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Praktische informatie
Wachtdienst apothekers

Gratis veiligheidsadvies woning

U kunt de apothekers van wacht raadplegen op het telefoonnummer 0900 10 500 (max. € 0,50 / min. vanaf het vaste telefoonnetwerk) of op de webstek www.apotheek.be.

016 85 34 00
technopreventie@politieherko.be.
www.politieherko.be

Wachtdienst huisartsen

Huisvuilkalender

Bij afwezigheid van uw huisarts, ‘s nachts, tijdens het
weekend (zaterdagochtend 8 u. tot maandagochtend 8 u.) en
tijdens de feestdagen, kunt u de dokter van wacht bereiken op het
telefoonnummer 070 25 70 25 (max. € 0,30 / min. vanaf het vaste
telefoonnetwerk).

Wachtdienst tandartsen
Op zaterdag, zondag en feestdagen van 9 tot 18 u. kunt u terecht
op een centraal oproepnummer 0903 39 969 (max. € 1,50 / min.
vanaf het vaste telefoonnetwerk).

Wachtdienst dierenartsen

Ã

(na telefonische afspraak)
Wachtdienst regio Kortenberg (incl. deelgemeenten), Bertem,
Steenokkerzeel, Zaventem
1-2 juni:
Dr. Van Tricht - 02 759 77 02
8-9 juni:
Dr. Van Kets - 02 720 51 77
15-16 juni:
Dr. Vanrossem - 0475 51 78 62
De informatie over de overige permanenties van deze wachtdienst
vindt u van zodra beschikbaar op www.kortenberg.be
(Wachtdiensten/Dierenartsen)
Wachtdienst Dierenartsenteam Tervuren, Overijse, Leefdaal, Huldenberg,
Erps-Kwerps, Meerbeek en Everberg
1-2 juni:
Dr. Derom - 02 767 53 42
8-9 juni:
Dr. Tourlouse - 02 688 29 61
15-16 juni:
Dr. Lievens – 02 759 39 21
22-23 juni:
Dr. Peeters – 02 767 73 20
29-30 juni:
Dr. Clarysse – 02 688 29 08

Zitdag RSVZ
Het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen
(RSVZ) heeft zijn zitdag in Kortenberg geschrapt. Voortaan kunt u
terecht in het Administratief Centrum van:
• Leuven: elke dag tijdens de kantooruren
• Zaventem: iedere derde maandag van de maand van 10 tot 11 u.

Juridisch advies (Eerstelijnsbijstand)
Maandag 3 juni van 16.30 tot 17.30 u. in zaal Hensmans van het
Administratief Centrum (gelijkvloers). Deze dienst is gratis.
U kunt voor juridisch advies ook elke maandag van 9 tot 11.45 u.
gratis terecht bij de Sociale Dienst van het OCMW. Bij voorkeur
vooraf contact opnemen: 02 755 23 20.

Spreekuur Woonwijzer
Met al uw vragen over wonen kunt u terecht bij Woonwijzer.
Woonwijzer is bereikbaar op 0496 12 86 64 of via
kortenberg@woonwijzermiddenbrabant.be. Elke woensdag van 9 tot
12 u. en vanaf 12 juni ook van 13 tot 16 u. is er spreekuur in het Administratief Centrum (dienst ruimtelijke ordening).

Dinsdag 4 juni: huisvuil en gft
Dinsdag 11 juni: pmd en gft
Vrijdag 14 juni: papier en karton
Dinsdag 18 juni: huisvuil en gft
Dinsdag 25 juni: pmd en gft

Reiniging Leuvensesteenweg
centrum Kortenberg
Maandag 1 juli

Gratis ﬁetsgraveren
Woensdag 5 juni van 13 tot 14 u.
Gemeentelijke Werkplaatsen, Engerstraat 172, Erps-Kwerps

Ombudslijn gemeente
Registreerapparaat 02 755 22 45
Hier kunt u steeds een bericht inspreken of een vraag stellen. Later
wordt u dan gecontacteerd op het door u vermelde
telefoonnummer.

Gemeentelijk crisisnummer
Antwoordapparaat 02 755 22 99
Dit nummer wordt enkel in gebruik genomen bij crisissituaties.

Luchthavenhinder
Hebt u klachten over nachtelijke of andere hinder van vliegtuigen?
Meld deze dan aan de ombudsdienst van de luchthaven. Dit kan:
• elektronisch via een formulier op: www.airportmediation.be
• per fax: 02 277 48 69
• per brief: Ombudsdienst voor de luchthaven Brussel-Nationaal,
City Atrium, Vooruitgangstraat 56, 1210 Brussel

Wachtdiensten allerlei
Lokale politie HerKo (kantooruren) 016 85 34 00 of
info@politieherko.be - www.politieherko.be
Lokale politie (dringende oproepen) 101 of 112
Kinder- en Jongerentelefoon 102
Ambulance/brandweer 100
Vragen over de overheid 1700
Elektriciteitspanne (24/24) 078 35 35 00
Gasreuk (24/24) 0800 65 0 65
Straatlamp stuk (24/24) 0800 63 5 35 of www.straatlampen.be
Ombudsdienst Eandis 0800 6 00 01
Waterdienst De Watergroep (vroeger VMW) EK-EV-ME-deel KO
02 238 96 99
Waterdienst IWVB centrum KO 02 739 52 55 (kantooruren) –
02 739 52 11 (na 16 u.)
MixtICS/Telenet distributiepannes 015 66 66 66
Storing rioleringsstelsel 016 30 13 40
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Gemeenteraad
Gemeenteraad van 15 april 2013
• De gemeenteraad werd geïnformeerd dat de verkiezing van de
leden van de raad voor maatschappelijk welzijn van 2 januari 2013
geldig werd verklaard.
• Het aangepaste arbeidsreglement voor het personeel van de
Kortenbergse gemeentelijke basisscholen werd goedgekeurd.
• De gemeenteraad keurde de statuten van de cultuurraad, de sportraad, de jeugdraad en de seniorenraad voor 2013-2019 goed.
• De gemeenteraad beslist gevolg te geven aan de oproep in het kader
van het Charter voor de toekomst van Kortenberg om zijn rol als
bestuurders zoals bepaald in dit Charter tijdens de komende zes jaar
op te nemen en het beleidsprogramma te stoelen op de grondbeginselen en verbintenissen van dit Charter.
• Het aangepaste organiek reglement voor het gemeenschapscentrum
Colomba werd goedgekeurd door de gemeenteraad. De aanpassingen
hebben te maken met de samenstelling van de raad van beheer, waarbij de afgevaardigden van de politieke strekkingen voortaan worden
toegewezen volgens het systeem D’Hondt. Dit betekent drie afgevaardigden voor CD&V, drie voor N-VA, één voor Open-Vld, één voor Groen.
De afgevaardigden van de gebruikers bestaan uit acht frequente
gebruikers (verenigingen) van het centrum met minimum één vertegenwoordiger uit elke deelgemeente. Daarnaast is ook de vergaderfrequentie van de raad van beheer verlaagd van minstens één keer per
kwartaal naar minstens twee keer per jaar.
• De verantwoordingsnota jeugdbeleid 2012 - waarbij de jeugdwerkprioriteit brandveiligheid verruimd wordt tot jeugdwerkinfrastructuur - werd goedgekeurd door de gemeenteraad.
• De gemeenteraad verklaarde geen meerwaarde te zien in de op te
richten Hoofdstedelijke Gemeenschap van Brussel en bijgevolg geen
overleg te zullen plegen via de Hoofdstedelijke Gemeenschap en
niet deel te zullen nemen aan de vergaderingen van deze nieuwe
instelling wanneer hij daartoe wordt uitgenodigd.
• De gemeenteraad stelde gemeentelijke afgevaardigden aan voor Elk
Zijn Huis, voor Demer en Dijle en voor de overlegcommissie Brussels
Airport.
• De gemeente stelt zich borg voor een lening van 150.000 euro die
de kerkfabriek Sint-Antonius Meerbeek aangaat voor verbouwings-en
instandhoudingswerken aan de gelijkvloerse verdieping van de pastorie van Meerbeek.

• De Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (RUP) ‘Engerstraat’en ‘Schrijnwerkerij
Beyens’ werden deﬁnitief vastgesteld door de gemeenteraad en worden
opgestuurd naar de deputatie Vlaams-Brabant, het agentschap
Ruimte en Erfgoed en de Vlaamse Regering. Op initiatief van minister
Bourgeois (N-VA) loopt wel nog steeds een procedure voor de erkenning van een ruim gebied in het RUP Engerstraat als dorpsgezicht.
• De eindafrekening voor de meerwerken bij de aanpassingswerken
van de feestzaal OC Atrium werd goedgekeurd door de gemeenteraad. De voornaamste meerwerken betreﬀen de nette afwerking
van het verven van de muren en het verwijderen van een asbestcementbord. De totale kost van de werken bedraagt uiteindelijk
296.115,68 euro inclusief btw.
• De eindafrekening voor de herstellingswerken aan het oud gemeentehuis van Everberg werd goedgekeurd door de gemeenteraad. De
totale kost bedraagt 360.456,74 euro inclusief btw.
• De gemeenteraad keurde eveneens de eindafrekening voor het verbeteren van de mobiliteitsknelpunten in het centrum van Everberg
goed. De eindafrekening bedraagt 675.145,04 euro inclusief btw.
• Ook volgende punten werden besproken: het ondertekenen van het
charter van de biodiversiteit, het herstellen van putten op het SintPietersplein in Kwerps, winterschade, het gemeentelijk beleid voor
trage wegen (zie ook het artikel op blz. 6 hierover), de resolutie met
betrekking tot de Hoofdstedelijke Gemeenschap van Brussel, de visie
over de gemeenteﬁnanciën in de nabije en middellange toekomst, het
ondertekenen van het burgemeestersconvenant en de stand van
zaken van de camera’s met nummerplaatherkenning in Kortenberg.
Het verslag van de gemeenteraad van 6 mei 2013 leest u in het volgende nummer van Zoeklicht.

Volgende gemeenteraden
Maandag 3 juni 2013 en maandag 17 juni 2013
De gemeenteraad begint telkens om 20 u. en is openbaar.
De volledige verslagen van de gemeenteraad vindt u, na goedkeuring door de gemeenteraad, op onze gemeentelijke webstek: www.kortenberg.be
Ontvangt u voorafgaand aan de gemeenteraadszittingen graag per e-mail de agenda? Geef dan een seintje aan de dienst Algemene Zaken
via algemenezaken@kortenberg.be.
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Burgerzaken
ZITDAGEN AANGIFTE PERSONENBELASTING
Aanslagjaar 2013 – inkomstenjaar 2012
GEMEENTEBESTUUR

Zoals ieder jaar kunt u bij de gemeente terecht voor hulp bij het invullen
van uw belastingaangifte. Deze zitdagen, georganiseerd door ambtenaren van de FOD Financiën, vinden sinds 2012 uitsluitend plaats in het
Administratief Centrum van Kortenberg (Zaal Hensmans), en niet meer
in de deelgemeenten. Dit omdat de aangiftes nu meteen elektronisch
worden verwerkt en de hiertoe benodigde internetaansluiting enkel in
het Administratief Centrum aanwezig is.
• Donderdag 6 juni van 9 tot 12 u. en van 13 tot 15 u.
• Vrijdag 7 juni van 9 tot 12 u. en van 13 tot 15 u.
Om het invullen van de aangiftes zo correct en vlot mogelijk te laten
verlopen, willen we de belastingplichtigen vragen om alle vereiste
stukken mee te brengen. Deze stukken kunnen onder meer bestaan uit:
• alle inkomstenﬁches van 2012
• strookjes van het in 2012 ontvangen vakantiegeld
• aanslagbiljet in de onroerende voorheﬃng 2012
• eenmalige ﬁscale vrijstellingsattesten van de hypothecaire leningen
en levensverzekeringscontracten afgesloten in het jaar 2012

• betalingsbewijzen van levensverzekeringspremies, kapitaalaﬂossingen, intresten en onderhoudsgelden
• attesten van betaling van kosten voor kinderopvang, pensioensparen, PWA-cheques, …
• strookjes van de in 2012 gedane voorafbetalingen
• opgave van de werkelijke beroepskosten, indien hiervoor geopteerd
werd
• facturen van de uitgaven (werkelijk in 2012 betaald) die in aanmerking komen voor de belastingvermindering voor energiebesparende
uitgaven
U kunt zich uiteraard ook richten tot het kantoor in Zaventem,
Hoogstraat 19. Dit kantoor is iedere werkdag geopend van 9 tot 12 u.
Meer info:
Dienst Burgerzaken
02 755 22 30
burgerzaken@kortenberg.be

Welzijn
ZORGEN VOOR EEN FAMILIELID OF KENNIS MET EEN HANDICAP
U zorgt al enige tijd voor een broer, zus, tante, nonkel, buur, … met een
handicap. Deze persoon woont bij u thuis of woont bij u in de buurt.
Voor deze zorg kunt u beroep doen op ondersteuning door een dienst
pleegzorg.

ouder of een kind met een handicap komen echter niet in aanmerking
voor deze ondersteuning en vergoeding.
Oikonde biedt ook woonbegeleiding aan in een doorstromingshuis of
in huizen voor langer verblijf.

Oikonde Leuven vzw en Onderweg vzw zijn pleegzorgdiensten erkend
door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH)
en werkzaam in Vlaams- Brabant.
Zij bieden begeleiding en een ﬁnanciële vergoeding voor de zorg die u
opneemt (bedrag bepaald door het VAPH). Zorg voor een partner, een
Meer info:
Oikonde Leuven, Tiensevest 17, 3010 Leuven: 016 22 96 13 of
www.oikondeleuven.be
Onderweg vzw, Eénmeilaan 10, 3010 Kessel-Lo: 016 44 97 27 of
www.onderweg.org
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BEGELEID WONEN DRUIVENSTREEK
GEMEENTEBESTUUR

De dienst Begeleid Wonen Druivenstreek ondersteunt volwassen personen met een verstandelijke, motorische of sensoriële beperking. Zij
begeleiden ook personen met een niet-aangeboren hersenletsel of met
autismespectrumstoornissen. Daarnaast bezoeken ze ook mensen aan
huis en is deze dienst volledig gratis.
Volwassenen kunnen bij hen terecht indien zij alleen wonen en een
goedkeuring hebben van het Vlaams Agentschap voor Personen met
een Handicap. Ook personen die op korte termijn plannen om alleen te
gaan wonen, komen in aanmerking voor begeleiding. Ook werd er een
nieuwe dienst opgestart die, op afspraak, minder intensieve ondersteuning biedt: Rechtstreeks Toegankelijke Hulpverlening (RTH).

Het steunpunt Druivenstreek is werkzaam in de regio’s Tervuren,
Overijse, Hoeilaart, Huldenberg en Kortenberg.
Meer info:
02 731 71 18

TEKEN: LAAT U NIET BEETNEMEN
Teken zijn kleine, bruinzwarte, spinachtige parasietdiertjes. Ze vertoeven het liefst in vochtige, bosrijke gebieden, parken en weilanden. Het
hele jaar door zijn ze aanwezig, maar pas wanneer de temperatuur
boven 10°C komt, worden ze actief. De meeste tekenbeten komen dus
voor in de periode van maart tot oktober.
Teken voeden zich met het bloed van mensen en dieren. Ze kunnen niet
vliegen of springen maar laten zich vanuit struiken, varens en hoog gras
vallen op hun ‘gastheer’. Daar zoeken ze een plekje waar de huid dun is
om zich te verankeren. Een beet van een teek is vaak onschuldig en
pijnloos, maar als de teek besmet is met een bacterie kunt u er wel ziek
van worden. De ziekte van Lyme is de meest gekende ziekte, gekenmerkt door een steeds groter wordende rode, ringvormige uitslag die
warm aanvoelt. Als de ziekte niet op tijd wordt vastgesteld, bestaat de
kans op ernstige gezondheidsschade waarbij spieren, gewrichten, het
zenuwstelsel en het hart kunnen aangetast worden.
U kunt pas ziek worden van een tekenbeet als de teek 12 tot 24 uur op
uw huid heeft gezeten. Het is dus heel belangrijk om na elke wandeling

de huid van uzelf en uw kinderen te controleren en om de teek zo snel
mogelijk te verwijderen. Dat doet u best met een speciale tekenverwijderaar – te koop bij de apotheker – of met een pincet met dunne uiteinden. Trek zachtjes met een lichte draaibeweging ter hoogte van de
kop van de teek. Trek nooit aan het achterlichaam, want dan kan ze in
tweeën scheuren. Ontsmet de wonde achteraf met ontsmettingsalcohol en noteer de datum van de tekenbeet in uw agenda. Dat laatste kan
nuttig zijn als u een arts moet raadplegen.
Wanneer gaat u naar de huisarts?
• Als u de teek niet helemaal hebt kunnen verwijderen;
• Als er rode vlekken, hoofdpijn en/of pijn in de armen of benen
optreden na de tekenbeet;
• In geval van hoge koorts en griepsymptomen na een tekenbeet.
Voorkomen is beter dan genezen
Gaat u wandelen, spelen, sporten in de natuur? Dan kunt u tekenbeten
voorkomen door volgende tips:
• Draag gesloten schoenen;
• Doe een lange broek aan en stop uw broekspijpen in uw sokken;
• Draag kledij met lange mouwen;
• Teken kruipen vaak op het hoofd: draag een pet als extra bescherming;
• Vermijd contact met struikgewas en hoog gras, blijf zoveel mogelijk
op de paden;
• Gaat u naar een natuurgebied waar veel teken voorkomen? Dan kunt
u uw huid insmeren met insectenwerende middelen op basis van
DEET. Pas wel op: deze producten bieden slechts tijdelijk bescherming.
Wees extra voorzichtig bij kinderen. Lees altijd aandachtig de bijsluiter.
Meer info:
www.mmk.be/teken
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Mobiliteit
OPENSTELLEN VAN VOET EN BUURTWEGEN
GEMEENTEBESTUUR

Het gemeentebestuur stelt vast dat heel wat inwoners ongerust zijn
over brieven die ze krijgen in verband met het openstellen van voet- en
buurtwegen. Deze brieven zijn het gevolg van klachten die het
gemeentebestuur de laatste maanden ontving en waarop het ‘moet’
reageren. Andere gemeenten die op dergelijke klachten niet of te traag
reageerden werden hiervoor immers zwaar beboet.
Globaal Beleidsplan Trage Wegen
Het gemeentebestuur werkt aan een globaal beleidsplan voor trage
wegen, waarbij het op een systematische en overlegde manier de trage
wegen in de gemeente wil behouden, herstellen en de multifunctionele
ontwikkeling ervan stimuleren. Trage wegen creëren immers op vele vlakken een meerwaarde: ecologie, mobiliteit, verkeersveiligheid, cultuurhistorie, landschapsbeleving, publieke ruimte, recreatie, gezondheid, onthaasting, enzovoort.
Er zal werk worden gemaakt van het openstellen, onderhouden en promoten van trage wegen op een planmatige manier. Elk jaar zal daarvoor ook een budget worden voorzien.
Vanzelfsprekend wil het gemeentebestuur eerst de voet- en buurtwegen
aanpakken die een grote meerwaarde bieden voor gebruikers of potentiële
gebruikers: schoolroutes, functionele verbindingen tussen wijken en dorpen

en recreatieve routes. Op dat vlak is al veel voorbereidend werk verricht,
zowel door vorige gemeentebesturen als door de ‘werkgroep Trage
Wegen’, die hard werkt aan een volledige inventaris van de voet- en
buurtwegen en aan een overzicht van de eventuele knelpunten. Die
inventaris vormt immers de basis voor verdere acties.
Overleg met inwoners
Het gemeentebestuur geeft er de voorkeur aan om overleg te plegen
met de inwoners en ze concreet bij te staan bij de verplichting om de
voet- of buurtweg open te stellen, te herleggen of – in zeer zeldzame
gevallen – af te schaﬀen. Maar intussen kan het gemeentebestuur de
binnengekomen klachten niet negeren.
Klachten doorkruisen overleg
Het gemeentebestuur betreurt dat deze klachten de strategie van het
gemeentebestuur doorkruisen om met de aangelanden te praten en
rustig de best mogelijke oplossing te bespreken.
Meer info over de procedure die het gemeentebestuur volgt bij het opvolgen van de openstelling van voet- en buurtwegen naar aanleiding van de
verstuurde brieven: www.kortenberg.be (Mobiliteit/ Trage Wegen)

OPROEP NAAR NIEUWE LEDEN VOOR DE GEMEENTELIJKE ADVIESRAAD VOOR MOBILITEIT EN
VERKEERSVEILIGHEID GAMV
Vanuit de verkeersraad opgericht in 1984, ontstond in 1996 de
Gemeentelijke Adviesraad voor Mobiliteit en Verkeersveiligheid
(GAMV). Deze adviesraad biedt de inwoners van Kortenberg de kans
om het College van Burgemeester en Schepenen te adviseren omtrent
het beleid in verband met mobiliteit en verkeersveiligheid.
Het is een instrument om de participatie van de burger in de domeinen
van mobiliteit en verkeersveiligheid te bevorderen. Tijdens de vergaderingen kunt u van mening wisselen met de GAMV-raadsleden die zowel
eﬀectieve (stemgerechtigd) als geïnteresseerde en waarnemende leden
(niet stemgerechtigd) zijn. De waarnemende leden zijn leden van de
gemeenteraad met de bevoegdheid voor mobiliteit en verkeersveiligheid,
geïnteresseerden, de mobiliteitsambtenaar en leden van de politie.
2013 startte met een nieuw gemeentebestuur. Ook de GAMV heeft
vanaf 2013 een vernieuwd bestuur. De raad wenst zijn ledenaantal
uit te breiden om zo representatief mogelijk te zijn voor de gehele
bevolking van Kortenberg.

Aarzel niet om uw straat, uw wijk, uw buurt of uw dorp te vertegenwoordigen en hun problemen aan te kaarten. Door de speciﬁeke ligging
van Kortenberg en door de oude dorpskernen liggen mobiliteit en verkeersveiligheid gevoelig bij onze inwoners.
Wilt u graag uw stem laten horen? Grijp dan deze kans om echt te
participeren in de gemoedelijke sfeer van de GAMV-vergadering.
De GAMV-vergaderingen hebben, behalve tijdens de schoolvakantie,
plaats iedere tweede dinsdag van de maand om 20 u. op de derde verdieping van het gemeentehuis.
Meer info bij de voorzitter van de GAMV: Dany Stassen, 0475 37 25 73
of danystassen@me.com.
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WAT IS BRABANTNET? TENTOONSTELLING EN INFOSESSIE
De Lijn Vlaams-Brabant organiseert een tentoonstelling en infosessie
over Brabantnet. Brabantnet staat voor nieuwe tramverbindingen met
onder meer als doel de luchthaven van Zaventem en tewerkstellingslocaties en andere voorzieningen in onze regio beter bereikbaar te maken
met het openbaar vervoer. Met vier nieuwe tramlijnen wil De Lijn onze
hoofdstad en de provincie Vlaams-Brabant terug in beweging zetten.
In de raadzaal van het Administratief Centrum van Zaventem,
Diegemstraat 38, vindt een tentoonstelling plaats.

Wenst u meer informatie over Brabantnet? U kunt de tentoonstelling
bezoeken op:
• donderdag 13 juni van 12 tot 20 u.
• vrijdag 14 juni van 9 tot 17 u.
• zaterdag 15 juni van 9 tot 14 u.
Er is steeds iemand aanwezig om te antwoorden op uw vragen. Voor
speciﬁeke vragen zijn op zaterdag 15 juni van 12 tot 14 u. experten van
De Lijn aanwezig.
Meer info: www.brabantnet.be

Ruimtelijke ordening
WOONWIJZER: NIEUWE GEZICHTEN EN UITGEBREIDE SPREEKUREN
Sinds enkele jaren hebben we in Kortenberg de Woonwijzer. Hier kunt
u gratis terecht met al uw vragen over wonen: premies, energiebesparen, belastingsvoordeel, ...

Marijn Loozen (tweede van links) en Greet Boes (uiterst rechts) zijn de nieuwe gezichten van Woonwijzer in Kortenberg.

Het team van Woonwijzer is sinds mei uitgebreid:
Greet Boes bemant het loket in het Administratief Centrum (eerste verdieping/dienst Ruimtelijke Ordening). Haar spreekuren worden ook
uitgebreid. Vanaf 12 juni kunt u bij Woonwijzer terecht iedere woensdag van 9 tot 12 u. en ook van 13 tot 16 u.
Bij Marijn Loozen kunt u elke woensdag op afspraak terecht met vragen
over woningkwaliteit, leegstand en technisch advies.
Contactgegevens:
Greet Boes: 0496 12 86 64
Marijn Loozen: 0496 53 50 02
kortenberg@woonwijzermiddenbrabant.be
www.woonwijzermiddenbrabant.be
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UW WONING ZORGELOOS VERHUURD
De voordelen van verhuren aan een sociaal verhuurkantoor op een rijtje
Wilt u graag uw woning verhuren maar ziet u op tegen de rompslomp
die daarbij komt kijken? Dan kunt u uw woning verhuren aan een sociaal verhuurkantoor (SVK). Een SVK huurt woningen op de private markt
om ze na eventuele renovatie-, verbeterings- of aanpassingswerken
tegen een redelijke huurprijs te verhuren aan woonbehoeftige gezinnen
en alleenstaanden. In Kortenberg is SVK Webra actief.

• Bevriezing van het kadastraal inkomen van de woning voor een
periode van 9 jaar;
• De eigenaar wordt belast op het (geïndexeerd) kadastraal inkomen
en niet op de werkelijke huurinkomsten;
• Geen commissieloon voor het SVK, de werkingskosten ervan worden immers gedragen door de Vlaamse Overheid.

Indien u uw woning aan een SVK verhuurt, kunt u genieten van verschillende voordelen. Wij zetten ze nog even op een rijtje :
• Het SVK sluit als hoofdhuurder met de eigenaar een 9-jarig huurcontract af, waarbij het alle verantwoordelijkheden als huurder op zich
neemt. Huurderverplichtingen, zoals een degelijk onderhoud en het
afsluiten van een brandverzekering worden nauwgezet opgevolgd;

Indien uw woning toe is aan een opknapbeurt, zijn er tal van ondersteunende maatregelen vanuit verschillende overheden; premies,
ﬁscale voordelen en een voordelige FRGE-lening aan 2% voor energiebesparende maatregelen. Voor meer informatie kunt u het Woonloket
contacteren of SVK Webra ( Brusselsesteenweg 191, 1730 Asse,
02 454 18 69).

Voor meer informatie over dit artikel of met al uw andere vragen over wonen, contacteer Woonwijzer op 0496 12 86 64 of via
kortenberg@woonwijzermiddenbrabant.be
Let op! Uitgebreide openingsuren van het woonloket van Woonwijzer
Vanaf 12 juni 2013 zal het woonloket woensdag zowel voor- als namiddag open zijn, van 9 tot 12 u. en van 13 tot 16 u., vrij spreekuur.
Op donderdagnamiddag kunt u een afspraak maken.

Milieu
GIFVRIJE WEEK VAN 3 TOT EN MET 7 JUNI
GEMEENTEBESTUUR

Breng tijdens de gifvrije week restjes en verpakkingen van gif naar het
containerpark en u ontvangt een kleine attentie.
Enkele tips voor als het toch niet anders kan:
• Kies steeds voor het minst schadelijke product. Raadpleeg de milieuvriendelijke bestrijdingswijzer op www.zonderisgezonder.be.
• Let goed op de dosering op de verpakking. Met overdosering bereikt
u geen beter resultaat.
• Gebruik geen bestrijdingsmiddelen als het regent of bij hoge temperaturen want dan werken ze minder goed.
• Zorg ervoor dat het product niet kan afvloeien naar waterlopen en
riolen.
• Koop niet meer dan u nodig hebt.

Meer info:
milieu@kortenberg.be of 02 755 22 65
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KRINGLOOPTUINDAG EN PLANTENBEURS
GEMEENTEBESTUUR

Op zondag 9 juni van 10 tot 17 u. organiseren de milieudienst en de
kringloopkrachten van de gemeente Kortenberg een Kringlooptuindag.
Ze verwelkomen alle geïnteresseerde inwoners in hun inspirerende
toontuin in de Bosstraat 76 te Kortenberg.
De krachten worden gebundeld om u een zo verscheiden mogelijk aanbod te tonen van verschillende kringlooptechnieken en u te informeren
over composteren, afvalarm tuinieren, groententeelt, het maken van
insectenhotels, m2-tuinieren en nog tal van andere boeiende onderwerpen.

Dit geheel wordt nog verder aangevuld met informatieve stands van
Velt, Oxfam Wereldwinkel, Natuurpunt, Siggy’s Keramiek, Plantenkweker
Jan, De Imkersbond, De Radijs Bio Hobbytuinders, Herboriste A-Marie,
De Kruidenkamer, ’t Silsomhof, …
Wilt u graag meer weten over afvalarm en kringlooptuinieren?
Kom zeker langs op zondag 9 juni van 10 tot 17 u. in de Bosstraat 76 te
Kortenberg.

GEEN AFVAL IN DE STRAATROOSTERS
GEMEENTEBESTUUR

De periodieke reiniging van straatkolken is noodzakelijk om de functie
van de kolk (het verwijderen van het zand) en de afwatering van het
openbaar domein te verzekeren. Via de straatroosters mag dus enkel

hemelwater worden afgevoerd. Op het terrein merken de gemeente arbeiders echter dat deze roosters heel vaak gebruikt worden om hondenpoepzakjes in te gooien en frituurolie weg te gieten, met verstopping,
mogelijk wateroverlast en vervuiling van oppervlaktewater tot gevolg.
Bij deze willen wij er dus iedereen op attent maken dat afval (onder
welke vorm dan ook) niet thuishoort in de straatroosters. Frituurvet en
-olie kan gratis op het containerpark in de Noodbosweg 100 te
Kortenberg worden afgeleverd en hondenpoepzakjes horen thuis in een
straatvuilnisbak of in de restafvalcontainer bij u thuis. Samen dragen
we zo dagelijks ons steentje bij tot een schonere leefomgeving.
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DE EIKENPROCESSIERUPS
GEMEENTEBESTUUR

De eikenprocessierups zorgt al enkele jaren voor overlast. Veel mensen
krijgen na contact met de brandhaartjes jeuk, huiduitslag of irritaties
aan ogen of luchtwegen. Deze klachten kunnen tot twee weken aanhouden. De overheid volgt de ontwikkeling van deze rupsen op de voet.
De gemeente Kortenberg informeert u over de bestrijding van de eikenprocessierups.

Wat mag u vooral niet doen?
• De rupsen en nesten aanraken en zelf trachten te bestrijden. Gebruik
zeker geen insecticiden want deze middelen kunnen schadelijk zijn
voor de mens en het milieu.
• Wegspuiten met bijvoorbeeld een hogedrukreiniger. De brandharen
van de rupsen kunnen dan immers via de lucht verspreid geraken.
Gemeentelijk politiereglement: bestrijding van de eikenprocessierups
Sinds 25 juni 2007 is eenieder volgens artikel 15 van het politiereglement onderworpen aan een meldingsplicht wanneer hij/zij
eikenprocessierupsen opmerkt. De melding moet gebeuren bij de
milieudienst van de gemeente Kortenberg: milieu@kortenberg.be of
02 755 22 65.
Meer info: www.eikenprocessierups.be

ZET UW BABY OOK DE VUILNISZAKKEN BUITEN?
Een extra vuilniszak per week, zeven tot acht gekapte bomen tijdens de
hele luierperiode en veel zalf voor rode billetjes. Dat kost een plasje in
een wegwerpluier. Niet alleen kostelijk voor mama’s en papa’s portemonnee maar ook voor het milieu.
Blije babybilletjes
Beweren dat een herbruikbare luier geen nadelen heeft, is verkeerd. Een
herbruikbare luier wassen en drogen vraagt extra tijd. De aankoopprijs
is hoger in vergelijking met de aankoop van een pak wegwerpluiers. En
u botst soms op vooroordelen. Maar u betaalt maar één keer deze aankoopprijs - mét subsidie van de gemeente Kortenberg - u kunt de luiers
telkens opnieuw gebruiken en u doet het milieu een plezier. Bijkomend
voordeel is dat uw baby minder last heeft van rode billetjes omdat er in
herbruikbare luiers geen stoﬀen zitten die vocht absorberen. Kindjes
met herbruikbare luiers aan, worden ook sneller zindelijk.

De goede oude tijd
Hippe blogmama’s zoals Madame ZsaZsa, Bibieke en Ecomama doen
het al: zelf herbruikbare luiers maken. Goedkoper kan het niet. En u
kunt zelf uw stof, print en materiaal kiezen. De patronen met uitleg
vindt u op de websites en blogs van deze trendy mama’s.
Infoavond
Op donderdag 13 juni om 20 u. gaat bij EcoWerf, Aarschotsesteenweg 210 in Wilsele een gratis infoavond over herbruikbare luiers. Vooraf
inschrijven is niet nodig. EcoWerf verloot twee kortingsbonnen ter
waarde van 20 euro van Doekjes en Broekjes.
Meer info over deze infoavond: www.ecowerf.be of 016 28 43 43
Gemeentelijke subsidie
De gemeente Kortenberg moedigt het gebruik van herbruikbare luiers
aan door een premie te betalen aan gezinnen die herbruikbare luiers
gebruiken. De subsidie kan éénmalig per kind aangevraagd worden
door vader, moeder of wettelijke voogd. De subsidie bedraagt de helft
van de factuurprijs met een maximum van 150 euro. Gezinnen die het
gebruik van herbruikbare luiers eerst willen uittesten en kiezen voor
een huurpakket van een maand, krijgen éénmalig 20% van de factuur
terugbetaald. Gezinnen en alleenstaanden, ingeschreven in het
gemeentelijk bevolkingsregister, met kinderen tot 3 jaar komen in aanmerking voor de subsidie.
Meer info en aanvraagformulier voor de gemeentelijke subsidie:
www.kortenberg.be (Milieu / Afval / Afvalpreventie)
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SNOEI UW HAAG EN STRIJD MEE TEGEN KANKER
Breng uw taxussnoeisel tussen 15 juni en 31 augustus gratis naar
uw containerpark en strijd mee tegen kanker. In de jonge naalden van
taxus baccata zit baccatine, een belangrijk wapen tegen kanker. 50%
van alle chemokuren vandaag gebeurt met geneesmiddelen op basis
van taxus. Uw snoeisel levert dus geneeskrachtige stoﬀen op. Bovendien
schenkt EcoWerf de volledige opbrengst aan Kom op tegen Kanker!
Samen snoeien tegen kanker
In 2012 leverde de taxusinzameling bij EcoWerf 26.475 euro op voor Kom
op tegen Kanker. Met het ingezamelde snoeisel konden 530 chemotherapiebehandelingen aangemaakt worden. Hoe klein uw haag ook is, elke
kilo taxussnoeisel telt! Het snoeisel van een taxushaag van 50 meter lang
levert de nodige grondstof voor de behandeling van één kankerpatiënt.

Jaarlijks hebben tienduizenden kankerpatiënten chemotherapie nodig.
Voor al die mensen kan ook uw taxushaag de hoop vergroten!
Opgelet: enkel jong en zuiver taxussnoeisel is bruikbaar en kunt u gratis
afgeven op het containerpark.
Meer info: www.vergrootdehoop.be, www.ecowerf.be of 0800 97 0 97
Hebt u een taxushaag van minstens 50 meter, maar bent u
niet in de mogelijkheid ze zelf te snoeien? Surf dan naar
www.gratissnoeientegenkanker.be om uw haag gratis te laten
snoeien ten voordele van Vergroot de Hoop

DE ZACHTE SNOEI
Snoei bomen en struiken op het juiste moment: september is hiervoor
dé maand bij uitstek. Snoeien tussen eind juni en eind september
noemt men ‘de zachte snoei’ of ook ‘de onderhoudssnoei’. Snoeien in
deze periode leidt tot een beperkte hergroei en levert uiteindelijk minder groenafval op! Ook zijn alle functies van de plant dan volop actief
en daardoor kan het afweermechanisme de ‘snoeiwond’ het best
opvangen. Het snoeien van een boom of struik is steeds een plant ‘verwonden’. Snoei geen tak weg als dit niet strikt noodzakelijk is.
Snoeitips voor beginners:
• Gebruik scherp snoeigereedschap dat goed onderhouden wordt.
• Bij kruisende of rakende takken verwijdert u de laagst geplaatste, de
slechtst uitgegroeide of de minst gezonde tak.
• Snoei nooit meer dan 20% weg van de totale hoeveelheid van de takken van een plant in één jaar. Anders krijgt u een explosieve groei.

•
•
•
•

•
•
•

•

Zaag nooit takken af met een diameter groter dan 10 cm.
Werk grote snijwonden zo af dat de regen er langs afvloeit.
Voor grote snijwonden gebruikt u wondpasta.
Snoei nooit een tak gelijk met de stam af, omdat u dan in het
levende weefsel zaagt. De boom kan de wond hierdoor niet goed
afgrendelen. U moet de takkrans laten staan. Dit is de overgang van
de stam naar de tak (het geribbelde stukje).
Snoei één keer om de drie jaar.
Snoei bij droog weer.
Snoeien is niet gelijk aan knotten. Bij de meeste struiken volstaat het
om eventueel de uiteinden af te knippen en een paar oude takken
tot aan de basis weg te nemen.
Kijk het volgende seizoen naar uw snoeiresultaat. Zo merkt u al snel
wat u goed of fout gedaan hebt. Als de snoeiklus te moeilijk of te
gevaarlijk is, laat deze dan zeker uitvoeren door een vakman.
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RECHTZETTING: COMPOST OP HET CONTAINERPARK
In Zoeklicht van april 2013 werd vermeld dat een
zak EcoWerf-compost 50 liter bevat. Recent
kwam echter een nieuwe productiereeks voorverpakte compost in omloop. Deze zakken vermelden een inhoud van 40 liter.
Het kan vreemd klinken, maar voor het vullen van
de zakken wordt eerder rekening gehouden met
het gewicht dan met het volume. Het wettelijke
maximumgewicht voor een zak compost is 25
kg. Uit een onderzoek van de Vlaamse compost

organisatie Vlaco is gebleken dat 50 liter compost
soms het gewicht van 25 kg overschrijdt. Om het
maximumgewicht niet te overschrijden en zeker
niet minder compost te verkopen dan op de zak
vermeld, staat er voortaan 40 liter op de zakken.
In de praktijk verandert er voor de EcoWerfcompost niet veel en hebben de nieuwe zakken
ongeveer dezelfde inhoud als de vorige productiereeks. De prijs blijft dan ook hetzelfde, namelijk 3 euro per zak.

UW MULCHMAAIER OF FLUISTERHAKSELAAR 10% GOEDKOPER?
VRAAG EEN SUBSIDIE AAN BIJ ECOWERF!
Wie tussen 1 mei 2013 en 31 augustus 2013 een ﬂuisterhakselaar
en/of een mulch- of combimaaier aankoopt, kan hiervoor een subsidie
aanvragen bij EcoWerf.
De subsidie bedraagt 10% van de netto aankoopprijs met een maximum van 75 euro en kadert binnen de campagne Kringlooptuinieren
van de provincie Vlaams-Brabant. Een mulchmaaier zorgt voor minder
grasafval en met een hakselaar verkleint u uw snoeiafval. Niets dan
voordelen waar u nog jaren van kunt genieten!
De subsidie geldt enkel voor aankopen binnen de vermelde periode en
dit zolang het subsidiebudget toereikend is. Om de subsidie aan te vragen vult u het aanvraagformulier volledig in en stuurt u dit tijdig – ten
laatste op 30 september 2013 - en samen met de gevraagde documenten naar EcoWerf – Afvalpreventie subsidie – Aarschotsesteenweg
210 te 3012 Leuven.
Meer info over de subsidievoorwaarden en de aanvraagformulieren:
www.kortenberg.be (Milieu / Milieusubsidies / Afval en tuin) of www.ecowerf.be
Wat is een mulchmaaier?
Een mulchmaaier versnippert tijdens het maaien het gras zodanig ﬁjn
dat het tussen de overblijvende grassprietjes valt. U hebt geen grasafval
meer en bovendien voeden deze ﬁjne snippers het gras waardoor u
minder moet bemesten én de bodemstructuur verbetert.
Is het gras te nat of te lang? Gebruik dan de combimaaier waarmee u
vlot kunt overschakelen op de optie met opvangbak en het gemaaide
gras toch kunt opvangen. Tegenwoordig zijn de nieuwe grasmaaiers
uitgerust met een mulchfunctie.
Wat is een snoeihouthakselaar?
Een hakselaar trekt het gewas naar binnen en versnippert of vermaalt
alles tot houtsnippers. Er bestaan verschillende types. De keuze hangt

vooral af van het type tuinresten dat u wilt verwerken. U kunt best
advies vragen aan de handelaar. Denk ook aan de mogelijke geluidshinder en kies bij voorkeur een ﬂuisterhakselaar.
Meer tips voor minder gras- en snoeiafval
• Leg uw gazon aan met traaggroeiend gras
• Integreer een bloemenweide of een variatie aan bodembedekkers in
uw tuin
• Bemest uw gras met mate en begiet zo weinig mogelijk
• Maaihoogte: een maaistand van 4 tot 5 cm is ideaal
• Toch nog grasafval?
- Geef het aan de kippen, die zijn immers dol op scharrelen in
grasmaaisel
- Gras kunt u perfect composteren als u het mengt met bladeren,
twijgjes, houtsnippers…
- Strooi het gras in dunne laagjes tussen struiken en vaste planten.
- Daar dient het als bescherming tegen felle zon, slagregens en
onkruidgroei.
• Snoeien doet groeien: snoei minder en na juni
• Zorg voor de juiste plant op de juiste plaats: geef planten voldoende
ruimte waardoor u minder moet snoeien.
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BERENKLAUW  WAT U ZEKER MOET WETEN!
In België zijn er twee soorten berenklauw: de reuzenberenklauw en de gewone, inlandse berenklauw.
Omwille van zijn paraplugrote, witte bloemschermen werd de reuzenberenklauw als sierplant ingevoerd uit de Kaukasus. Al snel ontdekten natuurliefhebbers dat ze deze vijf meter hoge plant niet
mochten aanraken. Vandaag is de plant verwilderd.
U vindt hem voornamelijk langsheen de autosnelwegen en spoorlijnen en in verwaarloosde tuinen en
bossen.
Gezondheidsrisico’s
Het sap van de reuzenberenklauw bevat een bijtende stof die in combinatie met de UV-stralen van de zon ernstige brandwonden veroorzaakt
op de huid. Ongeveer 24 uur na het contact met het sap ontstaan rode,
jeukende vlekken, die enkele uren later overgaan in een scherpbegrensde ontsteking van de huid met zwelling en blaarvorming. Deze

letsels genezen pas na één à twee weken. Na genezing kan een bruinverkleuring van de huid achterblijven.
Eet zeker nooit van de berenklauw, het sap is immers
ook giftig voor de mens.
De belangrijkste risicogroep zijn mensen die beroepsmatig in contact komen met deze plant, bijvoorbeeld
tuiniers en landschapsarchitecten. Kinderen lopen ook
een bijzonder risico wanneer ze de holle stengels als
ﬂuitje of verrekijker gebruiken.
Wat moet u doen na contact met de plant?
• Spoel onmiddellijk overvloedig met koud water.
• Vermijdt best de zon gedurende één week.
• Ga zeker naar de huisarts als er huidletsels te zien zijn.
Meer info:
www.kortenberg.be (Milieu / Fauna en ﬂora / (Reuzen)berenklauw).

OPRUIMWOEDE: SPIT MAAKT PLAATS VOOR UW HERBRUIKBARE GOEDEREN!
Als u uw garage, zolder, kelder, ... onder handen neemt botst u wel op allerhande goederen die u bijhoudt maar toch
nooit meer gebruikt of die maar in de weg staan. Toch vindt u het zonde om deze spullen weg te gooien.
Denk dan eens aan De Kringwinkel SPIT. De Kringwinkel SPIT geeft herbruikbare goederen een nieuw leven.
Meubelen, tuingerief, kleding, ﬁetsen, huisraad, speelgoed, boeken, ... De Kringwinkel SPIT vindt er wel een koper
voor. In één van de afdelingen van SPIT worden alle goederen nagekeken en klaargemaakt voor een van de twee
Kringwinkels SPIT. U zorgt mee voor een krimp in de afvalberg en helpt sociale tewerkstelling.
Alle herbruikbare goederen worden gratis opgehaald bij u thuis. U kunt de goederen ook zelf brengen naar de
hergebruikcontainer op het containerpark van uw gemeente of naar de inzamelpunten in de IJzerenmolenstraat
4 in Heverlee of in de Nieuwstraat 28 in Wespelaar. Een bezoek aan een van de Kringwinkels SPIT loont ook
telkens opnieuw de moeite. U vindt er elke dag weer een wisselend aanbod van de meest diverse goederen en
snuisterijen.
Meer info:
Inzamelcentrum SPIT,
016 26 09 21
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Dienstencentrum Dry Coningen
WORKSHOP EUTONIE, RELAXATIE
U mag niet zwak zijn, falen of klagen en u moet altijd verder doen. Tot
uw lichaam aan de alarmbel trekt en u plots last hebt van stress, welvaartsziekten, vervreemding, ... Luistert u altijd naar uw lichaam? Hebt
u regelmatig last van een stijve nek of rugpijn? Via eutonie leert u weer
in balans komen door te luisteren naar uw lichaam.
Wat is eutonie?
Eutonie betekent letterlijk ‘de goede spanning’ waarbij uw lichaam in
staat is in elke situatie harmonieuze (sier)spanning aan te nemen.
Eutonie is op een ervaringsgerichte manier omgaan met uw lichaam,
waarmee u vertrekt van het inzicht dat uw lichaam en geest een natuurlijke spankracht bevatten. Normaal gezien moet uw lichaam op een
juiste manier reageren op allerhande veranderingen en spanningen,

maar dit is niet altijd zo. Via eutonie leert u omgaan met spanningen om
uw gezondheid en levenskwaliteit te verhogen. U leert van binnen naar
buiten voelen. Eutonie richt zich ook naar mensen die op zoek zijn naar
zingeving, meer levenskwaliteit of naar een beter stressbeheer.
Praktisch
Dinsdag 4 juni van 13.30 tot 15 u.
Dienstencentrum Berkenhof, Beekstraat 25, Kortenberg
Info en inschrijven vóór 4 juni: 0491 99 62 26,
dienstencentrum@ocmwkortenberg.be
Maximum aantal deelnemers: 15 personen.
Matjes zijn ter beschikking. Draag gemakkelijke kledij zodat u vrij kunt
bewegen. Voorzie dikke sokken want we werken zonder schoeisel.

Politie
ZET FIETSDIEVEN SCHAAKMAT
Met de lente in het land en de zomer op komst is dit de ideale periode
om met de ﬁets boodschappen te doen of om er op uit te trekken voor
een ontspannend ﬁetstochtje in de natuur. Helaas vormen ook tweewielers soms het doelwit van dieven.
In 2012 registreerde de lokale politie van Herent-Kortenberg (HerKo) 42
gestolen ﬁetsen in Kortenberg. De helft van de aangegeven diefstallen
(51%) vond plaats aan de treinstations van Kortenberg en Erps-Kwerps,
21% op de openbare weg (bijvoorbeeld: een ﬁets die tegen de gevel
van een krantenwinkel werd achtergelaten), 21% op privéterrein (bijvoorbeeld: diefstal uit een garage of tuinhuis) en 7% aan bushaltes.
Door onderstaande tips te volgen, kunt u de kans verkleinen om zelf
slachtoﬀer van een ﬁetsdiefstal te worden:
Tip 1: Doe uw ﬁets altijd en overal op slot
Doe uw ﬁets altijd op slot, ook al laat u hem maar enkele minuten
achter. Maak uw ﬁets nooit alleen vast met bijvoorbeeld een ringslot op
het achterwiel, maar maak hem het liefst vast aan een vaststaand
object door middel van een degelijk ﬁetsslot. Zo voorkomt u dat iemand
uw ﬁets optilt en meeneemt. Idealiter gebruikt u twee verschillende
sloten, namelijk een beugel- en kettingslot. Bewaar de (reserve-)sleutel
steeds op een veilige plaats.
Doe ook een ﬁets die u in of rond de woning achterlaat, op slot. Sinds kort
stelt de lokale politie HerKo immers een stijging van het aantal ﬁetsdiefstallen op privéterrein vast. Laat uw ﬁets dus niet in het zicht staan en

Provincie Vlaams-Brabant

bewaar hem slotvast in de garage of het tuinhuis. Doe de garage of het
tuinhuis ook op slot, ook al blijft u in of rond de woning aanwezig.
Laat u uw ﬁets achter aan een treinstation, zet hem dan in de ﬁetsenstalling. Wordt uw ﬁets daar toch gestolen, doe dan zeker aangifte bij
de lokale politie. In sommige gevallen kunnen immers camerabeelden
opgevraagd worden.
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Tip 2: Laat uw ﬁets graveren
Een dief verkiest een niet-gegraveerde ﬁets omdat hij deze makkelijker
kan verkopen op de zwarte markt. Het loont dus zeker de moeite om
uw ﬁets te laten graveren. Dit kan gratis bij de gemeenschapswachten
van de gemeente, iedere eerste woensdag van de maand tussen 13 en
14 u., in de Engerstraat 172 te Erps-Kwerps. Of maak een afspraak via
mobiliteit@kortenberg.be of het telefoonnummer 02 759 98 28. In
2012 hebben 358 inwoners gebruik gemaakt van deze dienst. Wordt
uw ﬁets gestolen en teruggevonden, dan kan de politie hem dankzij het
unieke nummer op uw ﬁets terugbezorgen.

Tip 3: Doe aangifte bij de politie
Wordt u toch slachtoﬀer van een ﬁetsdiefstal, doe dan zeker aangifte bij
de politie op het politiebureel of online via www.police-on-web.be. De
politie zal een aantal kenmerken van de ﬁets opvragen, zoals het merk,
type en kleur. Om de aangifte bij een eventuele diefstal te vergemakkelijken, noteert u bijgevolg best vooraf de kenmerken van uw ﬁets en
neemt u bij voorkeur ook een foto. Bewaar deze gegevens zorgvuldig.
Om deze gegevens te noteren en bij te houden, kunt u een ﬁetspas
bekomen op het politiebureel.

SNELHEIDSMETINGEN APRIL
De politie controleert regelmatig de intensiteiten en snelheden van voertuigen in bepaalde straten
om de overtredingen en verkeersstroom in de gemeente in kaart te brengen. U kunt als inwoner
een meting in uw straat aanvragen bij de dienst Mobiliteit van de gemeente. De resultaten van de
metingen worden besproken op het gemeentelijk mobiliteitsoverleg en dienen als basis voor het
nieuwe beleidsplan. Straten waar systematisch te snel wordt gereden, worden door de gemeente
en de politie gezamenlijk aangepakt. Met vragen over metingen kunt u terecht bij de verkeersconsulent van de politie: 016 85 34 00 of verkeersdienst@politieherko.be.
Snelheidsmetingen
Toegelaten snelheid

Gemiddeld aantal
voertuigen per dag

V85*

% overtredingen

Achterenbergstraat richting Sterrebeeksesteenweg

50 km/u.

1.874

40 km/u.

0%

Bruulstraat richting Olmenhoekstraat

50 km/u.

313

46 km/u.

1%

Bruulstraat richting Silsomstraat

50 km/u.

262

44 km/u.

0%

Molenstraat richting Hof van Kersbeek

50 km/u.

2.204

52 km/u.

5%

Molenstraat richting Speelbergstraat

50 km/u.

1.897

48 km/u.

2%

Peperstraat richting Frans Mombaersstraat

30 km/u.

1.885

51 km/u.

34%

Peperstraat richting Nederokkerzeelsesteenweg

30 km/u.

1.790

47 km/u.

29%

Rechtestraat richting Diestbrugstraat

50 km/u.

572

53 km/u.

4%

Rechtestraat richting Bruulstraat

50 km/u.

590

49 km/u.

2%

Sterrebeeksesteenweg richting Hoogveldstraat

50 km/u.

2.445

54 km/u.

4%

Sterrebeeksesteenweg richting Hazewinkel

50 km/u.

3.239

56 km/u.

8%

Straat

*V85 is de snelheid die door 85% van de voertuigen niet overschreden wordt.

In de straten waar in april snelheidsmetingen hebben plaatsgevonden werden globaal genomen 8% overtredingen vastgesteld.
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Prikbord
MET DE CHARTERSTUURGROEP NAAR NOG MEER LOKALE DEMOCRATIE
GEMEENTEBESTUUR

In 2012 vierden we allen samen 700 jaar Charter van
Kortenberg en lanceerde het gemeentebestuur het
‘toekomsttraject Kortenberg 2020’. Het werd een bijzonder boeiende beleving, met ondermeer de Denken Doedag waaraan meer dan 80 Kortenbergenaren
deelnamen en met als eindresultaat het nieuwe ‘Charter
voor de Toekomst van Kortenberg’. Om dat alles te realiseren stelde het
gemeentebestuur een projectgroep samen met leden uit zowat alle geledingen van onze gemeente. Die projectgroep kreeg vanaf begin dit jaar een
meer permanente vorm, want het is de bedoeling om het ‘Charter voor de
Toekomst van Kortenberg’ levend te houden en zo de lokale democratie, de
inspraak van de burgers, te versterken.
Die permanente ‘Charterstuurgroep’ zal zichzelf ook voortdurend vernieuwen. Elk jaar opnieuw zal de stuurgroep aan deelnemers van participatieprojecten, maar ook aan alle inwoners van Kortenberg die mee
willen werken aan ons toekomstproject vragen of ze zin hebben om de
Charterstuurgroep te vervoegen. Het mag immers geen gesloten clubje
worden, wel integendeel.
Het is de opdracht van de Charterstuurgroep om erover te waken dat het
gevoerde beleid in overeenstemming is met de charterprincipes. Daarvoor
komen er diverse initiatieven om het gevoerde beleid en de beleidsplannen telkens weer te toetsen aan die charterprincipes, zoals vorig jaar

vastgelegd. Ook zal er steeds zeker één lid van de
Charterstuurgroep aanwezig zijn op de gemeenteraad om zo het beleid van nabij op te volgen.
Daarnaast is de Charterstuurgroep pleitbezorger voor
initiatieven die invulling geven aan de participatieve democratie, die
dus onze inwoners nauwer betrekken bij de uitbouw van een gemeente
waar het goed leven is. Daarom wil de stuurgroep ook mensen met elkaar in
contact brengen die zelf initiatieven in die zin nemen. Zo kunnen zulke initiatiefnemers zo gewenst hun idee aftoetsen bij de Charterstuurgroep die
mogelijk goede adviezen kan geven en diverse initiatiefnemers met elkaar
in contact kan brengen. De charterprincipes zullen daarbij steeds als uitgangspunt dienen.
Voor dit werkjaar zetelen volgende personen in de Charterstuurgroep:
Carlas Dias, Chris Taes, Freek Rombouts, Frie De Greef, Guido Lauwerys,
Jean Vander Elst, Joris De Meutter, Kris Legroe, Marc Jacobi, Nancy
Govaert en Peter Verlinden (woordvoerder).
Wilt u de Charterstuurgroep contacteren dan kan dit via
freek.rombouts@kortenberg.be.

CHARTERTOETS BELEIDSPLAN 20132018
GEMEENTEBESTUUR

Vorig jaar hebben we met een diverse groep van 80 inwoners nagedacht over de toekomst van Kortenberg. Dit heeft geresulteerd in een
nieuw Charter voor de Toekomst van Kortenberg en in een oriëntatienota met zeer veel concrete ideeën. Voor meer informatie hierover kunt
u terecht op www.kortenberg.be (Bestuur/ Toekomst voor Kortenberg).
Vandaag werkt het nieuwe bestuur de grote beleidskeuzes uit voor de
komende zes jaar die hun neerslag vinden in het beleidsplan 20132018. Het bestuur wil dit beleidsplan graag aftoetsen op de principes
van het Charter. Daarna is het woord aan de gemeenteraad.
De zes principes van het Charter waaraan we het beleidsplan willen aftoetsen zijn de volgende. Voor elk van deze principes
is één schepen bevoegd.
• Een solidaire samenleving (Alexandra
Thienpont)
• Een kruispunt van alle generaties en culturen (Harold Vanheel)
• Een open gemeenschap met plaats voor
ontmoeting met de ander (Ann Vannerem)

• Ruimte om te leven en te beleven (Bart Nevens)
• Groene verbindingen (Kristien Goemine)
• Duurzaam vooruitgaan (Sabine Ledens)
Op zondagvoormiddag 2 juni komen we opnieuw met de groep van
vorig jaar samen in GC Colomba om het ontwerp beleidsplan te onderwerpen aan ‘de Chartertoets’.
Andere geïnteresseerden zijn ook welkom. We vragen wel dat u zich
vooraf inschrijft. Op deze manier kunnen we u informeren over de weg
die reeds afgelegd is.
We eindigen deze voormiddag met een ontmoetingsmoment voor nieuwe
ideeën en initiatieven. Deze kleinschalige ideeenmarkt kan een voedingsbodem zijn voor tal
van ideeën die aan bod kwamen in de oriëntatienota. Een ideale kans om samen met gelijkgezinden plannen te smeden.
Meer informatie en inschrijven kan via
freek.rombouts@kortenberg.be.
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NIEUWE LESSENREEKSEN NEDERLANDS
GEMEENTEBESTUUR

Zou u graag vlot kunnen praten met uw buren in de taal van uw streek?
Volg dan een cursus Nederlands voor beginners.
Over uzelf vertellen, telefoneren, tellen, weten hoe laat uw trein vertrekt, naar de dokter gaan, boodschappen doen, de weg vragen , ... Dat
en nog veel meer kunt u op een communicatieve manier en in een
aangename groepssfeer leren in Kortenberg tijdens lessenreeksen
georganiseerd in samenwerking met het CVO Tervuren-Hoeilaart en
met Basiseducatie Leuven-Hageland.
Twijfel niet meer, schrijf u in en u zult zien dat het dagelijkse leven in
Vlaanderen veel vlotter verloopt als u de taal begrijpt en spreekt!
• De lessenreeks in samenwerking met het CVO Tervuren-Hoeilaart
vindt plaats iedere donderdag (behalve tijdens de schoolvakanties) van 19 tot 22 u. in GC Colomba en loopt van 5 september
2013 tot 5 juni 2014. De kostprijs voor de volledige reeks
bedraagt 72 euro. Er is een sociaal tarief mogelijk. Inschrijven kan bij
het Centrum voor Volwassenen Onderwijs Tervuren-Hoeilaart,
Brusselsesteenweg 106 in Tervuren - www.cvoth.be. Om de cursus
te laten doorgaan zijn minimum 16 deelnemers vereist.

• De lessenreeks in samenwerking met Basiseducatie LeuvenHageland vindt drie maal per week plaats, iedere maandag, woensdag en vrijdag (behalve tijdens de schoolvakanties) van 9 tot 12 u.
in OC Berkenhof en loopt van 2 september 2013 tot 27 juni
2014. Voor deelname aan deze lessenreeks wordt een kostenbijdrage van 20 euro gevraagd. Inschrijven kan via het Huis van het
Nederlands, Mgr. Ladeuzeplein 17 in Leuven, 016 48 04 10 of 0473 43
32 29, leuven@huisvlaamsbrabant.be, www.huisvlaamsbrabant.be.
Er is ook een gezamenlijk inschrijvingsmoment voor beide lessenreeksen gepland, waar u indien gewenst tijdens een oriënterend
gesprek kunt worden doorverwezen naar de voor u meest geschikte
lessenreeks. Dit inschrijvingsmoment vindt plaats in OC Berkenhof op
vrijdag 30 augustus van 16 tot 19 u.

GASDOSSIERS KORTENBERG 2012
GEMEENTEBESTUUR

In het jaar 2012 werden in de gemeente Kortenberg
voor 1.380 euro aan GAS-boetes uitgeschreven,
waarvan tot op heden 840 euro eﬀectief betaald
werd. Hieronder vindt u een overzicht van de
19 dossiers uit 2012 die aanleiding gaven tot een
boete.
Het reglement betreﬀende de gemeentelijke administratieve sancties vindt u op www.kortenberg.be
(Bestuur / Beleid / Reglement GAS-boetes).

Overtreding

GAS-boete in €

Aantal
overtredingen

Belemmering openbare weg

60

2

Geen vergunning inname openbare weg

60

1

Veiligheid niet gerespecteerd en voetpad niet opgekuist

60

1

Reclame op openbaar domein zonder toelating

60

1

Stelling zonder vergunning

60

2

Verbranden afval

60

2

Sluikstorten openbare weg

120

1

Verontreiniging riolering

60

1

Niet reglementair buitenzetten huisvuil

60

1

Vuilniszakken laten staan na verhuizing

120

1

Wildplassen

60

1

Beschadigen roerende goederen

60

1

Ophalen oude metalen zonder toelating

60

1

Loslopende hond

60

1

Bijtende hond

120

2
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© 2012 Studio 100 Animation - ™Studio 100

Dank u wel voor uw steun!
U was tijdens de voorbije 14-daagse op de
afspraak. U mag op uw beurt op ons rekenen.
Dag in, dag uit staan we paraat. Altijd, overal.
Uw steun en onze vrijwilligers zorgen daarvoor.

APRIL IN BEELD

Rode Kruis-Kortenberg
kortenberg.rodekruis.be

1

4

7
1
2
3

Foto: H. Trappeniers
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Op 2 april graveerden de grabbelpassers hun eigen glas, nadat ze eerst hun eigen shampoo, haargel en badzout hadden gemaakt.
Tijdens de paasvakantie konden kinderen van de lagere school deelnemen aan een leuk turnkampje. Op de foto krijgt u een impressie van het toonmoment voor de ouders op vrijdag.
Op 9 april kregen 20 enthousiaste 6- tot 8-jarige grabbelpassertjes een EHBO-opleiding van het Jeugd Rode Kruis. Een verband aanbrengen zonder dat er echte pijn komt bij kijken
is leuk!
4
Wie een bezoek bracht aan de Erfgoeddag kwam alles te weten over ‘de tijd’. De evolutie van het horloge, de werkweek, de klederdracht,… werd in beeld gebracht aan de hand
van teksten, foto’s en voorwerpen.
5
In de Dekenijstraat werd tussen de ingebuisde Weesbeek en het Dorpsplein gescheiden riolering aangebracht. De straat werd vervolgens heraangelegd en de voetpaden werden
verbeterd. Verderop werd de Weesbeek afgekoppeld en aangepast. Deze laatste werken zijn nog niet volledig afgerond. In een later project zal de gemeente nog extra buﬀerzones
voorzien voor de opvang van het regenwater langs de Weesbeek.
6 en 7 Tijdens de Digitale Week namen weer heel wat Kortenbergse inwoners deel aan workshops en voordracht, maar ook in de Bib ging het er geanimeerd aan toe: kinderen leefden
er zich uit met het spelen van games.
8 en 9 Tijdens het Weekend van de Amateurkunsten met als thema ‘natuurtalent’ toonden de Kortenbergse kunstenaars het beste van hun werk. Van schilderen, over zingen, tot vilten
en mozaïek.

in Kortenberg
(Sportdienst i.s.m. welzijnsdienst)
GEMEENTEBESTUUR

FIETS EN WANDEL MEE OP ZONDAG 9 JUNI

Zondag 9 juni belooft een leuke dag te worden! Tussen 14 en 17 u. kan
je gratis deelnemen aan een breed gamma van sportieve activiteiten zoals
een ﬁetstocht of wandeltocht, een gezondheidsrally, gekke ﬁetsen, hindernissenparcours, ... Vooraf inschrijven is niet nodig. Nadien kan je nagenieten op ons (hopelijk) zonnig gelegenheidsterras aan sporthal
Kortenberg. Je wordt er bovendien getrakteerd op een gezond vieruurtje.
Omdat we veiligheid erg belangrijk vinden, vragen we aan alle ﬁetsers om
een helm te dragen en de ﬁets vooraf in orde te stellen. Om parkeerproblemen te vermijden kom je best te voet of met de ﬁets naar de sporthal
van Kortenberg. Het volledige aanbod vind je hieronder!

ACTIVITEIT
Natuurwandeling

UREN
Vertrek: 14.30 u.
Aankomst:16.30 u.
Mountainbiketechnieken Vertrek: 14.30 u.
gevolgd door een mtb-rit Aankomst: 16.30 u.

Familieﬁetstocht

Initiatie skaten

Gezondheidsrally

Een echte mountainbike-initiatie: techniek in combinatie met een rit door het bos.
Voor actievelingen vanaf 12 jaar en in het bezit van een mountainbike en helm.

Vertrek: 14 u.
Fietstocht voor gezinnen en recreatieve ﬁetsers.
Aankomst: 16.30 u. We rijden over autoluwe wegen naar Melsbroek en Machelen en komen via de ﬁetsbrug over de
E19 via Zaventem terug. Deze tocht van ongeveer 20 km is aan te raden vanaf de leeftijd van 8 jaar.
14.30 tot 16.30 u. Heb je nog nooit op een skateboard gestaan? Dan is dit het ideale moment om het uit te proberen.
Onze lesgever staat aan het skateterrein klaar met de nodige skateboards om jou de eerste tips en
tricks aan te leren.
14 tot 17 u.
Wandeling van 2 à 3 km, geschikt voor alle leeftijden. Onderweg los je vragen op over gezondheid
en bewegen.
14 tot 17 u.
Zin in een rondje lopen? Je kan vandaag gratis kennismaken met de vernieuwde atletiekpiste.
14 tot 17 u.
Je kan op individuele basis kennismaken met één of meerdere mountainbikelussen die onze
gemeente rijk is.

Joggen
Mountainbiketochten
16-22-26-35-46 km
Gezonheids14 tot 17 u.
promotieteams
Workshop ﬁets herstellen 15 tot 17 u.
Randanimatie

MEER INFO
Wandeling onder leiding van een gids. We ontdekken de Molenbeekvallei en brengen een bezoek
aan de kringlooptuin.

14 tot 17 u.

Laat je hartslag en bloeddruk meten en zorg dat je goed geïnformeerd bent. Kom langs aan de
stands van de mutualiteiten en Logo Oost-Brabant.
Kleine of grote problemen met je stalen ros? Vandaag kan je zelf leren hoe je je zadel op de juiste
hoogte kan plaatsen of hoe je een band makkelijk kan wisselen.
Hindernissenbaan, gekke ﬁetsen, AYA-bordspel (verkeersspel), tekenwedstrijd, sappentrapper, pimp je
ﬁets, sneltrappen,…

Zondag 9 juni van 14 tot 17 u. – Sporthal Colomba – Gratis – Info: sportdienst@kortenberg.be – 02 755 22 87
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(Cultuurdienst)
GEMEENTEBESTUUR

EXPO IN HET ADMINISTRATIEF CENTRUM:
ALAIN SMEYERS

Alain Smeyers maakt hedendaagse abstracte kunst. Acrylverf op schildersdoek in gemengde techniek, de materieschilderkunst. Het is een
vorm van abstract expressionisme, een beeldtaal die in hoge mate
expressief is. Een methode om tot spontane uitingen te komen, waarbij
men zich laat leiden door ongedwongen invallen en vrije associaties.
Kenmerkend voor deze stroming is het reliëfachtige oppervlak. Dit
oppervlak wordt bewerkstelligd door het toevoegen van materialen
aan de verf. Deze stijl staat een vrijere, spontanere, expressievere,
kortom een minder door de rede en meer door de geste (het gebaar)
bepaalde kunst voor.
Schilderen doet Alain Smeyers al van zijn tiende en op zijn twaalfde
begon hij aan zijn kunstopleiding in de Sint-Lukasschool te Brussel. Zijn
bekendste doeken en composities maakte Alain Smeyers vanaf de jaren
2000, toen de Brusselaar steeds meer abstract ging werken, met behulp
van opvallende materialen als gips, zand, linnen en touw, waarin grijsen beigetinten domineren. In zijn schilderijen verschijnen tekens zoals
vierkanten en driehoeken en vervormde letters. Het reliëf dat zo

ontstaat verhoogt de expressiviteit en refereert aan primitieve kunst als
rotsschilderingen. Alain Smeyers is op zoek naar de oerbron. Elk schilderij is een ontdekkingstocht. De eenvoudige materialen en de altijd
aanwezige vrijheidsdrang in de werken geven zijn werk bestaansrecht.
Expo van vrijdag 7 juni tot maandag 8 juli
Opening vrijdag 7 juni om 20 u.
Administratief Centrum, Kortenberg

(Cultuurdienst i.s.m. UPC Sint Jozef)
GEMEENTEBESTUUR

FABRIEK ARTISTIEK

Fabriek Artistiek is een kunstproject van het UPC Sint Jozef in samenwerking met de cultuurdienst van Kortenberg. Zij slaan de handen in
elkaar om de vooroordelen en tegenstellingen tussen de werelden binnen en buiten de psychiatrie te nuanceren. De gemeente wil ook de
participatie van verschillende groepen aan het vrijetijdsbeleid stimuleren en zet zich daarom mee achter het project.
Fabriek Artistiek is een traject dat toewerkt naar een kunsthappening
tijdens de Week van de geestelijke gezondheidszorg in oktober. Tijdens
dit slotmoment zullen verschillende kunstdisciplines aan bod komen:
muziek, ﬁlm, beeldende kunst, ...
Het fotograﬁetraject gaat van start in juni. Zes woensdagnamiddagen
(3 in juni en 3 in september) worden er fotograﬁeworkshops gegeven.
Van 13.30 tot 15.30 u. word je uitgenodigd in de ergotherapie van UPC
Sint Jozef om aan de slag te gaan met je camera rond het thema
‘Confrontatie’. In oktober zal het resultaat van deze workshops tentoon
gesteld worden.
Interesse om mee te werken aan dit project?
Contacteer dan de cultuurdienst voor meer info.

Woensdag 12, 19 en 26 juni van 13.30 tot 15.30 u
Info: cultuurdienst@kortenberg.be of 02 755 22 83
Vanaf 16 jaar
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(De Bib i.s.m. Provincie Vlaams-Brabant)

TATERTAAL VOOR OUDERS
GEMEENTEBESTUUR

Vorming voor ouders rond kleine kinderen en taal

Kinderen ontdekken de wereld via taal. De methodiek ‘Tatertaal voor
ouders’ suggereert wat je als ouder kan doen om al pratend, spelend en
lezend kinderen van 0-3 jaar te prikkelen met taal.
• Je krijgt concrete tips en verkent leuke boekjes die taal stimuleren bij
kinderen van 0-3 jaar.
• Je leert welke taaltypes bestaan en hoe deze kunnen gebruikt worden in de communicatie met kinderen.
• In een korte ﬁlm zie je ouders en kinderen in actie.
• Al het materiaal kan achteraf gratis ontleend worden in de Bib.
Deze avond wordt begeleid door Caroline Moors van het Centrum voor
Taal en Onderwijs van de KU Leuven.

Donderdag 13 juni om 20 u.
De Bib, Kortenberg
Gratis
Info en inschrijven:
kindbeleid@vlaamsbrabant.be of 016 26 73 48

(Vrije Tijd)
GEMEENTEBESTUUR

VRIJWILLIGERSBRUNCH/PICKNICK

Het gemeentebestuur wil op zondag 23 juni graag iedereen bedanken die zich vrijwillig inzet in onze gemeente. Dit jaar willen we dit
doen met een nieuw initiatief. Na de vrijwilligersfeesten en de vrijwilligersuitstappen organiseren we dit jaar een vrijwilligersbrunch/-picknick. Waar kunnen we dat beter doen dan in het Park van de Oude
Abdij? Naast een lekkere brunch van de kok van de Oude Abdij zorgen
we ook voor wat randanimatie zoals muziek en spelmateriaal voor de
kinderen.

Ben jij vrijwilliger? Zet jij je belangeloos in voor je vereniging door in het
bestuur te zetelen, de website te onderhouden of wekelijks de voetbaltruitjes te wassen? Reik jij een helpende hand aan mensen die het wat
moeilijker hebben? Dan heb jij deze picknick dubbel en dik verdiend!
We bieden deze brunch gratis aan voor de vrijwilligers. Familieleden
kunnen, mits bijbetaling, ook deelnemen. Omdat het aantal plaatsen om organisatorische redenen beperkt is vragen we om in te
schrijven via uitbalie@kortenberg.be
Zondag 23 juni van 11 tot 14 u.
Abdijpark, Kortenberg.
Gratis voor vrijwilligers
Familieleden betalen 20 euro voor volwassenen en
10 euro voor kinderen (6-12 jaar)
Inschrijven: verplicht via uitbalie@kortenberg.be vóór 18 juni.
Gelieve te vermelden waar je vrijwilligerswerk doet
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(Erfgoedhuis i.s.m. De Bib)
GEMEENTEBESTUUR

ONLINE CATALOGUS ERFGOEDHUIS

Het Erfgoedhuis Kortenberg vzw heeft er een nieuwe aanwinst bij: een
online catalogus.
Tijdens de Erfgoeddag op zondag 21 april werd aangekondigd dat je
vanaf nu via het internet de bibliotheekcollectie van het Erfgoedhuis
kan doorzoeken.
Het principe is heel eenvoudig. Surf naar de catalogus (www.bidoc.be/
pobkortenberg) en klik op de foto van het Erfgoedhuis. Via de drie zoekniveaus linksboven op de pagina kan je de collectie doorzoeken. Dit kan
op naam van de auteur, de titel of een trefwoord. Andere, meer complexe mogelijkheden kan je terugvinden in de catalogus zelf.
De boeken en tijdschriften kan je niet mee naar huis nemen. De vzw
Erfgoedhuis Kortenberg heeft immers een bewaarbibliotheek; alle
opgenomen werken moeten dus ter plaatse blijven. Op die manier kan
er een patrimonium opgebouwd worden met een historische, culturele
of wetenschappelijke waarde.
Aan bezoekers die meerdere werken willen raadplegen of langere tijd
over de informatie willen beschikken biedt het Erfgoedhuis de mogelijkheid om de nodige info uit de bibliotheek ter plaatse te kopiëren en/

of in te scannen. Op die manier kan je alsnog je documentatie mee naar
huis nemen om daar alles door te nemen.
Op dit ogenblik is de collectie nog niet volledig opgenomen in de catalogus. Het gaat hier immers om een werk van lange adem. Een bibliotheekcollectie groeit trouwens voortdurend, echt ‘af’ zal dit project dus nooit
zijn. Wie echter regelmatig de catalogus doorzoekt, zal deze zien aangroeien.
Wie meer informatie wenst over de organisatie kan de website van vzw
Erfgoedhuis Kortenberg bezoeken (www.erfgoedhuis-kortenberg.be).
Elke tweede donderdag van de maand kan je tussen 18 en 20 u. langskomen. Voor bezoekmomenten op andere dagen kan je eventueel een
afspraak maken.

(Dienst Vrije Tijd)
GEMEENTEBESTUUR

KORTENBERG FEEST!
Vlaanderen Feest! ter gelegenheid van 11 juli
Initiatief voor het feest van de Vlaamse gemeenschap

Onder de noemer ‘Kortenberg Feest!’ is het op zondag 7 juli aan de
Kortenbergenaren om te bewijzen dat ze weten wat feesten is!
Tussen 14 en 18 u. verwelkomen we jong en oud graag in het centrum
van Everberg.
Gedurende deze namiddag kan je genieten van origineel straattheater,
acts van lokale verenigingen, animatie, een hapje en een drankje.
Kortom, alle ingrediënten om er een gezellige dag van te maken zijn
aanwezig. In Zoeklicht van juli lees je alle details.
Hopelijk tot dan!
Tot Kortenbergg Feest!
Zondag 7 juli van 14 tot 18 u.
Centrum Everberg
Gratis
Info: cultuur@kortenberg.be of 02 755 22 83
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(BSGO Hertog Jan)

HOERA! 50 JAAR HERTOG JAN!
BSGO Hertog Jan bestaat 50 jaar en het schoolfeest zal helemaal
maal in het
teken staan van deze verjaardag. Naast de optredens van de leerlingen,
zal er een heus museum zijn van de school door de jaren heen met
natuurlijk veel fotomateriaal uit de oude doos. Er zullen ook muziek,
springkastelen, workshops, tombola, ... zijn. Aan de reüniebar zullen
zeker veel herinneringen opgehaald worden. Om te eten kan je er
terecht voor ijsjes, BBQ, frietjes, ... We starten om 14 u.

Zaterdag 1 juni om 14 u.
Hertog jan School, Kortenberg

(Basisschool de Klimop Erps-Kwerps)

MUSICAL ‘REIZEN MET KAYFAS’
Denk je soms ook eens aan verre bestemmingen? Heb je er de nodige
tijd en centen misschien niet voor? Droom je dan wel eens dat je met je
ruimteschip de wereld en het heelal doorreist? Wel, Arno en Annabel
knutselen hun ruimteschip en gaan op reis met Kayfas.
Zaterdag 1 juni,
Voorstellingen om 14 en om 17 u.
GC Colomba, Kortenberg.
Info: www.deklimop.net

(Femma Kortenberg)

DAGREIS DEN HAAGSCHEVENINGEN
Dit jaar lonken onze noorderburen en trekt Femma de grens over richting Den Haag. Den Haag (’s Gravenhage) is een meer dan 750 jaar oud
en bruisend internationaal gericht ‘dorp’, dat zich sinds 1806 zelfs stad
mag noemen. Als verblijfplaats van keizers, koningen en regenten,
maar ook kunstenaars en architecten, heeft deze stad veel te bieden op
historisch en cultureel gebied.
Het is de hoofdstad van Zuid-Holland en tevens de regeringsstad van
Nederland.
Het programma:
• bij aankomst rondvaart door de Haagse grachten (± 1 u.)
• wandeling door China Town en de verdwenen Joodse buurt
• lunch
• wandeling door het Haagse centrum en het Binnenhof
• vertrek met de bus naar Scheveningen voor een kort bezoek en vrije
tijd

Donderdag 13 juni om 7.30 u.
Vertrek GC Colomba
€ 53 ( bus, gidsen, rondvaart en lunch inbegrepen)
Betaling vóór 3 juni
Info en inschrijven: Lucia 0468 32 22 19
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(Centaurmenners – Centaurruiters Meerbeek)

(Curieus)

JAARLIJKSE BARBECUE

JAZZ VOOR CURIEUZENEUZEN

Op zaterdag 15 juni vanaf 16 u. gaat de
jaarlijkse barbecue van de Centaurmenners en Centaurruiters door. Ze
verwelkomen jullie in de Klein
Vilvoordestraat 16 te Meerbeek. Er is
een huifkartocht en bij het nemen
van een kindermenu krijg je twee gratis
ritten op de pony!

Onder leiding van de Kortenbergenaar Luc Calluy introduceert de jazzgroep Take 2 ons in diverse jazzstijlen: van de blues over de bebop naar
de swing en van latin over de bossa naar fusion. Bij elk nummer zullen
de musici in woord en klank uiteenzetten welke de precieze kenmerken
zijn van elke stijl. Bovendien zullen zij ons ook telkens vergasten op
authentieke jazzmuziek van de bovenste plank!

(De Komedie Spelers)
© Luc C. + curieus

DE KOMEDIE SPELERS GAAN FEESTEND DE
ZOMER IN
Dat je met de Komedie Spelers kon lachen wist je waarschijnlijk al. Nu
bewijzen ze ook dat ze een stevig feestje kunnen bouwen. Op zaterdag 29 juni nodigen ze je uit in OC Atrium voor een knallende avond
vol muziek uit de jaren ‘70, ‘80, ‘90 en ‘00. Op de tonen van enkele van
de grootste klassiekers van de afgelopen veertig jaar wordt de zomer
swingend ingezet onder leiding van dj Dirk De Groot met als klap op de
vuurpijl een verrassingsact.

Zondag 23 juni om 10 u.
Oude Abdij, Kortenberg
€ 12 leden, € 15 niet-leden
Inschrijven: curieus.secretariaat@telenet.be

Zaterdag 29 juni vanaf 21 u.
OC Atrium, Meerbeek
€1

GEMEENTEBESTUUR

DE UiTBALIE VOOR AL UW
VRIJETIJDSVRAGEN

Ma:
Di:
Woe:
Do:
Vr:
Za:

In de bibliotheek op de volgende dagen:
10-19 u.
gesloten
13-19 u.
10-19 u.
13-19 u.
10-13 u.

uitbalie@kortenberg.be - 02 755 22 80

in Kortenberg
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(Erfgoedhuis, Gidsenbond, de 4 heemkringen en het Davidsfonds)

JUMELAGEBUSREIS NAAR NOORDBRABANT
Op zondag 30 juni gaat er een busreis door naar Noord-Brabant als
elfde jumelageactiviteit van het Erfgoedhuis Kortenberg-heemkring
‘Op die Dunghen’. ‘s Morgens is er een geleid bezoek aan Gemert: het
Boerenbondmuseum, het kasteel van de Duitse Orde en luxueus buﬀet
in De Keizer. ‘s Namiddags wordt de Bastionder in Den Bosch bezocht.
De receptie en Brabantse koﬃetafel gaat door in Den Dungen.
Zondag 30 juni
€ 60
Info en inschrijven: 0472 99 50 91

(Scouts & Gidsen Kortenberg)

SCOUTSVRIENDEN BBQ
Op zaterdag 22 juni is iedereen wederom uitgenodigd op de traditionele BBQ aan de Scoutslokalen van
Kortenberg. Er wordt gestart om 17 u., waarna je kan genieten van een zalige sfeer rond het kampvuur en
de leuke meezingliedjes van onze coverband.
Er is keuze uit:
• Brochettes (runds en/of gevogelte)
• Chipolata’s
• Lamskoteletten
• Bakharing
• Ribbetjes
Hiernaast is er een uitgebreid en gratis groentenassortiment.
Krijg je al het water in de mond? Laat dan niets je tegenhouden
en om tegen democratische prijzen te komen
genieten van dé barbecue van het jaar! Tot dan,
De Scoutsvrienden en de leiding van Scouts & Gidsen Kortenberg
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in Kortenberg
Dit is het aanbod van de erkende Kortenbergse verenigingen. Op www.UiTinKortenberg.be en in de UiTagenda op
www.kortenberg.be vind je nog meer activiteiten terug die in Kortenberg plaatsvinden.

Wanneer

Wie

Wat

Waar

Info

za 01/06/13 om
14:00 en om
17:00

Basisschool De Klimop
Erps-Kwerps

Musical ‘Reizen met Kayfas’

GC Colomba

02 759 64 59,
deklimop@kortenberg.be,
www.deklimop.net,
€5

za 01/06/13 om
14:00

BSGO Hertog Jan

Schoolfeest: 50 jaar Hertog Jan

Hertog Jan School,
Kortenberg

www.hertogjan.be

za 01/06/13 om
17:00

Turnkring DKS-Meerbeek

Kip- en ribfestijn

OC Atrium

0476 26 23 94,
turnkring@dekrakendespieren.be,
www.dekrakendespieren.be

ma 03/06/13 tot
07/06/13

Milieudienst en
containerpark

Gifvrije week:
breng gifrestjes en -verpakkingen naar
het containerpark

Containerpark,
Noodbosweg 100,
Kortenberg

milieu@kortenberg.be of
02 755 22 65

ma 03/06/13 van KVLV Everberg
14:00 tot 16:00

KVLV Everberg - Uit wandelen

Parking
Gemeentehuisstraat 9,
Everberg

02 759 82 60,
j.maes.vandersande@skynet.be,
iedere maandag in juni

di 04/06/13 van
13:30 tot 15:00

Lokaal Dienstencentrum
Kortenberg

Eutonie, relaxatie

OC Berkenhof

dienstencentrum@ocmwkortenberg.be,
inschrijven voor 27/05/13

di 04/06/13 om
20:00

CD&V Kortenberg

Debatavond landbouw

OC Berkenhof

Gratis, inschrijven niet nodig.
Info: www.kortenberg.cdenv.be of bij
Walter Geuens, 0499 73 36 86

woe 05/06/13
van 18:00 tot
21:30

Wandelclub Witlooftrekkers

Avondwandeling 8 km te Kraainem

Vertrek: De Walsplein,
Kortenberg

02 720 52 21,
www.witlooftrekkers.be

woe 05/06/13
om 14:00

Bibliotheek Kortenberg

Voorlees- en knutseluurtje in de
bibliotheek

De Bib

www.kortenberg.be

woe 05/06/13
van 10:00 tot
11:00

CM Kortenberg

Babymassage

GC Colomba

02 257 95 70,
www.cm.be

do 06/06/13 van
13:30 tot 16:30

KVLV Everberg

KVLV Everberg - Creatief in de
Hobbyclub!

OC Feestzaal

Jeanne Vandersande
02 759 82 60,
j.maes.vandersande@skynet.be

do 06/06/13 om
19:15

Femma Kortenberg

Bezoek orchideeënkwekerij

Vertrek: De Walsplein,
Kortenberg

02 759 54 64,
www.femma.be/kortenberg, € 6,
carpoolen: €2,5 te betalen aan chauﬀeur
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Wie

Wat

Waar

Info

vr 07/06/13 tot
08/07/13

Cultuurdienst

Expo Alain Smeyers

Administratief Centrum,
Kortenberg

Gratis, tijdens de openingsuren van het AC

zo 09/06/13 van
09:30 tot 12:00

Wandelclub Witlooftrekkers

Ochtendwandeling 10 km Kortenberg

Vertrek: De Walsplein,
Kortenberg

02 759 68 13,
www.witlooftrekkers.be

zo 09/06/13 van
07:00 tot 17:00

Wijk Hertog-Jan
Buurtcomité

Gezellige buurtrommelmarkt

Wijk Hertog-Jan,
hertogjan.buurtcomite@gmail.com
Kerkhoﬂaan 16, Kortenberg

zo 09/06/13 van
10:00 tot 17:00

Milieudienst en
kringloopkrachten

Kringlooptuindag en plantenbeurs

Bosstraat 76, Kortenberg

milieu@kortenberg.be of
02 755 22 65

zo 09/06/13 van
11:00 tot 14:00

Conek

Aperitiefconcert Conek

OC Berkenhof

0498 4 80 866,
tine.kurt@skynet.be, www.conek.be,
€ 7 (inclusief aperitief en versnapering)

zo 09/06/13 van
14:00 tot 17:00

Sportdienst en dienst
welzijn

Fiets- en wandelhappening

Sporthal Colomba

02 755 22 87, 02 755 22 86,
sportdienst@kortenberg.be,
welzijn@kortenberg.be

zo 09/06/13 van
14:00 tot 15:30

Kaﬀee Kultura Kortenberg

Marc De Bel & Lady Angelina

GC Colomba

www.kaﬀeekultura.be,
VVK: € 9, kassa: € 12

di 11/06/13 van
18:00 tot 20:30

Rode Kruis

Bloed geven

Polyvalente zaal van
Rusthuis O.L.Vrouw van
Lourdes, Erps-Kwerps

bloed@kortenberg.be

woe 12/06/13
van 13:30 tot
15:30

Cultuurdienst i.s.m. UPC
Sint-Jozef

Fabriek Artistiek

UPC Sint-Jozef

Ook op 19/06/13 en 26/06/13
cultuurdienst@kortenberg.be
02 755 22 83

woe 12/06/13
om 14:00

Toerisme Dijleland i.s.m.
Gidsenbond Dijleland

Streekwandeling: Wakkerzeel

Vertrek: Sint-Hubertuskerk,
Wakkerzeel

Gratis,
herhaling op zo 16/06 om 14:30

woe 12/06/13
van 18:00 tot
21:30

Wandelclub Witlooftrekkers

Avondwandeling 8 km te Tervuren

Vertrek: De Walsplein,
Kortenberg

02 720 52 21,
www.witlooftrekkers.be

do 13/06/13 van
20:00 tot 21:30

Provincie Vlaams-Brabant,
dienst welzijn en dienst
cultuur

Tatertaal voor ouders: vorming voor
ouders rond kleine kinderen en taal

De Bib

016 26 73 48,
kindbeleid@vlaamsbrabant.be

do 13/06/13 van
07:30 tot 21:00

Femma Kortenberg

Dagtrip Den Haag

GC Colomba

femma.kortenberg@gmail.com,
€ 53 (inclusief bus, gids, rondvaart en
lunch)

za 15/06/13 van
09:00 tot 16:00

Rode Kruis

Eerstehulpinitiatie voor kinderen

GC Colomba

jeugd@kortenberg.rodekruis.be, € 8

za 15/06/13 om
16:00

Centaurmenners Meerbeek

Barbecue

Klein Vilvoordestraat 16,
Meerbeek

za 15/06/13 tot
22/06/13 van
11:00 tot 17:00

Scrap House

Tentoonstelling patchwork en quilts:
25 jaar Scrap House

GC Colomba

zo 16/06/13 van
08:30 tot 18:00

Wandelclub Witlooftrekkers

Dagtocht 22 km Maredsous

Vertrek: De Walsplein,
Kortenberg

02 759 54 64,
www.witlooftrekkers.be
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woe 19/06/13
van 18:00 tot
21:30

Wandelclub Witlooftrekkers

Avondwandeling 8 km te Jezus-Eik

Vertrek: De Walsplein,
Kortenberg

02 720 52 21,
www.witlooftrekkers.be

za 22/06/13 van
08:00 tot 20:00

KVLV Everberg

Daguitstap naar Mondo Verde

Parochiezaal,
Annonciadenstraat 1,
Everberg

0479 81 69 44,
tamara.vleminckx@pandora.be,
lid: € 5, niet-lid: € 55, (klein)kind lid tot
12j: € 25, anderen: € 30 (inclusief busreis,
toegang en 3 gangen-diner

za 22/06/13 om
17:00

Scouts & gidsen Kortenberg

Scoutsvrienden BBQ

Scoutslokalen,
Colombastraat 33,
Kortenberg

http://scoutskortenberg.be

zo 23/06/13 van
09:30 tot 12:00

Wandelclub Witlooftrekkers

Ochtendwandeling 8 km te Linden

Vertrek: De Walsplein,
Kortenberg

02 759 87 19,
www.witlooftrekkers.be

zo 23/06/13 van
10:00 tot 11:45

Curieus Kortenberg

Jazz voor Curieuzeneuzen

Oude Abdij, Abdijdreef 22,
Kortenberg

0476 67 34 13, 0476 92 40 85,
curieus.secretariaat@telenet.be,
hendrik.stubbe@telenet.be,
leden: € 12, niet-leden: € 15

di 25/06/13 van
14:00 tot 17:30

Vl@s vzw - Kortenberg

Een rugzak vol verhalen

OC Berkenhof

0497 425 425,
ilvb.kortenberg@scarlet.be,
www.vlaamseactievesenioren.be

woe 26/06/13
van 18:00 tot
22:30

Wandelclub Witlooftrekkers

Avondwandeling 13 km
Everberg-Leuven

Vertrek:
Parking Annonciadenstraat
Everberg

02 759 54 64,
www.witlooftrekkers.be

woe 26/06/13
om 14:00

Toerisme Dijleland i.s.m.
Gidsenbond Dijleland

Streekwandeling: Vaalbeek

Vertrek: Kapel O.L.Vrouw
van Steenbergen,
Kapellendreef, Vaalbeek

Gratis

do 27/06/13 van
13:45 tot 17:45

Senioren Advies Raad
Kortenberg

Senioren dansnamiddag

GC Colomba

02 755 22 86,
welzijn@kortenberg.be

za 29/06/13 van
21:00 tot 03:00

De Komediespelers

Komedie Party

OC Atrium

www.dekomediespelers.be, € 1

zo 30/06/13

Erfgoedhuis, Gidsenbond,
de 4 heemkringen,
Davidsfonds

Jumelagebusreis naar Noord-Brabant

Opstapplaatsen in
Erps-Kwerps, Meerbeek en
Kortenberg

€ 60
0472 99 50 91

ADRESSEN
Administratief Centrum
Dr. V. De Walsplein 30
3070 Kortenberg

Sporthal en GC Colomba
Wijngaardstraat 1
3070 Kortenberg

OC Atrium
Dorpsstraat 177
3078 Meerbeek

OC Everberg
Gemeentehuisstraat 11
3078 Everberg

Erfgoedhuis
Dorpsplein 16
3071 Erps-Kwerps

OC Berkenhof
Beekstraat 25
3070 Kortenberg

OC De Zolder
Kwerpsebaan 251
3071 Erps-Kwerps

Polyvalente zaal Erps-Kwerps
Oude Baan 14
3071 Erps-Kwerps
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Gemeentebestuur Kortenberg
BURGEMEESTER
Chris Taes (CD&V)
(voorzitter van het politiecollege en van de politieraad)
Bruulstraat 32, 3071 Erps-Kwerps
0487 33 18 53
chris.taes@kortenberg.be
Bevoegdheden: algemene coördinatie van het beleid, politie en veiligheid, brandweer, burgerzaken, kerkfabrieken, mobiliteit, informatie en communicatie

SCHEPENEN
Bart Nevens (N-VA) (lid politieraad)
Prins Van Everbergstraat 6,
3078 Everberg
0487 33 18 57
bart.nevens@kortenberg.be

Ann Vannerem (CD&V)
Hofstraat 97, 3070 Kortenberg
0487 33 18 56
ann.vannerem@kortenberg.be

Bevoegdheden: openbare werken, ruimtelijke ordening, monumentenzorg, onderhoud van gebouwen, wegen en waterlopen, groendienst

Bevoegdheden: cultuur, toerisme, sport, bibliotheken, archief

Kristien Goeminne (CD&V)
Kwikstraat 38, 3078 Everberg
0487 33 18 55
kristien.goeminne@kortenberg.be

Harold Vanheel (N-VA)
(lid politieraad)
Beekstraat 17, 3070 Kortenberg
0486 85 36 51
harold.vanheel@kortenberg.be

Bevoegdheden: grond- en woonbeleid, natuurbehoud en leefmilieu,
afvalbeleid, landbouw, senioren, ontwikkelingssamenwerking, gezin,
welzijn, gezondheidszorg, gelijkekansenbeleid, kinderopvang (zonder
voor- en naschoolse kinderopvang), dierenwelzijn

Bevoegdheden: ﬁnanciën, jeugd en Vlaamse aangelegenheden

Sabine Ledens (N-VA)
Sijsjeslaan 38A, 3078 Everberg
0486 85 36 50
sabine.ledens@kortenberg.be

Alexandra Thienpont (CD&V)
Stationstraat 6,
3070 Kortenberg
0486 85 36 52
alexandra.thienpont@kortenberg.be

Bevoegdheden: onderwijs (inbegrepen voor- en naschoolse kinderopvang), lokale economie en personeelsbeleid

OCMW-Voorzitter en schepen bevoegd voor sociaal beleid
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GEMEENTERAADSLEDEN
Koen Van Roey (CD&V) (lid politieraad)
Brouwerijstraat 3 bus 2, 3070 Kortenberg
koen.van.roey@kortenbergcdenv.be
Julia De Coster (CD&V)
Vogelenzangstraat 128, 3070 Kortenberg
julia.de.coster@kortenbergcdenv.be

0477 69 15 82

02 759 55 66

Silke Cuypers (GROEN)
Diestbrugstraat 32, 3071 Erps-Kwerps
silke_cuypers@hotmail.com)

0485 36 71 39

Roger Broos (sp.a)
Eekhoornstraat 1, 3070 Kortenberg
broos@scarlet.be

0475 23 16 58

0498 98 33 15

Francis Peeters (CD&V) (lid politieraad)
Kammestraat 14, 3071 Erps-Kwerps
francis.peeters@kortenbergcdenv.be

0473 88 61 54

Marinus van Greuningen (VOOR U)
Vierhuizenstraat 40, 3070 Kortenberg
marinus@voor-u.be

Myriam Van Tricht (CD&V)
Frans Mombaersstraat 34, 3071 Erps-Kwerps
myriam.van.tricht@kortenbergcdenv.be

0485 35 97 97

LEDEN RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN
OCMW

René De Becker (CD&V) (lid politieraad)
Leuvensesteenweg 799, 3071 Erps-Kwerps
rene.de.becker@kortenbergcdenv.be

0496 86 66 64

Alexandra Thienpont (voorzitter) (CD&V)
Stationstraat 6, 3070 Kortenberg
alexandra.thienpont@kortenberg.be

Melody Debaetselier (N-VA)
Burgemeester Van Kelfstraat 21, 3078 Meerbeek
melody.debaetselier@n-va.be

0493 61 13 76

Maria Adriaensen (CD&V)
Burgemeester Van Kelfstraat 9, 3078 Meerbeek
maria.adriaensen@kortenbergcdenv.be

02 759 52 21

Tom Jespers (N-VA)
Kouterstraat 44, 3071 Erps-Kwerps
tom.jespers@n-va.be

0486 96 74 10

Marleen Poels (CD&V)
Brouwerijstraat 25, 3070 Kortenberg
marleen.poels@kortenbergcdenv.be

02 759 67 93

Jana Nevens (N-VA)
Schutterslaan 37, 3078 Everberg
jana.nevens@n-va.be

0478 75 54 00

Hendrik Trappeniers (CD&V)
Rosbergstraat 13, 3078 Everberg
hendrik.trappeniers@kortenbergcdenv.be

02 759 54 84

Erwin Cleopater (N-VA)
Oudstrijderslaan 26, 3070 Kortenberg
erwin.cleopater@n-va.be

0497 04 28 76

Michel Bullen (N-VA)
Achterenbergstraat 56, 3070 Kortenberg
michel.bullen@n-va.be

0475 50 69 66

Katrijn Willems (Open Vld)
Leuvensesteenweg 638, 3071 Erps-Kwerps
katrijn@immowillems.be

0477 33 72 95

Hilde Noppen (N-VA)
Schutterslaan 37, 3078 Everberg
hilde.noppen@n-va.be

Stef Ryckmans (Open Vld) (lid politieraad)
Leuvensesteenweg 389, 3070 Kortenberg
stef@ryckmans.be

0485 30 31 97

Chris Wynants (N-VA)
Populierenlaan 24, 3070 Kortenberg
chris.wynants@n-va.be

0475 68 47 49

Ann Van de Casteele (Open Vld)
Engerstraat 67, 3071 Erps-Kwerps
ann_vdc@hotmail.com

0475 45 05 61

Rik Nys (GROEN)
Kwerpsebaan 152, 3071 Erps-Kwerps
nys.rik@skynet.be

0477 53 00 36

Willy Trappeniers (Open Vld) (lid politieraad)
Kiewitstraat 22 bus 2, 3070 Kortenberg
tw@telenet.be

0495 51 82 55

Elke Schillebeeckx (GROEN)
Kerkstraat 19, 3070 Kortenberg
elkeschillebeeckx@hotmail.com

0473 65 58 20

Mia Vandervelde (GROEN)
Hertog Jan II laan 15, 3070 Kortenberg
vanderveldemia@hotmail.com
Mia Brumagne(GROEN)
Rechtestraat 42, 3071 Erps-Kwerps
mia.brumagne@telenet.be

02 759 48 42

0476 66 85 07

0486 85 36 52

02 759 55 84

Lia Vandeven (Open Vld)
Vissegatstraat 166, 3071 Erps-Kwerps
lia.vandeven@telenet.be

02 759 97 24

Jozef Beets (sp.a)
Schutterslaan 74, 3078 Everberg
jozef.beets1@telenet.be

02 757 07 22
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Indien u het gemeentebestuur wilt contacteren,
kunt u terecht op onze webstek www.kortenberg.be
E-mailadressen & telefoonnummers gemeentelijke diensten
algemenezaken@kortenberg.be 02 755 22 20
bibliotheek@kortenberg.be 02 755 22 90
burgerlijkestand@kortenberg.be 02 755 22 30
burgerzaken@kortenberg.be 02 755 22 30
communicatie-it@kortenberg.be 02 755 22 40
cultuur@kortenberg.be 02 755 22 80
ﬁnancien@kortenberg.be 02 755 22 50
gemeentelijkewerkplaatsen@kortenberg.be 02 759 98 28
jeugddienst@kortenberg.be 02 755 22 85
kinderopvang@kortenberg.be 02 751 43 22
meldingen@kortenberg.be 02 755 22 40
milieu@kortenberg.be 02 755 22 67
OCMW: info@ocmwkortenberg.be 02 755 23 20
onderwijs@kortenberg.be 02 755 22 20
onthaal@kortenberg.be 02 755 22 00
openbarewerken@kortenberg.be 02 755 22 70
personeelsdienst@kortenberg.be 02 755 22 55
ruimtelijkeordening@kortenberg.be 02 755 22 60
sportdienst@kortenberg.be 02 755 22 87
stedenbouw@kortenberg.be 02 755 22 60
toerisme@kortenberg.be 02 755 22 80
UiTbalie@kortenberg.be 02 755 22 80
welzijn@kortenberg.be 02 755 22 86
zoeklicht@kortenberg.be 02 755 22 40
website@kortenberg.be 02 755 22 40

in Kortenberg
Kortenberg maakt gebruik van de UiTdatabank.be
De procedure voor het aanbrengen van activiteiten, artikels en foto’s voor
Zoeklicht is:
• Als u activiteiten van uw vereniging wilt laten opnemen in de activiteitenkalender van Zoeklicht, moet u deze invoeren in de
UiTdatabank.be. (Dit geldt enkel voor in Kortenberg erkende verenigingen. Andere verenigingen kunnen ook activiteiten invoeren, maar
deze worden uitsluitend op de website aangekondigd.)
• Als u daarnaast ook een redactioneel artikel en een foto wenst te
laten verschijnen, moet u ons ook een artikel (aan de hand van een
invulformulier in Word) en een foto/logo als bijlage(n) bezorgen. De
precieze instructies en de invulformulieren vindt u op de gemeentelijke
webstek: www.kortenberg.be (Zoeklicht / Een artikel inzenden)
Dit moet ten laatste op 25 mei gebeuren voor het juli- augustusnummer en
ten laatste op 25 juli voor het septembernummer. Deze deadlines
zullen strikt worden toegepast.
Activiteiten die in de UiTdatabank.be worden ingevoerd, zullen bovendien
ook automatisch verschijnen in de UiTagenda op de gemeentelijke webstek en in tal van andere media.

Mooie en duidelijke foto’s van Kortenberg (die niet bij
een bepaald artikel horen), zijn steeds welkom. Stuur
deze naar zoeklicht@kortenberg.be. Als u ons foto’s
doorstuurt, betekent dit dat u ons de toestemming
geeft om deze te publiceren in Zoeklicht, en dit op de
plaats en het moment die de redactieraad daarvoor het
meest gepast lijken.

31
Openingsuren Administratief Centrum
Dr. V. De Walsplein 30
3070 Kortenberg
Onthaal
Elke werkdag:
van 9 u. tot 12 u. en van 13 u. tot 16 u.
Zaterdag: van 9 u. tot 12 u.
Bibliotheek
Maandag: van 10 u. tot 19 u.
Dinsdag: gesloten
Woensdag: van 13 u. tot 19 u.
Donderdag: van 10 u. tot 19 u.
Vrijdag: van 13 u. tot 19 u.
Zaterdag: van 10 u. tot 13 u.
Burgerzaken
Elke werkdag: van 9 u. tot 12 u.
Woensdag: van 13 u. tot 16 u.
Zaterdag: van 9 u. tot 11.45 u.
Overige diensten
Elke werkdag: van 9 u. tot 12 u.
Woensdag: van 13 u. tot 16 u.
Containerpark
Noodbosweg 100
info@ecowerf.be of 02 759 87 28
van dinsdag tot vrijdag: van 12.30 u. tot 19.30 u.
Zaterdag: van 9 u. tot 16 u.
Opgelet: u kunt het containerpark betreden tot 15 minuten vóór sluitingstijd
PWA
info@pwa.be of 02 755 23 30

Contactadres
Redactie Zoeklicht/UiT in Kortenberg
Administratief Centrum
De Walsplein 30
3070 Kortenberg
Tel. 02 755 22 40 (Zoeklicht)
Tel. 02 755 22 83 (UiT in Kortenberg en UiTagenda)
E-mail: zoeklicht@kortenberg.be
Medewerking & samenstelling
Administratieve diensten gemeente Kortenberg, Chris Taes, Ann Vannerem,
de verschillende verenigingen uit Kortenberg, Stien Pardon en Gasparina de Laat
Druk
Peeters NV - Warotstraat 50 - 3020 Herent
Gedrukt op papier met FSC-label

Praktisch
Het volgende nummer verschijnt rond 1 juli 2013. Alle voorstellen voor
artikels en foto’s moeten ten laatste op 25 mei 2013 worden ingediend.
Voorstellen voor het septembernummer van Zoeklicht moeten ten laatste op
25 juli 2013 worden ingediend. Deze deadline wordt strikt toegepast.
De volgende redactieraad vindt plaats op woensdag 29 mei 2013 om
10 u. op de tweede verdieping van het Administratief Centrum.
Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met de redactie van Zoeklicht
als ze de redactieraad willen bijwonen.

