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Alle inwoners zijn van harte
uitgenodigd om op 1 januari 2014
van 17 tot 19 u. mee te vieren op de
site Colomba in Kortenberg

Ontdek de gratis app Recycle! bij Kortenberg ondertekende het ‘Char- Zin om uw huis open te stellen voor Koopjes in de Bib
de afvalkalender voor 2014.
ter voor een gezonde gemeente’
de kunstroute in april? Lees er alles
over op blz. 18

Verantwoordelijke uitgever:
Chris Taes, burgemeester, De Walsplein 30, 3070 Kortenberg
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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).
Sinds 1 november 2013 vinden de raadplegingen in het
weekend en op feestdagen plaats in de centrale wachtpost in
de Justus Lipsiusstraat 36 te Leuven.

Dinsdag 7 januari: pmd en gft
Vrijdag 10 januari: papier en karton
Dinsdag 14 januari: huisvuil
Dinsdag 21 januari: pmd en gft
Dinsdag 28 januari: huisvuil
Opgelet: het containerpark is gesloten op 1 januari.

Wachtdienst tandartsen

Woensdag 8 januari van 13 tot 14 u.
Gemeentelijke Werkplaatsen, Engerstraat 172, Erps-Kwerps

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).

Ombudslijn gemeente

Wachtdienst dierenartsen

Ã

Gratis ﬁetsgraveren

(na telefonische afspraak)
Wachtdienst regio Kortenberg (incl. deelgemeenten),
Bertem, Steenokkerzeel, Zaventem
1 januari: Dr. De Clippel - 02 751 76 51
4-5 januari: Dr. Van Tricht - 02 759 77 02
11-12 januari: Dr. De Clippel - 02 751 76 51
18-19 januari: Dr. Vanrossem - 0475 51 78 62
25-26 januari: Dr. Van Kets - 02 720 51 77

Zitdagen RSVZ
Het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der
Zelfstandigen (RSVZ) heeft zitdagen 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 6 januari 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 van 13 tot 16 u. is er spreekuur in het
Administratief Centrum (dienst Ruimtelijke Ordening).

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 gesteld 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 BrusselNationaal, 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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In de kijker
Mevrouw
Mijnheer

Het voorbije jaar heeft uw gemeentebestuur in alle stilte hard gewerkt.
Elk ‘eerste jaar’ van een nieuwe bestuursperiode is een planningsjaar,
waarin de nieuwe bestuursploeg haar plannen concreet uitwerkt en
nagaat wanneer een en ander kan worden gerealiseerd en hoe dat allemaal betaald moet worden. Deze keer gebeurde dat in zeer speciale
omstandigheden. Ongeveer één gemeente op drie in Vlaanderen moet
vanaf 2014 de belastingen verhogen, omdat er in het verleden onvoldoende reserves werden aangelegd, omdat men dure prestigeprojecten
realiseerde en omdat een aantal kosten gestegen zijn waarover een
gemeente weinig inspraak heeft (bijvoorbeeld pensioenlasten, bijdragen voor de brandweer, wegvallen van tal van dividenden van nutsmaatschappijen, …). Dat is in Kortenberg niet het geval. De opcentiemen op de personenbelasting en op de onroerende voorheﬃng (huizen
en gronden) worden bij ons niet verhoogd. Dat is alleen maar mogelijk
omdat we in onze gemeente de voorbije jaren een voorzichtig en vooruitziend ﬁnancieel beleid hebben gevoerd, dat ook de komende zes jaar
zal worden voortgezet.
In vele steden en gemeenten moet vanaf 2014 personeel worden ontslagen. Vaak gaat het om tientallen, soms honderden mensen. In
Kortenberg pakken we het anders aan. Er wordt geen personeel ontslagen. Wel hebben we een onafhankelijke doorlichting laten uitvoeren
van alle gemeente- en OCMW-diensten en hebben we nagegaan waar
we concreet eﬃciëntiewinst kunnen boeken door schaalvoordelen,
onder meer via een betere samenwerking tussen gemeente en OCMW,
door het anders samenzetten van diensten die nu verspreid zitten, door
de oordeelkundige inschakeling van elektronica en informatica en door
een kritische analyse van onze kerntaken. De ‘personeelswinst’ die we
op die manier boeken, zetten we in op terreinen waar er nieuwe noden
zijn en op plaatsen die voor de dienstverlening aan onze inwoners van
groot belang zijn. De eerste resultaten hiervan heeft u al gemerkt via de
verbeterde elektronische dienstverlening langs ons e-loket. Via het
‘Veriﬁeer’-systeem kan u een hele reeks administratieve documenten

Foto: Eddie Moyaers

Namens het gemeentebestuur wens ik u een gezond, gelukkig en
succesrijk nieuwjaar. Dat het u weinig zorgen en veel vreugde mag brengen, met vele mooie momenten om nooit te vergeten. Vooral mensen die
in deze periode sukkelen met hun gezondheid of die zich eenzaam en
moedeloos voelen, willen we een hart onder de riem steken. We moeten
er voor elkaar zijn, ook als het moeilijk gaat. Laat 2014 een jaar vol nieuwe
kansen, frisse ideeën en warme samenhorigheid worden.

zeven dagen op zeven en 24/24u aanvragen én rechtsgeldig toegestuurd krijgen. In de tweede helft van het nieuwe jaar worden het onthaal en de loketfuncties op het gemeentehuis heringericht, waardoor
de dienstverlening transparanter en klantvriendelijker wordt.
Het goede nieuws op het vlak van belastingen en personeelsinzet kan
niet verbloemen dat ook onze gemeente niet aan de algemene krimptendens ontsnapt en dus ﬂink op haar centen moet letten. Dat is op de
gemeenteraad van december gebleken bij de goedkeuring van het
budget voor 2014 en van de meerjarenplanning tot 2019 in de nieuwe
‘BBC’ (of de beleids- en beheerscyclus). We hebben in de eigen werkingskosten en in de toelagen voor derden geknipt met ca. 5%. Dat was
noodzakelijk om onze gezonde ﬁnanciële situatie op termijn te kunnen
behouden. Het kan overigens geen kwaad om als gemeentebestuur
kostenbewust en spaarzaam met belastinggeld om te springen en op
die manier ‘meer’ met ‘minder’ te doen. Omdat mensen met weinig
kansen in crisistijd extra getroﬀen worden, hebben we het OCMW wel
een kwart méér middelen toebedeeld, omdat dit noodzakelijk was om
een volwaardig sociaal beleid te kunnen voeren.
Ondanks die moeilijke budgettaire oefening, blijft er voldoende ﬁnanciële ruimte voor een aantal belangrijke investeringen, die noodzakelijk
zijn om ons ambitieuze beleidsplan, dat in juli 2013 aan de gemeenteraad werd voorgelegd, systematisch en doelgericht te kunnen uitvoeren. Reeds in 2014 zullen hiervan de eerste resultaten zichtbaar worden, onder de vorm van concrete plannen en realisaties.
Zo staan in 2014 onder meer de volgende initiatieven op het programma: een beeld-, kwaliteits- en leefbaarheidsstudie over de manier
waarop we in onze gemeente in de toekomst zullen omgaan met de
schaarse beschikbare ruimte, een zwaarvervoersplan dat het vrachtwagenverkeer uit de dorpskernen weert, herstellingswerken aan de
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daken van De Regenboog, de feestzaal van Everberg en de sporthal van
Erps-Kwerps, renovatie van de inkomhal van GC Colomba, eﬃciënte
badge-toegangscontrole voor cultuur- en sportgebouwen, verdere restauratie van de kerk van Everberg, volledige heraanleg van de
Karterstraat, asfalteringswerken en verbetering van voet- en ﬁetspaden
in verschillende straten, heraanleg van het ﬁetspad langs de
Wijnegemhofstraat, invoering van dynamische verkeersregelingen
tegen het sluipverkeer, vernieuwen en verbeteren van speeltuintjes en
van het skateterrein, aankoop van een klepelmaaier om het bermbeheer te verbeteren, verdere aanschaf van smartboards voor de
gemeentescholen en uiteraard de concrete voorbereiding van een hele
reeks andere beleidsinitiatieven uit onze meerjarenplanning.

u overigens permanent op de webstek van de gemeente kunt blijven
raadplegen, gaandeweg in de praktijk vorm krijgt.
Misschien ontmoeten we elkaar al op ‘Dag 1’, op 1 januari 2014 dus,
voor een gezellige nieuwjaarsontmoeting met een natje en een droogje
op de site Colomba (in de Wijngaardstraat aan de sporthal van
Kortenberg) tussen 17 en 19 u. U is alvast bijzonder welkom.
Met hartelijke nieuwjaarsgroet,
Chris Taes
Burgemeester

In de volgende nummers en jaargangen van ‘Zoeklicht’ zult u verder
kunnen lezen – en evalueren – hoe het nieuwe beleidsprogramma, dat

Gemeenteraad
Gemeenteraad van 2 december 2013
• De aanvullende belasting op de personenbelasting blijft voor het
aanslagjaar 2014 behouden op 7,9 %.
• In 2014 zullen, zoals in 2013, ten bate van de gemeente 950 opcentiemen op de onroerende voorheﬃng geïnd worden.
• Voor een termijn ingaand op 1 januari 2014 en eindigend op
31 december 2018 wordt er een eenmalige openingsbelasting
van 6.000 euro en een jaarlijkse belasting van 1.500 euro geheven op nachtwinkels op het grondgebied van Kortenberg. De
activiteiten van nachtwinkels verschillen immers fundamenteel
van deze van de gewone kleinhandel: hun openingsuren situeren
zich grotendeels tijdens de nachtrust van de meeste omwonenden en ze trekken ook een enigszins ander publiek aan. Dit kan
leiden tot grotere inspanningen vanwege de gemeente, onder
andere wat betreft de inzet van de lokale politie voor handhaving
van de openbare rust en de verkeersveiligheid en van de gemeentediensten die instaan voor de openbare reinheid. De belastingen
worden ingesteld als bijdrage in deze financiële last voor de
gemeente.
• De gemeenteraad keurde ook een gemeentelijk reglement betreffende nachtwinkels goed. Een vergunning voor de uitbating van een
nachtwinkel wordt verleend voor maximaal drie jaar. Daarna moet
de vergunning vernieuwd worden. Nachtwinkels kunnen in
Kortenberg enkel gevestigd worden langsheen een gewestweg,
gelet op de bevordering van de commerciële leefbaarheid en van
een evenwichtige handels- en woonmix. Een vergunning zal

•

•

•

•

•

worden geweigerd als de openbare orde, de openbare rust, en/of de
openbare gezondheid gevaar lopen.
Het reglement op leegstand en de heﬃng op leegstand worden
aangepast. Om langdurige leegstand te bestrijden zullen de verschuldigde bedragen stijgen naarmate een pand langer leegstaat.
De gemeentebelasting voor het vervoer van dronken of bestuurlijk
aangehouden personen door de lokale politie (de zogenaamde
‘combitaks’) blijft behouden voor de aanslagjaren 2014-2018 en
bedraagt 100 euro.
De gemeenteraad ging akkoord om de volgende beleidsdomeinen
te gebruiken voor de indeling van de beleidsrapporten in het kader
van de door de Vlaamse Regering ingevoerde Beleids- en
Beheerscyclus (BBC) voor gemeenten, provincies en OCMW’s:
• Algemene ﬁnanciering (decretaal verplicht)
• Dienstverlening
• Vrije Tijd
• Welzijn
• Grondgebiedzaken
• Algemene Zaken
Het meerjarenplan 2014-2019 en het budget 2014 werden goedgekeurd door de gemeenteraad en worden overgemaakt aan de toezichthoudende overheid.
Het exploitatie- en investeringsbudget voor 2013 van het OCMW
werd een tweede en derde keer verhoogd in 2013. De gemeentelijke
toelage aan het OCMW voor 2013 werd hierdoor in totaal verhoogd
met 202.789,37 euro.
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• De dienstverlenende vereniging INTERLEUVEN zal van 1 januari
2014 tot en met 31 december 2019 de gemeente verder in exclusiviteit begeleiden, adviseren en ondersteunen bij de redactie van
nood- en interventieplannen, en de nodige opvolging verzekeren.
• De gemeenteraad besliste het project ‘Intergemeentelijke Natuuren Landschapsploegen’ verder te zetten voor de periode 2014-2015
met 1,5 voltijds(e) equivalent(en) (VTE) waarbij 1.450 uren = 1 VTE,
met als richtinggevende kostprijs 39.541 euro per VTE.
• In 2014 wordt duurzaam bouwadvies gratis aangeboden aan de
inwoners van de gemeente. Hiertoe keurde de gemeenteraad een
overeenkomst goed met Dialoog vzw, als partner van het Provinciaal
Steunpunt Duurzaam Bouwen. De gemeenteraad ging akkoord met
een subsidie van respectievelijk 25 of 50 euro per bouwadvies voor
40 bouwadviezen. Het noodzakelijke krediet van 2.000 euro wordt
voorzien op de begroting van 2014.
• De gemeenteraad besliste om samen met de gemeentebesturen van
Keerbergen en Haacht in te stappen in een intergemeentelijke drugpreventiedienst onder de juridische vorm van interlokale vereniging
zonder rechtspersoonlijkheid. De ﬁnanciële bijdrage voor de
gemeente bedraagt jaarlijks 5.612,20 euro. Het gemeentebestuur
van Haacht wordt als beherende gemeente van de interlokale vereniging aangesteld. Een gezamenlijke aanvraag tot subsidiëring zal
worden ingediend bij het provinciebestuur.
• De gemeenteraad keurde ook de oprichtingsakte voor de interlokale
vereniging voor drug- en alcoholpreventie Haacht-KeerbergenKortenberg goed.
• Het voortgangsrapport van het interne controlesysteem 2013 werd
goedgekeurd door de gemeenteraad.
• De gemeenteraad gaat akkoord met het organiseren van een gunningsprocedure voor een gezamenlijke aankoop van elektrische
energie voor de installaties en gebouwen van de gemeente, de
politiezone en het OCMW en voor de openbare verlichting voor een
periode vanaf de eerste dag aansluitend op het huidig leveringscontract tot en met 31 december 2017. Door de schaalvergroting
van de opdracht zal de prijs normaalgesproken lager zijn. De
gemeente, het OCMW en de politiezone zullen wel zelf verantwoordelijk zijn voor de tijdige betaling van de facturen voor de leveringen
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op hun eigen afnamepunten. Ook voor de aankoop van gas voor hun
installaties en gebouwen zullen de gemeente, het OCMW en de
politiezone een samengevoegde opdracht uitschrijven.
• Een aangepaste versie van het Parkreglement voor de Oude Abdij
van Kortenberg wordt opgenomen in het politiereglement. De
belangrijkste wijzigingen zijn: het gedeelte achter het bijgebouw
Sjaloom en de zijkanten en de achterzijde van het abdijgebouw zijn
privaat domein en dus alleen toegankelijk voor gasten van de abdij;
het uitzetten van dieren in de vijver of in het park is verboden; het
voederen van dieren is niet toegelaten; picknicken kan op de gazons,
uitgezonderd het gazon dat zich voor het abdijgebouw bevindt, en
op de voorziene rustbanken.
• Ter hoogte van Leuvensesteenweg 714, 716 en 720 moet het rioleringsnet worden uitgebreid. Dit kan onmogelijk op het openbaar
domein gebeuren omwille van de aanwezigheid van andere nutsleidingen op die plaats. Dit project kan alleen worden uitgevoerd door
het aanbrengen van een dienstleiding langsheen de baangracht
gelegen in de voortuinen van de woningen met huisnummers 714,
716 en 720. Aquaﬁn heeft dit uitvoerig met de eigenaars van de
betreﬀende gronden besproken en heeft voor ieder van hen een
erfdienstbaarheidsovereenkomst opgesteld. De forfaitaire vergoedingen voor de grondinnemingen bedragen respectievelijk 49, 66
en 112,5 euro. De gemeenteraad keurde deze overeenkomsten
goed.
• Ook volgende punten werden besproken: de vraag tot intrekking van
de gemeenteraadsbeslissing van 4 november 2013 met betrekking
tot de aanpassing van het politiereglement door het invoeren van
een verbod op het gebruik van alcoholhoudende dranken op het
openbaar domein, de parkeerplaatsen in de buurt van parking
Boogstok en een probleem met een put en de afrastering daaromheen op de Hulstbergstraat.

GEMEENTEBESTUUR

Volgende gemeenteraad
Maandag 6 januari 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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Mobiliteit
MOBIBKAART VAN DE LIJN VOOR 65PLUSSERS
Een nieuwe manier van reizen
De nieuwe MOBIB-kaart van De Lijn is een contactloze elektronische
kaart met foto die vijf jaar geldig blijft. Deze kaart vervangt het huidige
gratis abonnement voor 65-plussers. Op de MOBIB-kaart kunnen in de
toekomst verschillende soorten vervoerbewijzen en diensten opgeladen worden, ook van andere aanbieders.
Hoe aanvragen
De 65-plussers krijgen een brief van De Lijn met de vraag of ze een
MOBIB-kaart wensen. In die brief staat ook hoe ze de kaart kunnen
aanvragen en wat de voordelen zijn. De 65-plussers blijven gratis reizen, maar De Lijn vraagt wel een administratiekost van vijf euro voor de
aanmaak en de verzending van de MOBIB-kaart. Zodra de vijf euro
betaald is, valt de MOBIB-kaart maximaal vier weken later in hun brievenbus, samen met een gebruiksaanwijzing.
Niet alle 65-plussers worden gelijktijdig aangeschreven. Dat gebeurt
verspreid over verschillende maanden en op basis van hun verjaardag.
65-plussers die nog geen brief ontvangen hebben, maar waarvan de
Omnipas (papieren abonnement) wel al vervallen is, mogen die
Omnipas blijven gebruiken tot nader bericht.
Eenvoudig gebruik
Het gebruik van de MOBIB-kaart is eenvoudig. Bij elke op- of overstap moet de
65-plusser registreren.
Het volstaat om de MOBIB-kaart kort
voor de blauwe cirkel onderaan de
MOBIB-ontwaarder te houden.
Zodra de ontwaarder de kaart herkent,
verschijnt er een groen vinkje op het
scherm. De reiziger mag dan doorlopen.
Bij het afstappen verandert er niets en
hoeft de 65-plusser dus niets te doen.
Het zal even duren voor alle voertuigen van De Lijn uitgerust zijn met
nieuwe MOBIB-ontwaarders. Als er nog geen MOBIB-ontwaarders aanwezig zijn op het voertuig waar de 65-plusser opstapt, wordt de
MOBIB-kaart van De Lijn aan de chauﬀeur getoond, of aan een lijncontroleur als die dat vraagt.

Waar geldig
Dankzij een initiatief van de Vlaamse Overheid, kunnen 65-plussers die
gedomicilieerd zijn in het Vlaams Gewest gratis en onbeperkt reizen
met alle bussen en trams van De Lijn. De MIVB (Brussel) en de TEC
(Wallonië) zijn gestopt met het gratis vervoer van 65-plussers. Ze kunnen nog wel een voordelig jaarabonnement kopen bij de MIVB en de
TEC. Hebt u een Omnio- of leeﬂoonstatuut? Dan blijft een jaarabonnement bij de MIVB en de TEC gratis.
U vindt alle info op www.mivb.be of www.infotec.be
Meer info
www.delijn.be of bel 070 220 200 (€ 0,30/min)
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Lokale economie
DE RAAD VOOR LOKALE ECONOMIE INFORMEERT DE ONDERNEMERS:
AFWIJKINGEN OP DE WEKELIJKSE RUSTDAG: AANVRAGEN
Het College van burgemeester en schepenen kan in bijzondere en voorbijgaande omstandigheden of ter gelegenheid van jaarbeurzen en jaarmarkten afwijkingen op de verplichte sluitingsuren en de wekelijkse
rustdag verlenen aan handelaars of ambachtslieden in Kortenberg.
Deze afwijkingen gelden voor geheel Kortenberg (bijvoorbeeld ter
gelegenheid van de eindejaarsperiode en solden of ter gelegenheid
van een braderie, avondmarkt,...).
Deze afwijkingen mogen niet meer dan 15 dagen per jaar bedragen.
Eén of meerdere handelaars of ambachtslieden, of een vereniging van
handelaars of ambachtslieden, die dergelijke afwijking(en) wensen te
bekomen, kunnen een aanvraag tot afwijking indienen. Deze aanvraag
moet schriftelijk en tijdig gericht worden aan het College van Burgemeester en Schepenen, dienst voor Lokale Economie, De Walsplein 30 te
3070 Kortenberg. De aanvraag vermeldt het gebied en de datum/data
waarvoor afwijking wordt gevraagd.

Na advies van de Raad voor Lokale Economie beslist het College van
Burgemeester en Schepenen over de afwijkingen die het wenst toe
te staan, rekening houdende met het algemeen nut en de economische
noodwendigheden.
AFWIJKINGEN OP DE WEKELIJKSE RUSTDAG: 2014
Het College van Burgemeester en Schepenen heeft een aantal dagen
vastgelegd waarvoor een afwijking op de wekelijkse rustdag wordt
toegestaan. Zo krijgen de handelaars in Kortenberg de mogelijkheid
om een zondagopening te organiseren op zondag 5, 12, 19 en
26 januari 2014.
Dat betekent dat er nog 11 afwijkingen van rustdag kunnen worden
toegestaan voor het jaar 2014. Indien u een dergelijke afwijking
wenst te bekomen, gelieve dan uw aanvraag vóór de maand juni in
te dienen. De wijze van de aanvraag vindt u hierboven beschreven.

Ruimtelijke ordening
LENEN KAN. OOK SOCIAAL
We dromen allemaal van een eigen woning. Maar een hypothecaire
lening aangaan is niet voor iedereen even makkelijk. Wie niet bij een
gewone bank terecht kan voor een lening, kan misschien wel beroep
doen op een sociale lening.
Om in aanmerking te komen voor een sociale lening mag de waarde
van de woning die u wilt kopen of (ver)bouwen bepaalde maximumgrenzen niet overschrijden.
Daarnaast heeft elke soort sociale lening bijkomende speciﬁeke
voorwaarden.
Om u te helpen bij de zoektocht naar een sociale lening kunt u terecht
bij het Woonloket van Woonwijzer (zie kadertje). Er bestaan immers

verschillende mogelijkheden. U kunt bijvoorbeeld lenen bij een erkende
kredietmaatschappij of bij de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal
Wonen (Vlaamse Woonlening). Voor wie kinderen ten laste heeft kan
een lening bij het Vlaams Woningfonds erg interessant zijn. En wie bij
een kredietverlener het maximumbedrag heeft ontleend, kan onder
bepaalde voorwaarden bij de provincie terecht voor een bijkomende
lening.
Voor wie energiebesparende maatregelen neemt (bijvoorbeeld dakisolatie of nieuwe ramen) is er nog altijd de goedkope lening voor
energiebesparende maatregelen (FRGE-lening) aan 2% of 0%.
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ONBEKEND IS ONBEMIND: DE VERZEKERING GEWAARBORGD WONEN
Wat?
Als u in Vlaanderen een hypothecaire lening aangaat voor de bouw,
aankoop of renovatie van een woning, kunt u een gratis verzekering
tegen inkomensverlies krijgen via de Vlaamse Verzekering Gewaarborgd
Wonen. Indien u binnen tien jaar na het afsluiten van de verzekering
onvrijwillig volledig werkloos of arbeidsongeschikt wordt, krijgt u
gedurende maximum 36 maanden een tegemoetkoming in de aﬂossing van uw hypothecaire lening. Het bedrag van de tegemoetkoming
hangt af van hoeveel u geleend hebt, van uw laatst ontvangen loon en
van uw maandelijkse vervangingsinkomen. De premie bedraagt maximum 500 of 600 euro per maand en neemt af met de duur van de
werkloosheid of arbeidsongeschiktheid.
Voorwaarden?
Om in aanmerking te komen voor de verzekering gewaarborgd wonen
moet u voldoen aan een aantal voorwaarden. Zo mag u geen andere
woning bezitten en moet u arbeidsgeschikt zijn en een beroepsactiviteit
uitoefenen. Concreet betekent dit dat u minstens deeltijds werkt met een
contract van onbepaalde duur waarvan de proeftijd is verstreken, of dat u
een contract van bepaalde duur hebt maar reeds een jaar bij uw huidige
werkgever werkt. Als u werkt via uitzendcontracten, komt u niet in aanmerking voor de verzekering. Zelfstandigen moeten hun zelfstandige
activiteit in hoofdberoep uitoefenen om aanspraak te maken.
Ook uw hypothecaire lening moet aan een aantal voorwaarden voldoen. Bij aankoop van een bestaande woning of bij nieuwbouw
moet u minstens 50.000 euro geleend hebben; bij renovatie

minstens 25.000 euro. Een lening die werd afgesloten om een
andere hypothecaire lening te vervangen, komt niet in aanmerking.
Hetzelfde geldt voor een lening die werd afgesloten enkel voor het
kopen van een bouwgrond, een overbruggingskrediet en een lening
afgesloten op naam van een rechtspersoon. De door de kredietverstrekker geschatte verkoopwaarde van de woning mag, na uitvoering van eventuele renovatiewerken, niet hoger liggen dan
320.000 euro.
Er zijn geen inkomensvoorwaarden verbonden aan de lening, tenzij u
een nieuwe woning bouwt met een E-peil hoger dan E70 met een
bouwvergunning van voor 2012.
Enkel als u voldoet aan alle voorwaarden, kunt u aanspraak maken op
de gratis verzekering. Als u met z’n tweeën een lening hebt afgesloten
en slechts één van u voldoet aan de voorwaarden, dan kan enkel die
persoon genieten van de gratis verzekering.
Wanneer?
U kunt de verzekering aanvragen vanaf de eerste kapitaalopname tot
maximum één jaar na de eerste kapitaalopname van de lening.
Meer info: www.verzekeringgewaarborgdwonen.be

Voor meer informatie over deze artikels of met al uw andere vragen over wonen kunt u terecht bij het Woonloket van Woonwijzer MiddenBrabant. U bereikt de medewerker telefonisch op 0496 12 86 64 of via kortenberg@woonwijzermiddenbrabant.be.
Elke woensdag tussen 9 en 12 u. en 13 en 16 u. kunt u langskomen tijdens het spreekuur op de dienst Ruimtelijke Ordening in het
Administratief Centrum (De Walsplein 30) of op afspraak op donderdagnamiddag.
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Milieu
CENTRALE MELDING VOOR MILIEUKLACHTEN
GEMEENTEBESTUUR

Met al uw milieuklachten (sluikstorten, afvalverbranding, geurhinder, ...) kunt u steeds terecht bij de milieudienst in het Administratief
Centrum, De Walsplein 30 te 3070 Kortenberg. Deze dienst is open van
maandag tot vrijdag van 9 tot 12 u. en op woensdag van 13 tot 16 u.

U kunt de dienst tijdens de diensturen bereiken via het nummer 02 755 22 18
of via milieu@kortenberg.be. Buiten de diensturen kunt u in dringende
gevallen contact opnemen met de politie op het nummer 101.

DE AFVALKALENDER 2014 MET GRATIS APP RECYCLE!
De afvalkalender voor 2014 komt dit keer met een leuk extraatje. De
gratis app Recycle!, ontwikkeld door Fostplus, Bebat en Recupel geeft u
alle info over de afvalinzamelingen aan de hand van een handige afvalkalender met herinneringen, sorteerinfo en een overzicht van de inzamelpunten in uw buurt. Zo mist u geen enkele huisvuilinzameling meer
en weet u perfect wat te doen met een afgedankte broodrooster, een
botervlootje of een stel lege batterijen.
Uiteraard vindt u deze informatie ook nog altijd terug op de gewone papieren afvalkalender. Want naast de inzameldagen voor het huishoudelijk

afval bevat de afvalkalender ook een schat aan sorteerinformatie. Geef
de nieuwe afvalkalender een plaatsje in huis waar u hem gemakkelijk
kunt raadplegen en laat hem niet bij het oude papier belanden.
Wie de kalender op 6 januari 2014 nog niet ontvangen heeft, kan deze
aanvragen via de milieudienst van de gemeente (milieu@kortenberg.be
of 02 755 22 65). U kunt de afvalkalender ook downloaden op
www.ecowerf.be.
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AFVALINZAMELING ECOWERF
Dagelijks zijn de mensen van EcoWerf onderweg om in alle gemeenten
het afval in te zamelen en dagelijks krijgen ze ook een aantal meldingen en telefoons van afval dat niet werd ingezameld, zowel rechtstreeks
van inwoners als onrechtstreeks via de gemeente.
Meestal stuurt EcoWerf zo snel mogelijk een ploeg uit om vergeten
afval achteraf nog te gaan inzamelen. Maar EcoWerf merkt echter dat
daar soms misbruik van gemaakt wordt en ze ook terugrijden om afval
in te zamelen van inwoners die hun afval te laat hebben buitengezet.
Dat kan uiteraard niet de bedoeling zijn en brengt een grote kost met
zich mee die zeker te vermijden is.
Dankzij een nieuw systeem kan EcoWerf tegenwoordig perfect nagaan
waar de ophaaldienst overal is langsgeweest en om welk uur. Dit systeem gebruiken ze dan ook bij de evaluatie van binnenkomende meldingen.
Wanneer het afval in een hele straat werd opgehaald en bij u niet, is
daar waarschijnlijk een goede reden voor. Indien u de regels over het
sorteren en buiten zetten van afval respecteert kan er niets mislopen bij
de ophaling.
Het aangeboden afval moet duidelijk zichtbaar op de stoep geplaatst
worden zonder voetgangers, ﬁetsers of auto’s te hinderen, ten vroegste
vanaf 20 u. de dag voordien en ten laatste vóór 7 u. op de dag van
de ophaling.
Huisvuil
• huisvuil moet aangeboden worden in de grijze container met
elektronische chip (DifTar);
• het deksel van de container moet
volledig gesloten zijn;
• de container moet met het handvat naar de straatkant geplaatst
worden;

PMD (plastic ﬂessen en ﬂacons, metalen verpakkingen en
drankkartons)
• pmd moet aangeboden worden in blauwe pmd-zakken met het
logo van EcoWerf;
• de pmd-zak moet dichtgebonden zijn;
• de pmd-zak moet met het logo van EcoWerf naar de straatkant
geplaatst worden;
• alle recipiënten in de zak dienen leeg te zijn en een maximum
volume van 8 liter te hebben;
• er mogen geen recipiënten aan de buitenkant van de pmd-zak vastgemaakt zijn;
Papier en karton
• papier en karton moet aangeboden worden in een kartonnen doos
of in een handelbare stapel;
• maak gebruik van natuurkoord om de stapel papier en karton bij
elkaar te binden;
• elke doos of stapel mag maximaal 15 kg wegen;
• verwijder plastic folie van tijdschriften en folders
GFT
• gft-afval moet aangeboden worden in een groene
gft-container met elektronische chip (DifTar);
• het deksel van de container
moet volledig gesloten zijn;
• de container dient met het
handvat naar de openbare weg geplaatst te worden;
Indien er iets verkeerd was met het aangeboden afval, zal EcoWerf u
daarvan op de hoogte brengen aan de hand van een meldingsbriefje in
de bus, een sticker op de pmd-zak of op het papier en karton.
Voor de correcte sorteerregels van de verschillende afvalfracties kunt u
terecht op de sorteerwijzer op www.ecowerf.be of kunt u uw afvalkalender raadplegen. Voor het melden van problemen met de afvalophaling kunt u EcoWerf contacteren op het groene nummer 0800 97 0 97.

Goede voornemens voor 2014? Breng kurk en kaarsresten naar het containerpark!

2

2

Oude kaarsresten worden nieuwe kaarsen

Kurken stoppen worden ecologisch isolatiemateriaal
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VOGELS VOEREN?
Indien u het juiste voedsel aanbiedt, mogen tuinvogels het jaar door
gevoerd worden. Zo gaan ze sterker en vitaler de winter in waardoor
hun overlevingskans vele malen groter wordt. Het is niet zo dat vogels
lui worden van het bijvoeren, ze blijven ook zelf voedsel zoeken. U moet
er wel rekening mee houden dat bijvoorbeeld vetbollen die in de winter
te koop zijn, over het algemeen niet geschikt zijn om te voeren in de
lente en zomer. Er kunnen bestanddelen in zitten die de jongen niet
kunnen verdragen.
Wat is een goede voederplaats?
Kies een rustige plek, bij mensen uit de buurt. Geef de vogels een goed
uitzicht op de omgeving om tijdig gevaar te kunnen ontdekken zoals
katten en/of roofvogels en zorg voor beschutting zoals een boom of
struik om bij gevaar in te kunnen vluchten.
Water in de tuin
Ook water is erg belangrijk. Vooral tijdens hete zomerdagen zodat de
vogels kunnen drinken en baden. Zorg daarom altijd voor een schaal
met vers drinkwater. ‘s Winters is het belangrijk dat vogels niet in het
water kunnen baden. Strooi nooit zout of andere toevoegingen in het
water tegen bevriezing, dit is zeer slecht voor de gezondheid van de
diertjes!

Wat eten vogels het liefst?
Niet alle vogels eten hetzelfde, hieronder een paar voorbeelden van wat de diertjes lekker vinden:
• Pinda’s (pimpelmees, putter, grote bonte specht, koolmees)
• Gehakte pinda’s (merel, vink, roodborst)
• Meelwormen (merel, roodborst, winterkoning, huismus)
• Fruit (merel)
• Vetproducten (bollen) (pimpelmees, grote bonte specht,
koolmees, groenling, roodborst, winterkoning)
• Zadenmix (pimpelmees, vink, putter, grote bonte specht,
koolmees, groenling, huismus)
• Zonnebloemkernen (pimpelmees, vink, putter, grote
bonte specht, koolmees, groenling, huismus)
• Zwarte zonnebloempitten (pimpelmees, putter, groenling)
• Geraspte kaas (winterkoning)
• Krenten en rozijntjes (merel)
• Havermout (roodborst)

Welzijn
KORTENBERG ONDERTEKENDE HET ‘CHARTER VOOR EEN GEZONDE GEMEENTE’
GEMEENTEBESTUUR

Kortenberg ondertekende op 6 november 2013 in het Provinciehuis van Leuven het ‘Charter voor een
gezonde gemeente’, samen met Vlaams minister van Welzijn, Volksgezondheid en Gezin Jo Vandeurzen
en met Karin Jiroﬂee, gedeputeerde van gezondheid provincie Vlaams-Brabant.
Op onze gezondheid
Gezond zijn en gezond blijven, een wens die iedereen deelt. Een doordacht lokaal gezondheidsbeleid
kan hieraan bijdragen. Want een lokaal bestuur met een gezonde visie vergroot de kansen op een
gezond leven in een gezonde omgeving. Wij kunnen dus het verschil maken voor elke inwoner door
te sensibiliseren, een gezond aanbod te creëren, te investeren in een gezonde omgeving, te zorgen
voor een aangepaste regelgeving en te waken over een toegankelijke gezondheidszorg.
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Dienstencentrum Dry Coningen
BUREN VOOR BUREN! OOK ALS HET SNEEUWT
In 2013 is het project ‘Buren voor buren’ gestart, dat het
buurtcontact en buurtgevoel wil versterken. In de
komende wintermaanden willen we senioren en andersvaliden een helpende hand reiken. Bij sneeuwval staan
we voor deze mensen klaar om hun stoep terug sneeuwvrij te maken.
Wanneer het gesneeuwd heeft en u of iemand uit uw omgeving kan zelf niet instaan voor het sneeuwvrij maken van het

voetpad voor uw deur, kunt u tijdens de kantooruren bellen
naar het dienstencentrum. Dat zorgt ervoor dat een vrijwilliger
zo vlug mogelijk uw voetpad terug sneeuwvrij maakt, in de
mate van beschikbaarheid van vrijwilligers.
Sneeuwtelefoon: 0491 996 224
Elke werkdag tussen 9 en 16 u.
Gratis dienstverlening

EEN PERSONENALARMTOESTEL, EEN HULPMIDDEL OM LANGER THUIS TE BLIJVEN
De angst om te vallen beïnvloedt sterk de levenskwaliteit en de mate van
onafhankelijkheid van ouderen. Soms hebt u hulp nodig en bent u niet
meer in staat om die hulp in te roepen. Stel u voor: u bent gevallen en u
kunt niet meer rechtstaan. Het telefoontoestel staat
vlakbij, maar is voor u onbereikbaar. Wat nu? Met het
personenalarmsysteem komt u met één druk op een
knop automatisch bij een alarmcentrale terecht die
dag en nacht bemand is. De medewerker van de centrale beantwoordt uw oproep in minder dan één
minuut. Door het microfoontje aan het alarmtoestel
kunt u een gesprek voeren met deze medewerker. Zo
kunt u onmiddellijk uitleggen wat er aan de hand is.
Deze medewerker zal iemand uit uw nabije omgeving verwittigen. U
bepaalt zelf welke personen gecontacteerd kunnen worden of welke
instructies gevolgd moeten worden. Als de medewerker u niet kan horen,
omdat u te ver van het toestel verwijderd bent, roept hij onmiddellijk de
door u aangewezen personen op. Hij blijft met u in contact tot de opgeroepen persoon bij u is aangekomen en alles weer in orde is.
Een personenalarmtoestel wordt aangesloten op de telefoonlijn en een
stopcontact. U krijgt ook een klein zendertje dat u rond de hals of pols
draagt. Zo hebt u dat altijd binnen handbereik. Zelfs als de stroom uitvalt,
werkt het vaste toestel nog een tijd verder op batterijen. De centrale krijgt

een melding dat er een stroomuitval is en doet dan het nodige. Ook de
werking van de batterijen wordt van op afstand in het oog gehouden. Als
de batterijen te zwak zijn, zal de centrale dit melden.
De plaatsing van een personenalarmtoestel kan
aangevraagd worden door senioren (of hun familieleden) die slecht te been zijn en die zichzelf niet
kunnen helpen als zij vallen of onwel worden. De
toestellen worden per maand verhuurd. De huurprijs
is afhankelijk van het inkomen. Indien u hierover
meer informatie wenst, dan kunt u contact opnemen met Geert Gevers van het dienstencentrum. Hij
maakt dan een afspraak en komt bij u thuis langs.
Het toestel kan direct geplaatst worden. Voor het huisbezoek legt u de
volgende zaken klaar: identiteitskaart, bewijs van alle inkomsten, doktersattest, kadastraal inkomen onroerende goederen, lijst met namen,
adressen en telefoonnummers van de contactpersonen (maximum
vier) en de gegevens van de huisarts.
Meer info: Geert Gevers
Dienstencentrum (OC Berkenhof), Beekstraat 25, Kortenberg
dienstencentrum@ocmwkortenberg.be
0491 996 224

SHIATSU OF DRUKPUNTMASSAGE
Shiatsu is een lichaamstherapie die haar oorsprong vindt in de oude
Oosterse geneeskunde en ﬁlosoﬁe. Hoe gaat men te werk tijdens deze
massage en waarvoor dient ze? Voornamelijk gaat men de massage
met de handen uitoefenen, maar soms ook met de voeten. Shiatsu
werkt vooral diep ontspannend, kan de energiestroom in het lichaam
bevorderen, energieblokkades opheﬀen, futloosheid verminderen, ...
Er worden een paar zelfoefeningen gedaan en een demonstratie op een
vrijwilliger.

Dinsdag 14 januari van 13.30 tot 15 u.
Dienstencentrum (OC Berkenhof), Beekstraat 25, Kortenberg
Inschrijven vóór 10 januari
Gratis
Meer info en inschrijvingen: Geert en Chris
dienstencentrum@ocmwkortenberg.be
0491 996 224 of 0491 996 226
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Politie
POLITIE HERKO WAARSCHUWT HANDELAARS VOOR OPLICHTING MET WISSELTRUC
Naar aanleiding van een poging tot oplichting begin november in de
politiezone en naar aanleiding van enkele feiten in andere politiezones,
waarschuwt de lokale politie HerKo handelaars voor oplichting met een
wisseltruc. Bij oplichting via een wisseltruc komen de oplichters de
winkel binnen met meerdere personen (soms ook kinderen) en wil men
een kleinigheid aankopen met een groot bankbiljet. Wanneer de winkelbediende het wisselgeld teruggeeft, zaaien de oplichters chaos. Ze
willen nog een ander item bijkopen, willen afzien van de aankoop of
wensen andere bankbiljetten als wisselgeld te krijgen. De oplichters
verspreiden zich vaak in de winkel om de aandacht van de winkelbediende af te leiden of gaan zelfs aan de kassa achter de toonbank staan
om aan te geven uit welke biljetten het wisselgeld moet bestaan. Nadat
de oplichters de winkel verlaten hebben, stelt men vast dat er geld uit
de kassa verdwenen is of dat er teveel wisselgeld werd teruggegeven.

De lokale politie HerKo waarschuwt handelaars dan ook om waakzaam
te zijn. Wordt u afgeleid bij het tellen of teruggeven van wisselgeld,
vraag dan indien mogelijk aan een tweede winkelbediende om u te
helpen. U kunt de klant ook vragen om het biljet te gaan wisselen bij
de bank. Vertrouwt u het zaakje niet, zeg dan beleefd dat de verkoop
niet doorgaat en vraag de verdachten de zaak te verlaten. Bel onmiddellijk het noodnummer 101. Probeer zo veel als mogelijk nuttige informatie door te geven aan de politie, zoals:
• de richting waarin de verdachten verdwenen
• het merk, de kleur en de nummerplaat van het voertuig waarmee ze
wegreden
• een persoonsbeschrijving (geslacht, grootte, haarkleur, beschrijving
van de kledij, …)
• de taal waarin u werd aangesproken

SNELHEIDSMETINGEN EN ACTIES NOVEMBER
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
Straat
Toegelaten snelheid
Diestbrugstraat (beide richtingen)
50 km/u.
Kruispunt Diestbrugstraat en Kerselarenweg
50 km/u.
Hollestraat (richting Everberg)
50 km/u.
Sijsjeslaan (richting Dorpelstraat)
50 km/u.
Tervuursesteenweg t.h.v. Molenstraat (beide richtingen)
50 km/u.
Tervuursesteenweg t.h.v. Veldstraat (beide richtingen)
50 km/u.

Gemiddeld aantal voertuigen per dag
895
544
902
272
1.593
1.334

V85*
58 km/u.
50 km/u.
74 km/u.
44 km/u.
53 km/u.
60 km/u.

% overtredingen
19 %
5%
79 %
0%
7%
27 %

*V85 is de snelheid die door 85% van de voertuigen niet overschreden wordt.
In de straten waar in november snelheidsmetingen hebben plaatsgevonden werden globaal genomen 20,3 % overtredingen vastgesteld.

Snelheidsacties met ﬂitsen van overtreders
Straat
Dalemstraat
Zavelstraat
Kouterstraat
Hulstbergstraat
Sterrebeeksesteenweg
Wijnegemhofstraat

Toegelaten snelheid
50 km/u.
50 km/u.
50 km/u.
70 km/u.
50 km/u.
50 km/u.

Aantal gemeten voertuigen
64
815
55
487
226
398

Aantal geﬂitste voertuigen
9%
3%
0%
3%
6%
9%
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Prikbord
DE CHARTERSTUURGROEP ZIT NIET STIL
In 2012 hebben we het grote feestjaar gehad naar aanleiding van de
700ste verjaardag van het ‘Charter van Kortenberg’. De Charterstuurgroep
werd toen opgericht om samen met een honderdtal burgers van
Kortenberg een nieuw Charter te schrijven. Geleidelijk werd duidelijk
dat er ook in onze gemeente nog altijd een veel te grote kloof blijft
tussen burger en politiek. Daarom is de Charterstuurgroep niet gestopt
eenmaal het nieuwe Charter er lag, maar werd beslist om verder te
gaan.
De bedoeling is om met telkens nieuwe initiatieven het politieke beleid
in de gemeente dichter bij elke burger te brengen. Maar ook om elke
burger ertoe te bewegen om zelf initiatieven te nemen om het leven in
onze gemeente aangenamer, beter, interessanter te maken, om ons als
burgers zo goed mogelijk te doen samenleven.
De Charterstuurgroep wil dus enerzijds de werking van de gemeentelijke democratie, met de gemeenteraad als basis, kritisch opvolgen en
stimuleren om de burger daar zo veel mogelijk bij te betrekken. Daarom
volgen altijd enkele leden van de Charterstuurgroep de gemeenteraad
en zullen we in het voorjaar 2014 adviezen formuleren aan het
gemeentebestuur over het verloop van de gemeenteraad en de manier
waarop gewone burgers daar nauwer kunnen bij betrokken worden.
Anderzijds wil de Charterstuurgroep burgers van Kortenberg steunen
die zelf initiatieven nemen om het goede samenleven in ons gemeente
te bevorderen, voor zover die initiatieven kaderen binnen het Charter

van Kortenberg. En ook daarvoor komt er een concreet initiatief in het
najaar van 2014.
De Charterstuurgroep vergadert ongeveer maandelijks en plant jaarlijks
een evenement waarop álle burgers van Kortenberg welkom zijn.
In het voorjaar 2012 was er de ‘Kortenberg 2020’, een toekomstverkenning die resulteerde in het nieuwe Charter, in 2013 volgde dan de
‘Chartertoets’, waarbij het nieuwe beleidsplan van het gemeentebestuur getoetst werd aan de charterprincipes, en in 2014 plannen we
een ‘Actiedag’ rond eigen initiatieven van de burgers van Kortenberg.
De Charterstuurgroep wil zichzelf ook geregeld vernieuwen en daarvoor komt er bij de afsluiting van dit werkjaar, voor de zomer, een speciﬁeke oproep ook in Zoeklicht.
Op dit ogenblik bestaat de Charterstuurgroep uit de volgende leden:
Carlas Dias, Chris Taes, Freek Rombouts, Frie De Greef, Guido Lauwerys,
Joris De Meutter, Kris Legroe, Marc Jacobi, Mia Brumagne, Nancy
Govaerts en Peter Verlinden (woordvoerder),
U kunt de Charterstuurgroep altijd bereiken via
charterstuurgroep@kortenberg.be of door een briefje ‘ter attentie van
de Charterstuurgroep’ te bezorgen op het gemeentehuis.
U kunt het Charter van Kortenberg consulteren via www.kortenberg.be
(Bestuur/ Toekomst voor Kortenberg) of een gedrukt exemplaar aanvragen via de UiTbalie in de bibliotheek.
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BLOEDINZAMELINGEN IN ONZE GEMEENTE IN 2014
ERPS-KWERPS
Polyvalente zaal van Rusthuis
Onze-Lieve-Vrouw Lourdes
Dorpsplein 10
Op volgende dinsdagen,
telkens van 18 tot 20.30 u.:
• 11 maart
• 10 juni
• 9 september
• 30 december

EVERBERG
Parochiezaal
Annonciadenstraat
Op volgende donderdagen,
telkens van 18 tot 20.30 u.:
• 13 februari
• 8 mei
• 4 september
• 27 november

KORTENBERG
Gemeenschapscentrum Colomba
Wijngaardstraat 1
Op volgende woensdagen,
telkens van 18 tot 20.30 u.:
• 26 maart
• 25 juni
• 27 augustus
• 29 oktober

Info: bloed@kortenberg.rodekruis.be

ZELFMOORDLIJN1813
De Zelfmoordlijn heet voortaan Zelfmoordlijn1813, bereikbaar op het
verkorte noodnummer 1813. Ook de capaciteit van de lijn is uitgebreid.
Samen met de vrijwilligers van het Centrum ter Preventie van
Zelfdoding beantwoorden nu ook vrijwilligers van Tele-Onthaal de
oproepen. De chat is nu dagelijks bemand van 19 tot 21.30 u.
Op www.zelfmoord1813.be, de nieuwe portaalsite voor suïcidepreventie,
wordt alle informatie rond zelfdoding gecentraliseerd. Er wordt ook een
directe toegang tot hulp gecreëerd. Vandaag ligt de nadruk er op informatie en de toegang naar de crisishulp. In de toekomst zullen modules
zoals online zelfhulp, online therapie, lotgenotencontact,... toegevoegd
worden.

Vrijwilligers gezocht!
Het Centrum ter Preventie van Zelfdoding is continu op zoek naar
nieuwe vrijwilligers. In februari start een nieuwe opleiding op verschillende locaties in Vlaanderen. Meer info: vrijwilligers.zelfmoordlijn.be of
02 649 62 05.

1712 IS DE HULPLIJN BIJ GEWELD OF MISBRUIK
Het gratis nummer 1712 is een hulplijn bij vragen over geweld of misbruik. De webstek
www.1712.be werd vernieuwd.
Het nummer 1712 is bedoeld voor iedereen die vragen heeft of een melding wil doen
over een vorm van geweld of misbruik. Dat kan gaan over partnergeweld, kindermishandeling, pesten, ouderenmishandeling ... Gespecialiseerde hulpverleners luisteren,
schatten risico’s in en adviseren over mogelijke volgende stappen. Ze verwijzen ook
door naar andere hulpverlening. Want geweld kan en moet stoppen.
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TRAP MEE TEGEN KANKER
Tijdens het hemelvaartweekend van 29 mei tot 1 juni 2014 vindt de
vijfde editie plaats van de 1000 km van Kom op tegen Kanker. Ook u
kunt met uw vereniging/bedrijf/familie/vrienden van de partij zijn en
een team afvaardigen van vier tot acht renners.

Van de deelnemers wordt verwacht dat zij een steentje bijdragen in de
strijd tegen kanker door mee te helpen bij de fondsenwerving voor het
inschrijvingsgeld. Dat bedraagt 5.000 euro per team. De nettoopbrengst van de 1000 km gaat naar levensbelangrijk kankeronderzoek. In 2013 werd zo 2.295.000 euro opgehaald.

NOVEMBER IN BEELD

Deelnemende teams verdelen tijdens de ﬁetsvierdaagse acht ritten van
125 km onder elkaar. Gaststad Mechelen is de dagelijkse start- en aankomstplaats en de tocht doet alle Vlaamse provincies aan. Enige ﬁetservaring is noodzakelijk. De renners worden professioneel begeleid door
Flanders Classics (bevoorrading, begeleiding door volgwagens en motoren, medische assistentie, ﬁetsherstellingen, massage achteraf ...).

1

Meer info: www.1000km.be

2
1 ‘Het seniorenfeest van 12 november met optreden van Connie Neefs en de Melandos
was weer super. De aanwezigen waren heel enthousiast!
2 Op woensdag 13 november maakten 16 inwoners heerlijke gerechtjes tijdens de
kookworkshop met streekproducten in OC De Zolder in Erps-Kwerps. Er kon onder
meer gesmuld worden van boeuf bourguignon, kokosstoofpotje met groenten, pompoentaart met ahornsiroop en pecannoten, gevuld witloof met gestoofde peertjes en
quinoapudding met bionoten.
3 Tijdens de Week van de Smaak kwam journalist Manu Adriaens naar de Bib met zijn
‘Verhalen in de tapasbar’. De bezoekers werden verwend met zelfbereide tapas door
het schepencollege en Femma.

3

in Kortenberg
(Gemeentebestuur)
GEMEENTEBESTUUR

DAG 1

Op woensdag 1 januari nodigt het gemeentebestuur je uit om samen met hen te klinken op een ﬁjn, nieuw jaar. Zak om 17 u. af naar de site Colomba voor een glaasje cava,
een warme kom soep of een dampend kopje chocolademelk. Dompel je onder in de gezellige circussfeer, dans mee op de muziek en wens elkaar het beste voor het nieuwe jaar! De
jongsten kunnen hun circuskunsten botvieren in het kleine, gezellige circusdorp.
Tegen 19 u. sluiten we DAG 1 van het nieuwe jaar af.
Er is slechts beperkte parkeergelegenheid aan de site Colomba. Kom bij voorkeur te voet
of met de ﬁets of parkeer je wagen aan OC Berkenhof of op het De Walsplein.
Woensdag 1 januari van 17 tot 19 u.
Site Colomba, Kortenberg (nieuwe locatie!)
Gratis

(Sportregio Dijle- & Hageland)
GEMEENTEBESTUUR

SCHAATSDAG

(De Bib)
GEMEENTEBESTUUR

KOOPJES IN DE BIB

Het is weer koopjestijd. Ook in de Bib. Omdat de Bib je graag een actuele
collectie aanbiedt wordt jaarlijks een deel van de oudere collectie uit de
rekken verwijderd en te koop aangeboden.
Deze jaarlijkse verkoop heeft plaats tijdens de openingsuren van de Bib
van woensdag 8 tot woensdag 15 januari. Je vindt voor een prikje
een gevarieerd aanbod van strips, prentenboeken, jeugdboeken, romans,
informatieve boeken voor jongeren en volwassenen, cd’s en dvd’s.

Op zaterdag 8 februari kunnen de inwoners van Kortenberg deelnemen aan de gratis regionale schaatsdag. Hiervoor kan je tickets reserveren via de UiTbalie in de Bib, via uitbalie@kortenberg.be of 02 755 22 80.
Reserveren kan vanaf maandag 6 januari zolang de voorraad strekt en
enkel voor inwoners van Kortenberg.
Zaterdag 8 februari van 9.30 tot 11.30 u.
IJsbaan, Ondernemingsweg 1, 3001 Heverlee
Alle leeftijden,
kinderen dienen vergezeld te worden door een volwassene
Reserveren verplicht
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(Cultuurdienst)
GEMEENTEBESTUUR

OPROEP DEELNEMERS KUNSTROUTE

Van 25 april tot en met 4 mei vindt opnieuw de Week van de
Amateurkunsten (WAK) plaats. Gedurende deze week wordt het talent
van amateurkunstenaars in de kijker gezet. Het thema van de WAK 2014
is ‘De Groote Kunst’: Wat betekent kunst in oorlogstijd? En hoe reﬂecteert oorlog in de kunst? Maar eveneens ‘waarin is kunst groots’, ‘kunst
met een grote en een kleine K’, letterlijk grote kunst, enzovoort. Op
www.wak.be vind je vast inspiratie.
Ook dit jaar zal de gemeente Kortenberg een weekend lang haar amateurkunstenaars in de bloemetjes zetten. Dit jaar zetten we, net zoals
drie jaar geleden, een kunstroute op touw. Hierbij is het de bedoeling
dat jij, de kunstenaar, tentoonstelt in je eigen huis, tuin of atelier en dat
de bezoekers van de route daar een kijkje komen nemen.
Heb je niet meteen de mogelijkheid om thuis tentoon te stellen, vraag
eens rond bij familie, vrienden, een bevriend kunstenaar of buren. Je
kan ook steeds contact opnemen met de cultuurdienst.
Misschien ken je ook nog een kunstenaar van buiten Kortenberg die
graag wil deelnemen? Nodig deze dan gerust uit om samen met jou te
exposeren.
Personen die graag een plekje in of rond hun huis beschikbaar willen
stellen voor kunst, kunnen de cultuurdienst contacteren.
De kunstroute zal plaatsvinden op zaterdag 26 april en zondag
27 april van 11 tot 17 u. We dringen er ook op aan dat deelnemers
deze uren respecteren.

(Gemeentebestuur)

GEMEENTEBESTUUR

AANVRAAG VOOR DE ORGANISATIE
VAN EVENEMENTEN

Plan je een evenement met je vereniging of buurtcomité? Denk er
dan tijdig aan om een evenementenaanvraag in te dienen. Indien
het evenement zich gedeeltelijk of volledig afspeelt op het openbaar domein dien je dit minstens twee maanden vóór de aanvang
van het evenement aan de gemeente te melden. Indien het evenement zich niet op het openbaar domein afspeelt is vijf weken op
voorhand voldoende. Aanvragen die laattijdig worden ingediend
kunnen niet meer behandeld worden door het college. Vanaf
1 januari 2014 worden deze termijnen strikt toegepast.
Aanvragen die laattijdig worden ingeleverd, zullen niet meer worden behandeld.
Je kan een aanvraag online doen via de gemeentelijke webstek:
www.kortenberg.be (Vrije Tijd/ Reglementen en aanvragen).
Info: vrijetijd@kortenberg.be, 02 755 22 82

Wil je graag deelnemen aan de kunstroute,
schrijf je dan in vóór 5 februari 2014 bij de cultuurdienst.
Info en inschrijven: 02 755 22 83 – cultuur@kortenberg.be

(Bonzaï)

BONZAÏ ANIMEERT
HET KLOKSTAMINEE
2014 heeft zijn intrede gedaan ...
nieuwe kansen om deuren open te zetten.
Bonzaï zet de deuren van Ontmoetingshuis De Klok open voor jong en
minder jong, klein en groot, koppels, alleenstaanden, gezinnen, ...
kortom voor iedereen! Kom genieten van deugddoende ontmoetingen,
een natje en een droogje om samen te klinken op het nieuwe jaar en
laat je verrassen door improvisatietheater, begeleid door JKG Element!
Noteer ook alvast het Plussersweekend (18 en 19 januari) en de
familiedag op 19 januari! Exacte uren en locatie zijn te vinden op
www.bonzaiwerking.be.
Zaterdag 4 januari om 19 u.
De Klok, Dekenijstraat 11, Erps-Kwerps
Info: www.bonzaiwerking.be, 02 757 12 43,
bonzai.kortenberg@gmail.com
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(Rode Kruis Kortenberg)

(vtbKultuur Kortenberg)

CURSUS EERSTE HULP VOOR VOLWASSENEN

WIJNCURSUS ‘ALGEMENE KENNIS’

Eerste Hulp: wij vinden allemaal dat iedereen het moet kunnen, maar
in de praktijk zijn er nog veel mensen die met hun handen in het haar
staan of die in paniek zijn wanneer ze geconfronteerd worden met een
slachtoﬀer.
Wil je voortaan de kalmte zelve zijn en die persoon doeltreﬀend kunnen
helpen, dan is de cursus eerste hulp precies wat je zoekt.
Deze oﬃcieel erkende cursus wordt gegeven door goed opgeleide lesgevers met een ruime ervaring binnen onze hulpdienst en geeft recht
op een Europees erkend brevet.
De cursus start op 13 januari en gaat steeds door op maandag- en
woensdagavond. Het examen is gepland op vrijdag 14 maart.

Kom vijf avonden kennismaken met en genieten van de Franse wijnen.
Naast ‘geuren leren herkennen’ en de algemene onderwerpen worden
iedere avond vier goede wijnen geproefd en analytisch besproken.
Donderdag 16 januari
Deﬁnitie van de wijn, schuimwijnbereiding, wijngebied: Champagne
Donderdag 23 januari
De druif; de samenstelling van de druif, factoren die de wijn beïnvloeden,
wijngebied: Elzas en Loire
Donderdag 30 januari
Witte en rode wijnbereiding,
malo-lactaatgisting,
wijngebied: Bordeaux
Donderdag 6 februari
Harmonie van wijn en spijs,
wijngebied: Bourgogne
Donderdag 13 februari
Hoe wijn bewaren? Wijngebied: Rhône
OC Berkenhof, 20 u.
€ 141, leden vtbKultuur: € 134
Info en inschrijven: guido.craps@vtbkultuur.be,
02 759 84 66, 0475 31 57 29, www.vtbkultuur.be/kortenberg

Start maandag 13 januari om 20 u.
GC Colomba, Kortenberg
Info: http://kortenberg.rodekruis.be,
vorming@kortenberg.rodekruis.be of
bij William Rombaut: 0476 57 02 93

(vtbKultuur Kortenberg)

DANSEN LEER JE MET PLEZIER!
40 jaar danscursus
Goed en toch goedkoop leren dansen? Het kan al meer dan 40 jaar bij
vtbKultuur Kortenberg. vtbKultuur Kortenberg organiseert tweemaal
per jaar nieuwe lessenreeksen ‘alle dansen’: quickstep, trage wals,
tango, vlugge wals, chachacha, jive (swing), disco-swing en salsa.
Geen show, geen acrobatie, geen competitie, geen medailles, ... alleen
maar een gezonde portie plezier.
Elke cursus bestaat uit 14 lessen die telkens op maandagavond gegeven
worden in GC Colomba, Kortenberg
Beginners:
19 tot 20.15 u.
Gevorderden:
20.15 tot 21.30 u.
Vergevorderden: 21.30 tot 22.45 u.
Vrijdag 17 januari:

opendeuravond om 20 u., met dansdemonstraties ‘alle dansen’
Maandag 20 januari: kennismakingsles om 20 u.
Maandag 27 januari: nieuwe lessenreeks
GC Colomba, Kortenberg
Cursus 14 weken: € 94, leden vtbKultuur:€ 89
Wie vooraf inschrijft tijdens de opendeuravond of
de kennismakingsles: korting van € 5
Informatie: guido.craps@vtbkultuur.be, 02 759 84 66, 0475 31 57 29,
www.vtbkultuur.be/kortenberg

(Vl@s Kortenberg)

DE GROOTE OORLOG 191418
De spreker Philippe de Spriet is niet alleen gids voor de oorlogsgraven
van de IJzer, maar mag ook specialist genoemd worden in de geschiedenis van de eerste wereldoorlog. Hij zal ons, aan de hand van dia’s,
boeien door zijn bijzondere vertellingen hierover. Naar aanleiding van
de 100ste verjaardag van het begin van WOI past het dat wij daar even
bij stilstaan. In de Westhoek vindt men honderden militaire begraafplaatsen, die voor verschillende nationaliteiten getuigen van het conﬂict en het strijdtoneel van de Europese en internationale belangen.
Oud en jong streven naar vrede. Het testament van de IJzerfronters is
gericht op de Vredesgedachte: ‘Nooit meer oorlog!’
Dinsdag 28 januari om 14 u.
OC Berkenhof, Kortenberg
Info: 0497 425 425,
vlas.kortenberg@scarlet.be

(Jeugd Rode Kruis)

INITIATIE EHBO
Wil jij wel eens een held zijn voor je vrienden?
Weet jij graag wat je moet doen bij een ongeval?
Dan moet je bij ons zijn! Onze jeugdinitiators en jeugdmonitors maken
je wegwijs in de wereld van de eerste hulp.
1 februari 2014:
• Up 2aid (vijfde en zesde secundair onderwijs)
• ResQ (derde en vierde secundair onderwijs)
8 maart 2014:
• Ket©hulp (eerste en tweede secundair onderwijs)
• Ai ai amai (vijfde en zesde leerjaar)
14 juni 2014:
• Hiep hiep help (derde en vierde leerjaar)
• Hupperdehulp (eerste en tweede leerjaar)
GC Colomba
Telkens van 9 tot 16 u.
€ 8 euro, storten op IBAN: BE42 0016 0626 7254, BIC: GEBA BE BB
met als mededeling: naam van de jongere/het kind + welke initiatie.
Inschrijven: jeugd@kortenberg.rodekruis.be
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(JC Den Uyl)

CHAMPAGNEFUIF
Een nieuw jaar, een nieuwe champagnefuif. Dit jaar hebben een
paar dapperen onder ons zich naar de champagnestreek begeven
om daar een goede voorraad in te slaan van het heerlijke spul.
Jullie kunnen hier allemaal van komen genieten op zaterdag
4 januari in Jeugdhuis Den Uyl. En dit aan een schappelijke prijs
natuurlijk. ‘Black and White with Bubbles’ is onze vaste titel voor
dit evenement en daarom willen wij jullie natuurlijk in het chique
zwart en wit zien. Indien je zwart en wit ons jeugdhuis binnenkomt, krijg je alvast een gratis glas cava! Zorg dus dat je onze aftrap
van het nieuwe jaar niet mist en kom meegenieten van een gelukkig begin van het nieuwe jaar.

(C
Chi
h rro
o Flu
urk
rk))

DRIEKONINGENN
Naaarr jaa
Na
aarlrlrijjksse geewo
wooonnte
t zin
ingt Chi
h ro Fluurk
r op zo
zond
n ag 5 ja
nd
j nu
n ar
ai
ddrrieekkooni
ning
ngen
ng
eenn voo
oor hett go
goed
e e doel
dooel.. VVaanaaf 144 u. trtrek
e keen zizijj de
d strt atteen opp in eenn rondo
ondo
on
d m Ev
Everbeergg. Al
Alss ecchte koning
ngen
en zinngeen ze
ze mett
g sm
ge
smee
eerd
erd
rde sts em
rde
m de chhiron
onnam
amid
iddda
d g vo
vol. Daaarna viinddt vanaaf 17 u.
de spa
de
pagh
ghet
gh
ettititiav
avoon
av
ond plaatsts in ddee Paroc
ond
o hi
hiez
e aaal va
vann Ev
Ever
erbe
berg
rg,, wa
waar
arop
ar
op
jee vann harr te
t bent
ennt ui
uitg
tggen
e oddiggd. De oppbr
bren
engs
gstt ga
gaat
at zoa
oalsls altltijijdd in
inte
teggrraa
aall na
n ar hett goe
o de doel en
e dat zijijn di
ditt ja
jaar
ar de vo
voed
edse
selb
lban
anke
keen.
n.

Zoeklicht · Kortenberg
januari 2014

21

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

woe 01/01/14 van Gemeentebestuur
17:00 tot 19:00

DAG 1

Site Colomba

van 02/10/13 tot
04/06/14

Openbare bibliotheek
Kortenberg

Voorlezen én knutselen in de Bib

(Nieuwe locatie!)
De Bib, Kortenberg

za 04/01/14 om
19:00

Bonzaï

Gelukkig Nieuwjaar! Bonzaï animeert het
Klokstaminee

ma 06/01/14 van
14:00 tot 16:00

KVLV Everberg

KVLV Everberg - Uit wandelen

van 06/01/14 tot Yogaclub Erps-Kwerps
16/06/14 ma van
19:30 tot 20:30 en
20:35 tot 21:35
di 07/01/14 van
KVLV Meerbeek
19:30 tot 20:30
di 07/01/14 van
KVLV Everberg
20:00 tot 22:00

Yogalessen

Ontmoetingshuis De Klok,
Dekenijstraat 11,
Erps-Kwerps
Parking,
Gemeentehuisstraat 9,
Everberg
Turnzaal De Klimop,
Kwerpsebaan 249,
Erps-Kwerps

Zumba

OC Atrium

KVLV Everberg - Naaicursus ‘Een rokje
maken’
Patchwork

Parochiezaal,
Annonciadenstraat 1,
Everberg
OC Atrium

Driekoningenfeest

OC Berkenhof

Scoutslokalen site Colomba

Wandelclub Witlooftrekkers

Winterwandeling en
kerstboomverbranding
Ochtendwandeling 10 km Kortenberg

woe 08/01/14 van KVLV Meerbeek
19:30 tot 22:30
vrij 10/01/14 om Femma Kortenberg
19:30

za 11/01/14
vanaf 18:30
zo 12/01/14 van
09:30 tot 12:00
zo 12/01/14 van
14:00 tot 20:00

Scouts en Gidsen Kortenberg

vtbKultuur Kortenberg

Nieuwjaarsbijeenkomst

Vertrek: De Walsplein,
Kortenberg
OC Berkenhof

di 14/01/14 van
13:30 tot 15:00
do 16/01/14 tot
13/02/14

LDC Kortenberg

Shiatsu of drukpuntmassage

OC Berkenhof

vtbKultuur Kortenberg

Wijncursus ‘Algemene kennis’

OC Berkenhof

van 17/01/14 tot
05/05/14

vtbKultuur Kortenberg

Danscursus ‘alle dansen’ - 40 jaar!

GC Colomba

Info
cultuur@kortenberg.be,
gratis
02 755 22 90,
bibliotheek@kortenberg.be,
www.bibliotheekkortenberg.com
02 757 12 43,
bonzai.kortenberg@gmail.com,
www.bonzaiwerking.be
02 759 82 60,
j.maes.vandersande@skynet.be,
www.kvlv-everberg.be, iedere maandag
02 759 46 41,
yogaclub.erpskwerps@gmail.com,
€ 25
kvlv.meerbeek@yahoo.com,
van 07/01 t.e.m. 29/04, telkens op dinsdag
02 759 31 44,
sien.beyens@skynet.be,
ook op 18/02 en 25/02
kvlv.meerbeek@yahoo.com,
vijf woensdagen
02 759 96 64,
femma.kortenberg@gmail.com,
www.femma.be/kortenberg,
€ 30, leden: € 20

02 759 68 13,
www.witlooftrekkers.be
www.vtbkultuur.be/kortenberg,
02 759 84 66,
guido.craps@vtbkultuur.be
0491 996 226 of 0491 996 224,
dienstencentrum@ocmwkortenberg.be
www.vtbkultuur.be/kortenberg,
02 759 84 66,
guido.craps@vtbkultuur.be
0470 22 80 52,
guido.craps@vtbkultuur.be,
www.vtbkultuur.be/kortenberg,
€ 94, leden: € 89,
inschrijven tijdens opendeur of proeﬂes:
€ 5 korting
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Wanneer

Wie

Wat

Waar

Info

vr 17/01/14 van
20:00 tot 22:30

vtbKultuur Kortenberg

Beeldreportage ‘Langs de grenzen van het
nieuwe Europa en de oude Balkan’

OC Berkenhof

van 18/01/14 tot
19/01/14

Bonzaï

Plussersweekend en Familiedag Bonzaï

zo 19/01/14 van
15:00 tot 16:30
zo 19/01/14 van
10:00 tot 17:00
zo 19/01/14 vanaf
10:30
ma 20/01/14 van
10:30 tot 11:30
za 25/01/14 van
17:00 tot 21:00
zo 26/01/14 van
11:00 tot 15:00
zo 26/01/14 van
09:30 tot 12:00
di 28/01/14 van
14:00 tot 17:30

KVLV Meerbeek

Pannenkoekennamiddag

Ontmoetingshuis De Klok,
Dekenijstraat 11,
Erps-Kwerps
OC Atrium

www.vtbkultuur.be/kortenberg,
02 759 84 66,
guido.craps@vtbkultuur.be
02 757 12 43,
bonzai.kortenberg@gmail.com,
www.bonzaiwerking.be
kvlv.meerbeek@yahoo.com

Wandelclub Witlooftrekkers

Dagtocht 21 km te Kampenhout

CD&V Kortenberg

Nieuwjaarsreceptie met ministerpresident Kris Peeters
Tai chi

Vertrek: De Walsplein,
Kortenberg
Oude Abdij Kortenberg

0479 22 93 44,
www.witlooftrekkers.be
www.kortenberg.cdenv.be

OC Atrium

kvlv.meerbeek@yahoo.com,
vijf maandagen
www.deouderraad.be

KVLV Meerbeek
Ouderraad De Regenboog

Restaurantdagen Ouderraad De
Regenboog

OC Berkenhof

Wandelclub Witlooftrekkers

Ochtendwandeling 8 km te Zaventem

Vl@s vzw Kortenberg

De Groote Oorlog 1914-18

Vertrek: De Walsplein,
Kortenberg
OC Berkenhof

do 30/01/14 van
13:45 tot 17:45

Seniorenraad

Maandelijkse dansnamiddag voor
senioren

GC Colomba

vrij 31/01/14 van
20:00 tot 22:00

KVLV Everberg

KVLV Everberg maakt leuke armband

OC Everberg

vrij 31/01/14 om
18:45

Femma Kortenberg

Operette De Lustige weduwe

Vertrek: De Walsplein,
Kortenberg

02 720 52 21,
www.witlooftrekkers.be
0497 425 425,
vlas.kortenberg@scarlet.be,
www.vlaamseactievesenioren.be
02 755 22 86,
michele.geets@kortenberg.be,
www.kortenberg.be
kvlveverberg@gmail.com,
www.kvlv-everberg.be,
€ 17
02 759 70 58,
€ 40

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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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 december gebeuren voor het februarinummer en
ten laatste op 25 januari voor het maartnummer. 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.
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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 22 97

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 februari 2014. Alle voorstellen
voor artikels en foto’s moeten ten laatste op 25 december 2013 worden
ingediend. Voorstellen voor het maartnummer van Zoeklicht moeten ten
laatste op 25 januari 2014 worden ingediend. Deze deadline wordt strikt
toegepast.
De volgende redactieraad vindt plaats op maandag 6 januari 2014 om
16 u. op de tweede verdieping van het Administratief Centrum.
Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met de redactie van Zoeklicht
als ze de redactieraad willen bijwonen.

eren
Reserv ndag
maa
vanaf uari
6 jan

