ook een fietszoektocht. Ook werd afgelopen zomer
het nieuwe leesbevorderingsproject ‘Leesbeesten’ uitgewerkt. Kinderen met een volle leeskaart
mochten op de foto en kregen een kleurrijk potlood mee naar huis. Tijdens de kerstvakantie kon
iedereen naar de animatiefilm ‘Lego Batman Movie’ komen kijken en er was ook plaats voor cultuur
met ‘Ooit’, een muzikaal verteltheater door Creatief Atelier Pikarnel.
De Jeugdboekenweek veranderde het afgelopen
jaar opnieuw in een Jeugdboekenmaand. Er werd
door de bibliotheekmedewerkers een spel in elkaar
gestoken rond het thema ‘M/V/X’. Buiten de
schooluren konden gezinnen in de Bib terecht voor
verschillende opdrachten rond gendergelijkheid.
Tijdens de Jeugdboekenmaand gingen we ook de
digitale toer op met een ‘Green key’, waarbij
kinderen op de cover van hun favoriete boek
werden getoverd.
Voor Kunstendag voor Kinderen sloegen de Bib en de dienst Cultuur opnieuw de handen in elkaar
bij het aanbieden van de creatieve workshop ‘Zie wat jij ziet of niet’ door Artforum vzw.
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c. De cijfers
Maand
januari
februari
maart
april
mei
juni
juli
augustus
september
oktober
november
december

Bezoekers
4963
4883
4705
/
/
/
/
3157
4304
4929
4629
7828

In 2017 telde de Bib 4.303 actieve leners. Dat wil zeggen: mensen die tussen 1 januari 2017 en 31
december 2017 uitleningen hebben verricht. Kortom, de Bib telde in 2017 4.303 geregistreerde
klanten. Volwassenen maken het grootste deel van ons klantenbestand uit, gevolgd door jongeren en
kinderen van lagere schoolleeftijd (zie grafiek links).
De Bib telt natuurlijk niet enkel geregistreerde leners, maar ook bezoekers. Naast leners, zijn dat ook
mensen die aanwezig zijn op een (avond)activiteit of gewoon de krant komen lezen. De bezoekers
worden automatisch geteld door de beveiligingspoortjes aan de ingang van de bibliotheek (zie tabel
rechts). Door een defect van de beveiligingspoorten zijn er geen cijfers van de maanden april, mei, juni
en juli.

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 46 clubs een aanvraag tot subsidies in. Alle clubs hebben effectief sportsubsidies
ontvangen. Samen goed voor het volledig beschikbare budget: 12.000 euro.
Daarnaast maakten 4 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:
- Eerste Hulp Bij Sport Ongevallen: 6 september 2017, 12 deelnemers
- Delegeren kun je leren: 13 november 2017, via Dynamo project
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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 15 clubs met jeugdwerking hiervan
genieten en kregen zij alles tezamen een ondersteuning van 15.500 euro.

d. Anders georganiseerde sport: de scholen
Op vrijdag 26 september namen er 1.159 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.
In 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 32
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 11 deelnemers.
Voor de tweede keer ging er een avontuurkamp door i.s.m. de cultuurdienst. In dit kamp gingen
avontuur, natuur, beweging en creativiteit hand in hand. Hiervoor waren 77 deelnemers ingeschreven.
2008
Kleutersportkamp 30
Omnisportkampen 420
Avonturenkamp
Tienersportkamp
Turnkamp
Voetbaldriedaagse

2009
60 (2)
428

2010
60 (2)
398
19

2011
50 (2)
431
15

2012
33
407
16
14
27

2013
30
406
/
13
30

2014
30
400
/
12
30
33

2015
30
397
/
15
30
37

2016
25
401
68
15
25
/

2017
32
397
77
11
30
/

1.5 Jeugd
In 2017 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 2017 konden de drie jeugdverenigingen rekenen op financiële
ondersteuning voor de jeugdkampen, onder de vorm van kampsubsidies,
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subsidies voor de aankoop van veiligheidsmateriaal en subsidies voor voedselveiligheid en
vervoersubsidies.
In 2017 werden er ook 2 jeugdevenementen financieel ondersteund met het – in december 2016
goedgekeurde - reglement ter ondersteuning van grootschalige jeugdevenementen.
Ondertussen een standaard, werd er in 2017 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 jeugdverenigingen- en clubs:
Daspiradosfuif, 352-fuif en Toernee General.
Op Toernee General werd voor het eerst echt gebruikt gemaakt van de Safe Party
Zone-software die in 2016 werd aangekocht. Hiermee werd aan de inkom
identiteitscontrole gedaan. De software kent tot hiertoe 5 personen die een
toegangsverbod van 4 maanden opgelegd kregen.
De jeugdhuizen konden opnieuw genieten van Sabam- en billijke
vergoedingssubsidies. In 2017 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 19de editie toe was. Het was opnieuw een geslaagde editie. De
jeugdhuizentoer en de kidsnamiddag werden dit jaar in een nieuw jasje gestoken. Het was een
geslaagd succes en kent mits het afvijlen van de scherpe puntjes nog verbeterd worden.
Tijdens Toernee General ondersteunt het gemeentebestuur de jeugdraad in het organiseren van
Toernee General (de kidsnamiddag + de fuif) en geeft de jeugdraad daarom 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 2017 24 van deze aanvragen binnen.

b. logistieke en materiële ondersteuning
Alle jeugdverenigingen en jeugdhuizen/clubs zijn ondergebracht in gemeentelijke infrastructuur.
De werken aan de Chirolokalen van Everberg zijn sinds april 2017 bezig. Momenteel is de bouw
nog niet helemaal rond en werd er enige vertraging opgelopen. De definitieve gebouwen zouden er
tegen de zomer moeten zijn.

Eind december werd er heel wat nieuw spel-, sport-, knutsel- en
poetsmateriaal aangekocht voor speelplein Alles Kids.
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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.
In 2017 werden de plannen voor de aanleg van een
avonturenpad in De Rotte Gaten werkelijkheid. In september
werd er aan de werken begonnen. De laatste dingen (bv.
wilgenhut en –tunnel) moeten nog worden gerealiseerd, daarom
wordt de officiële opening pas voorzien op 15 april 2018. Het
grootste deel van dit project werd echter al wel in het najaar van
2017 gerealiseerd.
Tijdens alle vakanties, met uitzondering van de kerstvakantie,
werd er speelpleinwerking, met een aparte tienerwerking,
georganiseerd. Het aantal deelnemers steeg met lichte mate en situeert zich op gemiddeld 75 kinderen
tijdens de zomervakantie.
We kunnen nog steeds rekenen op een grote groep gemotiveerde animatoren. Tijdens zomer 2017
mochten we 14 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 lopen behoorlijk vlot. In 2017 hebben we geen enkele activiteit
moeten
annuleren
wegens
te
weinig
deelnemers.
In 2017 vond het minifestival ‘ZAPfest’ voor 12 tot 15-jarigen
voor de 3de maal plaats. Dit wordt ondertussen een vaste waarde
in het aanbod. Het festival mag op heel wat succes rekenen en
kende in 2017 een opkomst van ongeveer 350 tieners.

In april organiseerden we in Kortenberg de Buitenspeeldag. Ook
deze namiddag werd een succeseditie. Opnieuw konden we
rekenen op de hulp van de animatoren van de speelpleinwerking.
We boden die dag een draaimolen, een Melt Down Mega Sweeper, een pannavoetbal, een
schminkstand, allerlei volksspelen, springkastelen en reuzespelen aan.
De Buitenspeeldag van 2018 staat gepland op 18 april 2018 te Erps-Kwerps.
Ook in 2017 konden scholen beroep doen op het scholenaanbod vanuit de jeugddienst.
De spelbegeleiding voor het inleefspel “Democracity” werd in totaal 6 keer aangevraagd. De scholen
die hier gebruik van gemaakt hebben zijn Mater Dei, De Klimop, Hertog Jan en De Boemerang.
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In 2017 organiseerden we voor de 2de maal kleuterkampen in de zomer. De jeugddienst breidde
hierdoor haar werking uit en kwam tegemoet aan de vraag van ouders om een uitgebreider aanbod
voor kleuters te realiseren. In 2016 waren beide kampen volzet en bleef er vraag van ouders komen.
Daarom werd er beslist om in de zomer van 2017 3 kleuterkampen te organiseren met telkens 45
plaatsen. Ook deze drie kampen kenden heel wat succes en waren onmiddellijk volzet. De drie kampen
blijven daarom een vaste waarde in ons aanbod.
In de kerstvakantie 2017 organiseerde de jeugddienst voor de 2de maal een
Binnenspeeldag. Dit keer vond deze plaats in de sporthal van Colomba. Het werd
opnieuw een succes. Er werden ongeveer 500 kinderen ontvangen die een hele
namiddag konden ravotten.

2 Participatie
2.1 Dit deden we samen
a. Gezamenlijke ondersteuning van het aanbod
In 2017 werd de participatienota ingediend en goedgekeurd door de Vlaamse Overheid.
De Vrijetijdspas werd in het leven geroepen en via dit systeem konden mensen in armoede aan
een goedkoper tarief deelnemen aan culturele, sportieve en jeugdactiviteiten.
Voor de cliënten van het Welzijnshuis werden ook twee daguitstappen ingericht. De eerste bracht ons
naar Diest, de tweede naar Planckendael.

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 2016 werden ook in 2017 heel wat avondlezingen georganiseerd in samenwerking met
enkele erkende Kortenbergse verenigingen. Het gaat onder meer om de lezingen ‘Elke dag angst. Vbommen in Antwerpen’ door Pieter Serrien en ‘De geschiedenis van de muziek in Kortenberg van
1400 tot 2017’ door oud-burgemeester Henri Vannoppen.
b. Scholenwerking
De Bib zette ook in 2017 hoog in op de
samenwerking met de verschillende scholen in onze
gemeente. Het leesbevorderingsproject voor de
tweede en vierde leerjaren, onder de vorm van
schatkisten en reiskoffers, werd ook het afgelopen jaar
voortgezet. Het project werd naar jaarlijkse gewoonte
afgesloten met de Eindfeesten. Tijdens de
Jeugdboekenmaand, die draaide rond het thema
‘M/V/X’ werden alle kinderen van het derde en vijfde
leerjaar opnieuw uitgenodigd in de Bib. Maar liefst
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423 leerlingen kwamen langs voor een interactief spel rond gendergelijkheid.
Op regelmatige tijdstippen werden er boekenboxen geleverd in alle scholen en in een aantal kribbes.
Ook vonden er 21 introductiebezoeken plaats voor verschillende klassen, met als doel de leerlingen
bekend te maken met onze bibliotheek en de werking ervan.
Voor de klasbezoeken werden in de loop van 2017 vrijwilligers aangetrokken. Zij vertegenwoordigen
de bibliotheek in de verschillende klassen en lezen een verhaal voor.
De scholenwerking werd in 2017 trouwens gedigitaliseerd, want intekenen voor schoolactiviteiten
gebeurt sinds vorig jaar met een intekenkalender op de website van de Bib.
c. Specifieke doelgroepen
Net als in 2016 bracht ook in 2017 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 residentie Hertog Jan, zodat
ook deze bewoners onze materialen in handen krijgen. Alle
senioren werden op 10 oktober uitgenodigd in de Bib voor
de voorstelling ‘Ondeugend ouder worden’ van Zaki. De Bib
gaf in 2017 ook logistieke ondersteuning aan de leesclub
van 55plus Kortenberg.
De Bib werkte het afgelopen jaar ook samen met het CVO
en Open School. De Bib dient dan als oefenklas Nederlands,
of de NT2-cursisten kunnen er terecht voor een film of
auteurslezing. Zo werden in 2017 de Vlaamse films ‘Man
zkt. vrouw’ opnieuw vertoond en konden de leerlingen
komen luisteren naar Siska Goeminne, die in de Bib te gast
was met haar poëtisch vertelsalon over leven en liefde.
Leerkrachten en opvoeders konden dan weer in de Bib
terecht voor het praatcafé ‘Bijtanken over opvoeden’, in het kader van de Week van de Opvoeding.
De Bib was verder aanwezig op evenementen als de Kringlooptuindag en de tweede editie van de
Wereldmarkt, een organisatie van de GROS Kortenberg.

2.4 Sport
a. Proeven van sport
In 2017 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 11 februari met 167 deelnemers uit Kortenberg
en de gratis zwemdag in sportoase op 28 en 29 december met 259 deelnemers uit Kortenberg.
Op 25 juni konden 27 beginnende fietsertjes deelnemen aan de
actie ‘Kijk, ik fiets!’. Zij leerden onder begeleiding in de sporthal
van Kortenberg veilig fietsen zonder zijwieltjes.
Op zondag 25 juni stond de fiets- en wandelhappening op het
programma.
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Op 4 en 6 juli werd deelgenomen aan een sport- en speldagen in provinciedomeinen te Diest en
Kessel-Lo. Hier namen 120 kinderen aan deel. Op het programma stonden allerlei leuke activiteiten
en in Diest werd er natuurlijk ook in het water geplonsd.
Op 23 augustus trokken we met de tieners uit onze sportregio naar ‘Airzone’ te Kontich.
Op 27 juli gingen 35 tieners een dag naar zee waar ze in Westende kennismaakten met verschillende
watersporten.
Op 30 oktober ging er een ski-initiatie door te Peer waar 15 tieners aan deelnamen.
Tenslotte werd er een geocaching voor gezinnen georganiseerd. Dit ging door op 8 oktober te OudHeverlee.
De gemeente Kortenberg verkoopt beurtenkaarten van zwembad ‘De Motte’ te Zaventem aan haar
inwoners aan voordeliger tarief (5 euro per beurtenkaart). In totaal werden er in 2016 meer dan 500
beurtenkaarten verkocht.

b. Specifieke doelgroepen: integratie via sport
De Fietslessen voor volwassenen werden in 2017 opnieuw
georganiseerd. Er waren 16 deelnemers.
Aan de gemeentelijke sporteldag in oktober te Colomba namen
69 vijftigplussers deel.
Met de sportregio werd er een sporteldag aan zee georganiseerd.
Via de Sportregiowerking Dijle-Hageland kunnen jongeren
met een mentale beperking jaarlijks deelnemen aan sportdagen voor
jongeren met een mentale beperking.
- Sport-AVAL: 30 mei 2017 in Zoutleeuw met 250 deelnemers
- Junior Sport-AVAL: 16 mei 2017 in Bierbeek (i.s.m. andere
regiowerking) met 400 deelnemers
De sportregio organiseerde een G-sportkamp in Kortenberg. Dit vond
plaats van 28 tot 31 augustus en telde 16 deelnemers.
Samen met zes andere gemeenten organiseerde de sportdienst van Kortenberg een sportdag voor
haar personeelsleden. Hieraan namen 365 collega’s uit de sportregio deel. Zij konden op 12
september een halve of een hele dag sporten te Lubbeek.

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 worden intensief gebruikt.
In de inkomhal van het administratief centrum en aan de Uitbalie bevindt zich een infoscherm waarop
de activiteiten van verenigingen voorgesteld worden.
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b. Communicatie met en tussen de adviesraden
Dit gebeurde op de adviesraden zelf en via het vrijetijdscoördinatieoverleg dat doorging in februari
2017.

3.2 Cultuur
a. Cultuurraad
Georges Tonla Briquet (voorzitter), Dirk De Bock
(ondervoorzitter), Toos Janssen (secretaris) en
Daniël Janssens (penningmeester) vormen het
dagelijks bestuur van de cultuurraad. Er hebben
opnieuw 4 raadvergaderingen plaatsgevonden met
gemiddeld een 30 tot 40-tal aanwezigen. Op de
cultuurraad van 14 december werden de
cultuurkampioen voor 2017 in de bloemetjes gezet.
Dit jaar was dit fotograaf Jos Verhoogen uit ErpsKwerps.

b. Sectoroverleg
Er werd met twee sectoren apart samengekomen 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. Op de cultuurraad van december werd beslist om voorlopig geen overleg met de
socio-culturele verenigingen meer te laten doorgaan, gezien de animo hierrond steeds verder afneemt.

c. Communicatie naar inwoners
In 2012 startte de cultuurdienst met een facebookpagina. Deze werd in 2017 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. Bibliotheekcommissie
Er hebben in 2017 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 bibliotheekgebruikers. De voorzitter is
Henri Vannoppen.
b. Overleg
Bibliotheek Kortenberg maakt deel uit van de bibliotheekregio Leuven. In 2017 kwamen de
bibliothecarissen van de regio in totaal vier keer samen om ideeën uit te wisselen en afspraken te
maken voor het organiseren van overkoepelende activiteiten. De provincie Vlaams-Brabant bood in
2017 voor de laatste keer ondersteuning, gezien de beslissing van de Vlaamse Regering dat de
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Vlaamse provincies vanaf 2018 geen persoonsgebonden bevoegdheden meer zullen uitoefenen. In
2018 zal de regiowerking zich autonoom voortzetten, al is nog niet duidelijk onder welke vorm.
c. Communicatie naar inwoners
In 2017 werd onze blog nogmaals vernieuwd met een digitale intekenkalender voor de scholen. De
leerkrachten kunnen de intekenkalender gebruiken om hun klas in te schrijven voor bijvoorbeeld een
introductiebezoek, voorleessessie of een activiteit in het kader van de Jeugdboekenmaand.

Tijdens de Digitale Week 2017 werd ook de Instagrampagina van de Bib gelanceerd. Soms zegt een
beeld immers veel meer dan enkel woorden. Met de Instagrampagina, waarbij de nadruk ligt op het
delen van beelden van activiteiten in de Bib, van het leven achter de schermen of van bijvoorbeeld
nieuwe aanwinsten in de collectie, willen we vooral jongeren bereiken.
Verder beschikt de Bib sinds enkele jaren over een Facebookpagina, waar alle activiteiten en
nieuwtjes worden aangekondigd. De Facebookpagina telt zo’n 725 ‘fans’. Voor de aankondigingen
van activiteiten wordt tot slot ook gebruik gemaakt van Zoeklicht en de UiTdatabank en er worden
steeds flyers en affiches gemaakt.

3.4 Sport
a. Overleg
Op 30 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 2017 door onder andere aanwezig te zijn op de vijf
vergaderingen van de raad van bestuur en op de algemene vergadering.
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De kampioenenhuldiging, georganiseerd door de sportraad en de sportdienst, ging door op 1 januari
2017. Er werden in totaal 14 Kortenbergse sportkampioenen gehuldigd. Er de trofeeën voor
sportverdienste en uitzonderlijke sportprestatie werden uitgereikt.

3.5 Jeugd
Kosteloos 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.
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 2017 door onder andere aanwezig te zijn op 11 van de
12 jeugdraden, het verslag te schrijven en door ervaringsdeskundigheid en advisering over het
jeugdbeleid mee te geven. De jeugdraad schreef dit jaar ook een uitgebreid advies m.b.t. de grote
Kortenberg enquête.
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.
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 2017
bestond Toernee General 19 jaar.
Kindergemeenteraad: Door een gebrek aan vrijwilligers is deze nog niet
opgestart geraakt.
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4 Ruimte
4.1 Cultuur
a. Gemeenschapscentrum Colomba
In GC Colomba gebeurde geen grote werken in 2017. Er werden wel de gebruikelijke
onderhoudswerken uitgevoerd.

b. De ontmoetingscentra
De voorbereidingen werden getroffen om OC Berkenhof te renoveren.
De verenigingen zochten een ander onderkomen.

c. Het erfgoedhuis
In 2017 werd de zolder van het erfgoedhuis helemaal
gerenoveerd waardoor dit nu een mooie, bijkomende ruimte is
voor het bewaren van materiaal.

4.2 Bibliotheek
a. Nieuwe openingsuren
In het najaar van 2017 voerde het gemeentebestuur een nieuw dienstverleningsconcept in, met onder
meer een snel- en themabalie en nieuwe openingsuren. Ook de openingsuren van de Bib wijzigden,
om zoveel mogelijk aan te sluiten bij de openingsuren van de andere diensten.
Openingsuren vóór 1/9/2017

Openingsuren sinds 1/9/2017

Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

Maandag

10 tot 19 u.
Gesloten
13 tot 19 u.
10 tot 19 u.
13 tot 19 u.
10 tot 13 u.
Gesloten

Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag
Zondag

9 tot 12 u. en 16 tot
19 u.
9 tot 12 u.
9 tot 19 u.
9 tot 12 u.
9 tot 19 u.
9 tot 12 u.
Gesloten

Het totaal aantal openingsuren ging van 33 naar 35. Een evaluatie volgt na een periode van 6 maanden.
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b. De Bib van de Toekomst
Eind 2017 werd het traject ‘Bib van de Toekomst’ opgestart. Het ontwerpbureau Pars Pro Toto gaat de
komende maanden samen met het bestuur en de bibliotheekmedewerkers op zoek naar het DNA van
de bibliotheek van de toekomst. Daarin wordt vooral gekeken naar welke functies de bibliotheek over
X-aantal jaar zal gaan vervullen en wat de impact daarvan zal zijn op de ruimte.

4.3 Sport
De inkomhal van sporthal Colomba kreeg een grondige facelift.

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 april 2017 opgestart. Omwille van enige
vertraging zullen de gebouwen pas tegen de zomer van 2018 in gebruik genomen kunnen worden.
In het najaar van 2017 werd de aanleg van een avonturenpad in De Rotte Gaten in Meerbeek
gerealiseerd.

5 Interne organisatie
5.1 Dit deden we samen

a. Uitbalie
Via de gemeentelijke webstek kan men online een aantal
aanvragen doen zoals infoportieken, erkenning vereniging,
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). De openingsuren
werden aangepast.

b. 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.
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5.2 Cultuur
In 2017 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.

5.3 Bibliotheek
Op 1 september 2017 ging Bea Pierlé met pensioen. Simone Frankort, die sinds 2016 halftijds in de
Bib werkte, vervangt Bea en werkt sindsdien voltijds. Op 1 september 2017 vervoegde ook Kim Claes
het bibliotheekteam. Zij neemt tijdelijk de uren op van collega’s met ouderschapsverlof of in
loopbaanonderbreking.
Het afgelopen jaar volgden verschillende personeelsleden een opleiding om de bibliotheekwerking de
optimaliseren en professionaliseren. De opleidingen hadden zowel betrekking op algemene
vaardigheden (leidinggeven, het voeren van feedbackgesprekken, …) als op bibliotheekspecifieke
materie (infodagen Zomer van Vlieg en Jeugdboekenmaand, congres ‘Informatie aan Zee’, infodag
makerspaces, … ).

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, Binnenspeeldag, ZAPfest,
kleuterkampen…
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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