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gelijkvloerse verdieping van het gemeentehuis werken met ‘snel-
balies’, waarmee we u nog sneller en doelmatiger verder kunnen 
helpen wanneer u voor eenvoudige vragen of verrichtingen naar 
het gemeentehuis komt. Op de verdiepingen komen er ‘thema-
balies’, waar complexere problemen die meer tijd vergen bespro-
ken kunnen worden. Er worden ook spreekkamers voorzien waar 
men op afspraak persoonlijke en individuele dossiers in alle dis-
cretie zal kunnen bespreken.  

De samenwerking tussen het gemeentebestuur en het 
Welzijnshuis (de nieuwe naam voor het OCMW) werd aanzienlijk 
versterkt en structureel verankerd. De financiële dienst, de perso-
neelsdienst en de ICT-ondersteuning zijn volledig geïntegreerd. 
Op die manier wordt zuiniger en efficiënter met mensen en mid-
delen omgegaan. Het Welzijnshuis opende recent nog een prach-
tige ontmoetingsruimte in OC Berkenhof.
In 2016 zal een hele reeks nieuwe initiatieven, die de voorbije drie 
jaar werden voorbereid, vorm krijgen. We geven alvast een voor-
smaakje.

De plannen voor nieuwe rioleringen en een nieuw wegdek in de 
Vogelenzangstraat / Vierhuizenstraat zijn klaar. Zodra de nodige 
gronden verworven zijn om de werken op publiek domein te kun-
nen uitvoeren, kan dit omvangrijke en belangrijke project worden 
gerealiseerd. Wat de schoolomgevingen betreft, wordt ingezet op 
veilige schoolroutes via trage wegen. Het plan voor Everberg is 
klaar. In Erps-Kwerps wordt overlegd met beide scholen. Meerbeek 
en Kortenberg zullen volgen. Het circulatieplan voor Kortenberg 
Noord ligt, na overleg met de omwonenden, klaar en kan worden 
uitgevoerd zodra de rioleringswerken in de Kapellestraat zijn uit-
gevoerd. De zones 30 werden strikter afgebakend in de dorpscen-
tra en de schoolomgevingen en zullen bij de belijningswerken in 
de zomer duidelijker herkenbaar zijn in het straatbeeld.    

De camerabewaking op de site Colomba werd in 2015 geïnstal-
leerd. In 2016 wordt de inkomhal van het complex aangepakt, 
zodat de veiligheid en het comfort van zowel de sporters als van 
de bezoekers van de feest- en vergaderzalen wordt verhoogd. 
Daarnaast is ook het oude gedeelte van OC Berkenhof aan ver-
nieuwing toe. De plannen hiervoor zullen in 2016 worden opge-
steld, terwijl er in overleg met de verenigingen een oplossing zal 
worden gezocht om tijdens de werken alternatieve locaties voor 
activiteiten te vinden.

In de kijker

Beste dorpsgenoot

Met het gemeentebestuur en het Welzijnshuis sluiten we ons 
graag aan bij de vele warme en lieve nieuwjaarsgroeten die u een 
gezond, gezellig en succesrijk 2016 toewensen. We vergeten 
daarbij zeker niet de mensen voor wie deze periode extra moeilijk 
is, omdat ze zich eenzaam of verdrietig voelen, of omdat ze te 
kampen hebben met lijden of verlies.

Het gemeentebestuur zit precies in de helft van de lopende 
bestuursperiode. Het beleidsprogramma dat in 2013 werd voor-
gesteld is in volle uitvoering. De tekst van dat programma staat 
online op de webstek van onze gemeente, op www.kortenberg.be 
(Bestuur/Beleid). Zo kunt u zelf vaststellen dat reeds meer dan de 
helft van de intenties werden omgezet in daden en feiten. Dat 
alles gebeurt in een financieel gezonde context. In tegenstelling 
tot vele andere steden en gemeenten kampt Kortenberg niet met 
een tekort en moeten geen personeelsleden worden ontslagen. 
Dat komt omdat de schuld de voorbije jaren verder werd afge-
bouwd en omdat we zeer uitdrukkelijk de tering naar de nering 
zetten. Daarnaast blijft er gelukkig ruimte voor nieuwe investerin-
gen. Want er is – uiteraard – nog veel werk aan de winkel.  

In 2015 werd een hele reeks straten en voetpaden verbeterd en 
heraangelegd. In totaal voor een bedrag van ruim 670.000 euro. 
U kunt het resultaat hiervan bekijken in onder andere de 
Steenhofstraat, de Tervuursesteenweg, de Twee Leeuwenstraat, 
Weesbeekdal, de Oudebaan, de Hertog Jan II-laan, de Sint-
Amandstraat, de Leuvensesteenweg en het Hof van Graven. 
Daarnaast werd het fietspad langsheen de Wijnegemhofstraat 
langs beide zijden heraangelegd.  

Om planmatig en doordacht te kunnen werken aan de ruimtelijke 
toekomst van onze gemeente, werd een ‘beeld- en kwaliteitsstu-
die’ afgerond en op de gemeenteraad goedgekeurd. Die studie 
wordt het richtsnoer voor de beoordeling van de toekomstige 
ruimtelijke ontwikkeling van onze gemeente. Ze zal ons helpen 
om het open, landelijke en groene karakter van de gemeente te 
combineren met de behoefte aan wonen, werken en wandelen.  

Intern werd hard gewerkt aan een nieuw model voor de organisa-
tie van de gemeentelijke dienstverlening. Zo willen we op de 
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Op sociaal vlak zal de gemeente haar verantwoordelijkheid opne-
men inzake de opvang en integratie van vluchtelingen en zal ze 
zich blijven inzetten om armoede – en vooral kinderarmoede – 
tegen te gaan, door mensen weerbaar te maken en hen via bege-
leiding toe te leiden naar school, onderneming of arbeidsmarkt. 

We nodigen u ten slotte zeer graag uit op ‘DAG 1’, het intussen 
welbekende nieuwjaarsevenement op de eerste dag van het jaar. 
Kom dus op 1 januari 2016 tussen 17 en 19 u. naar het Park van 
de Oude Abdij in Kortenberg, waar we u graag verwelkomen met 
muziek, animatie, een hapje en een drankje.  

Met hartelijke nieuwjaarsgroet,
Chris Taes
Burgemeester  

In overleg met de politiediensten en met de gemeente Herent 
werd een volledig vernieuwd en gecoördineerd algemeen politie-
reglement uitgewerkt, waarin tal van oude en voorbijgestreefde 
bepalingen werden geschrapt en waarin de bestaande reglemen-
ten van de beide gemeenten van onze politiezone op elkaar wer-
den afgestemd. Dat zorgt voor een helder reglement dat vanaf nu 
in de hele politiezone gelijk kan worden toegepast.

De Chiro van Everberg mag dit jaar de uitbreiding van de gebouw-
infrastructuur verwachten. De plannen voor de verplaatsing van 
de kleuterschool in Meerbeek naar de site van de lagere school 
worden stilaan concreet. Zodra het gemeentebestuur zekerheid 
heeft over de noodzakelijke subsidiëring door de Vlaamse over-
heid, kan met deze werken worden gestart. 

Over het ‘accommodatieplan’, waarmee we het gebruik van de 
bestaande gebouwen willen optimaliseren én een antwoord wil-
len bieden aan dringende supplementaire noden, verneemt u 
meer in latere edities van ‘Zoeklicht’. In de loop van 2016 zullen 
alvast enkele doelgerichte studies worden opgestart om te onder-
zoeken hoe de infrastructuurpuzzel voor zowel gemeentelijke 
diensten, welzijn, sport, onderwijs, cultuur en vrije tijd in elkaar 
kan worden gepast. Daarbij wil het gemeentebestuur de financi-
ele draagkracht niet overbelasten, wat inhoudt dat één en ander 
gefaseerd zal moeten worden uitgevoerd.  
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Wachtdienst apothekers
U kunt de apothekers van wacht raadplegen op het telefoonnummer 
0903 99 000 (max. € 1,50 / min.) of op de webstek www.apotheek.be.

Wachtdienst huisartsen
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 telefoon-
nummer 070 25 70 25 (max. € 0,30 / min. vanaf het vaste telefoon-
netwerk). De raadplegingen in het weekend en op feestdagen 
vinden plaats in de centrale wachtpost in de Justus Lipsiusstraat 36 
te Leuven.

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

Wachtdienst dierenartsen
(na telefonische afspraak)
Wachtdienst regio Kortenberg (incl. deelgemeenten),  
Bertem, Steenokkerzeel, Zaventem
31 december en 1-2-3 januari: Dr. Haelterman - 0475 58 15 63
9-10 januari: Dr. De Clippel - 02 751 76 51
16-17 januari: Dr. Vanrossem - 0475 51 78 62
23-24 januari: Dr. Van Kets - 02 720 51 77
30-31 januari: Dr. Van Tricht - 02 759 77 02
Wachtdienst Dierenartsenteam Tervuren, Overijse, Leef-
daal, Huldenberg, Erps-Kwerps, Meerbeek en Everberg
2-3 januari: Dap Animal Care (Dr. Lievens) - 02 759 39 21

Pensioenzitdagen
Sinds 1 oktober 2015 zijn de zitdagen van het RSVZ (Rijksinstituut voor 
de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen) en de RVP (Rijksdienst voor 
Pensioenen) geoptimaliseerd met het oog op een maximale toeganke-
lijkheid. Info: www.pensioenzitdagen.be of via het gratis nummer 1765.

Juridisch advies (Eerstelijnsbijstand)
Maandag 4 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 Welzijnshuis. Bij voorkeur vooraf 
contact opnemen: 02 755 23 20.

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

Drugs- en alcoholpreventieambtenaar Sofie Fruyt
Enkel op afspraak.  
Contact: drugsenalcoholpreventie@kortenberg.be of 016 26 94 37.

Gratis veiligheidsadvies woning
016 85 34 00
diefstalpreventie@politieherko.be - www.politieherko.be

Huisvuilkalender
Dinsdag 5 januari: pmd en gft
Vrijdag 8 januari: papier en karton
Dinsdag 12 januari: huisvuil
Dinsdag 19 januari: pmd en gft
Dinsdag 26 januari: huisvuil
Het containerpark van Kortenberg is uitzonderlijk gesloten op 
zaterdag 2 januari 2016.
Meldingen, klachten, vragen of suggesties over de afvalophaling? 
0800 97 0 97 of info@ecowerf.be

Gratis fietsgraveren
Woensdag 6 januari, 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 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 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
Awel (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 7 DECEMBER 2015
• De gemeenteraad nam kennis van het ontslag van Willy Trappeniers als lid 

van de politieraad van de politiezone HerKo. Roger Broos zal hem vervangen.
• De gemeenteraad kreeg toelichting over het gemeentelijke accommodatie-

plan.  Dit accommodatieplan biedt een oplossing voor zowel de dringende 
als voor de structurele infrastructuurnoden in onze gemeente. U leest er meer 
over in de volgende edities van Zoeklicht.

• De kerkraad Onze-Lieve-Vrouw van Kortenberg wil een gedeelte van het 
kerkgebouw van Kortenberg in erfpacht ter beschikking stellen van de 
gemeente Kortenberg voor gebruik door scholen, administratieve functies, 
culturele activiteiten, enzovoort. Het gemeentebestuur zal een studiebureau 
aanstellen om een voorstel voor mogelijke nevenbestemmingen te formule-
ren. Er zal geen onomkeerbare schade aan het kerkgebouw mogen worden 
aangebracht.

• De gemeenteraad nam kennis van het proces-verbaal van kasnazicht van de 
gemeente op 31 oktober 2015 en van de definitieve vaststelling van de 
dienstjaarrekening voor 2014. 

• De derde budgetwijziging van het dienstjaar 2015 en de aanpassing van het 
budget 2016 werden vastgesteld door de gemeenteraad en het navenant 
aangepaste meerjarenplan 2014-2019 werd goedgekeurd.

• De aanvullende belasting op de personenbelasting voor 2016 werd door de 
gemeenteraad behouden op 7,9% van de grondslag voor het aanslagjaar. 
Deze belasting wordt gevestigd op basis van het inkomen dat de belasting-
plichtige heeft verworven in het aan het aanslagjaar voorafgaande jaar.

• Voor 2016 worden 950 opcentiemen op de onroerende voorheffing 
behouden.

• De gemeenteraad kende voor 2015 een toelage van in totaal 2.900 euro toe 
aan de oudercomités van alle basisscholen op het grondgebied van 
Kortenberg. Het bedrag wordt onder de zes comités verdeeld naar rato van 
het aantal leerlingen dat in de gemeente woont. 

• Natuurpunt Kortenberg ontvangt voor 2015 een toelage van 950 euro. 
• Vanaf 1 januari 2016 tot en met 31 december 2020 wordt een retributie 

geheven op het parkeren van een motorvoertuig op de plaatsen met 
beperkte parkeertijd (blauwe zone). Behalve wanneer bijzondere voorwaar-
den zijn aangebracht op de signalisatie, is het gebruik van de parkeerschijf, 
in een zone met beperkte parkeertijd, voorgeschreven van 9 tot 18 u. op 
werkdagen en voor een maximale parkeerduur van twee uren. Als de maxi-
male duur die toegelaten is door de verkeersborden niet wordt overschreden, 
is parkeren in de blauwe zone gratis. Voor elke periode die langer is, zal een 
forfaitair bedrag van 15 euro moeten worden betaald. Hiertoe zal een uitno-
diging om de retributie binnen de vijf dagen te betalen worden aangebracht 
op de voorruit van het voertuig. 

• De rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel van Kortenberg werd 
aangepast en vastgesteld door de gemeenteraad. 

• Vanaf 1 januari 2016 wordt de werkgeversbijdrage van de maaltijdcheques 
verhoogd naar 6,91 euro waardoor het gemeentepersoneel recht heeft op 
een maaltijdcheque van 8 euro per gewerkte dag.

• De gemeenteraad keurde een algemene bestuurlijke politieverordening 
goed. Deze vervangt het algemeen politiereglement van 1 juni 2015 en het 
politiereglement op de administratieve sanctie van 5 november 2007. Lees 
hierover ook het artikel op blz. 15.

• De gemeenteraad keurde een reglement goed voor de organisatie van open-
baar toegankelijke evenementen. Dit reglement is van kracht sinds 7 decem-
ber 2015.

• De gemeenteraad keurde ook volgende reglementen goed, die in werking 
treden op 1 januari 2016: een reglement betreffende het beheer van huis-
houdelijke afvalstoffen en vergelijkbare bedrijfsafvalstoffen, een parkregle-
ment voor het Park van de Oude Abdij in Kortenberg en een reglement voor 
de bestrijding van eikenprocessierupsen. De inhoud van deze reglementen 
was vroeger opgenomen in het algemeen politiereglement.

• De gemeenteraad keurde aangepaste statuten goed voor de Raad van Lokale 
Economie.

• De gemeenteraad nam kennis van de aanstelling van Gaby Leaerts als voor-
zitter van de gemeentelijke adviesraad voor senioren.

• De gemeenteraad ging principieel akkoord met de toetreding van de 
gemeente Kampenhout tot de interlokale vereniging drugs- en alcoholpre-
ventie van Kortenberg, Keerbergen en Haacht vanaf 1 januari 2016. De 
oprichtingsakte en de statuten van de interlokale vereniging werden nave-
nant aangepast. Kristien Goeminne en Melody Debaetselier blijven beheer-
ders van deze vereniging. Jana Nevens blijft plaatsvervanger.

• De gemeenteraad keurde de beslissing van de Raad voor Maatschappelijk 
Welzijn van 14 oktober 2015 goed om de vereniging SOCiAL vervroegd te 
ontbinden, evenals de kostenraming voor deze ontbinding, die voor 
Kortenberg 13.822,51 euro bedraagt.

• De gemeenteraad kende de opdracht van veiligheidsconsulent voor de kruis-
puntbank van de sociale zekerheid in exclusiviteit toe aan de dienstverle-
nende vereniging Interleuven vanaf 1 januari 2016 tot en met 31 december 
2019.

• De gemeenteraad keurde een retributiereglement goed voor de verkoop van 
hokopeners en toebehoren voor het project ‘Met de kippen op stok’. Tijdens 
een infosessie (zie het artikel hierover op blz. 8) en gedurende de daaropvol-
gende maand zullen de in het kader van dit project te koop aangeboden 
besturingssystemen, luikjes, lichtsensoren en geleiders door de inwoners 
kunnen worden aangekocht. De actie zal jaarlijks herhaald worden.

• De schepencollegebeslissing van 13 november 2015 waarbij het contract-
voorstel voor de stookplaatsrenovatie van de Sint-Pieterskerk in Kwerps 
werd goedgekeurd, werd door de gemeenteraad voor kennisneming aan-
genomen en bekrachtigd.

• De gemeenteraad keurde de opdrachtdocumenten voor de renovatie van 
de inkomhal van GC Colomba goed. De kost wordt geraamd op 243.431,42 
euro inclusief btw.

Volgende gemeenteraad
Maandag 4 januari 2016
De gemeenteraad begint 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.

GEMEENTEBESTUUR
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OPPERVLAKKIGE RUIMINGSWERKEN ONBEVAARBARE PROVINCIALE WATERLOPEN  
TOT 31 MAART 2016
Nog tot en met 31 maart 2016 zullen oppervlakkige ruimingswerken worden uitgevoerd aan de waterlopen die de provincie Vlaams-Brabant beheert.

De oppervlakkige ruimingswerken omvatten het wegnemen van allerlei ongewenste materialen en voorwerpen zoals afbraakmateriaal, takken, grove 
plantenresten en dergelijke die opstoppingen binnen de bedding van de waterloop of overwelvingen kunnen veroorzaken.

Aan volgende waterlopen zal er gewerkt worden:
•  De Zoobeek
•  Leibeek
•  Molenbeek
•  Ziptbeek
•  Weesbeek
•  Zuurbeek

Eventuele klachten en/of verzoeken over de uitvoering van deze werken kunnen gemeld worden aan de provincie Vlaams-Brabant, Lise Grauwels, 
016 26 75 97 of waterwerken@vlaamsbrabant.be

Grondgebiedszaken

Lokale Economie
 
AFWIJKINGEN OP DE WEKELIJKSE RUSTDAG

GEMEENTEBESTUUR

De Raad voor Lokale Economie informeert de 
ondernemers
Het college van burgemeester en schepenen kan afwijkingen op de ver-
plichte sluitingsuren en de wekelijkse rustdag toestaan aan handelaars of 
ambachtslieden in Kortenberg.

Voorwaarden
•  in bijzondere en voorbijgaande omstandigheden of ter gelegenheid 

van jaarbeurzen en jaarmarkten.
•  afwijkingen gelden voor geheel Kortenberg (bijvoorbeeld ter gele-

genheid van de eindejaarsperiode en solden of ter gelegenheid van 
een braderie, avondmarkt, ...).

•  er mag voor niet meer dan 15 dagen per jaar een afwijking zijn. 

Aanvragen
•  Eén of meerdere handelaars of ambachtslieden, of een vereniging van 

handelaars of ambachtslieden kunnen een aanvraag indienen.
•  De 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 afwij-
king wordt gevraagd.

•  Dien uw aanvraag in vóór de maand juni.

Goedkeuring
Na advies van de Raad voor Lokale Economie beslist het college van bur-
gemeester en schepenen over de afwijkingen die het wenst toe te staan, 
rekening houdende met het algemeen nut en de economische noodwen-
digheden.

2016
Er werden reeds afwijkingen op de wekelijkse rustdag toegestaan voor 
zondag 3, 10 en 17 januari 2016. 
Dat betekent dat er nog 12 afwijkingen van rustdag kunnen worden toe-
gestaan voor het jaar 2016. 
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Ruimtelijke Ordening
DE NIEUWE RENOVATIEPREMIE

Sinds 1 december 2015 kan de vernieuwde Vlaamse renovatiepremie aan-
gevraagd worden. 

Voorwaarden
De woning die u renoveert moet in het Vlaamse Gewest liggen en min-
stens 25 jaar oud zijn. Vanaf 1 januari 2017 wordt dat 30 jaar voor wie 
een eerste keer de renovatiepremie aanvraagt.
U moet zelf in de woning wonen en mag geen andere woning in volle 
eigendom of volledig vruchtgebruik hebben of gehad hebben in de laatste 
3 jaar voor de aanvraag.
U verdient niet meer dan:
• 40.640 euro als alleenstaande zonder persoon ten laste
•  58.050 euro als alleenstaande met een persoon ten laste (te verhogen 

met  3.260 euro per bijkomende persoon ten laste)
•  58.050 euro als u gehuwd bent of samenwoont (te verhogen met 

3.260 euro per persoon ten laste)
Hierbij geldt het inkomen van twee jaar voor de aanvraagdatum.
Vanaf 2016 gelden volgende inkomensgrenzen: 41.440 euro - 59.200 euro 
en 3.320 euro.
Wie in de voorbije tien jaar al een renovatiepremie kreeg, kan geen nieu-
we premie meer aanvragen. Ook als een vorige bewoner van de woning in 
de laatste tien jaar een renovatiepremie ontving, kunt u als nieuwe bewo-
ner geen nieuwe premie krijgen.
Voor wie de voorbije tien jaar al een verbeteringspremie kreeg voor wer-
ken uit dezelfde categorie, wordt het bedrag van die verbeteringspremie(s) 
afgetrokken van de renovatiepremie. Nadat die tien jaar zijn verstreken 
kunt u opnieuw de renovatiepremie aanvragen.

De werken die in aanmerking komen, zijn gegroepeerd in vier categorieën.
•  Categorie 1: De structurele elementen van de woning: werken aan 

de funderingen, de muren, de draagvloeren en de trappen. 
•  Categorie 2: Het dak: werken aan dakgebinte, dakbedekking, goten 

en afvoer.
•  Categorie 3: Het buitenschrijnwerk: werken aan ramen en buiten-

deuren.

•  Categorie 4: De technische installaties: werken aan de elektrische 
installatie, de sanitaire installatie in badkamer en toilet en de centrale 
verwarming.

De facturen mogen op de aanvraagdatum niet ouder zijn dan twee 
jaar. Zowel facturen van werken uitgevoerd door een aannemer als factu-
ren van materiaalaankopen voor werken die u zelf hebt uitgevoerd komen 
in aanmerking.
De premie is aan te vragen na de voltooiing en facturering van de werken 
uit een bepaalde categorie.
Een aanvraag kan voor maximaal twee categorieën tegelijk. Voor wer-
ken uit meer dan twee categorieën moet u dus twee aanvragen indienen.
De tweede aanvraag doet u ten vroegste één jaar en maximaal twee 
jaar na de eerste. Om ten volle van de premie te kunnen genieten is een 
goede renovatieplanning dus belangrijk.
Voor elke categorie kunt u maar eenmaal een premie aanvragen.
De premie wordt berekend per categorie van werken en bedraagt 20 % of 
30 % van de in aanmerking te nemen factuurbedragen (met een mini-
mum van 2.500 euro aan factuurbedragen per categorie).
De 30%-berekening (met een maximumpremie van 3.333 euro per cate-
gorie) geldt voor wie als eigenaar-bewoner een inkomen had dat lager 
was dan 29.030 euro (te verhogen met 1.510 euro per persoon ten laste).
Voor de anderen is er een tegemoetkoming van 20% (met een maximum-
premie van 2.500 euro per categorie).
Het maximumbedrag van de premie, voor de twee aanvragen samen, 
ligt voor iedereen vast op 10.000 euro.
Voor wie een woning verhuurt aan een Sociaal Verhuurkantoor, gelden 
bepaalde uitzonderingen op de voorwaarden.

U kunt de premie aanvragen sinds 1 december 2015. Het aanvraagfor-
mulier is beschikbaar op www.wonenvlaanderen.be. Op deze website 
vindt u ook alle informatie over de renovatiepremie en andere Vlaamse 
premies.
Voor wie al een overeenkomst gesloten heeft met een aannemer of al re-
novatiematerialen besteld heeft vóór 1 december 2014, geldt er een over-
gangsmaatregel. In dit geval kan de renovatiepremie sinds 1 december 
2015 volgens het oude stelsel aangevraagd worden.
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MET DE KIPPEN OP STOK

Kippen houden voor de eitjes en de verwerking van uw keukenafval: het 
wordt de laatste jaren steeds minder evident. Sinds vossen en marters 
meer en meer deel uitmaken van onze omgeving zijn er al heel wat dieren 
gesneuveld.

Om deze reden organiseert de gemeente samen met de intergemeente-
lijke verenigingen Interleuven en IGO het project ‘Met de kippen op stok’.

Er zal een infosessie worden georganiseerd op donderdag 4 februari om 
20 u. over het houden van kippen in een kringlooptuin en oplossingen om 
uw kippen tegen vossen en marters te beschermen. U krijgt er ook een 
toelichting over de groepsaankoop van automatische hokopeners die 
in het project vervat zit.

Deze automatische hokopeners werken op een lichtsensor of met een 
timer. Zo hoeft u zich geen zorgen meer te maken of het hok wel afgeslo-
ten is en kunt u met een gerust hart het huis verlaten. 

U kunt de hokopeners en hun toebehoren op 4 februari en gedurende één 
maand na de infosessie aan een goedkoper tarief bestellen via de milieu-
dienst (milieu@kortenberg.be). U kunt de hokopeners uiteraard zelf 
plaatsen, maar, mits een kleine vergoeding, kan de plaatsing ook door IGO 
gebeuren. Zij kunnen, eveneens tegen vergoeding, het kippenhok 

Milieu

Foto: Jan Nevens 

U wilt wel zuinig omspringen met energie, maar weet niet exact waar uw 
grote verbruikers zitten? Hoeveel verbruikt een wat oudere koelkast of 
wasmachine? Of die toestellen die in de stekker blijven zitten als u ze niet 
gebruikt: hoeveel verbruiken die ‘sluipverbruikers’? En op hoeveel tijd zult 
u die LED-lamp terugverdienen?

Er is maar één oplossing: meten is weten! De milieudienst van Kortenberg 
stelt vijf gratis elektriciteitsmeters ter beschikking. U kunt de meter drie 
weken lang gratis ontlenen om op maat van uw eigen situatie de nodige 
tests te doen.

Meer info: milieudienst, milieu@kortenberg.be of 02 755 22 67

ONTLEEN EEN ELEKTRICITEITSMETER

GEMEENTEBESTUUR

volledig vos- en marterproof maken. U dient in dat geval zelf voor het 
materiaal te zorgen, maar IGO maakt er dan een veilig hok van. Indien 
gewenst komen zij op voorhand langs om te kijken welk materiaal vereist 
is.
De infosessie op donderdag 4 februari vindt plaats in het Administratief 
Centrum, De Walsplein 30 te Kortenberg.

Deelname is gratis, maar inschrijving is gewenst via 
milieu@kortenberg.be of 02 755 22 18

GEMEENTEBESTUUR
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De eindejaarsperiode staat symbool voor 
feesten en gezelligheid. Knallende champag-
neflessen of een lekker glaasje wijn bij kaars-
licht mogen zeker niet ontbreken. Wist u dat 
ook kurken stoppen in aanmerking komen 
voor recyclage? Kurken kunnen gerecycleerd 
worden tot ecologisch isolatiemateriaal of 
vloer- en wandbekleding.
Door kurk te (her)gebruiken houdt men 
unieke ecosystemen in stand en de inzame-
ling en verwerking van kurken creëert werk-
gelegenheid in de sociale sector. EcoWerf 
heeft hiervoor een samenwerking aangegaan 
met de vzw De Vlaspit.

Wat wel of niet?
• Wijn- en bierkurken, onderleggers en andere voorwerpen uit kurk (schoenzolen, onderleggers,...) 
• Geen synthetische kurken (glad uitzicht, koud aanvoelen) , metalen bindijzers, beschermkappen, wand- en vloertegels uit kurk

Waar deponeren?
Sinds eind 2015 heeft EcoWerf een leuke inzameldoos beschikbaar om het verzamelen te vergemakkelijken. Deze is gratis te verkrijgen op het container-
park zolang de voorraad strekt, meer informatie via 0800 97 097. Doosje vol? Dan mag de inhoud gratis naar het containerpark.

NIEUWE AFVALKALENDER VOOR 2016
In de week van 21 december valt de nieuwe afvalkalender 
van 2016 in de bus. Hebt u de afvalkalender liever digitaal? 
Met de gratis app Recycle! mist u geen enkele huisvuilin-
zameling meer, weet u het dichtstbijzijnde inzamelpunt en 
krijgt u hulp bij het sorteren. 
Via www.ophaalkalender.be kunt u de gratis app Recycle! 
downloaden, de afvalkalender online raadplegen of de 
inzameldata voor uw adres toevoegen aan uw persoonlijke 
agenda.

Uiteraard vindt u deze informatie ook nog altijd terug op de 
gewone papieren afvalkalender. Want naast de inzamelda-
gen voor het huishoudelijk afval bevat de afvalkalender 
ook een schat aan sorteerinformatie. Geef de nieuwe afval-
kalender een plaatsje in huis waar u hem gemakkelijk kunt 
raadplegen en laat hem niet bij het oude papier belanden. 

Wie de kalender op 31 december nog niet ontvangen heeft, kan deze aanvragen via de milieudienst van de gemeente of via EcoWerf: 0800 97 0 97. 
U kunt de afvalkalender ook downloaden op www.ecowerf.be.

GOED VOORNEMEN VOOR 2016? HELP MEE MET DE RECYCLAGE VAN KURK VIA DE NIEUWE 
INZAMELDOOS! 
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Mobiliteit

Met oudejaar voor de deur denken we aan een leuk feestje of een uit-
stap met vrienden en familie. Wilt u op een veilige manier genieten van 
uw avond? Dan kunt u op De Lijn rekenen!

Tijdens oudejaarsnacht zorgen de chauffeurs van De Lijn ervoor dat u 
veilig kunt feesten, zonder stress en parkeerzorgen!

Voor 3 euro reist u onbeperkt met alle bussen van De Lijn vanaf 18 u. op 
31 december 2015 tot en met 1 januari 2016.

In onze gemeente rijden de volgende feestbussen:
• Lijn 352: Leuven – Erps-Kwerps - Kortenberg
• Lijn 358: Leuven - Kortenberg

Surf naar www.delijn.be/oudejaar voor meer informatie en de dienst-
regelingen.

DE LIJN BRENGT U VEILIG THUIS OP OUDEJAAR

NIEUWE DIENSTREGELING VAN DE LIJN START OP 4 JANUARI 2016
Raadpleeg ze online
Vanaf maandag 4 januari 2016 past De Lijn de dienstregeling van sommige lijnen aan. Benieuwd of er een verandering is doorgevoerd op uw ver-
trouwde lijn? Bekijk dan de dienstregeling op de website van De Lijn.

Vind uw dienstregeling online 
• Surf naar www.delijn.be
• Geef bovenaan in het zoekveld een lijnnummer in
• Klik op ‘Toon alle resultaten’
• Klik op ‘Lijnen’
• Selecteer uw lijn
• Klik vervolgens op dienstregelingen
•  Selecteer een datum vanaf 4 januari 2016 (startdatum nieuwe 

dienstregeling) en een tijdstip
• De dienstregeling op die datum wordt geladen

Indien u niet over internet beschikt, kunt u ook nog steeds gratis een 
gedrukte lijnfolder verkrijgen. U kunt deze bekomen in de Lijnwinkels 
van Brussel en Leuven of door een aanvraagkaartje in te vullen bij uw 
chauffeur. U kunt de nieuwe lijnfolders van alle lijnen die Kortenberg aandoen ook gratis bekomen via de infodisplay in de inkomhal van het 
Administratief Centrum.

Hou er wel rekening mee dat de info online altijd de meest actuele is! 
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Welzijn
GEZOND DE FEESTDAGEN DOOR 
Bron: Logo en NIce

 
PUZZEL: TELEFONISCHE INFORMATIEDIENST VOOR PERSONEN MET EEN 
BEPERKING

Een handicap? Bel gratis 0800 15 045 of mail naar 
puzzel@handicap-ambulant.be.

Hebt u concrete vragen rond wonen, werk, dagactiviteit, zorg, … neem 
dan contact op met Puzzel. Puzzel informeert u over welke mogelijkheden 
er zijn en brengt u in contact met mensen en diensten die u verder kunnen 
helpen en die uw aanvraag registreren. Dit is erg belangrijk, aangezien het 
aantal beschikbare plaatsen en opvangmogelijkheden beperkt is en regis-
tratie verplicht is om terecht te kunnen in een voorziening erkend door het 
Vlaams Agentschap voor Personen met een Handicap (VAPH).

Als uw vraag wat uitgebreider bekeken moet worden, verwijst Puzzel u 
door naar een Dienst Ondersteuningsplan (DOP). Indien nodig komt er 
iemand van deze dienst bij u aan huis om te luisteren naar uw verhaal en 
samen naar een oplossing te zoeken. U wordt dan ook in contact gebracht 
met de juiste personen, voorzieningen en diensten.

Het eindejaar komt dichterbij. En dus ook de feestdagen. Daar horen 
gezelligheid, cadeautjes, hapjes en drankjes bij. Hoe geniet u van het 
feest zonder uw gezondheid uit het oog te verliezen?

•  Sla geen maaltijd over om later op de dag meer te kunnen eten van 
het feestmaal. De kans dat u zich gaat overeten is groot

•  Hou het de dag na een feestmaal sober. Eet wat minder, beweeg 
extra en laat alcohol even links liggen

•  Beperk het aantal glaasjes van uw favoriete zoete of alcoholhou-
dende drank. Beperk u tot twee glazen wijn of bier en wissel af met 
veel water

• Prop u voor het eten niet vol met aperitiefhapjes
•  Kies voor veel groenten en laat gefrituurde hapjes zo veel mogelijk 

voor wat ze zijn
• Gebruik niet te veel vette sauzen
• Ga voor een dessert met vers fruit
• Maak eens een alcoholvrije cocktail

Recept voor een Shirley Temple

Ingrediënten
• 90 ml ginger ale
• 15 ml grenadine
• Maraschinokers
• ijs

Bereidingswijze
1.  Doe de ginger ale en de grenadine in een cocktail shaker met 

wat ijs
2. Schud tot de drank koel is

Zeef in een cocktailglas en garneer met een Maraschinokers



Zoeklicht · Kortenberg
januari 2016

12

MAAK IN 2016 WERK VAN EEN  
GEZOND BUDGET!

Welzijnshuis

Is uw financiële situatie in de knoop geraakt?
Bent u het overzicht kwijt over uw inkomsten en uitgaven?
Kunt u hulp en advies gebruiken in het plannen van uw huishoudbudget?
Hebt u schulden die u niet meer kunt afbetalen? 

Maak dan van januari de start van een financieel gezond 2016!

Het Welzijnshuis heeft drie maatschappelijk werkers die zich dagelijks inzet-
ten om mensen met budgetproblemen te helpen. Sommige mensen vragen 
hulp bij hun financiële planning, anderen hebben ondersteuning nodig bij 
het beheren van hun geld, nog anderen hebben schulden die ze niet meer 
kunnen afbetalen. Voor elke vraag is een gepast antwoord, op maat van de 
hulpvrager !
Aarzel niet om met onze sociale dienst contact op te nemen, voor een kort 
advies of een langere begeleiding. Wij gaan samen met u op stap om werk 
te maken van u goede voornemen voor 2016: een financieel gezond budget! 

Sociale dienst Welzijnshuis Kortenberg
De Walsplein 30, Kortenberg

02 755 23 20
socialedienst@kortenberg.be

NOAH KORTENBERG VIERT HAAR EERSTE VERJAARDAG!

Wist u dat NOAH Kortenberg…

• op 15 december 2015 haar eerste verjaardag vierde?
•  een dagverzorgingshuis is, gelegen in het servicecomplex Dry Coningen 

en een initiatief is van het Welzijnshuis Kortenberg en Familiehulp?
•  zich richt tot voornamelijk ouderen en in principe iedereen met een 

zorgbehoefte?
•  dagelijks leuke activiteiten organiseert (zoals dans –of knutselactivitei-

ten, uitstapjes, …), maar dat mensen er vooral zelf bepalen wat ze 
graag willen doen?

• elke dag lekkere maaltijden serveert (mosselen, pizza’s, frietjes, …)?
•  alles in het werk stelt om mensen een onvergetelijke dag te laten bele-

ven?
• u de mogelijkheid biedt om gratis met haar werking kennis te maken?
• vooral terugkijkt naar een ongelofelijk fantastisch jaar!

WEGGEEFACTIE BIJ  
TWEEDEHANDSWINKEL DE KAPSTOK

De Kapstok is een tweedehandswinkel in Kortenberg. U vindt hem in de 
Brouwerijstraat 65, naast de Wereldwinkel. In De Kapstok kunt u kleding, 
schoenen, huishoudlinnen, speelgoed en kledingaccessoires vinden. De 
winkel wordt opengehouden door vrijwilligers. Iedere inwoner van 
Kortenberg mag iedere maand gratis vijf stuks komen halen. 

In januari heeft De Kapstok een mooie aanbieding: bovenop de normale vijf 
stuks per maand worden er vijf extra stuks gegeven. 

Schenkingen van kleding voor mannen, vrouwen en kinderen zijn altijd wel-
kom. De kleding moet in goede staat zijn en mag geen vlekken, scheuren of 
gaten vertonen. De Kapstok aanvaardt ook speelgoed, handtassen, bed- en 
huishoudlinnen en schoenen.
 
Openingsuren De Kapstok: 
• Maandag van 9.30 tot 11.30 u. 
• Woensdag van 14 tot 16 u. 
• Donderdag van 9.30 tot 11.30 u.
• Eerste zaterdag van de maand van 9.30 tot 11.30 u., behalve in januari

Meer info: Eva Fredrix
02 755 23 23

socialedienst@kortenberg.be

NOAH Kortenberg is een initia-
tief van Familiehulp, in samen-
werking met het Welzijnshuis 
en de dienst Welzijn.

Meer info: 
nathalie.vanaudenhaegen@familiehulp.be of 016 29 81 30

of welzijnshuis@kortenberg.be of 0491 996 227
NOAH Kortenberg: Leuvensesteenweg 190, Kortenberg



Zoeklicht · Kortenberg
januari 2016

13

Kaartnamiddag
Elke maandag en donderdag van 13 tot 17 u. is iedereen welkom om 
een kaartje te leggen (wiezen).

Gezelschapsspelen
Elke dinsdagnamiddag wordt in samenwerking met 55plus Korten-
berg een namiddag van gezelschapsspelen georganiseerd. Speelt u 
graag scrabble, rummikub of een ander spel, kom langs tussen 13 en 
16.30 u. en breng uw vrienden mee. 

Breicafé
Elke tweede en derde donderdag van de maand kunt u samen met de 
andere deelnemers van het breicafé uw eigen handwerkjes maken. 
Een gezellig onderonsje om even bij te praten. Materiaal zoals wol is 
altijd welkom.

Hobbyclub
Elke vrijdag vanaf 9 u. kunt u in de Ontmoetingsruimte samen met 
anderen op een ontspannende manier uw eigen handwerkjes maken 
in het hobbyclubje. Er is steeds iemand aanwezig die u met raad en 
daad kan bijstaan of u kunt elkaar nuttige tips geven. In de voormid-
dag komt alles met naald en draad aan bod (borduren, patchwork, 
naaien, …), in de namiddag ligt het accent op brei- en haakwerk. Al 
wat u graag doet, brengt u mee.

Taart en koffie
Elke donderdag kunt u van 10 tot 16 u. genieten van heerlijke koffie en 
taart voor een zacht prijsje. Een gezellige babbel krijgt u er gratis bij.

Café Combinne
Iedere vrijdag kunnen anderstaligen van 13 tot 15 u. het Nederlands 
oefenen in het interculturele praatcafé Café Combinne.

ONTMOETINGSRUIMTE VAN HET DIENSTENCENTRUM

In de nieuwe Ontmoetingsruimte van het 
Dienstencentrum in OC Berkenhof bent u 
elke werkdag welkom van 9 tot 16.30 u., 
behalve op woensdagnamiddag.

Tijdens de openingsuren kunt u er terecht 
voor een gezellige babbel of om de krant of 
een tijdschrift te lezen. Daarnaast zijn er 
een aantal gezelschapsspelen aanwezig en 
kunt u er gebruik maken van gratis wifi. Als 
u iets wilt drinken, zullen vrijwilligers u 
graag bedienen.

In de nieuwe Ontmoetingsruimte worden 
een aantal wekelijkse activiteiten georgani-
seerd waarop iedereen welkom is. Hieronder 
vindt u een overzicht.

Dienstencentrum

Wekelijkse activiteiten in de Ontmoetingsruimte
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FRANSE CONVERSATIE

Wilt u uw Frans oefenen door te spreken met anderen? Wilt u op vakan-
tie in het Frans antwoorden? Dan is dit een activiteit voor u. In de Franse 
conversatiegroep wordt geen theorie gegeven, de bedoeling is het 
spreken te oefenen in dialoog met de andere deelnemers. De conversa-
ties worden voorbereid door lesgeefster Bernadette Lepoudre. Zij brengt 
een thema aan en zorgt dat iedereen aan bod kan komen. Tijdens het 
eerste gedeelte is er vrije conversatie en wordt er gepraat over dage-
lijkse dingen (de actualiteit, reisplannen, hobby, gezin, …). Na de kof-
fiepauze wordt er een thema besproken op basis van een Franstalig 
artikel. Hierbij wordt er ook aandacht geschonken aan woordenschat, 
onregelmatige werkwoorden en uitdrukkingen en gezegden. 

Vanaf donderdag 7 januari 2016  (om de 14 dagen) van 13 tot 15 u.
OC Berkenhof, lokaal 1.8.

Maximaal 12 deelnemers.
€ 50, kopies en koffie inbegrepen voor 12 lesmomenten 

Inschrijven vóór 6 januari
via dienstencentrum@kortenberg.be of 0491 996 224

INFONAMIDDAG: WINDOWS 10, 
OVERSCHAKELEN OF NIET?

Er is momenteel heel wat te doen rond Windows 10. In alle media 
wordt er over gepraat. En dan komt de vraag naar boven: ‘Wat houdt 
Windows 10 in en zou ik wel of niet overschakelen naar dit nieuwe 
besturingssysteem voor mijn computer?’

Wie een pc heeft met Windows 7 of Windows 8 kan overschakelen naar 
Windows 10. Dat kan gratis en gedurende 1 jaar. Wie nog een pc met 
Vista heeft, zal bij Vista moeten blijven of moet een nieuwe pc kopen 
met Windows 10.

Waarin verschilt Windows 10 van de vorige versie? Is de startknop nu 
terug? Wat is Windows Edge? Is dat wel een goede webbrowser?

In deze voordracht wordt alles eens op een rijtje gezet zodat u een goed 
overzicht hebt van wat Windows 10 nu eigenlijk inhoudt. Zo kunt u met 
meer kennis van zaken beslissen of het voor u al dan niet de moeite 
loont om over te stappen.

Donderdag 14 januari van 14 tot 16 u.
OC Berkenhof, lokaal 1.6

Gratis
Inschrijven vóór 11 januari via dienstencentrum@kortenberg.be of 

0491 996 224

LEREN WERKEN MET UW TABLET OF IPAD

Tablets verkopen tegenwoordig 
als zoete broodjes, maar zonder 
muis en toetsenbord is het toch 
wel heel anders dan werken met 
een pc. Maar, eens u het gewoon 
bent, is het heel handig; zo kunt 
u makkelijk even uw e-mails 
nakijken tijdens de reclame op tv.

Er wordt begonnen met de werking van het aanraakscherm, het begin-
scherm en de instellingen. De basisfuncties van de tablet zijn internet 
en e-mail en hier wordt dan ook dieper op ingegaan. Wat een pc niet 
heeft en een tablet wel is een e-reader. Daarmee kunt u boeken en 
tijdschriften lezen eens u ze gedownload hebt.

Heel nuttig zijn ook de apps (toepassingen) die u zelf kunt downloaden 
en installeren. Vele zijn gratis maar soms moet u er ook voor betalen 
met een kredietkaart. Een heel belangrijke app die u zeker moet hebben 
is bijvoorbeeld een antivirusprogramma.
Voor deze cursus brengt u uw eigen tablet/iPad - als u een iPad hebt, 
moet u de Apple ID en het wachtwoord meebrengen. Er is geen voor-
kennis vereist. 

Maandag 18 en 25 januari en 1 februari 2016, telkens van 9 tot 12 u.
OC Berkenhof, lokaal Harmonie

Maximaal 12 deelnemers
€ 30 cursus en koffie inbegrepen 

Inschrijven vóór 15 januari via dienstencentrum@kortenberg.be of 
0491 996 224
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INFONAMIDDAG: VOETKWAALTJES EN COMFORTSCHOENEN

Uw voeten hebben verzorging nodig, u loopt er de hele dag op.

Hebt u al eens last van gezwollen en pijnlijke voeten, van spataders of 
vocht in de benen? In deze infosessie worden de voetkwaaltjes bespro-
ken en welke verzorging ze nodig hebben.

Uw voeten verdienen comfortabele schoenen. Tijdens deze namiddag 
krijgt u een overzicht van het aanbod aan aangepaste modellen. U hebt 
de mogelijkheid om deze te proberen en  ze eventueel te bestellen.
Deze infonamiddag wordt georganiseerd door het Dienstencentrum in 
samenwerking met de Thuiszorgwinkel.

GAS VERWERKT IN ALGEMENE BESTUURLIJKE  
POLITIEVERORDENING, IN VOEGE VANAF 1 JANUARI 2016

De gemeente moet waken over de openbare orde, met name de open-
bare rust, veiligheid, gezondheid en overlast en over de zindelijkheid op 
openbare wegen, plaatsen en in openbare gebouwen. Het vorige alge-
mene politiereglement dateert van 1983 en moest worden geactuali-
seerd. Het nieuwe politiereglement geldt voor de hele politiezone 
HerKo. 

Wat zijn nu de grootste wijzigingen? De bemiddelingsprocedure is in de 
verordening zelf opgenomen, er is een protocolakkoord afgesloten met 
het parket over de gemengde inbreuken, bepaalde artikelen zijn 
gebundeld in nieuwe afdelingen. Zo werd een volledig hoofdstuk over 
dieren toegevoegd. 

GAS, een korte opfrissing
GAS is de afkorting van Gemeentelijke Administratieve Sanctie, een 
sanctie die door de gemeente opgelegd kan worden wanneer iemand 
het politiereglement overtreedt. Ook in Kortenberg worden GAS-boetes 
uitgeschreven wanneer iemand het politiereglement overtreedt. In de 
verordening staan regels die het samenleven in de gemeente aange-
naam moeten houden. Dat kan gaan van sluikstorten tot nachtlawaai 
of het zich houden aan gemaakte afspraken met het bestuur in verband 
met het organiseren van evenementen voor verenigingen.

In de toekomst zal in Kortenberg, naast politiemensen, ook een beëdigd 
ambtenaar vaststellingen kunnen doen. Alleen wanneer de feiten 
bewezen zijn, kan eventueel een geldboete worden gegeven. Het 

bedrag van de boete is afhankelijk van verschillende factoren zoals 
onder andere feitelijke omstandigheden (omvang van de schade), her-
haling (heeft de overtreder dit al eerder gedaan en werd hij/zij hiervoor 
berispt?) en verzachtende omstandigheden.

De meest voorkomende overtredingen waarvoor in Kortenberg GAS-
boetes werden uitgedeeld, zijn sluikstorten, bezetting van het open-
baar domein zonder toestemming en nachtlawaai. Wie na een picknick 
lege blikjes of ander vuilnis achterlaat, kan daar een GAS-boete voor 
krijgen (sluikstorten). En zelfs bij hoge nood wordt plassen op het 
openbare domein beschouwd als wildplassen. Zo’n overtreding lijkt op 
het eerste gezicht misschien niet zo erg, maar we delen allemaal 
dezelfde gemeente en worden dagelijks geconfronteerd met overlast. 

De gemeente verwacht dat iedereen respect toont voor zijn medebe-
woners en zich bewust is van de gevolgen als dat respect ontbreekt.
De gemeente heeft ervoor gekozen om de GAS toe te passen vanaf 16 
jaar. Er is één uitzondering: bij grote risicodragende evenementen 
waarbij een verbod van kracht is om alcoholhoudende dranken te ver-
kopen, aan te bieden en te verbruiken op openbare plaatsen in de vast-
gestelde perimeter reeds vanaf 14 jaar. Lees meer in de JAKS op blz. 23.

Hebt u nood aan extra informatie? De volledige verordening is beschik-
baar op www.kortenberg.be (Bestuur / Beleid / Algemene politieveror-
dening).

Politie

Donderdag 21 januari van 14 tot 16.30 u. 
Serviceflats, Leuvensesteenweg 190

Gratis
Inschrijven vóór 16 januari via dienstencentrum@kortenberg.be of 

0491 996 224
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EEN ECHTE BOB HEEFT NUL OP

Tijdens de wintermaanden wil de nieuwe BOB-campagne de aandacht 
van bestuurders vestigen op het belang om zich op een veilige manier 
terug naar huis te begeven na bijvoorbeeld een restaurantbezoek, een 
bedrijfsreceptie, een familiefeest, enz. 
Een glas of twee, dat kan toch geen kwaad? Nochtans, dronken achter 
het stuur is echt geen kwestie van tien pintjes op te hebben. Een paar 
glazen kan al voldoende zijn. Bovendien blijft België de trieste koploper 
in ongevallen veroorzaakt door bestuurders onder invloed. 

Er zijn nochtans vele mogelijkheden om te bobben: 
• Bel een taxi.
• Voorzie een overnachting in de buurt.
• Neem het openbaar vervoer.
• Rij mee met een BOB.
• Wees zelf BOB! Dat betekent gewoon een keertje zelf niet drinken.
 
Dus deze winter gaan we voor nul. Een beetje niet drinken bestaat niet. 
Om deze campagne te ondersteunen organiseert de politiezone HerKo 
verschillende acties waarbij bestuurders worden gecontroleerd op het 
rijden onder invloed. 

SNELHEIDSMETINGEN EN –ACTIES 

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. 

Snelheidsacties met flitsen van overtreders november

Straat Toegelaten snelheid Aantal gemeten voertuigen Percentage geflitste voertuigen

Wijnegemhofstraat 50 km/u. 224 3,6 %
Zavelstraat 50 km/u. 283 5,7 %
Sterrebeeksesteenweg 50 km/u. 851 4,3 %
Molenstraat 50 km/u. 300 2,7 %
Leuvensesteenweg 70 km/u. 1.336 1,1 %

Snelheidsmeting november

Straat Toegelaten snelheid
Gemiddeld aantal  

voertuigen per dag
V85* % overtredingen

Kruisstraat (beide richtingen) 50 km/u. 4.344 48 km/u. 1,4 %

*V85 is de snelheid die door 85% van de voertuigen niet overschreden wordt.
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in Kortenberg
(Gemeentebestuur)

DAG 1

Op vrijdag 1 januari nodigt het gemeentebestuur je uit om samen 
te klinken op een fijn, nieuw jaar. Zak om 17 u. af naar het park van 
de Oude Abdij voor een glaasje cava, een warme kom soep of een 
dampend kopje chocolademelk. Dompel je onder in een feeërieke 
wintersfeer, sla een gezellige babbel en wens elkaar het beste voor het 
nieuwe jaar! Voor de jongsten wordt er een knusse filmhoek ingericht. 
Tegen 19 u. sluiten we DAG 1 van het nieuwe jaar af.

 

Vrijdag 1 januari van 17 tot 19 u.

Park van De Oude Abdij, Abdijdreef, Kortenberg  
(Opgelet: nieuwe locatie!)

Parking: GC Colomba

Gratis

Info: cultuur@kortenberg.be, 02 755 22 83

GEMEENTEBESTUUR

(De Bib)

FILMVOORSTELLING IN DE BIB: TURIST
Regie: Ruben Östlund (Zweden 2014 – 118 minuten)
Met: Johannes Bah Kuhnke en Lisa Loven Kongsli

Op vrijdag 29 januari brengt de Bib je in wintersportstemming met 
de vierde van haar maandelijkse filmvoorstellingen, de Zweedse zwar-
te komedie ‘Turist’.

Tomas en Ebba gaan met hun gezin op skivakantie naar de Franse 
Alpen. Wanneer ze door een lawine verrast worden, reageert To-
mas laf en egoïstisch. Achteraf blijkt iedereen ongedeerd, maar de 
gebeurtenis werpt een schaduw op hun vakantie. En misschien ook 
wel op hun relatie.

Reserveer snel je gratis plaatsen!

Tijdens de pauze zijn er drankjes en snacks te verkrijgen aan democra-
tische prijzen.

(De film is niet geschikt voor kinderen jonger dan 9 jaar.)

Vrijdag 29 januari om 20 u.
Bibliotheek Kortenberg

Gratis
Reserveren kan via de UiTbalie: 02 755 22 80  

of uitbalie@kortenberg.be

GEMEENTEBESTUUR



GEMEENTEBESTUUR

(Dienst Vrije Tijd en Bib)

EEN KROKUS VOL SPEELPLEZIER

Heb je een kleuter, een speelvogel of een tiener in huis rondlopen 
tijdens de krokusvakantie? Dan vind je hier vast en zeker je gading. 
De ploeg van Vrije Tijd heeft immers heel wat leuke activiteiten 
op maat van jouw kind in elkaar geknutseld. Voor een meer  
gedetailleerd overzicht kan je steeds terecht op www.kortenberg.be 
(Jeugd/Vakantieaanbod/Krokusvakantie) of kan je neuzen in de 
Vakantiewijzer. Inschrijven kan via www.kortenberg.grabbis.be 
tenzij anders vermeld. De dienst Vrije Tijd is vlot bereikbaar via  
vakantiewerking@kortenberg.be of 02 755 22 85.

KLEUTERACTIVITEITEN

Filmnamiddag: kleine Anna en lange oom (3+)

Kleine Anna is … klein, nieuwsgierig, vrolijk en ook een beetje gek. 
Lange oom is…lang en ook een beetje sloom. Samen zijn ze altijd op 
zoek naar nieuwe avonturen. Ook als je erg verschillend bent, kan je 
samen veel plezier maken.

Woensdag 10 februari om 13.30 u.
€ 4/€ 3 lid Gezinsbond (inclusief hapje en drankje na afloop)

Vanaf geboortejaar 2013 
OC Berkenhof 

(geen opvang voorzien) 
Inschrijven via uitbalie@kortenberg.be
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De dansendedozenbollenberenfamilie-expeditie

Deze vakantie gaan de dansendedozenbollenberen samen met je kleu-
ter twee dagen op expeditie doorheen de wondere wereld van dozen, 
beweging, klanken en alle voorwerpen om hen heen. Mooss vzw is de 
vaste partner in deze wonderbaarlijke expeditie.

Donderdag 11 en vrijdag 12 februari van 9 tot 16 u.
€ 42 (sociaal tarief van toepassing)

Geboortejaar 2010 - 2012 
OC De Zolder 

Opvang 8.30 tot 9 u. en van 16 tot 16.30 u.

KINDERACTIVITEITEN

Speelpleinwerking
Alles Kids

Ravotten met je leeftijdsgenoten, in 
het bos of op de hei, in de speeltuin of 
op ’t speelplein, in de stad, op uitstap, 
eigenlijk overal. Dat is speelplein Alles 
Kids! Op donderdag 11 februari ga je 
naar Sportoase in Leuven.

Maandag 8 tot vrijdag 12 februari van 9 tot 16 u.
Hele dag € 6, halve dag € 3, week € 30  

(sociaal tarief van toepassing)
Geboortejaar 2004 – 2010 

GC Colomba 
Opvang 7.30 tot 9 u. en van 16 tot 17.30 u.

Foto: Clara Hermans - theaterstuk 'Leeghoofd' van Tuning People & kinderenvandevilla
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Grabbelpas – Metselen

Vandaag ben je architect én bouwvakker en ontwerp je een eigen ge-
bouw. Met de bouwdozen kan je net echte huisjes bouwen met bak-
stenen, cement en zelfs kleine deuren en vensters! Haal de ontwerper 
in jou maar naar boven!

Maandag 8 februari van 9 tot 16 u.
€ 8 (sociaal tarief van toepassing)

Geboortejaar 2003 – 2008 
GC Colomba 

Opvang 7.30 tot 9 u. en van 16 tot 17.30 u.

Carnaval in de Bib

Kom eens piepen in de Bib, want op dinsdag 9 februari krijgen de 
verhaaltjes tijdens het voorlezen een staartje. De neuzen worden ge-
schminkt, maar de oortjes maak je zelf.

Dinsdag 9 februari van 14 tot 15 u.
Gratis 

Geboortejaar 2004 - 2011 
Bibliotheek Kortenberg 

(geen opvang voorzien)
Inschrijven via uitbalie@kortenberg.be

Filmnamiddag: De Sneeuwkoningin (6+)

De Sneeuwkoningin droomt van een koude, kille wereld zonder ge-
voelens. De hele planeet moet verdwijnen onder een dikke ijslaag. De 
enige obstakels om haar droom waar te maken zijn de kinderen van 
de glasmaker: baby Kai en zijn grote zus Gerda. De Sneeuwkoningin 
ontvoert Kai, maar dat is buiten dappere Gerda gerekend…

Woensdag 10 februari om 15.30 u.
€ 4/€ 3 lid Gezinsbond (inclusief hapje en drankje na afloop)

Vanaf geboortejaar 2010 
OC Berkenhof 

(geen opvang voorzien) 
Inschrijven via uitbalie@kortenberg.be

TIENERWERKING

Speelpleinwerking Alles 
Kids: The A-teens

Pret maken met je leeftijdsgenoten, in 
het bos of op de hei, op ’t speelplein, in 
de stad, op uitstap, eigenlijk overal. Dat is 
speelplein The A-teens! Op donderdag 

11 februari ga je naar Sportoase in Leuven.

Maandag 8 tot vrijdag 12 februari van 9 tot 16 u.
Hele dag € 6, halve dag € 3, week € 30 

Geboortejaar 2004 – 2010 
GC Colomba 

Opvang 7.30 tot 9 u. en van 16 tot 17.30 u.

ZAP - Workshop Heldenfilm 
maken

In de workshop ’Heldenfilm ma-
ken‘ krijg je de kans om je eigen 
superheld te bedenken en deze te 
spelen in een internetfilmpje. Je 

filmt met de iPad en experimen-
teert met allerlei supercoole Aug-

mented Reality-effecten.

Dinsdag 9 februari van 13 tot 16 u.
 € 8 (sociaal tarief van toepassing)

Geboortejaar 2002 – 2004 
OC Berkenhof 

(geen opvang voorzien)
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(De Bib i.s.m. de VVGG)

DE LEVENDE BIBLIOTHEEK

In de Levende Bibliotheek vind je geen papieren boeken. Je ontmoet er mensen 
van vlees en bloed. Mensen met een inspirerend verhaal of een aangrijpende 
getuigenis. Hun verhalen gaan over verlies, geluk, ziekte, hoop, herstel, … En 
die willen zij graag delen met anderen, bijvoorbeeld met jou. Praten met een 
Levend Boek is de beste remedie tegen vooroordelen en taboes.

Hoe werkt het? Je kan nu al aan de infobalie van de Bib terecht voor een over-
zicht van de Levende Boeken. 
Kies het verhaal dat jou het 
meest aanspreekt en maak op 
zaterdag 30 januari kennis 
met de man of vrouw achter 
het verhaal. Elk gesprek duurt 
20 tot 30 minuten. In die tijd 
krijg je de gelegenheid om het 
Levend Boek te leren kennen, 

in een persoonlijk gesprek, van mens tot mens.

Zaterdag 30 januari van 10 tot 13 u.
Bibliotheek Kortenberg

Gratis
Reserveer één of meerdere Levende Boeken 

aan de Uitbalie in de Bib

GEMEENTEBESTUUR

(Vrije Basisschool Mater Dei Erps-Kwerps)

MATER DEI FEEST!

200 jaar geleden werden de eerste stappen gezet in het op-
richten van de school. Het was de toenmalige pastoor van Erps, 
Zeereerwaarde Ferdinand De Cooman, die besliste een ‘Werk-
school voor meisjes’ op te richten. Hij kocht hiervoor de helft 
van een tweewoonst op het Dorpsplein. Er werden naai- en 
spinlessen gegeven. Van die eerste klas is nu niets meer te zien. 
Niet van de gebouwen, maar ook niet van de lessen die er wer-
den gegeven. Wat er vandaag nog wel is, is de visie van toen: 
kinderen uit alle lagen van de bevolking onderwijs geven.

Een school die 200 jaar wordt, is een niet-alledaagse gebeurte-
nis. Daarom roept het schoolteam, samen met het schoolbe-
stuur van Mater Dei, het jaar 2016 uit tot het Grote Feestjaar. Zij 
willen dit echter niet alleen doen: kom samen met de leerlin-
gen van Mater Dei feesten.

Een aantal van die feesten liggen al vast:
• Vrijdag 8 januari: Opening van het feestjaar met receptie
• Maandag 22 februari: Breugelavond
• Zondag 22 mei: Eucharistieviering + academische zitting
• Maandag 30 mei: Ferdinandavond
• Tentoonstelling: oktober, Erfgoedhuis
• Spel met 200 opdrachten: het hele jaar door

Informatie rond deze feestelijkheden zal in eerste instantie 
meegedeeld worden via de facebookpagina www.facebook.
com/materdei200jaar.

Maar! Mater Dei heeft jullie hulp nodig! Zij zijn op zoek naar 
foto's, schriftjes, verhalen, ...

Mogelijk hebben jullie thuis heel wat materiaal liggen: zowel 
foto's als verhalen. Misschien willen jullie deze historisch be-
langrijke voorwerpen ter beschikking stellen tijdens dit feest-
jaar? Kunnen de foto's ingescand en gebruikt worden in het 
boek over de school? Zijn er verhalen die je je nog herinnert en 
die zeker een plaatsje in het boek waard zijn? Al deze dingen 
verneemt Mater Dei graag via het volgende e-mailadres: ma-
terdei200jaar@gmail.com.

GEMEENTEBESTUUR

(Sportdienst en Sportregio Dijle & Hageland)

SCHAATSDAG

Op zaterdag 20 febru-
ari kunnen inwoners van 
Kortenberg deelnemen 
aan de gratis regionale 
familieschaatsdag. Als je 
wil deelnemen, reserveer 
dan vanaf maandag 11 
januari je plaatsen via  
uitbalie@kortenberg.be of  
02 755 22 80. Zolang de voorraad strekt! 

Nadien kan je aan de UiTbalie in de Bib de polsbandjes afhalen. De verplaat-
sing naar de schaatsdag is met eigen vervoer en kinderen dienen vergezeld te 
worden door een volwassene.

De schaatsdag vindt plaats op zaterdag 20 februari van 9.30 tot 11.30 u. Ijsbaan, 
Ondernemingsweg 1, 3001 Leuven



Zoeklicht · Kortenberg
januari 2016

21

(vtbKultuur Kortenberg)

GEEN SHOW, GEEN ACROBATIE, GEEN COMPETITIE, GEEN MEDAILLES, … ALLEEN MAAR EEN 
GEZONDE PORTIE PLEZIER!
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, cha cha cha, jive 
(swing), disco-swing en salsa. 

•  Vrijdag 15 januari om 20 u. opendeuravond met gratis dansdemonstraties ‘alle dansen’
• Maandag 18 januari om 20 u. kennismakingsles
• Maandag 25 januari om 19 u. start nieuwe lessenreeks 

Elke cursus bestaat uit 14 lessen die telkens op maandagavond gegeven 
worden in GC Colomba.

Beginners dansen van 19 tot 20.15 u., gevorderden van 20.15 tot 21.30 u., 
meergevorderden van 21.30 tot 22.45 u.

Wat kost het?
Cursus 14 weken kost € 97, leden vtbKultuur betalen € 92.
Wie vooraf inschrijft tijdens de opendeuravond of de kennismakingsles 
krijgt een korting van € 5.

(vtbKultuur Kortenberg)

ZUIDOOST-AFRIKA, BEELDREPORTAGE DOOR GUIDO BOEKEN
Tijdens deze beeldreportage reis je door Zuid-Afrika, Mozambique, Swaziland en  Lesotho. In Zuid-
Afrika doorkruisen we Mpumalanga, de op één na kleinste provincie en favoriete reisbestemming van 
vele bezoekers. Hier vind je enkele van de mooiste landschappen van Zuid-Afrika waarvan de kern 
wordt gevormd door de spectaculaire Blyde River Canyon. Nadien verblijf je in het Krugerpark, Zuid-
Afrika’s meest bekende en drukst bezochte wildpark.

Na enkele dagen rijd je via de zuidelijk gelegen Malelene-poort de krokodillenrivier over en rijd je 
Mozambique binnen. Mozambique heeft een oppervlakte van 784.000  km² en is 23 keer zo groot als België.

Zuid-Mozambique herbergt een van de mooiste en onaangetaste kustlijnen van 
oostelijk Afrika. De wateren voor de kust behoren tot de meest visrijke en herber-
gen unieke flora en fauna. 
In het onbekende Mozambique reis je door unieke landschappen, bezoek je 
grootse natuurgebieden en strijk je met een catamaran op de Indische Oceaan.

De lange terugweg naar de grens met Zuid-Afrika voert je door het koninkrijkje 
van Swaziland dat lijkt te overleven op suiker en hout. Op lagere hoogten zijn de 
heuvels bedekt met suikerrietplantages. Hoger lijken alle inheemse bossen te 
zijn vervangen door boomplantages. Je bent getuige van de voorbereidingen 
van de jaarlijkse rietfeesten, waarbij duizenden jonge vrouwen zullen dansen 
voor hun koning. In het dorp Matenga worden we getrakteerd op een zinnen-
strelend schouwspel van de Swazi-cultuur, vol indringende kleuren, warmte en wervelende dansen.
Op weg naar de laatste bestemming, Lesotho, volg je een prachtige route die loopt over de Maloti-bergen. In Lesotho buitel je het echte Afrika in.

Vrijdag 22 januari van 20 tot 22 u.
OC Berkenhof

Deelname: € 6, leden vtbKultuur € 5
Info en inschrijven: 02 759 84 66, 0475 31 57 29, guido.craps@vtbkultuur.be of www.vtbkultuur.be/kortenberg 
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(Curieus Kortenberg)

NIEUWJAAR MET CURIEUS KORTENBERG

Curieus Kortenberg heeft de wind in de zeilen, zoveel is zeker!

Alle leden en sym-
pathisanten zijn op  
zaterdag 23 januari 
van harte uitgenodigd 
om samen het nieuwe 
jaar in te zetten met 
een smakelijk buffet 
van kaas, fijnkost en 
andere lekkernijen. 

Het Curieusbestuur zal zijn programma voor het eerste half-
jaar voorstellen en Take 2, het onovertroffen jazzduo (uit Kor-
tenberg) zorgt voor feestelijke klanken. Iedereen is welkom!

Zaterdag 23 januari om 18 u.
OC Berkenhof

Deelnemen kost € 30, niet-leden € 40
Info en inschrijven: curieus.secretariaat@telenet.be 

of 0497 86 34 34 

(Lions Kortenberg Hertog Jan)

UITSLAG BRILLENWEDSTRIJD EN 
-ACTIE LIONS KORTENBERG 

Tussen juni en ok-
tober 2015 namen 
heel wat inwoners 

bij één van de evenementen in Sterrebeek of 
Kortenberg deel aan de ‘brillenwedstrijd’ van 
Lions Kortenberg. Je moest raden hoeveel 
brillen er in een transparante box zaten. Deze 
actie is nu beëindigd en de uitslag is als volgt: 
er zaten maar liefst 607 brillen in ‘de doos’. De 
winnaars hebben ondertussen hun prijs, een 
boekenbon, ontvangen.

Het totale aantal brillen dat Lions Kortenberg 
Hertog Jan tijdens de inzamelactie heeft opgehaald bedraagt 3.411 stuks; een 
onverhoopt succes. Lions Kortenberg Hertog Jan wil langs deze weg alle bur-
gers, optiekers, apothekers en vrienden en sympathisanten danken die op één of 
andere manier hun steentje bijdroegen aan deze actie. Volgend jaar in juni start  
Lions Kortenberg Hertog Jan met een nieuwe brilinzameling. Houd dus alles wat 
je ondertussen ergens kan vinden maar goed bij!

Alle activiteiten van Lions Kortenberg kan je volgen via facebook ‘LionsKortenberg’.

(KVLV Everberg) 

NAAICURSUS:  
NAAIEN MET DE NAAIMACHINE VOOR BEGINNERS 

Wil je al lang kunnen naaien met een machine? Maar heb je geen zin om een lange opleiding te 
volgen? Geen nood, in drie lessen leer je de basis van naai- en herstellingstechnieken.

In de eerste les verken je je machine: draad inrijgen, spoel opwinden, steken verkennen en ook 
machinebeheersing.

In les twee leer je voor- en achteruit stikken, allerlei steken alsook enkele siersteken.

In de derde les waag je je aan het moeilijkere werk: een rits inzetten (gewone of blinde rits).

Wat breng je zelf mee: naaimachine, verlengsnoer en stikgaren.

Maandag 25 januari, 1 en 22 februari, telkens om 20 u.

Parochiezaal Everberg, Annonciadenstraat, Everberg

Inschrijven vóór 18 januari: 02 759 31 72  
of via kvlveverberg@gmail.com (Wis Devriese)

Het aantal deelnemers is beperkt tot 15,  
vooraf inschrijven is dus de boodschap!



Jaks !
HUUR EEN JIN!
De jin van Scouts Kortenberg & Winksele Veltem-Beisem, doen klusjes 
ten voordele van hun buitenlands kamp naar Roemenië. Huur één of 
meerderen van hen om bijvoorbeeld te tappen op een feestje, je auto 
schoon te maken of boodschappen te doen. Je kan hen contacteren via 
huureenjin.scouts@gmail.com. Alvast bedankt!
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GEMEENTEBESTUUR

Op stap gaan en leuke dingen doen met vrienden is tof! Je voelt je blij, uit-
gelaten en je zit boordevol energie en enthousiasme, ongeacht het late (of 
net vroege) nachtuur. De hele wereld mag weten hoeveel plezier je maakt! 
Eén nadeel hiervan: anderen zien dit misschien niet zoals jij dit ziet en erva-
ren jouw enthousiasme en plezier misschien wel als (nacht)lawaai.
Wat gedronken, goedgezind of wat depri? Het maakt niet uit; je gooit 
je lege blikjes in de berm of in de goot. De (plas)nood is hoog en een 
struik of kerkmuur zijn dichtbij… 
Niet doen, anderen worden hier zeker niet vrolijker van. 
Bovendien kun je hiervoor als 16-jarige en ouder een GAS-boete krijgen. 
Het vernieuwde GAS-reglement is in Kortenberg vanaf 1 januari 2016 
opgenomen in de algemene politieverordening (zie het artikel hierover op 
blz. 15). Hierin staan regels die het samenleven in de gemeente aange-
naam moeten houden voor alle partijen. Zo gaat de wetgeving bijvoor-
beeld over sluikstorten, nachtlawaai, wildplassen, het zich houden aan 
gemaakte afspraken bij het organiseren van evenementen. 
Hier en daar dus zeker zaken die voor jongeren belangrijk en veelvoor-
komend zijn! 

Voor wie is ‘GAS’?
GAS-boetes kunnen door de gemeente uitgeschreven worden voor jon-
geren vanaf 16 jaar. Hierop is echter één uitzondering, namelijk de grote 
risicodragende evenementen waar er verbod wordt gelegd op de ver-
koop, het aanbieden en het gebruik van alcoholhoudende dranken op 
openbare plaatsen; de welgekende alcoholperimeter bij de grote fuiven 
in Kortenberg. Bij zo’n evenementen geldt de ‘GAS’ al vanaf 14 jaar! 

Hoe werkt ‘GAS’?
Ben je jonger dan 18 jaar en heb je je niet aan bepaalde regels gehou-
den? Dan krijgen zowel jij als je ouders een brief met de vaststelling van 
de specifieke overtreding. Via deze brief word je uitgenodigd voor een 
bemiddelingsgesprek waarin je je overtreding kan herstellen. Dit wil 
zeggen dat je zelf een voorstel tot herstel kan doen dat verbonden is 
met de schade die je hebt aangericht, bijvoorbeeld een taak uitvoeren 
bij de groendienst vanwege sluikstorten. 
Als er eventuele slachtoffers zijn, krijgen deze tijdens deze bemiddeling 
ook de kans om te vertellen welke gevolgen zij hebben ondervonden.
Samen probeer je dan tot een oplossing en/of herstel te komen.
Wanneer deze bemiddeling positief wordt afgesloten, wordt er geen 
geldboete gegeven.
Wordt er tijdens de bemiddeling echter geen akkoord bereikt, dan kan 
de bevoegde ambtenaar beslissen om toch een boete op te leggen. 
Voor minderjarigen is dat een boete van maximum 175 euro. 

Dat is toch een behoorlijke som geld, dus om dit te vermijden, lees je best 
het reglement eens na. 
Wil je meer informatie over alle mogelijke overtredingen en GAS-boetes? 
De volledige verordening vind je op www.kortenberg.be (Bestuur / 
Beleid / Algemene politieverordening).

EROPUIT TREKKEN? SPELEN EN  
PLEZIER MAKEN? ZEKER DOEN!

Maar doe het wel verstandig, met respect voor 
anderen



Zoeklicht · Kortenberg
januari 2016

24

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.

in Kortenberg

Wanneer Wat Organisator Waar Info

vrij 01/01/16 van 17:00 
tot 19:00 

DAG 1 Cultuurdienst Kortenberg Park van de Oude Abdij, 
Abdijdreef, Kortenberg

 02 755 22 83, cultuur@kortenberg.be,  
www.kortenberg.be

zo 03/01/16 van 15:00 
tot 17:00

Nieuwjaarsconcert door 
het Nationaal Orkest 
van België in Paleis voor 
Schone Kunsten te Brussel

vtbKultuur Kortenberg Vertrek: station Kortenberg 
om 13:15

 € 19, leden € 17, 02 759 84 66,  
kortenberg@vtbkultuur.be,  
www.vtbkultuur.be/kortenberg

ma 04/01/16 van 14:00 
tot 16:00   

Uit wandelen in Everberg KVLV Everberg Vertrek: parking 
Gemeentehuisstraat 9, 
Everberg

 02 757 27 78, gaby.leaerts@live.be,  
www.kvlv-everberg.be, ook op ma 11/01/16, 
ma 18/01/16 en ma 25/01/16 van 14:00 tot 
16:00

ma 04/01/16 van 19:30 
tot 21:35 

Start yogalessen Yogaclub Erps-Kwerps Turnzaal De Klimop, 
Kwerpsebaan 249, Erps-
Kwerps

 € 25, 02 759 46 41,  
yogaclub.erpskwerps@gmail.com, lessen tot 
20/06/16

woe 06/01/16 en woe 
20/01/16 van 19:30 tot 
22:30 

Patchwork KVLV Meerbeek OC Atrium  kvlv.meerbeek@yahoo.com

do 07/01/16 van 13:00 
tot 15:00 

Start Franse conversatie-
groep

Dienstencentrum OC Berkenhof  € 50, 0491 99 62 24,  
dienstencentrum@kortenberg.be,  
www.welzijnshuiskortenberg.be, lessen tot 
23/06/16

do 07/01/16 van 13:30 
tot 16:30 

Creatief in de Hobbyclub KVLV Everberg Parochiezaal, 
Annonciadenstraat, Everberg

 José 02 759 39 81, Palmyre 02 759 90 40, 
kvlveverberg@hotmail.com,  
www.kvlv-everberg.be

za 09/01/16 van 09:00 
tot 16:00 

Ai Ai Amai & Ket©hulp, 
EHBO voor jongeren

Jeugd Rode Kruis Kortenberg OC Berkenhof  € 8, 0494 93 25 82

zo 10/01/16 van 09:30 
tot 12:00   

Ochtendwandeling 10 km 
te Kortenberg

Wandelclub Witlooftrekkers Vertrek: De Walsplein, 
Kortenberg

 www.witlooftrekkers.be, 02 759 68 13

zo 10/01/16 van 14:00 
tot 17:00 en van 17:00 
tot 20:00 

Nieuwjaarsbijeenkomst 
met terugblik 2015 en 
programma 2016

vtbKultuur Kortenberg OC Berkenhof  € 10 vanaf 17 u., leden € 7, 02 759 84 66, 
kortenberg@vtbkultuur.be,  
www.vtbkultuur.be/kortenberg

do 14/01/16 van 14:00 
tot 16:00 

Infonamiddag Windows 
10, overschakelen of niet?

Dienstencentrum OC Berkenhof  Gratis, 0491 99 62 24, dienstencentrum@
kortenberg.be, www.welzijnshuiskortenberg.be

vrij 15/01/16 van 20:00 
tot 22:00 

Opendeuravond 
danscursus

vtbKultuur Kortenberg GC Colomba  Cursus 14 weken € 97, leden € 95, 02 759 84 
66, kortenberg@vtbkultuur.be,  
www.vtbkultuur.be/kortenberg

zo 17/01/16 van 10:00 
tot 12:00 

Nieuwjaarsreceptie Wandelclub Witlooftrekkers GC Colomba  www.witlooftrekkers.be
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Wanneer Wat Organisator Waar Info

zo 17/01/16 van 14:30 
tot 18:30 

Pannenkoekennamiddag KVLV Meerbeek OC Atrium  kvlv.meerbeek@yahoo.com

zo 17/01/16 van 15:00 
tot 17:00

Middagconcert door het 
Nationaal Orkest van 
België  in Paleis voor 
Schone Kunsten te Brussel

vtbKultuur Kortenberg Vertrek: station Kortenberg 
om 13:15

 € 19, leden € 17, 02 759 84 66,  
kortenberg@vtbkultuur.be, www.vtbkultuur.
be/kortenberg

ma 18/01/16, ma 
25/01/16 en ma 
01/02/16 van 09:00 tot 
12:00 

Leren werken met tablet 
of iPad 

Dienstencentrum OC Berkenhof  € 30, 0491 99 62 24,  
dienstencentrum@kortenberg.be,  
www.welzijnshuiskortenberg.be

di 19/01/16 van 19:30 
tot 22:30  

Bloemschikken Die Blomme OC Berkenhof  02 759 43 34, miafransen@telenet.be, ook op 
woe 20/01/16 van 09:30 tot 12:30, van 13:30 
tot 16:30, van 19:30 tot 22:30 en do 21/01/16 
van 19:30 tot 22:30 

do 21/01/16 van 14:00 
tot 16:30 

Voetkwaaltjes en 
comfortschoenen

Dienstencentrum Serviceflats, 
Leuvensesteenweg 190, 
Kortenberg

 Gratis, dienstencentrum@kortenberg.be,  
www.welzijnshuiskortenberg.be

vrij 22/01/16 van 20:00 
tot 22:00 

Zuidoost-Afrika, 
beeldreportage door 
Guido Boeken

vtbKultuur Kortenberg OC Berkenhof  € 6, leden € 5, 02 759 84 66,  
kortenberg@vtbkultuur.be,  
www.vtbkultuur.be/kortenberg

vrij 22/01/16 van 20:00 
tot 22:00 

KVLV Everberg feest met 
een lange stola 

KVLV Everberg OC Oud Gemeentehuis  0478 38 74 13 (bellen na 19 u.),  
kvlveverberg@gmail.com,  
www.kvlv-everberg.be

za 23/01/16 om 18:00 Nieuwjaar met Curieus Curieus Kortenberg OC Berkenhof  € 30, niet-leden € 40, 0497 86 34 34, 
 0486 92 40 85, curieus.secretariaat@telenet.be

zo 24/01/16 van 09:30 
tot 17:00 

Dagtocht 21 km te Eizer-
Vossem-Eizer

Wandelclub Witlooftrekkers Vertrek: De Walsplein, 
Kortenberg

 0479 22 93 44, www.witlooftrekkers.be

ma 25/01/16, ma 
01/02/16 en ma 
22/02/16 van 20:00 tot 
22:00 

Naaien met de 
naaimachine voor 
beginners in 3 lessen

KVLV Everberg Parochiezaal, 
Annonciadenstraat, Everberg

 € 4, leden € 2,02 759 31 72,  
kvlveverberg@gmail.com,  
www.kvlv-everberg.be

di 26/01/16, di 
23/02/16 en di 
08/03/16 om 19:30

Heerlijke gerechten met 
supergranen

Femma Kortenberg OC Berkenhof  € 30, leden € 18, per les € 12, leden € 8,  
02 759 96 64, femma.kortenberg@gmail.com, 
www.femma.be/nl/groep/kortenberg

do 28/01/16 van 13:45 
tot 17:45  

Dansnamiddag voor 
senioren

Seniorenadviesraad 
i.s.m. gemeentebestuur 
Kortenberg

GC Colomba  welzijn@kortenberg.be, www.kortenberg.be

do 28/01/16 van 19:30 
tot 22:30 

Koken: simpel en snel KVLV Meerbeek Parochiezaal, Sint 
Antoniusstraat 7, Meerbeek

 kvlv.meerbeek@yahoo.com

do 28/01/16 van 19:30 
tot 22:00   

Café creatief Femma Erps-Kwerps De Klok, Dekenijstraat 11, 
Erps-Kwerps 

 02 757 29 06, chrdemuynck@gmail.com, 
www.femma.be/erps-kwerps

vrij 29/01/2016 om 
20:00

Filmvoorstelling in de Bib: 
Turist

De Bib De Bib 02 755 22 80, uitbalie@kortenberg.be, 
kortenberg.bibliotheek.be 

vrij 29/01/16 tot zo 
31/01/16   

Plussers- en 
gezinsweekend: kijk 
eens met een andere bril 
naar jezelf en de anderen 
rondom jou

Bonzaï De Klok, Dekenijstraat 11, 
Erps-Kwerps 

 € 40, 0-3 jaar € 15, 3-9 jaar € 30, plussers 
(2 nachten) € 50, 02 757 12 43, bonzai.
kortenberg@gmail.com,  
www.bonzaiwerking.be
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1  In de herfstvakantie gingen Speelplein Alles Kids en de Grabbelpas voor het eerst op uitstap naar dierenpark Monde Sauvage. Op het treintje, 
in de speeltuin en natuurlijk... heel veel dieren bekijken! Het was superleuk! 

2  Op donderdag 12 november wandelden 20 deelnemers onder begeleiding van een gids doorheen het Warandebos. Dankzij Sportregio Dijle & 
Hageland ontdekten wandelaars uit zeven verschillende gemeenten rondom Leuven een stukje lokale natuur en cultuur. Na de wandeling en 
een lunch in de Oude Abdij werd de dag smaakvol afgerond met een bezoek aan een Meerbeeks chocolatier..

3  Een veertigtal natuurliefhebbers zakte op zondag 22 november ter gelegenheid van de ‘Dag van de natuur’ af naar het perceel aan de Zevenster 
in Erps-Kwerps aan de rand van het Silsombos om samen met Natuurpunt Kortenberg een takkenril te bouwen en zo een steentje bij te dragen 
aan het natuurbeheer. De minder sportieve deelnemers maakten een wandeling onder deskundige begeleiding en genoten daarna van een 
gezond hapje en drankje.

Foto: Eric Malfait

Wanneer Wat Organisator Waar Info

za 30/01/16 van 10:00 
tot 13:00 

De Levende Bibliotheek De Bib De Bib  02 755 22 80, uitbalie@kortenberg.be, 
kortenberg.bibliotheek.be

za 30/01/16 van 14:00 
tot 17:00 

Carnavalsfeest Basisschool Hertog Jan GC Colomba  02 759 68 25

za 30/01/16 van 17:00 
tot 21:30  zo 31/01/16 
van 11:00 tot 15:00 

Restaurantdagen 
basisschool De Regenboog

Ouderraad en leerkrachten 
van basisschool De 
Regenboog 

OC Berkenhof  www.deouderraad.be

ADRESSEN

Administratief Centrum
Dr. V. De Walsplein 30
3070 Kortenberg

Erfgoedhuis
Dorpsplein 16
3071 Erps-Kwerps

Sporthal en GC Colomba
Wijngaardstraat 1
3070 Kortenberg

OC Berkenhof
Beekstraat 25
3070 Kortenberg

OC Atrium
Dorpsstraat 177
3078 Meerbeek

OC De Zolder
Kwerpsebaan 251
3071 Erps-Kwerps

OC Oud Gemeentehuis
Gemeentehuisstraat 11
3078 Everberg

Polyvalente zaal Erps-Kwerps
Oude Baan 14
3071 Erps-Kwerps

Prikbord
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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, 
Ilse Dhont, Jaan Bartholomees en Gasparina de Laat

Druk
IPM printing nv, Nestor Martinstraat 40, 1083 Ganshoren
Gedrukt op 100% PEFCTM

Praktisch
Het volgende nummer verschijnt rond 1 februari 2016.  
Alle voorstellen voor artikels en foto’s moeten ten laatste op 25 december 2015 
worden ingediend.  Voorstellen voor het maartnummer van Zoeklicht moeten ten 
laatste op 25 januari 2016 worden ingediend.
Deze deadline wordt strikt toegepast. 

De volgende redactieraad vindt plaats op 4 januari 2016 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.

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 tot 12 u.
Woensdag: van 13 tot 16 u.
Zaterdag: van 9 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 tot 19.30 u.
Zaterdag: van 9 tot 16 u.
Opgelet: u kunt het containerpark betreden tot 15 minuten vóór sluitingstijd
Het containerpark van Kortenberg is uitzonderlijk gesloten op zaterdag 2 januari 
2016.

PWA
info@pwa.be of 02 755 22 97

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
drugsenalcoholpreventie@kortenberg.be 016 26 94 37
financien@kortenberg.be  02 755 22 50
gebouwenbeheer@kortenberg.be 02 759 98 28
grondgebiedszaken@kortenberg.be 02 755 22 70
infrastructuurprojecten@kortenberg.be 02 755 22 76
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 65
mobiliteit@kortenberg.be 02 755 22 75
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
wegenengroen@kortenberg.be 02 759 98 28
welzijnshuis@kortenberg.be (OCMW) 02 755 23 20

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 activitei-

tenkalender van Zoeklicht, moet u deze invoeren in de UiTdatabank.be. 
(Dit geldt enkel voor in Kortenberg erkende verenigingen. Andere ver-
enigingen kunnen ook activiteiten invoeren, maar deze worden uitslui-
tend 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 
formulier in Word) en een foto/logo als bijlage(n) bezorgen. De precieze 
instructies en de formulieren 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 redactie-
raad daarvoor het meest gepast lijken.

in Kortenberg



Inschrijven vanaf 11 januari via uitbalie@kortenberg.be of 02 755 22 80


