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Iedereen is van harte welkom op
1 januari in het park van de Oude Abdij
om van 17 tot 19 u. het nieuwe jaar
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Praktische informatie
Wachtdienst apothekers

Gratis veiligheidsadvies woning

Wachtdienst huisartsen

Huisvuilkalender

Wachtdienst tandartsen

Gratis fietsgraveren

Wachtdienst dierenartsen

Ombudslijn gemeente

U kunt de apothekers van wacht raadplegen op het telefoonnummer
0903 99 000 (max. € 1,50 / min.) of op de webstek www.apotheek.be.
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). De raadplegingen in het weekend en op feestdagen vinden plaats in de centrale wachtpost in de Justus Lipsiusstraat 36 te Leuven.
Op zaterdag, zondag en feestdagen kunt u van 9 tot 18 u. terecht op
een centraal oproepnummer 0903 39 969 (max. € 1,50 / min.).
(na telefonische afspraak)
Wachtdienst regio Kortenberg (incl. deelgemeenten),
Bertem, Steenokkerzeel, Zaventem
30 december-1 januari: Dierenartsenpraktijk Akuut - 02 751 62 60
7-8 januari: Dr. Wilfried Vanrossem - 0475 51 78 62
14-15 januari: Dierenartsenpraktijk Akuut - 02 751 62 60
21-22 januari: Dr. Sybille Vankets - 02 720 51 77
28-29 januari: Dierenartsenpraktijk Akuut - 02 751 62 60
Wachtdienst Dierenartsenteam Tervuren, Overijse, Leefdaal, Huldenberg, Erps-Kwerps, Meerbeek en Everberg
Geen wachtdienst in Kortenberg



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 toegankelijkheid. Info: www.pensioenzitdagen.be of via het gratis nummer 1765.

Juridisch advies (Eerstelijnsbijstand)

In de maand januari wordt er geen juridisch advies verstrekt op
maandagnamiddag.
U kunt voor juridisch advies wel 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 0471 85 03 77 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
Graag op afspraak.
Contact: drugsenalcoholpreventie@kortenberg.be of 016 26 94 37

016 85 34 00
diefstalpreventie@politieherko.be - www.politieherko.be
Vrijdag 6 januari: huisvuil en gft
Maandag 16 januari: pmd en papier en karton
Vrijdag 20 januari: huisvuil en gft
Woensdag 25 januari: oude metalen (op afroep)
Meldingen, klachten, vragen of suggesties over de afvalophaling?
0800 97 0 97 of info@ecowerf.be
Woensdag 4 januari, van 13 tot 14 u.
Gemeentelijke Werkplaatsen, Engerstraat 172, Erps-Kwerps
Registreerapparaat 02 755 22 45
Hier kunt u steeds een bericht inspreken of een vraag stellen. U wordt
dan nadien 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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In de kijker
Beste dorpsgenoot
Deze editie van Zoeklicht valt bij u in de brievenbus tussen kerstmis en
nieuwjaar. Met het gemeentebestuur en het Welzijnshuis sluiten we ons
graag aan bij de vele warme en lieve wensen die u ongetwijfeld krijgt voor
een gezond, gezellig en succesrijk 2017. We denken extra aan de mensen
voor wie deze periode zwaar is, omdat ze zich eenzaam of verlaten voelen,
of omdat ze te kampen hebben met lijden of verlies.
2016 was geen gewoon jaar. Op 22 maart waren er de aanslagen in Zaventem en in het metrostation Maalbeek in Brussel, op nauwelijks enkele kilometers
van onze voordeur. Dat had nooit geziene veiligheidsmaatregelen tot gevolg. Zo besliste Kortenberg, samen met Herent, om te investeren in extra politiemensen. Dat had ook een nooit geziene golf van solidariteit en verbondenheid tot gevolg. Medeburgers stelden spontaan hun huis ter beschikking om
gestrande reizigers op te vangen en zelden beseften we zo helder dat een samenleving gebouwd moet worden op vertrouwen, respect en samenhorigheid.
Democratie, vrijheid, vrede en rechtvaardigheid zijn niet zo vanzelfsprekend als we dachten. We moeten die waarden koesteren en ze elke dag bewust aan
elkaar doorgeven.
Ondanks de schokgolven die we te verteren kregen, werd er in onze gemeente flink doorgewerkt. Dat alles gebeurde in een financieel gezonde context,
die vele andere gemeenten ons benijden. Dit is het resultaat van een doordacht beleid dat reeds jarenlang wordt volgehouden en waarbij consequent de
tering naar de nering wordt gezet.
In 2016 werd opnieuw sterk geïnvesteerd in de verbetering van wegen en voetpaden. U kunt het resultaat hiervan bekijken in onder andere de
Minneveldstraat en de Leuvensesteenweg. Daarnaast werden de fietspaden langsheen de Dalemstraat en de Ziptstraat verbeterd. In de nabije toekomst
wordt ook gewerkt aan de Peperstraat, de Oude Baan, de Twee Leeuwenstraat en de Europawijk.
Op mobiliteitsvlak werden drie markante beslissingen getroffen: via het circulatieplan voor ‘Kortenberg Noord’ zal het verkeer een heel stuk veiliger en
transparanter verlopen na de beëindiging van de werken in de Negenhoek. Om het hinderlijke zwaar verkeer dat geen bestemming heeft in onze gemeente
beter uit de dorpskernen te weren, gaf de gemeenteraad groen licht voor een goed onderbouwd zwaarvervoerplan. En in de Minneveldstraat werd met
behulp van een ANPR-camera (nummerplaatherkenning) een systeem ingevoerd om het sluipverkeer op de oost-west-as te ontmoedigen.
Ons nieuw model voor de organisatie van de gemeentelijke dienstverlening krijgt meer en meer vorm. Zo heeft u op de gelijkvloerse verdieping van het
gemeentehuis een nieuwe ontvangstruimte zien groeien, waarmee we u in de toekomst nog sneller en doelmatiger willen bedienen wanneer u voor
eenvoudige vragen of verrichtingen naar het gemeentehuis komt. Op de verdiepingen worden de eerstvolgende maanden ‘themabalies’ ingericht, waar
problemen die meer tijd vergen besproken kunnen worden. Er worden ook spreekkamers voorzien waar men op afspraak persoonlijke en individuele
dossiers in alle discretie zal kunnen bespreken. Daarnaast blijven we voluit inzetten op e-government.
Het college van burgemeester en schepenen hield een uitgebreide consultatieronde over het accommodatieplan. Dat was een gedurfde oefening, omdat
in dat plan alle noden voor de voorzienbare toekomst aan bod kwamen op de meest diverse beleidsvlakken: onderwijs, administratie, dienstverlening,
vrije tijd, welzijn, cultuur, jeugd en senioren. Die consultatieronde leverde belangrijke input op, waarmee het gemeentebestuur in de komende jaren
daadwerkelijk rekening zal houden bij de verdere uitwerking.
Eind 2016 werd een wifi-netwerk geïnstalleerd in niet minder dan zes gemeentelijke gebouwen, waardoor bezoekers kosteloos op het internet kunnen
en op die manier veilig contact kunnen houden met vrienden en familie. Twee schoolrouteprojecten langs trage wegen werden op plan uitgewerkt en
goedgekeurd. Er trad een subsidiereglement in voege voor grootschalige culturele evenementen én jeugdevenementen. Onze ontmoetingscentra kregen
duidelijke gevelverlichting. De bibliotheek schakelde over op een nieuw RFID-systeem. Er werden twee woningen aangekocht die grenzen aan de gemeentelijke basisschool De Regenboog in Kortenberg. Dat biedt mogelijkheden voor de noodzakelijke uitbreiding van de school, wanneer het eerstvolgende
project, de uitbreiding van De Boemerang in Meerbeek, is afgewerkt. Er werden subsidies verkregen voor de uitvoering van lang verwachte waterbeheersingswerken in het watergevoelige gebied tussen de Sterrebeeksesteenweg en de Vierhuizenstraat. Het is nu hopen op een akkoord met de omwonenden
inzake grondafstand om deze noodzakelijke werken zo snel mogelijk te kunnen uitvoeren. Om mensen aan te zetten hun huizen nog beter te isoleren, zag
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een gemeentelijke subsidie voor thermografisch onderzoek het licht. Onze gemeente staat aan de top in Vlaanderen op het vlak van selectief inzamelen
van huisvuil. Het Welzijnshuis onderhandelde een nieuw contract voor de levering van warme maaltijden. Dat resulteerde in kwalitatief betere maaltijden
tegen een scherpere prijs. De plannen voor de nieuwe lokalen van Chiro Flurk in Everberg werden in overleg met de jeugdbeweging en het kerkbestuur
afgewerkt en goedgekeurd. In het nieuwe jaar wordt die droom werkelijkheid. Het skateterrein aan GC Colomba kreeg een nieuwe toplaag.
Ook voor 2017 staat een hele reeks nieuwe initiatieven op het programma. We geven alvast een voorsmaakje.
De plannen voor de aanbouw van een nieuwe vleugel aan de gemeentelijke basisschool van Meerbeek zijn klaar voor uitvoering. Het gaat om een project
van drie miljoen euro, waardoor De Boemerang op één site gevestigd zal zijn (nl. in de A. Dewitstraat): de kleuters verhuizen dan van de Dorpsstraat naar
het hoofdgebouw. Er wordt gewerkt met een promotieovereenkomst. Dat houdt in dat de gemeente de realisatie van de werken uitbesteedt aan specialisten en pas moet betalen wanneer alles gerealiseerd is volgens de afspraken. Intussen hebben we een formele belofte tot subsidiëring vanwege het
departement Onderwijs.
Het oude gedeelte van OC Berkenhof wordt in 2017 afgebroken en er komt een nieuwe, multifunctionele constructie, die zal worden afgestemd op de
functies die in een gedeelte van de kerk van Kortenberg zullen worden ondergebracht. Zowel het verenigingsleven, het deeltijds kunstonderwijs, De
Regenboog als het Welzijnshuis zullen in die verdeling hun rechtmatige plaats krijgen.
In overleg met de gemeente Herent wordt – eindelijk – een veilige fietsverbinding aangelegd tussen de dorpskern van Meerbeek (Dorpsstraat) en de
Leuvensesteenweg in Veltem-Beisem. De Kerkstraat in het centrum van Kortenberg zal als fietsstraat worden ingericht. Na de verbetering van de fietspaden in Erps-Kwerps, Everberg en Meerbeek, zijn dit de zoveelste stukjes in de puzzel om onze gemeente elk jaar fietsveiliger te maken.
Anderhalve maand geleden werd het luchthavendossier plots weer zeer actueel. De oude dreiging van een mogelijke verlenging van landingsbaan 25L en
van een zuidelijke ontsluiting die ons hele grondgebied zou doorkruisen, werd opnieuw brandend actueel. Wees ervan overtuigd dat we dit dossier met
de hele gemeenteraad van dichtbij zullen opvolgen en dat we ons met alle mogelijke middelen zullen verzetten tegen een aanslag op de open ruimte, op
de landbouw, op het milieu en op de leefbaarheid van ons dorp. We zijn overtuigd van het grote economische belang van de luchthaven, maar er moet
een evenwicht zijn tussen lasten en lusten, tussen ontwikkeling en groei van de luchthaven en draagvlak in de directe omgeving.
Over de andere plannen – en vooral concrete beslissingen – zullen we u regelmatig informeren via dit blad, via onze nieuwsbrieven, via de sociale media
en via de pers.
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 2017 tussen 17 en 19 u. naar het Park van de Oude Abdij in Kortenberg, waar we u graag op z’n
Venetiaans verwelkomen met muziek, animatie, een hapje en een drankje.
Met hartelijke nieuwjaarsgroet

Chris Taes
Burgemeester
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Gemeenteraad
Gemeenteraad van 5 december 2016
• De gemeenteraad nam kennis van het proces-verbaal van het kasonderzoek van de gemeente van eind oktober 2016 en van de definitieve
vaststelling van de dienstjaarrekening voor 2015 door de provinciegouverneur.
De gemeenteraad keurde de tweede wijziging van het budget voor
2016 van het Welzijnshuis (OCMW) goed, alsook de aanpassing van
het budget van de gemeente voor 2017 en bijgevolg ook van het
gemeentelijke financiële meerjarenplan voor de periode 2014-2019.
• Voor het aanslagjaar 2017 legde de gemeenteraad een aanvullende
belasting vast voor de inwoners die belastbaar zijn in de gemeente op
1 januari van het aanslagjaar. De belasting is, zoals in 2016, vastgesteld op 7,9 % van het inkomen dat de belastingplichtige heeft
verworven in het aan het aanslagjaar voorafgaande jaar.
• Voor het aanslagjaar 2017 worden, zoals in 2016, 950 gemeentelijke
opcentiemen op de onroerende voorheffing gevestigd.
• De reglementen voor volgende belastingen en retributies werden
gestemd voor de periode 2017-2021: algemene gemeentebelasting
op de bedrijven, de gemeentebelasting op het afleveren van administratieve stukken, de gemeentebelasting op vaste en mobiele reclameborden, de belasting op het verwijderen van aangeplakte affiches
op niet daartoe bestemde plaatsen (het tarief voor een werkuur door
een werkman werd aangepast naar 45 euro), de belasting op wegwijzers geplaatst door bedrijven, de belasting op de tijdelijke bezetting
van het openbaar domein, de belasting op standplaatsen op markten
en langs de openbare weg, de gemeentebelasting op het afleveren
van een natuurvergunning (aanslagjaar 2017), de gemeentebelasting
op het kamperen, de gemeentebelasting op tweede verblijven, de
gemeentebelasting op eroshuizen, de gemeentebelasting op de aanvragen tot of de melding van het exploiteren of veranderen van hinderlijke inrichtingen (aanslagjaar 2017), de gemeentebelasting op het
verhuren van voertuigen met bestuurder, de retributie voor het aanpassen van boordstenen (tarief aangepast naar 100 euro per lopende
meter), de belasting op het weghalen van sluikstort (het tarief voor
een werkuur door een werkman werd aangepast naar 45 euro), de
retributie op werken aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein (voor de periode 2017-2019).
• De retributie op het afleveren van inlichtingen voor het opstellen van
notariële akten vanaf 2011 wordt opgeheven met ingang van 1 januari
2017. Voortaan - vanaf 1 januari 2017 tot en met 31 december 2019
- wordt hiervoor een retributie geheven op de afgifte van een stedenbouwkundig uittreksel of uittreksel uit het plannen- en vergunningenregister. De kostprijs bedraagt 100 euro.

Foto: Evgenia Belyaeva

• Voor de aanslagjaren 2017 tot en met 2021 wordt een nieuwe
gemeentebelasting ingevoerd op de huis-aan-huis-verspreiding van
niet-geadresseerd reclamedrukwerk en gelijkgestelde producten. Het
reclamedrukwerk van erkende Kortenbergse verenigingen voor sociale
of culturele doeleinden, publiciteit van vormings- en onderwijsinstellingen of drukwerk van politieke partijen is vrijgesteld van deze belasting. De belasting wordt vastgesteld op 0,05 euro per verspreid exemplaar met een minimumheffing van 15 euro per verspreiding. De verspreiding moet minstens 24 uren op voorhand worden aangegeven
aan de gemeentelijke diensten. Het aangifteformulier vindt u op
www.kortenberg.be (Diensten / Financiën / Belastingen en retributies).
• Het subsidiereglement voor het uitvoeren van thermografisch onderzoek van particuliere woningen werd aangepast. De uitbetaling zal
gebeuren via een andere boekhoudsleutel.
• Inwoners betalen een contantbelasting voor de toegang tot en voor
het aanbieden van betalende afvalfracties op het containerpark. Vanaf
1 januari 2017 zal EcoWerf deze contantbelasting innen in naam van
en voor rekening van de gemeente. Het belastingreglement van de
gemeente wordt gewijzigd om dit mogelijk te maken.
• De gemeenteraad keurde een reglement goed ter bevordering van de
vrijetijdsparticipatie (jeugd, cultuur en sport) van maatschappelijk
kwetsbare inwoners. De gemeente en het Welzijnshuis stellen
hiervoor financiële middelen ter beschikking. Concreet zal er gewerkt
worden met een vrijetijdspas per familie die volgens de sociale dienst
van het Welzijnshuis hiervoor in aanmerking komt. Deze geeft recht op
onmiddellijke kortingen voor bepaalde gemeentelijke activiteiten en
op een tussenkomst bij deelname aan vrijetijdsinitiatieven georganiseerd door externe partners. Het reglement treedt in werking op
1 januari 2017.
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• De gemeenteraad kent aan negen instellingen en verenigingen die bij
het gemeentebestuur een aanvraag tot financiële steun indienden een
toelage toe. De instellingen/verenigingen zullen het gebruik van de
toelage rechtvaardigen met een jaarlijkse balans en rekeningen, en
een verslag over hun beheer en financiële toestand.
• De Kerkfabriek Sint-Martinus en Lodewijk in Everberg en de gemeente
sloten voor 40 jaar een erfpachtovereenkomst af voor een stuk grond
die eigendom is van de kerkfabriek en dat gelegen is aan de
Annonciadenstraat te Everberg, Op dit stuk zal de uitbreiding van de
Chirolokalen Everberg gebouwd worden. De Kerkfabriek zal hiertoe
een cijns van 3 à 4 % van de grondwaarde (schatting tussen de 11.000
à 13.000 euro op jaarbasis, jaarlijks indexeerbaar) aanrekenen aan de
gemeente. Daarnaast blijft de gemeente Kortenberg– zoals nu reeds
het geval is - instaan voor het onderhoud van de overige oppervlakte
van het perceel dat niet in erfpacht wordt gegeven. De kerkfabriek
staat toe dat de werken aangevat worden in afwachting van de praktische en administratieve uitvoering van de erfpachtovereenkomst.
• De gemeenteraad nam kennis van de bezwaren en opmerkingen ontvangen tijdens het openbaar onderzoek in verband met de wegenisen rioleringswerken en de aanleg van een RWA-bekken in de
Vogelenzangstraat. De 28 ontvangen bezwaren en opmerkingen over
de wegenis werden ontvankelijk maar ongegrond verklaard.
Op 13 juli 2015 diende Aquafin bij de gewestelijk stedenbouwkundig
ambtenaar een aanvraag in tot vergunning voor het uitvoeren van
wegenis- en rioleringswerken en de aanleg van een regenweerafvoerbekken (RWA-bekken) met bijhorende paden ter hoogte van de
Eekhoornstraat, Populierenlaan, Vierhuizenstraat en Vogelenzangstraat
in Kortenberg. Van 22 juli tot 21 augustus 2015 werd een openbaar
onderzoek met betrekking tot deze vergunningsaanvraag ingesteld.
De Vogelenzangstraat en de Vierhuizenstraat zijn eigenlijk buurtwegen. Daarom moest de procedure voor (gedeeltelijke) wijziging van de
buurtwegen gevolgd te worden, waarbij de gemeenteraad beslist over
het nieuwe tracé en over de wijziging van de buurtwegen en de rooilijnen van deze buurtwegen alvorens de beslissing over de stedenbouwkundige vergunningsaanvraag kan worden genomen. Tijdens de
gemeenteraad van 5 oktober 2015 werd het rooilijnplan voor beide
buurtwegen alsook het wijzigingsplan definitief vastgesteld, en op 10
december 2015 werden deze plannen door de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant goedgekeurd. Twee beroepen werden ingediend tegen deze beslissing van de deputatie. Beide werden inmiddels
per ministerieel besluit verworpen, waardoor de goedkeuringsbeslissing van de deputatie voor de buurtwegen nu definitief is.

•

•

•

•
•

De gemeenteraad ging akkoord met de plannen die deel uitmaken van
de aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning zoals reeds vastgesteld in de gemeenteraad van 29 juni 2015. De wegenis- en rioleringswerken komen ten goede aan het openbaar domein. Momenteel zijn
er langs de Vogelenzang- en de Vierhuizenstraat niet overal en ook niet
langs beide zijden voetpaden. Daardoor moeten voetgangers op de
rijweg lopen. Het aanleggen van voetpaden zal zorgen voor een grotere verkeersveiligheid. De waterhuishouding zal worden aangepast
om verder risico op wateroverlast in te dijken. Concreet zullen de verouderde rijwegen worden heraangelegd, zal een degelijk voetpadennetwerk worden aangelegd en zal het rioleringsstelsel worden verbeterd door het aanleggen van een gescheiden rioleringsstelsel met
afkoppeling van de afvoer van het hemelwater en door het opvangen
van een gemengd rioleringsstelsel. Voor de weginrichting en voor de
aanleg van de voetpaden wordt rekening gehouden met de inplanting
van de bebouwing; toch zal een beperkte grondinname nodig zijn. De
werken kunnen pas starten als de nodige grondinnames in orde zijn.
De uitvoering van wegenis- en rioleringswerken in de
Vogelenzangstraat wordt geraamd op 1.531.993,80 euro, inclusief
btw.
De ontwerpen en de bestekken voor de themabalies die zullen worden
ingericht op de verdiepingen van het Administratief Centrum werden
goedgekeurd door de gemeenteraad. De kost voor de uitvoering van
deze balies - inclusief elektriciteits-, sanitair-, vloer- en schilderwerken, schrijnwerk en meubilair - wordt geraamd op 332.983 euro, btw
inbegrepen.
De gemeenteraad keurde het bestek voor de Proper Kortenberg Ploeg
voor het jaar 2017 goed. Het betreft twee straatvegers die voor verschillende onderhoudstaken worden ingezet. De geraamde kost
bedraagt 80.000 euro, btw inbegrepen.
De gemeenteraad keurde het bestek voor het onderhoud van schuilhuisjes goed voor de periode van 1 februari 2017 tot en met 31
december 2019. De jaarlijkse uitgave is geraamd op 18.000 euro per
jaar, btw inbegrepen.
De gemeenteraad kreeg toelichting over de stand van zaken van het
toekomstplan van BAC in verband met de nationale luchthaven
De leden van de gemeenteraad namen kennis van briefwisseling
gericht aan het college van burgemeester en schepenen.

Volgende gemeenteraad
Maandag 9 januari 2017
De gemeenteraad start 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 Secretariaat via
secretariaat@kortenberg.be.
.
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Milieu
GEMEENTEBESTUUR

Mijn afval werd niet meegenomen, hoe komt dit nu?

De nieuwe kalender goed nagekeken? De inzamelfrequentie voor papierkarton en PMD verandert: vanaf 1 januari 2017 zamelt EcoWerf
papier, karton en PMD driewekelijks in Kortenberg op een maandag. De inzameling van gft en huisvuil blijft tweewekelijks, maar
gebeurt voortaan te Kortenberg op vrijdag.
TIP: Download de gratis app ‘Recycle’, ontwikkeld door Fost Plus, Bebat en
Recupel. Deze 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, inclusief de openingsuren van het containerpark. Zo mist u geen enkele huisvuilinzameling meer!
Had u toch het afval op de juiste dag
buitengezet?
Denk dan even na of u geen foutje hebt gemaakt:
• Stond het afval voor 7 u. buiten?
• Was het goed zichtbaar?
• Was het juist gesorteerd?
• Was het deksel volledig dicht en was de container niet te zwaar?
• Was de zak goed dichtgebonden en niet te zwaar?
Hebt u deze regels allemaal goed gevolgd?
Het kan zijn dat het krediet op uw DifTar-rekening onvoldoende is en aangevuld moet worden. Neem het afval de dag zelf opnieuw binnen, laat het niet
staan op straat! Bied dan het afval bij de volgende inzameling opnieuw aan.
De volgende keer kunt u een extra zak naast de containers plaatsen, maar
dan enkel nadat u zeker één dag ervoor Ecowerf op de hoogte hebt gebracht
via het gratis nummer 0800 97 0 97, kies dan optie 1.
TIP: registreer via www.mijnecowerf.be met eID om alle info omtrent de
afvalinzameling, wijzigingen, betalingsuitnodigingen, jaaroverzichten of
veel meer op te vragen.

Foto: Elfriede le Docte

Uitzondering
Indien het afval verschillende malen is blijven staan zonder verklaarbare
reden, of het afval van de hele straat is blijven staan, laat dan het afval buiten
staan. Bel naar Ecowerf via het gratis nummer 0800 97 0 97 of mail via
info@ecowerf.be en wacht op antwoord van Ecowerf en volg de instructies.
Vergeet zeker niet uw contactgegevens te vermelden alsook de afvalsoort en
het moment wanneer u het afval hebt aangeboden.
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GEMEENTEBESTUUR

Duurzaam rijden op CNG

CNG?
CNG is de afkorting van het Engelse ‘compressed natural gas’, in het
Nederlands ‘aardgas onder druk’ genoemd. Bij CNG wordt het aardgas
gecomprimeerd zodat het minder ruimte inneemt. Bij het tanken wordt
het aardgas onder een druk van 200 bar in uw wagen geïnjecteerd.
Hoeveel kost een CNG-voertuig?
Voor een CNG-voertuig voor particulier gebruik telt u tussen de 16.000 en
de 24.000 euro neer, afhankelijk van het model. Dat is vergelijkbaar met
of net iets duurder dan een conventionele wagen met verbrandingsmotor.
U betaalt echter een lagere belasting op de inverkeerstelling (BIV). De
komende vijf jaar betaalt u bovendien geen verkeersbelasting voor een
CNG-wagen.
Hoe veilig is rijden op aardgas?
Dit is zeker even veilig als een benzine- of dieselvoertuig. De aardgastank
is solide en volledig afgesloten. Autoconstructeurs passen bij de fabricatie
van voertuigen op aardgas de meest strikte veiligheidsnormen toe. Tal van
innovatieve technologieën maken van de aardgastank een van de stevigste onderdelen. Met een CNG-auto mag u ook parkeren in ondergrondse
garages.
Rijdt een CNG-wagen hetzelfde als een gewone
wagen?
Er is geen verschil merkbaar in prestatie en vermogen van de motor in
vergelijking met een conventionele wagen. Een CNG-wagen heeft een
actieradius tot 500 km. Bovendien is dit type wagen meestal voorzien van
een extra benzinetank die ervoor zorgt dat u ook zonder aardgas nog kunt
rijden. Met een volle tank rijdt u ongeveer even ver als met een voertuig
op benzine of diesel.

Hoe tankt u met een CNG-voertuig?
Ook dat is vergelijkbaar met een klassieke wagen. Er is een vulzuil, een
slang en een pistool. Die zien er iets anders uit dan een gewone tankopstelling, maar de werking is vergelijkbaar. Aan- en afkoppelen van het
vulpistool is schoon en eenvoudig. Het duurt ook ongeveer even lang om
uw auto vol te tanken. Het aardgas wordt uitgedrukt in kilogram. Met 1
kg CNG kan je even ver rijden als met 1,5 l diesel. Daarenboven is CNG een
stuk goedkoper als diesel!
Waar vindt u vulstations in uw buurt?
Wellicht moet u vandaag uw rit nog aanpassen in functie van de locatie
van het tankstation. Als u louter op CNG wil rijden, moet u iets vaker tanken. Maar het netwerk van tankstations voor aard - gas is in volle ontwikkeling. Vandaag zijn er 53 actieve tankstations en staan er 50 nieuwe
gepland. Op de website www.ngva.be vindt u makkelijk het dichtstbijzijnde vulstation in uw buurt. Belangrijk weetje: tegen 2020 zullen er 300
CNG-vulstations operationeel zijn in België.
Wat is het milieuvoordeel?
Een voertuig op aardgas stoot bijna geen fijnstofdeeltjes uit. Tegelijkertijd
is de uitstoot van stikstofoxiden (NOX) en koolwaterstof 50 tot 60% lager
dan die van benzine en diesel. Een voertuig op aardgas produceert ongeveer 27% minder CO2 dan benzine en 12% minder CO2 dan diesel.
Mede door deze milieuvoordelen heeft de gemeente Kortenberg besloten
om zijn wagenpark te vergroenen door twee voertuigen op CNG aan te
kopen, deze zult u zeker nog te zien krijgen in de gemeente!
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Ruimtelijke Ordening
GEMEENTEBESTUUR

Energieprijzen blijven vergelijken loont!

Veel mensen betalen nog altijd te veel voor elektriciteit en aardgas. Misschien
geldt dit ook voor u. Uw energiecontract kan verouderd zijn of niet goed aansluiten bij uw eigen verbruikersprofiel. Daarom is het belangrijk dat u goed
op de hoogte bent van het volledige aanbod op de markt. Een overstap naar
een voordeliger contract of veranderen van leverancier is gratis en bovendien
zeer eenvoudig.

U kunt zelf de test doen via de website vtest.vreg.be of u kunt daarvoor eens
langskomen bij het woonloket. Breng dan wel, indien mogelijk, de laatste
jaarlijkse factuur (globale afrekening, regularisatiefactuur) van uw aardgasen/of elektriciteitsleverancier mee.
In een kader onder dit artikel:

De online V-test van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteitsen Gasmarkt (VREG) vergelijkt op een objectieve manier het aanbod van de
verschillende leveranciers van elektriciteit en aardgas in Vlaanderen. U krijgt
een indicatie van de prijs die u het komende jaar bij de verschillende leveranciers zal moeten betalen als u op dat ogenblik voor een bepaald product bij
een leverancier een contract afsluit.

Meer info over dit artikel of over wonen in het algemeen
krijgt u bij het woonloket van Woonwijzer: 0471 85 03 77,
kortenberg@woonwijzermiddenbrabant.be
Elke woensdag kunt u bij Woonwijzer terecht tijdens het vrij spreekuur
van 9 tot 12 u. en van 13 tot 16 u., op donderdag op afspraak van 13 tot
16 u. (dienst Ruimtelijke Ordening, eerste verdieping Administratief
Centrum). Ook een huisbezoek is mogelijk na afspraak.

U verhuist? Wat met uw elektriciteit en aardgas?
U verhuist? U (ver)koopt of (ver)huurt een pand? U gaat scheiden of
bent erfgenaam? Denk dan tijdig aan de impact op uw elektriciteits- en
gascontract.
Met behulp van energieovernamedocumenten geeft u de meterstanden
door aan de leverancier. Een energieovernamedocument heeft een juridische
waarde. Wanneer bijvoorbeeld een (ver)huurder of een ex-partner de
meterstanden zou betwisten, biedt het document u bescherming. Als u de
meterstanden correct doorgeeft, ontvangt u een juiste slotfactuur van de
leverancier.
De verhuisplanner op de website van de Vlaamse Regulator voor de
Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG) geeft u gratis informatie op maat over de
stappen die u moet ondernemen bij elke wijziging op een adres.
Raadpleeg www.vreg.be/verhuisplanner en kijk welke situatie voor u van
toepassing is. Hebt u geen internet, bel dan het gratis nummer 1700.
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Drugs- en alcoholpreventie
Tournée Minérale: een maand zonder alcohol
De DrugLijn en Stichting tegen Kanker slaan de handen in elkaar voor de nieuwe sensibiliseringscampagne ‘Tournée Minérale’. De campagne gaat dit
najaar van start en roept alle Belgen op om in
februari 2017 alcohol een maand lang af te zweren.
Alcohol: geen onschuldig product
Alcohol drinken is heel normaal geworden. Een glas wijn bij het eten, een
pint na het sporten, voor velen maakt het deel uit van de (dagelijkse) routine.
Toch zijn er heel wat risico’s aan verbonden. Alcohol heeft invloed op bijna
alle organen in het lichaam en hangt samen met ongeveer zestig verschillende aandoeningen.
Op je gezondheid
Redenen genoeg dus om alcohol een maand lang aan de kant te zetten. Uw
lichaam krijgt zo de tijd om te recupereren van uw gebruikelijke alcoholconsumptie. Heel wat mensen merken die maand dat ze beter slapen en zich
fitter voelen. U spaart ook heel wat geld uit. En u krijgt minder calorieën
binnen, u kunt dus zelfs gewicht verliezen door even ‘nee’ te zeggen.

Februari zonder alcohol
Februari 2017 wordt de alcoholvrije maand. Na de eindejaarsfeesten en de
recepties is februari een ideaal moment om even te bekomen en het jaar fris
in te zetten. Ga de uitdaging aan! U zult zien: u hebt geen alcohol nodig om
u te amuseren. Meer info en inschrijven kan via www.tourneeminerale.be.

Bedankt u BOB ook tijdens de eindejaarsfeesten?
Nomineer uw favoriete BOB op bedanktbob.be!
Nul op!
Zorgt u voor een chauffeur die altijd nuchter blijft om uw vrienden of familie
terug te brengen na een feestelijk etentje bij u thuis? Of bent u zelf soms de
échte BOB die iedereen blindelings kan vertrouwen voor veilig vervoer na een
avondje uit? Misschien regelt u steevast een taxi of een slaapplaats, zelfs als
uw gasten maar één glaasje op hebben? Chapeau, dan bent u goed bezig!
En dat kan iedereen alleen maar toejuichen. Ook de nieuwe BOBwintercampagne geeft u graag een schouderklop met de slogan ‘Nul op!
Bedankt BOB’.
Bedankt BOB
Maar er is meer… Voor elke échte BOB hebben we heel wat leuks in petto.
Vanaf 25 november loopt de online wedstrijd ‘Wie wordt BOB van de week?’
op bedanktbob.be. Nomineer er uw favoriete BOB en, wie weet, wint hij of
zij een ‘Bongo bedankt BOB’-cadeaubon ter waarde van 99,90 euro. Met
deze bon vindt uw BOB gegarandeerd een fijne slaapplaats in een comfortabel hotel tijdens de eindejaarsfeesten!

Wilt u zelf uw engagement tonen?
Registreer u op ikbob.be en deel uw BOB-engagement met de hele wereld
(of als u het liever beperkt houdt: uw vriendenkring). U wordt dan regelmatig getrakteerd op leuke, persoonlijke berichtjes om u te motiveren en u te
bedanken.
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Welzijnshuis
Verwarmingstoelage
Het sociaal verwarmingsfonds biedt steun wanneer u uw verwarmingsfactuur moeilijk kunt betalen. Het bedrag van de toelage hangt af van de brandstofsoort, de prijs per liter en de categorie waartoe u behoort. Per jaar en per
huishouden kan er een verwarmingstoelage gegeven worden tussen 14 cent
en 20 cent per liter, voor maximaal 1.500 liter brandstof/jaar.
Wanneer kunt u er recht op hebben?
• Als u recht hebt op een verhoogde tegemoetkoming van ziekte- en
invaliditeitsverzekering en/of
• Wanneer u een laag inkomen hebt (meer info hierover bij het
Welzijnshuis) en/of
• Wanneer u door een collectieve schuldenregeling of schuldbemiddeling
uw factuur niet kunt betalen.

Dienstencentrum
Infonamiddag: Oud is niet out
Vanaf de leeftijd van ongeveer zestig (60) jaar kunt u bij de groep van ouderen gerekend worden. Het woord ‘ouderen’ is niets meer dan een term om
een leeftijdsgroep mee aan te duiden, net zoals men ook het woord ‘jongeren’ gebruikt. Het is belangrijk om af te stappen van het clichébeeld van de
oudere. Niet iedereen die ouder is dan zestig is afhankelijk van anderen of zit
de hele dag aan de buis gekluisterd. Tijdens deze sessie wordt ingegaan op
verschillende perspectieven om ‘ouder worden’ te bekijken, met ruimte voor
een benadering die de nadruk legt op een positieve beeldvorming. Als
oudere komt u wel voor een nieuwe set van uitdagingen te staan. Denk maar
aan pensionering, grootouderschap of verminderde lichaamskracht.
Tijdens de sessie worden verschillende tips besproken om met deze uitdagingen om te gaan. Zeker is dat u als oudere ook met volle teugen van het
leven kunt genieten, dipjes te boven kunt komen en vernieuwde ervaringen
kunt opdoen.
Deze infonamiddag is een samenwerking van Regionaal Dienstencentrum
Tienen met het Dienstencentrum Kortenberg.
Praktisch
Dinsdag 17 januari van 13.30 tot 15.30 u.
OC Berkenhof, Lokaal B 0.4
Gratis - Inschrijven gewenst vóór 12 januari
via dienstencentrum@kortenberg.be of 0491 996 224

Waar en wanneer kunt u een verwarmingstoelage aanvragen?
Bij het Welzijnshuis binnen 60 dagen na levering.
Wat moet u meebrengen?
Identiteitskaart, leveringsfactuur en aanslagbiljet personenbelasting

Meer info
Welzijnshuis Kortenberg, Dr. V. De Walsplein 30 in Kortenberg
02 755 23 20 of socialedienst@kortenberg.be
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Infonamiddag: Stress en zijn tegengif
Tijdens deze infonamiddag krijgt u een theoretische uiteenzetting van ontspannende massagetechnieken, gevolgd door een demonstratie van een
handmassage.
Aansluitend leert u tijdens een praktijkgedeelte enkele ontspanningstechnieken aan en past u de handmassage toe in groepjes van twee.
De sessie is bedoeld voor iedereen die inzicht wenst in wat stress met een
mens doet en die nood heeft aan ontspanning, voor alle leeftijden, voor
mannen en vrouwen. Het praktijkgedeelte gebeurt zittend op een stoel. U
hoeft zelf niets mee te brengen.
Deze infonamiddag is een samenwerking van Regionaal Dienstencentrum
Tienen met het Dienstencentrum Kortenberg.

Praktisch
Dinsdag 7 februari van 13.30 tot 15.30 u.
OC Berkenhof, Lokaal B 0.4
Gratis
Inschrijven gewenst vóór 31 januari via
dienstencentrum@kortenberg.be of 0491 996 224

Feestmaaltijd voor de gebruikers van het Dienstencentrum
Op vrijdag 27 januari organiseert het Dienstencentrum van het
Welzijnshuis Kortenberg voor de 14de keer een feestmaaltijd voor iedereen
die in het voorbije jaar een bezoekje bracht aan het Dienstencentrum of een
beroep deed op thuiszorg.
Het feest gaat van start om 11.30 u. met een kleine receptie, gevolgd door
een feestelijke maaltijd.
Papa Chico en zanger Paul Severs brengen in de namiddag een
gezellige show waarbij u kunt genieten van een uitgebreid
repertoire van zang en vermaak.
Schrijf tijdig in.

Praktisch
Vrijdag 27 januari 2017 van 11.30 tot 18 u.
GC Colomba
€ 10,50
Inschrijven verplicht vóór 20 januari via
dienstencentrum@kortenberg.be of 0491 996 224
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Politie
Gemeentelijke administratieve sancties (GAS) voor bepaalde
verkeersinbreuken
De gemeenteraad van Kortenberg heeft een bijzondere politieverordening
goedgekeurd, waardoor sinds 21 november het systeem van gemeentelijke administratieve sancties (GAS) in Kortenberg ook van toepassing is
op specifieke verkeersovertredingen. Het gaat meer bepaald over:
• overtredingen inzake stilstaan en parkeren
• het negeren van het doorgangsverbod in een voetgangerszone of een
autoluwe zone (indien vastgesteld met een automatisch werkend toestel). Voorlopig valt enkel de Minneveldstraat in Kortenberg onder
deze toepassing: indien men het doorgangsverbod in de
Minneveldstraat tijdens bepaalde tijdsperiodes negeert wanneer men
niet beschikt over een vergunning, én de overtreding wordt vastgesteld door de daar geplaatste vaste camera met automatische nummerplaatherkenning, dan riskeert men een GAS-boete.

Indien de politie één van bovenstaande overtredingen heeft vastgesteld,
dan wordt het proces-verbaal doorgestuurd naar de sanctionerend ambtenaar van de stad Mechelen, die reeds over de nodige ervaring beschikt
in deze materie.
De sanctionerend ambtenaar legt vervolgens eventueel een administratieve boete op. De verdere afhandeling gebeurt bijgevolg niet meer door
het parket. De gemeente Kortenberg heeft hierover een protocolakkoord
afgesloten met het parket van het arrondissement Leuven.
De GAS-boete varieert van 55 tot 110 euro, afhankelijk van het gevaar of
de hinder van de overtreding voor andere weggebruikers. Meer informatie
vindt u terug op de website van de gemeente of de politiezone.

Laat u voldoende ruimte?
De gemeente en de politiezone HerKo krijgen regelmatig vragen over wat mag en niet mag inzake stilstaan en parkeren.
Daarom zetten we regelmatig de belangrijkste regels hierover
in de kijker. In deze editie bekijken we hoeveel ruimte u moet
vrijlaten wanneer u uw voertuig parkeert.
De wegcode vermeldt dat het verboden is een voertuig te parkeren:
• Op minder dan 1 meter voor of achter een ander stilstaand of geparkeerd voertuig
• Op elke plaats waar het voertuig het instappen in of het wegrijden van
een ander voertuig zou verhinderen
Zorg er dus voor dat u bij het parkeren steeds minimum 1 meter voor en
achter uw voertuig vrijlaat, zodat andere voertuigen op een gemakkelijke
en veilige manier hun parkeerplaats kunnen verlaten. Wanneer een ander
voertuig u verhindert om uw parkeerplaats te verlaten, kunt u de politie
verwittigen.

FOUT
Wenst u toelichting over een andere regel rond parkeren?
Vraag dit dan gerust aan via verkeerszaken@politieherko.be
Foutparkeren, u doet hier toch niet aan mee?!
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Wanneer hebt u als fietser voorrang?
Fietsen houdt in dat u de weg deelt met andere weggebruikers. Daarom is het noodzakelijk om uw rechten en plichten als fietser te kennen!
Vaak is het voor zowel fietsers als andere weggebruikers niet duidelijk wanneer een fietser voorrang heeft op andere weggebruikers en wanneer dit niet het geval is. Hieronder worden een aantal situaties voor u verduidelijkt.
Fietspad
Een fietser heeft voorrang op het fietspad. Wanneer de witte onderbroken lijnen doorlopen over een kruispunt, dan behoudt de fietser zijn voorrang, ongeacht de voorrangsregeling van het kruispunt.

Fietsoversteekplaats
Een fietser heeft geen voorrang op oversteekplaatsen die fietsers en
bestuurders van tweewielige bromfietsen moeten volgen om de rijbaan
over te steken. Begeef u voorzichtig op dergelijke oversteekplaats en geef
voorrang aan de naderende voertuigen.

Fietssuggestiestrook
Een fietser heeft geen voorrang op fietssuggestiestroken.
Fietssuggestiestroken zijn geen fietspaden. U bent niet verplicht om hier
gebruik van te maken. Ze hebben een andere kleur dan de rest van de rijbaan, om de automobilisten te wijzen op de mogelijke aanwezigheid van
fietsers.

In welke volgorde mogen de voertuigen het
kruispunt oprijden?
1. Fiets – Auto B – Auto A
2. Fiets – Auto A – Auto B
3. Auto B – Fiets – Auto A

Het juiste antwoord is: antwoord 1. De fiets heeft voorrang, omdat deze zich op het fietspad
bevindt. Vervolgens heeft auto B voorrang, omdat hier de voorrang van rechts geldt (toepassing van de voorrangsregels). Auto A moet voorrang geven aan de fiets en aan auto B.
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Een spetterend maar vooral veilig 2017!
Voor velen is het afschieten van vuurwerk van oud- op nieuwjaar een
schitterend spektakel om het nieuwe jaar feestelijk in te zetten. Hoewel
het in de gemeente Kortenberg verboden is om op openbare plaatsen of
op privé-eigendom zonder toelating van de burgemeester vuurwerk af te
steken, wordt er voor oudejaarsnacht een uitzondering voorzien.

Tijdens de nacht van oud naar nieuw mag er tussen 23.45 en
00.45 u. op privé-eigendom feestvuurwerk worden afgestoken, indien dit gebeurt op meer dan 100 meter van bebouwing
en met inachtname van alle nodige veiligheidsmaatregelen.

Enkele tips om veilig om te gaan met vuurwerk
• Lees voor het afsteken van vuurwerk aandachtig de gebruiksaanwijzing.
• Kies een aangepaste schietplaats: een open zone die vlak, horizontaal
en hard is, verwijderd van woningen, geparkeerde voertuigen en
dichte plantengroei.
• Zorg ervoor dat toeschouwers steeds op een veilige afstand blijven tot
na het afvuren.
• Denk ook aan uw huisdieren, hou ze binnen of ergens op een veilige
plaats. Zij kunnen immers schrikken bij de eerste knallen.
• Plaats voor het afsteken van vuurpijlen een buis stevig in de grond en
steek er dan de stok van de vuurpijl in. Steek maar één pijl per keer aan.
•	Gebruik nooit een open vlam (lucifer of aansteker), maar ontsteek
vuurwerk met een aansteeklont (die u bij uw leverancier kunt krijgen).
• Houd voldoende afstand van het vuurwerk, houd uw arm gestrekt bij
het aansteken van de lont en buig uw lichaam niet over het vuurwerk.
• Verlaat zo snel mogelijk de plaats van afschieten en blijf op voldoende
afstand zodra u een lont aansteekt.
• Benader nooit onmiddellijk een artikel nadat u het aanstak. Indien het
niet werkt, wacht dan minstens 30 minuten.
• Steek vuurwerk dat niet is afgegaan, nooit opnieuw aan.
Meer informatie en tips over het kopen en afsteken van
feestvuurwerk?
Lees de brochure van de Federale Overheidsdienst Economie die u
terugvindt op de website van de gemeente en de politie.

15
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Snelheidsmetingen 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 november
Straat

Toegelaten
snelheid

Gemiddeld aantal
voertuigen per dag

V85*

% overtredingen

Hoogveldstraat (richting Leuvensesteenweg)

50 km/u.

1.458

47 km/u.

2,2 %

Hoogveldstraat (richting Vierhuizenstraat)

50 km/u.

1.732

47 km/u.

2,8 %

Haaggatstraat (beide richtingen)

50 km/u.

671

56 km/u.

14 %

*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 4,6 % overtredingen vastgesteld.
Snelheidsacties met flitsen van overtreders november
Straat

Toegelaten snelheid

Aantal gemeten voertuigen

Percentage geflitste voertuigen

Steenhofstraat

50 km/u.

68

7,4 %

Leuvensesteenweg (N2)

50 km/u.

116

20,7 %

Prikbord
GEMEENTEBESTUUR

Inzameling kerstbomen

Kerstbomen kunt u afzetten uiterlijk maandag 9 januari op volgende inzamelplaatsen:
• Sint-Pietersplein in Kwerps
• Parking naast kerk in Erps, naast het bushokje
•	Gemeenteplein in Everberg
• Scoutslokalen Colomba in Kortenberg
• De parking aan de pastorij in de Sint-Antoniusstraat in Meerbeek

Opgelet: enkel kerstbomen ontdaan van pot, versiering en kluit mogen
worden achtergelaten op de inzamelpunten.
De kerstbomen die u vóór 7 januari achterlaat aan de scoutslokalen in
Kortenberg worden door de Scouts & Gidsen gebruikt voor de kerstboomverbranding op zaterdag 7 januari. Lees hierover ook het artikel
op blz. 24.
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Bloedinzamelingen 2017
Het Rode Kruis organiseert bloedinzamelingen in onze gemeente.
Kortenberg - GC Colomba - telkens van 18 tot 20.30 u.
• Woensdag 15 maart
• Woensdag 14 juni
• Woensdag 13 september
• Woensdag 29 november
Erps-Kwerps - Brasserie O.L.Vrouw van Lourdes, Dorpsplein 10
- telkens van 18 tot 20 u.
• Dinsdag 7 maart
• Dinsdag 30 mei
• Dinsdag 5 september
• Dinsdag 26 december

Everberg - Parochiezaal, Annonciadenstraat 17 - telkens van
18 tot 20.30 u.
• Donderdag 2 februari
• Woensdag 3 mei
• Donderdag 24 augustus
• Donderdag 2 november
Meer info: bloed@kortenberg.rodekruis.be
of www.bloedgevendoetleven.be

Activiteiten GROS 2017
De Gemeentelijke adviesRaad voor OntwikkelingsSamenwerking (GROS)
is de Raad die het Gemeentebestuur adviseert rond ontwikkelingssamenwerking.
Concreet gebeurt dit doordat GROS de haar toegekende gemeentelijke
toelage en de door haar verworven inkomsten besteedt conform afgesproken criteria rond sensibilisatie in het Noorden, ondersteuning van
lokale werkingen of campagnes inzake ontwikkelingssamenwerking en
steun aan projecten in het Zuiden.

Nog concreter kunt u de GROS in 2017 vinden
• Op zondagavond 30 april met een jaarlijkse filmavond
• Op vrijdagavond 28 juli met de Solidariteitsloop van Kortenberg
(Excuusjogging)
• Op zondag 15 oktober met de Tweede Wereldmarkt
• Rond 11 november met de jaarlijkse 11.11.11-actie
• Bij acties die van Kortenberg een FairTradeGemeente willen maken
Noteer nu al de data!
Meer informatie? Wilt u zich aansluiten bij GROS?
Contacteer de voorzitter via lieven_ral@hotmail.com
Volg de GROS op facebook.

11.11.11-actie – dank u Kortenberg
De 11.11.11-actie van november 2016 zorgde in Kortenberg voor een omhaling van 4.582,72 euro. Dit is lichtjes minder dan het recordbedrag van vorig
jaar. De reden is iets minder medewerkers/vrijwilligers. Wilt u daar zelf wat aan verhelpen, neem dan nu reeds contact op met lieven_ral@hotmail.com.
Dit bedrag is enkel het tijdens de actie opgehaalde geld, en houdt geen rekening met giften en overschrijvingen die vanuit onze gemeente rechtstreeks
aan 11.11.11 werden overgemaakt. De
GROS dankt de Kortenbergse bevolking en
alle vrijwilligers die dit resultaat mee hebben verwezenlijkt!
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Nieuwe dienstregeling van De Lijn start op 9 januari
Raadpleeg ze online
Vanaf maandag 9 januari 2017 past De Lijn de dienstregeling van sommige lijnen aan. Benieuwd of er een verandering is doorgevoerd op uw
vertrouwde 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 9 januari 2017 (startdatum nieuwe dienstregeling) en een tijdstip
• De dienstregeling op die datum wordt geladen
Hou er wel rekening mee dat de info online altijd de meest actuele is!
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.

De nieuwe lijnfolders van alle lijnen die in Kortenberg passeren kunt u
gratis bekomen via de infodisplay in de inkomhal van het Administratief
Centrum.

Richtlijnen voor een correct geplaatste brievenbus
Elke brievenbus moet in regel zijn met de wetgeving, zoals voorzien in het Ministerieel besluit van 20 april 2007 en het KB van 24 april 2014.
Hier volgt een kort overzicht waaraan een correcte brievenbus dient te voldoen.
1) De opening van de bus heeft minimum een breedte van 23 cm en een hoogte van 3 cm.
2) De opening van de brievenbus bevindt zich tussen 70 en 170 cm hoogte.
3) De bus is groot genoeg om zonder te plooien een zending van 229 op 324 mm en 24 mm dik te ontvangen.
	Een grote brievenbus is handig om grotere zendingen te ontvangen en zorgt er ook voor dat uw bus niet overvol zit tijdens uw vakantie.
4) De bus bevindt zich aan de rand van de openbare weg.
5) De toegang tot de brievenbus is vrij en zonder gevaar.
a)	Geen vuilbakken, vuilzakken, gft, pmd, papier en karton, grof huisvuil, auto’s… voor de bus plaatsen.
b) Zorg ervoor dat de stoep en het fietspad steeds vrij en ontruimd is (geen bladeren, sneeuw, zand … )
6) Het huisnummer (en eventueel het busnummer) staat op de brievenbus of is zichtbaar vanaf de plaats waar de brievenbus zich bevindt.
Niet alleen bpost heeft baat bij een duidelijke nummering. Ook voor huisartsen, politie, brandweer, ziekenwagens en nutsmaatschappijen is een correct nummer van groot belang.
7) De namen van de bewoners staan op de brievenbus (is niet verplicht maar wel handig).
8) In appartementen en gebouwen met meerdere bussen zijn de bussen in doorlopende volgorde genummerd.
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NOVEMber in beeld
1

2

3

4

5

6

1/2/3

S inds begin november heeft de Bib nieuwe uitleentoestellen. Ze zijn all-in-one, u kunt dus inleveren, uitlenen en betalen aan een en
hetzelfde toestel. Handig!
4/5		 Op vrijdag 25 november kreeg de Bib bezoek van cursisten Nederlands van het Centrum voor Basiseducatie Open School, die er kennismaakten met het Taalpunt en er in klasverband oefeningen maakten op de computers.
6		 Voortaan kunt u voor de vertrouwde dienstverlening terecht aan de nieuwe onthaalbalie in de inkomhal van het Administratief Centrum.
Binnenkort zullen in het Administratief Centrum verdere verbouwingswerken op de verdiepingen plaatsvinden. Als al deze werken achter
de rug zullen zijn, zal een nieuw dienstverleningsconcept worden ingevoerd met een snelbalie op het gelijkvloers, themabalies op de
verdiepingen en spreekkamers.
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in Kortenberg
(Gemeentebestuur)
GEMEENTEBESTUUR

DAG 1

(De Bib i.s.m. Cultuurdienst)

Mag de Mug
Verteltheater voor kinderen van
5 tot 8 jaar i.s.m. Kreejaater
GEMEENTEBESTUUR

Op zondag 1 januari nodigt
het gemeentebestuur je uit om
samen te klinken op een fijn,
nieuw jaar. Trek je warme kleren
aan en zak om 17 u. af naar het
park van de Oude Abdij. Hier
word je ondergedompeld in een
gezellige, Venetiaanse sfeer met
projecties van gondels op de bomen, operamuziek, Venetiaanse animatie
en… pizzahapjes! Sla een gezellige babbel en wens elkaar het beste voor
het nieuwe jaar! Tegen 19 u. sluiten we DAG 1 van het nieuwe jaar af.

Mag mug mensen prikken? Waarom prikt Mag zo
graag?
Gelukkig kan Mag de Mug zich goed verstoppen en heel goed vliegen!
In dit superleuk verteltheater zoemt de levensgrote Mag onverwacht
boven de hoofden van de kinderen en laat niemand onberoerd…
Een interactief en multimediaal verhaal over de drang naar, niet mogen en
twijfelen! Mag de Mug komt via het gebruik van een drone echt tot leven
en zorgt ongetwijfeld voor spektakel.
Iedereen klaar voor een prik(kel)?

Zondag 1 januari van 17 tot 19 u.
Park van De Oude Abdij, Abdijdreef, Kortenberg
Parking: GC Colomba
Gratis
Info: cultuur@kortenberg.be, 02 755 22 83

Woensdag 4 januari
Voorstelling om 9.30 u. of om 11 u.
De Bib
4 euro per gezinslid,
kinderen dienen vergezeld te zijn van een volwassene
Inschrijven via uitbalie@kortenberg.be of 02 755 22 80

(Dienst Vrije Tijd en de Bib)
GEMEENTEBESTUUR

Activiteiten krokusvakantie

OAls de schooldeuren gesloten zijn, neemt de vakantiewerking van de gemeentelijke vrijetijdsdienst het roer in handen. Hieronder vind je een overzicht
van de vakantie-initiatieven die zij in petto hebben.
2011 - 2012
2009 - 2013
Vanaf 2012
2009 - 2013
2005 - 2011
2005 - 2009
Vanaf 2009
2002 - 2004
2002 - 2004

Kleuterstage (ma 27 en di 28/02)
Carnaval in de Bib (di 28/02)
Filmnamiddag Casper en Emma (woe 1/03)
Voorleesnamiddag en knutselen (woe 1/03)
Alles Kids: Wondere wetenschapswereld (ma 27/02 t.e.m. vrij 3/03)
Grabbelpas: Professor Experimentos (ma 27/02)
Filmnamiddag Verenkoning (woe 1/03)
A-teens: Wondere wetenschapswereld (ma 27/02 t.e.m. vrij 3/03)
ZAP: Lichtgraffiti (di 28/02)

Inschrijven doe je via www.kortenberg.grabbis.be, maar voor de activiteiten in de Bib
schrijf je in via uitbalie@kortenberg.be. Om alles vlot te laten verlopen maak je best op
voorhand al een gezinsaccount aan. Alle info op www.kortenberg.be (Vrije Tijd /
Vakantieaanbod), vakantiewerking@kortenberg.be of 02 755 22 85.

€ 40/week
Gratis
€4
Gratis
€ 6/dag
€ 8/dag
€4
€ 6/dag
€8

OC De Zolder
De Bib
OC Berkenhof
De Bib
Sporthal Colomba
GC Colomba
OC Berkenhof
Sporthal Colomba
OC Berkenhof
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(De Bib)

(Bonzaï)

Filmvoorstelling in de Bib:
‘Belgica’

Klokstaminee met Bonzaï
en Bond zonder Naam

Regie: Felix Van Groeningen (België, 2016 – 127 minuten)
Met: Tom Vermeir, Stef Aerts en Charlotte Vandermeersch
Op vrijdag 27 januari programmeert de Bib één van de
meest opgemerkte Vlaamse
films van het afgelopen jaar:
‘Belgica’, de vijfde film van Felix
Van Groeningen (gekend van
‘De helaasheid der dingen’ en
‘The Broken Circle Breakdown’).
Twee broers, Frank en Jo, zijn
elkaar uit het oog verloren…
tot wanneer Frank begint te
werken in het café van Jo. Een
gouden zet, want binnen de
kortste keren wordt Belgica dé
hotspot van het nachtleven. Een zelfverklaard oord van verderf, waar de
rock-'n-roll van de bezwete muren spat.
The sky lijkt the limit, voor even toch, want het nachtleven is een verslavende trip en de wereld staat nooit stil.
Reserveer snel je gratis plaatsen!
Tijdens de pauze zijn er drankjes en snacks te verkrijgen aan democratische prijzen.
Vrijdag 27 januari om 20 u.
De Bib
Gratis
Reserveren kan via de UiTbalie: 02 755 22 80
of uitbalie@kortenberg.be

Bonzaï zet de deuren van Ontmoetingshuis De Klok open voor jong en
minder jong, klein en groot, koppels, alleenstaanden, gezinnen,... kortom
voor iedereen!
Aansluitend bij het Bonzaï-jaarthema 'Wie zeg jij dat ik ben?' zal Bond
zonder Naam aanwezig zijn met zijn gekende, toffe cadeau-ideetjes.
Bond zonder Naam wil mensen vanuit het hart aanspreken en met elkaar
verbinden. En zo een samenleving creëren die een warm verschil maakt,
vooral voor wie minder kansen krijgt, mensen 'zonder naam'. Het ideale
moment om nog een laat –zinvol – nieuwjaarsgeschenkje te kopen.
Kom samen klinken op het nieuwe jaar, genieten van deugddoende ontmoetingen, een natje en een droogje, leuke cadeautjes en sfeervolle animatie. Van harte welkom!
Zaterdag 7 januari vanaf 19 u.
Gratis inkom
Staminee De Klok, Dekenijstraat 11 te Erps-Kwerps
Info: www.bonzaiwerking.be

(Sport Vlaanderen i.s.m. Sporting Kortenberg)

Opleiding initiator voetbal (getuigschrift C) in Kortenberg
De Vlaamse Trainersschool (Sport Vlaanderen) organiseert vanaf 24 januari samen met Sporting Kortenberg de cursus Initiator Voetbal (getuigschrift C).
De opleiding zal plaatsvinden in GC Colomba en op de site van Sporting Kortenberg en dit telkens op dinsdagavond.
De cursus omvat 60 lesuren en is in 4 modules opgebouwd. De totale prijs van de cursus bedraagt 200 euro.
Met dit initiatief wil Sporting Kortenberg de jeugdtrainers en andere sportieve geïnteresseerden uit onze streek de kans bieden om een getuigschrift C te
behalen.
Er kan ingeschreven worden tot en met 15 januari en kan enkel online
via www.sport.vlaanderen
Meer info over de cursus is op deze website terug te vinden alsook
via info@sportingkortenberg.be
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(vtbKultuur Kortenberg)

(vtbKultuur Kortenberg)

Argentinië, van kleurrijke canyons
via bruisende watervallen naar de
schitterende gletsjers
Première van de filmreportage door Edgard
Jespers

Initiatie wijnproeven (basiscursus)
Wijn proeven leer je met plezier! Iedere avond:
• begint met een stukje theorie*
• tracht je geuren te herkennen
• worden vier wijnstreken nader bekeken**
• worden vier wijnvariëteiten besproken
• leer je vier wijnen analytisch proeven
* de druif • het maken van wijn • factoren die de wijn beïnvloeden •
degusteren van wijn • wijnen en gerechten • wijn bewaren…
** Champagne (F) • Bordeaux (F) • Bourgogne (F) • Rhône (F) • Duitsland
• Italië • Spanje • Portugal • Verenigde Staten • Argentinië • Chili • ZuidAfrika • Australië • Nieuw-Zeeland • Oostenrijk • België

Argentinië, een Spaanstalig land gelegen in het zuiden van Zuid-Amerika,
tussen de Andes en de zuidelijke Atlantische Oceaan met ongeveer 42
miljoen inwoners, heeft een oppervlakte van 2,8 miljoen km² en is het
grootste van de Spaanstalige landen. Het was gedurende drie eeuwen een
Spaanse kolonie en is sinds 1816 onafhankelijk. Argentinië claimt de
Falklandeilanden, Zuid-Georgië en de Zuidelijke Sandwicheilanden en
een deel van Antarctica. Buenos Aires is de hoofdstad met zo’n 3 miljoen
inwoners.
Argentinië kan best in drie delen verdeeld worden. Het rotsachtige
Andesgebergte langs de westelijke grens met Chili, met de Aconcagua als
hoogste punt (6962 m). De vruchtbare vlaktes van de pampa's in de noordelijke helft van het land. Het licht geaccidenteerde plateau van Patagonië
in de zuidelijke helft tot aan Vuurland.
Het klimaat is subtropisch in het noorden, overwegend gematigd droog
in het westen en koel, guur tot sub-Antarctisch in het zuiden.
In de ‘Full High Definition’ film bezoeken we de hoofdstad Buenos Aires,
het droge noorden rond Salta met kleurrijke canyons en typische indianendorpjes, de wijngebieden van Cafayate, het subtropisch gebied met de
de Iguazú watervallen op Argentijns en Braziliaans grondgebied, het zuiden met Ushuaia, Vuurland en het gletsjergebied rond El Calafate met
onder andere de Perito Moreno gletsjer.
Vrijdag 13 januari om 20 u.
OC Berkenhof
Deelname kost 6 euro, leden betalen 5 euro
Info: www.vtbkultuur.be/kortenberg, kortenberg@vtbkultuur.be of
0475 31 57 29

Vier dinsdagen vanaf 24 januari, telkens van 20 tot 23 u.
OC Berkenhof
Deelname kost 88 euro, leden betalen 79 euro (vooraf inschrijven)
Info: www.vtbkultuur.be/kortenberg,
kortenberg@vtbkultuur.be of 0475 31 57 29

(Vocaal Ensemble Thaleia)

Vocaal Ensemble Thaleia zoekt extra
bassen en sopranen

Zing je graag, heb je een zware basstem of een hoge sopraanstem? Zit je
te popelen om op zondagavond anderhalf uur in een superleuke sfeer in
OC De Zolder van de Basisschool te Kwerps te repeteren?
Aarzel dan niet en stuur een mailtje of bel om deel te nemen.
Info: www.thaleia.be, dosselaere@gmail.com of 0473 86 37 58
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(Comité 900 jaar Meerbeek i.s.m. Erfgoedhuis Kortenberg)

Meerbeek feest!
Meerbeek bestaat 900 jaar en dat vieren ze in 2017 het hele jaar door.
Op zaterdag 21 en zondag 22 januari opent het Comité 900 jaar Meerbeek het feestjaar ter ere van het 900-jarig bestaan van Meerbeek !
Jullie zijn van harte uitgenodigd om dit samen te vieren!

Opening van het feestjaar met op het programma:
Zaterdag 21 januari:
15 u.: Plechtige opening van de expo ‘Kerkschatten van Meerbeek’ in de Sint-Antoniuskerk van Meerbeek.
Zondag 22 januari:
• 10 u.: Plechtige viering in de Sint-Antoniuskerk te Meerbeek met een optreden van zangkoor en fanfare.
• 11.15 u.: receptie en openbare verkoop van varkenskop, een eeuwenoude traditie, door dr. Henri Vannoppen in OC Atrium.
• 12.30 u.: Breughel-brunch in OC Atrium (inschrijven is vereist)
o	Erwtensoep met spek en croutons
o Koud buffet : Huisbereide kop in 't zuur, huisbereide patés, ambachtelijke ham, hoevekaas, mosterdspek, rauwkostsalades, brood en hoeveboter
o Warm buffet : Mierbeikse pensen (in primeur!) met appelmoes, Mierbeikse varkenswangetjes, ballekes met kriekjes, stoemp en puree
o Chocomousse, rijstpap
Dit alles voor een democratische prijs van 26 euro per volwassene en 16 euro per kind (tot 10 jaar), over te schrijven op rekeningnummer
BE37 1030 4094 9428 van Comité 900 jaar Meerbeek vóór 12 januari (uiterste inschrijvingsdatum!) met vermelding van het aantal volwassenen en
kinderen. De reservatie is pas definitief bij ontvangst van de betaling.
Wil je graag komen genieten van deze heerlijke brunch?
Gelieve in te schrijven met vermelding van uw naam en adres, het aantal volwassen deelnemers en het aantal kinderen (tot 10 jaar) via
900jaarmeerbeek@gmail.com of door middel van een briefje in de brievenbus van de Sint-Antoniusstraat 21 te Meerbeek.
• 14 tot 18 u.: Rondleidingen met gids bij de expo ‘Kerkschatten van Meerbeek’ om 14, 15, 16 en 17 u. De expo wordt georganiseerd door de Heemkring
1000 jaar Meerbeek in samenwerking met het Erfgoedhuis Kortenberg.
Het Erfgoedhuis Kortenberg wil ook via een speciaal nummer van Curtenberg, een totaalbeeld geven van het begrip Meerbeek. Dit speciaal nummer,
eigenlijk de catalogus van de tentoonstelling ‘De geschiedenis van Meerbeek’, is zowel gericht op de autochtone Meerbekenaar als op de inwijkeling.
De prijs bedraagt 13 euro, te storten voor 15 februari op de rekening BE65 0351 8266 6296 van Erfgoedhuis Kortenberg met vermelding 'Meerbeek'
en het juiste adres. Deze speciale uitgave verschijnt einde maart.

Leuke extraatjes!
Koop je eigen Papboer, de mascotte van Meerbeek Feest.
Meerbeek is het dorp van de Papboeren. De scheldnaam ‘Papboer!’ kregen ze van de buren uit Everberg, maar in Meerbeek dragen zij deze naam met
fierheid. De beeldjes zijn handgemaakt in keramiek door kunstenaar en Meerbekenaar Hedwig Jenaer en zijn te zien bij de apotheek, bakker en kappers
van Meerbeek. Vanaf midden januari kan je ze ook in het Administratif Centrum bewonderen.
Een bronzen Papboer in Meerbeek via crowdfunding?
Door giften, groot of klein, wil Comité 900 jaar Meerbeek geld inzamelen voor de aankoop van een bronzen standbeeld van de Papboer. Deze zal een
plaatsje krijgen voor de pastorij dichtbij de kerk van Meerbeek.
Alle info over evenementen, Papboeren en crowdfunding: www.meerbeekfeest.be

Jaks!
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ZAP: Workshop
‘Hoe word ik een
vlogger?’

Heb je nog geen vlogkanaal of
wil je gewoon nog beter worden? Dat kan! Tijdens deze
workshop coachen we zowel je
'attitude' voor als achter de camera. Je leert vlogs opnemen met je
eigen smartphone, een goed verhaal vertellen en alles samenbrengen tot een fijne, coole montage. Je leert ook hoe je achteraf alles op
YouTube plaatst.
Deze workshop staat open voor jongeren van 13 tot 18 jaar en wordt
aangeboden in samenwerking met de provincie Vlaams-Brabant.

Woensdag 4 januari van 10 tot 16 u.
Geboortejaren 1999 tot en met 2003
Raadzaal, 3de verdieping Administratief Centrum
Gratis
Inschrijven via www.kortenberg.grabbis.be

(Chiro Flurk Everberg)

Chiro Flurk Everberg zingt!
Op zondag 8 januari trekken de drie koningen van Chiro Flurk
Everberg naar goede gewoonte de straten op voor het goede doel!
Dit jaar zingen ze voor vzw Bindkracht. Zij bieden een huis aan met
woon- en zorgomgeving aan mensen met een verstandelijke en/of
fysieke beperking. Na het zingen start de jaarlijkse spaghettiavond.
Vanaf 17 u. zijn jullie meer dan welkom voor een overheerlijke spaghetti of lasagne in de parochiezaal van Everberg! Tot dan!
Info: www.chiroflurk.be

(Scouts & Gidsen Kortenberg)

Kerstboomverbranding
De Scouts & Gidsen van Kortenberg nodigen jullie op zaterdag 7
januari uit voor hun jaarlijkse kerstboomverbranding.
Zij bieden chocomelk, jenevertjes, glühwein, pintjes, frisdrank, een
groot vuur en gezelligheid aan, en dit allemaal aan democratische
prijzen. Voor de kinderen (en ouders die dat willen) voorzien zij een
leuke winterwandeling in thema. Deze gaat van start vanaf 19 u.
en elke 20 minuten start er een volgende wandeling. De laatste
wandeling (om 20 u.) is aangepast aan de grote takken.
Voor een kerstboomverbranding hebben de Scouts & Gidsen natuurlijk kerstbomen nodig. Je mag
deze altijd komen afzetten op de
parking vlak voor de scoutslokalen in de week ervoor. (Lees ook
het artikel op blz. 16 over de officiële inzamellocaties voor kerstbomen.)
Erg bedankt, en tot dan!
Groepsleiding Scouts & Gidsen
Kortenberg
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in Kortenberg
Dit is het aanbod van de erkende Kortenbergse verenigingen. Op www.UiTinKortenberg.be en in de Uitagenda op
www.kortenberg.be vind je nog meer activiteiten terug die in Kortenberg plaatsvinden.
Wanneer

Wat

Organisator

Waar

Info

zo 01/01/17
van 17:00 tot 19:00

DAG 1: Feestelijke start
van 2017

Cultuurdienst

Park van de Oude Abdij,
Abdijdreef 22 te Kortenberg

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

di 03/01/17
van 09:00 tot 16:00

Grabbelpas: Striptekenen

Jeugddienst

GC Colomba

€ 8, www.kortenberg.grabbis.be,
jeugddienst@kortenberg.be

di 03/01/17
van 13:00 tot 16:30

ZAP: Bowl, laser & zorb
ball

Jeugddienst

GC Colomba

€ 8, www.kortenberg.grabbis.be,
jeugddienst@kortenberg.be

woe 04/01/17
om 9:30 of 11:00

Interactief verteltheater
Mag de Mug

De Bib i.s.m.
Kreejaater

De Bib

€ 4, uitbalie@kortenberg.be, 02 755 22 80

woe 04/01/17
van 10:00 tot 16:00

Workshop: Hoe word ik
een Vlogger?

Jeugddienst

Administratief Centrum

Gratis, uitbalie@kortenberg.be, 02 755 22 80

woe 04/01/17
van 14:00 tot 15:00

Voorleesuurtje met
knutselen

De Bib

De Bib

Gratis, bibliotheek@kortenberg.be,
02 755 22 90

woe 04/01/17
van 20:00 tot 22:00

Lezing voor ouders:
Vloggers zijn de nieuwe
helden van de jeugd

Jeugddienst i.s.m. de
Bib

De Bib

Gratis, uitbalie@kortenberg.be,
02 755 22 80

za 07/01/17
van 19:00 tot 22:00

Klokstaminee met Bonzaï
en Bond zonder Naam

Bonzaï

De Klok, Dekenijstraat 11 te
Erps-Kwerps

www.bonzaiwerking.be

za 07/01/17 om 20:00

Kerstboomverbranding

Scouts en Gidsen
Kortenberg

GC Colomba

www.scoutskortenberg.be

zo 08/01/17
van 14:30 tot 17:00

Frisse neuswandeling

Natuurpunt
Kortenberg - Herent

Bezoekerscentrum
Natuurpunt Groene Vallei
Midden-Brabant,
Lelieboomgaardenstraat 60
te Erps-Kwerps

€ 2,
www.natuurpunt.be/pagina/de-groenevallei

zo 08/01/17
van 15:00 tot 17:00

Nieuwjaarsconcert NOB

vtbKultuur
Kortenberg

Vertrek: Station te
Kortenberg

www.vtbkultuur.be/kortenberg

van 09/01/17 tot 19/06/17
ma van 19:30 tot 21:35

Start yogalessen

Yogaclub ErpsKwerps

Turnzaal De Klimop,
Kwerpsebaan 249 te
Erps-Kwerps

yogaclub.erpskwerps@gmail.com,
02 759 46 41

vrij 13/01/17
van 20:00 tot 22:00

Argentinië, filmreportage
door Edgard Jespers,
première

vtbKultuur
Kortenberg

OC Berkenhof

www.vtbkultuur.be/kortenberg

za 14/01/17
om 11:00

Nieuwjaarsfeest met
warm en koud buffet

Curieus Kortenberg

OC Berkenhof

€ 40, leden Curieus € 30, kinderen
< 12 € 15, inschrijven via
curieus.secretariaat@telenet.be

zo 15/01/17
van 14:00 tot 20:00

Terugblik 2016 Programma 2017

vtbKultuur
Kortenberg

OC Berkenhof

www.vtbkultuur.be/kortenberg

di 17/01/17
van 13:30 tot 15:30

Infonamiddag: Oud is niet
out

Dienstencentrum

OC Berkenhof

dienstencentrum@kortenberg.be,
0491 996 224

za 21/01/17 van 15:00 tot
18:00 en zo 22/01/17
van 14:00 tot 18:00

Meerbeek feest!
Tentoonstelling
'Kerkschatten van
Meerbeek' met
rondleidingen

Comité 900 jaar
Meerbeek

Sint-Antoniuskerk,
Sint-Antoniusstraat 26 te
Meerbeek

www.meerbeekfeest.be,
900jaarmeerbeek@gmail.com
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zo 22/01/17 om 10:00

Meerbeek feest! Plechtige
opening van het feestjaar

Comité 900 jaar
Meerbeek

Sint-Antoniuskerk,
Sint-Antoniusstraat 26 te
Meerbeek

www.meerbeekfeest.be,
900jaarmeerbeek@gmail.com

zo 22/01/17 vanaf 12:30

Meerbeek feest!
Breughel-brunch

Comité 900 jaar
Meerbeek

OC Atrium

www.meerbeekfeest.be,
900jaarmeerbeek@gmail.com

ma 23/01/17
van 20:00 tot 22:00

Danscursus, kennismakingsles

vtbKultuur
Kortenberg

GC Colomba

www.vtbkultuur.be/kortenberg

van 24/01/17 tot 02/05/17

Opleiding initiator voetbal
(Getuigschrift C)

Sporting Kortenberg
i.s.m. Sport Vlaanderen

GC Colomba

info@sportingkortenberg.be

di 24/01/17, di 31/01/17, di
07/02/17 en di 14/02/17
van 20:00 tot 22:30

Wijncursus: Initiatie
wijnproeven (4 avonden)

vtbKultuur
Kortenberg

OC Berkenhof

www.vtbkultuur.be/kortenberg

woe 25/01/17 om 19:30

Verkeersquiz

KWB Erps-Kwerps

OC De Zolder

02 759 84 10, marcelenlieke@telenet.be

do 26/01/17
van 13:45 tot 17:45

Dansnamiddag voor
senioren

Senioren adviesraad
Kortenberg i.s.m.
gemeentebestuur

GC Colomba

gezondheid-en-zorg@kortenberg.be,
02 755 22 86

do 26/01/17
van 19:30 tot 22:30

Creatief met beton

Femma Erps-Kwerps

De Klok, Dekenijstraat 11 te
Erps-Kwerps

Ook op do 02/02/17 van 19:30 tot 22:30,
annemie.magnus@telenet.be

vrij 27/01/17
van 11:30 tot 18:00

Feestmaaltijd gebruikers
Dienstencentrum

Dienstencentrum

OC Berkenhof

€ 10,50 - vóór 20/01 inschrijven via
dienstencentrum@kortenberg.be,
0491 996 224

vrij 27/01/17 om 20:00

Film in de Bib: Belgica

De Bib

De Bib

Gratis, uitbalie@kortenberg.be, 02 755 22 80

za 28/01/17
van 10:00 tot 12:00

AnthurMiddendorp
- bezoek anthuriumkwekerij

vtbKultuur
Kortenberg

Vertrek: OC Berkenhof

www.vtbkultuur.be/kortenberg

za 28/01/17 van 17:00 tot
21:30 en zo 29/01/17 van
11:00 tot 15:00

Restaurantdagen

Ouderraad
gemeenteschool De
Regenboog

OC Berkenhof

www.deouderraad.be

Adressen

Foto: Evgenia Belyaeva

Administratief Centrum
Dr. V. De Walsplein 30
3070 Kortenberg

Sporthal en GC Colomba
Wijngaardstraat 1
3070 Kortenberg

OC Atrium
Dorpsstraat 177
3078 Meerbeek

OC Oud Gemeentehuis
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@kortenberg.be 02 755 22 40
cultuur@kortenberg.be 02 755 22 83
drugsenalcoholpreventie@kortenberg.be 016 26 94 37
financien@kortenberg.be 02 755 22 50
gebouwenbeheer@kortenberg.be 02 759 98 28
gezondheid-en-zorg@kortenberg.be 02 755 22 86
grondgebiedszaken@kortenberg.be 02 755 22 70
ict@kortenberg.be 02 755 22 49
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
ondernemen@kortenberg.be 02 755 22 20
onderwijs@kortenberg.be 02 755 22 20
onthaal@kortenberg.be 02 755 22 00
personeelsdienst@kortenberg.be 02 755 22 55
reclame@kortenberg.be 02 755 22 53
ruimtelijkeordening@kortenberg.be 02 755 22 60
sport@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
webmaster@kortenberg.be 02 755 22 40
wegenengroen@kortenberg.be 02 759 98 28
welzijnshuis@kortenberg.be (OCMW) 02 755 23 20
zoeklicht@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
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 redactieraad daarvoor het meest gepast lijken.

Openingsuren Administratief Centrum
Dr. V. De Walsplein 30
3070 Kortenberg
Onthaal
Elke werkdag:
van 9 tot 12 u. en van 13 tot 16 u.
Zaterdag: van 9 tot 12 u.
Bibliotheek
Maandag: van 10 tot 19 u.
Dinsdag: gesloten
Woensdag: van 13 tot 19 u.
Donderdag: van 10 tot 19 u.
Vrijdag: van 13 tot 19 u.
Zaterdag: van 10 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 tot 12 u.
Woensdag: van 13 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
PWA
info@pwa.be of 02 755 22 97

Contactadres
Redactie Zoeklicht/UiT in Kortenberg
Administratief Centrum
Dr. V. De Walsplein 30
3070 Kortenberg
Tel. 02 755 22 40 (Zoeklicht)
Tel. 02 755 22 80 (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 2017.
Alle voorstellen voor artikels en foto’s moeten ten laatste op 25 december 2016
worden ingediend. Voorstellen voor het maartnummer van Zoeklicht moeten ten
laatste op 25 januari 2017 worden ingediend.
Deze deadline wordt strikt toegepast.
De volgende redactieraad vindt plaats op 5 januari om 11 u. op de tweede
verdieping van het Administratief Centrum. Geïnteresseerden kunnen contact
opnemen met de redactie van Zoeklicht als ze de redactieraad willen bijwonen.
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