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Praktische informatie
Wachtdienst apothekers

6LVOUEFBQPUIFLFSTWBOXBDIUSBBEQMFHFOPQIFUUFMFGPPOOVN
NFS NBYȽ NJO PGPQXXXBQPUIFFLCF

Wachtdienst huisartsen
Bij afwezigheid van uw huisarts ‘s nachts, tijdens het weekend
WBOWSJKEBHBWPOEVUPUNBBOEBHPDIUFOEV FOUJKEFOTEF
feestdagen (van de avond voor de feestdag om 19 u. tot de
PDIUFOEOBEFGFFTUEBHPNV LVOUVEFEPLUFSWBOXBDIU
CFSFJLFOPQIFUOVNNFS NBYȽ NJOWBOBG
IFUWBTUFUFMFGPPOOFUXFSL .FFSJOGPPQXXXXQPTUCF%F
raadplegingen in het weekend en op feestdagen vinden plaats
JOEFDFOUSBMFXBDIUQPTUJOEF+VTUVT-JQTJVTTUSBBUUF-FVWFO

Wachtdienst tandartsen
Op zaterdag, zondag en feestdagen kunt u van 9 tot 18 u. terecht op
FFODFOUSBBMPQSPFQOVNNFS NBYȽ NJO 

Wachtdienst dierenartsen

Ã

OBUFMFGPOJTDIFBGTQSBBL
Wachtdienst regio Kortenberg (incl. deelgemeenten), Bertem, Steenokkerzeel, Zaventem
BQSJM%JFSFOBSUTFOQSBLUJKL"LVVU
BQSJM%S8JMGSJFE7BOSPTTFN
BQSJM%S*FʵF$FVMFNBOT
BQSJM 1BBTNBBOEBH %S4ZCJMMF7BOLFUT
BQSJM%S*FʵF$FVMFNBOT
BQSJM%JFSFOBSUTFOQSBLUJKL"LVVU
Wachtdienst Dierenartsenteam Tervuren, Overijse, Leefdaal, Huldenberg, Erps-Kwerps, Meerbeek en Everberg
BQSJM%BQ"OJNBM$BSF %S-JFWFOT 
BQSJM%BQ"OJNBM$BSF %S-JFWFOT 

Pensioenzitdagen

%F[JUEBHFOWBOEF'FEFSBMF1FOTJPFOEJFOTU '1% [JKOHFPQUJ
maliseerd met het oog op een maximale toegankelijkheid. Info:
XXXQFOTJPFO[JUEBHFOCFPGWJBIFUHSBUJTOVNNFS

+VSJEJTDIBEWJFT &FSTUFMJKOTCJKTUBOE

.BBOEBHBQSJMWBOUPUVJO[BBM1BSDÏWBOIFU
Administratief Centrum (1steWFSEJFQJOH %F[FEJFOTUJTHSBUJT
6 LVOU WPPS KVSJEJTDI BEWJFT PPL FMLF NBBOEBH WBO  UPU
VHSBUJTUFSFDIUCJKEF4PDJBMF%JFOTUWBOIFU8FM[JKOT
IVJT(FMJFWFWPPSBGDPOUBDUPQUFOFNFOPNFFOBGTQSBBL
WBTUUFMFHHFO

Spreekuur Woonwijzer

.FUBMVXWSBHFOPWFSXPOFOLVOUVUFSFDIUCJKIFUXPPOMPLFU
WBO8PPOXJK[FS8PPOXJK[FSJTCFSFJLCBBSPQPG
WJBLPSUFOCFSH!XPPOXJK[FSNJEEFOCSBCBOUCF*FEFSFXPFOT
dag is er spreekuur van 9 tot 12 u. en van 13 tot 16 u. in het
"ENJOJTUSBUJFG$FOUSVN EJFOTU3VJNUFMJKLF0SEFOJOH 

%SVHTFOBMDPIPMQSFWFOUJFBNCUFOBBS4PmF'SVZU

(SBBHPQBGTQSBBL
$POUBDUESVHTFOBMDPIPMQSFWFOUJF!LPSUFOCFSHCFPG

(SBUJTWFJMJHIFJETBEWJFTXPOJOH


diefstalpreventie@politieherko.be – www.politieherko.be

Huisvuilkalender

.BBOEBHBQSJMQNEFOQBQJFSFOLBSUPOPVEFNFUB
MFO PQBGSPFQ
7SJKEBHBQSJMIVJTWVJMFOHGU
.BBOEBHBQSJMTOPFJIPVU
Donderdag 27 april: pmd (verschuiving omwille van
GFFTUEBHPQNFJ
Vrijdag 28 april: huisvuil en gft
.FMEJOHFO LMBDIUFO WSBHFOPGTVHHFTUJFTPWFSEFBGWBM
ophaling? 0800 97 0 97 of info@ecowerf.be
0QHFMFUDPOUBJOFSQBSLHFTMPUFOPQEJOTEBHBQSJM

(SBUJTmFUTHSBWFSFO

8PFOTEBHBQSJM WBOUPUV
(FNFFOUFMJKLF8FSLQMBBUTFO &OHFSTUSBBU &SQT,XFSQT

Ombudslijn gemeente

3FHJTUSFFSBQQBSBBU
Hier kunt u steeds een bericht inspreken of een vraag stellen.
6XPSEUEBOOBEJFOHFDPOUBDUFFSEPQIFUEPPSVWFSNFMEF
telefoonnummer.

(FNFFOUFMJKLDSJTJTOVNNFS

"OUXPPSEBQQBSBBU
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:
t FMFLUSPOJTDIWJBFFOGPSNVMJFSPQXXXBJSQPSUNFEJBUJPOCF
t QFSGBY
t QFS CSJFG 0NCVETEJFOTU WPPS EF MVDIUIBWFO #SVTTFM
/BUJPOBBM $JUZ"USJVN 7PPSVJUHBOHTUSBBU #SVTTFM

Wachtdiensten allerlei

-PLBMF QPMJUJF )FS,P LBOUPPSVSFO  o     PG
info@politieherko.be – www.politieherko.be
-PLBMFQPMJUJF ESJOHFOEFPQSPFQFO PG
"XFM ,JOEFSFO+POHFSFOUFMFGPPO 
"NCVMBODFCSBOEXFFS
Vragen over de overheid 1700
&MFLUSJDJUFJUTQBOOF  
(BTSFVL  
4USBBUMBNQTUVL  PGXXXTUSBBUMBNQFOCF
Ombudsdienst Eandis 0800 6 00 01
8BUFSEJFOTU%F8BUFSHSPFQ WSPFHFS7.8 &,&7.&EFFM,0
02 238 96 99
8BUFSEJFOTU*87#DFOUSVN,0 LBOUPPSVSFO o
 OBV
.JYU*$45FMFOFUEJTUSJCVUJFQBOOFT
4UPSJOHSJPMFSJOHTTUFMTFM
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Gemeenteraad
GEMEENTERAAD VAN 6 MAART 2017
t De gemeenteraad nam met hoogdringendheid kennis van de
agenda van de buitengewone algemene vergadering van Vivaqua
WBONBBSUFOCFTMJTUFPNEFHFNFFOUFMJKLFWFSUFHFOXPPSEJHFS
zich te laten onthouden tijdens de stemmingen van die vergadering.
t (FNFFOUFSBBETMJE3FOÏ%F#FDLFSXPSEUUPUIFUFJOEFWBOEFMFHJT
latuur aangesteld als waarnemend voorzitter van de gemeenteraad
wanneer de burgemeester afwezig is.
t %F HFNFFOUFSBBE LFVSEF IFU BBOHFQBTUF NFFSKBSFOQMBO 
FOIFUCVEHFUWBOIFU8FM[JKOTIVJT 0$.8 HPFE
t %F HFNFFOUFSBBE OBN LFOOJT WBO IFU QSPDFTWFSCBBM WBO LBT
nazicht van de gemeente op 31 januari 2017.
t %FHFNFFOUFSBBECFTMJTUFPNEFmOBODJÑMFUPFMBHFWPPSEFWFSTDIJM
lende gemeentelijke raden voor het werkingsjaar 2017 te verlengen.
t De gemeenteraad werd geïnformeerd over de voortgang van het interne
controlesysteem van de diensten van de gemeente en het Welzijnshuis
tijdens het jaar 2016. Het gemeenschappelijk managementteam heeft
verschillende verbeteracties voor de organisatie geformuleerd, prioritei
ten toegekend en actieverantwoordelijken aangeduid. Deze verbeterac
ties worden vanaf 2017 concreet uitgewerkt en uitgevoerd.
t /BBSBBOMFJEJOHWBOIFUPOUTMBHWBO#BSU/FWFOTVJUEFSBBEWBO
CFTUVVS WBO &DP8FSG WFSLPPT EF HFNFFOUFSBBE *MTF %F ,ÏF BMT
nieuwe gemeentelijke afgevaardigde.
t De gemeenteraad keurde een aangepast reglement goed voor de
kermissen in de gemeente.
t %FHFNFFOUFSBBELFVSEFFFOSFHMFNFOUHPFEWPPSFFOmOBODJÑMFUFHF
moetkoming onder de vorm van een ristorno van een gedeelte van de
onroerende voorheﬃng. Omwille van de stijgende woningprijzen is het
moeilijk voor mensen uit eigen streek om een woning of appartement aan
te kopen in de buurt waar zij opgroeiden. Het gemeentebestuur wenst
met deze maatregel betaalbaar wonen in Kortenberg voor mensen met
een lokale binding te ondersteunen. Van 6 maart 2017 tot 31 december
[VMMFO KPOHF HF[JOOFOEJFJO,PSUFOCFSHFFOFJHFOXPOJOHLPQFO
als permanente verblijfplaats onder bepaalde voorwaarden een terugbe
taling kunnen krijgen van een gedeelte van de onroerende voorheﬃng.
t %FHFNFFOUFSBBEOBNLFOOJTWBOEFKBBSWFSTMBHFOWBOEF(F$P3P
WPPSFO
t %FHFNFFOUFSBBELFVSEFEFEFFMOBNFBBOFFOTBNFOHFWPFHEF*$5
PQESBDIUWBO7*$503 7MBBNTF*$50SHBOJTBUJF HPFE)JFSEPPS[BM
de gemeente Kortenberg generieke softwarebouwstenen kunnen

t

t

t

t

aankopen via een aankoopbestek dat door de gemeente Aalter werd
uitgeschreven ten behoeve van de steden en gemeenten die aan deze
TBNFOHFWPFHEFPQESBDIUWBO7*$503EFFMOFNFO
Het schepencollege keurde op 17 februari 2017 een oﬀerte van Ean
dis goed om in de Schoonaardestraat het laagspanningsnet onder
HSPOETUFCSFOHFOFOFSEFPQFOCBSFWFSMJDIUJOHUVTTFOEF%PSQT
TUSBBUFOEF"MGPOT%FXJUTUSBBUUFWFSOJFVXFO%FHFNFFOUFSBBE
nam kennis van deze beslissing en bekrachtigde ze.
De gemeenteraad keurde het ontwerpdossier, de opdrachtdocu
menten en de raming van het studiebureau Technum nv voor de
aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel in de Sterrebeekse
TUFFOXFHHPFE%FLPTUQSJKTXPSEUHFSBBNEPQ FVSP
Het geraamde aandeel voor de gemeente Kortenberg bedraagt
 FVSP XBBSWBO FVSPTVCTJEJFFSCBBS[JKOWBO
VJU EF7.. %F[F CFESBHFO [JKO JODMVTJFG CUX %F PQESBDIU [BM
gegund worden door een open aanbesteding gepubliceerd door
"RVBmO%FXFSLFO[VMMFOJOIFUOBKBBSWBOWBOTUBSUHBBO%F
bewoners van de Sterrebeeksesteenweg werden in januari geïnfor
meerd over deze werken tijdens een bewonersvergadering.
De gemeenteraad keurde de opdrachten en de bestekken voor het jaar
lijks onderhoud, de keuringen en controles van diverse apparaten of
JOTUBMMBUJFT JO HFNFFOUFMJKLF HFCPVXFO HPFE WPPS EF QFSJPEF 
%FLPTUFOXPSEFOSFTQFDUJFWFMJKLHFSBBNEPQFVSPWPPSIFU
jaarlijks onderhoud van de verwarmingsinstallaties, op 36.300 euro voor
het keuren van personenliften, hefwerktuigen, lasposten en aanverwan
UFO  PQ  FVSP WPPS IFU POEFSIPVE WBO EF XBUFSPOUIBSEFST  PQ
FVSPWPPSIFUPOEFSIPVEWBOEFCSBOEBMBSNJOTUBMMBUJFTFOSPPL
MVJLFOFOPQFVSPWPPSEFXFUUFMJKLFDPOUSPMFTWBOEFWFJMJHIFJET
verlichting. Deze bedragen zijn inclusief btw. Alle opdrachten zullen
worden gegund bij onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking.
0PLWPMHFOEFQVOUFOXFSEFOCFTQSPLFOJOUFSDPNNVOBMFT HFCPPSUF
CPTFOVSOFOPGIFSEFOLJOHTCPT EFTUBOEWBO[BLFOCJKEFIFS
bestemming van de kerk van Kortenberg, enkele bijkomende vragen
OBBSBBOMFJEJOHWBOEFXFHFOJTFOSJPMFSJOHTXFSLFO4UFSSFCFFLTF
steenweg, een verkeersbord aan de Leuvensesteenweg, de commotie
die ontstaan is over de mandaten in de verschillende intercommuna
MFT EFIFSCFTUFNNJOHWBOEF0O[F-JFWF7SPVXFLFSL EFQMBOOFO
WPPSFFO#*/JO7SFCPT EFmFUTSPVUFUVTTFO"SNFOEBBMFOEFTDIPPM
in Everberg en de politieke mandaten.

Volgende gemeenteraad
.BBOEBHNFJ
De gemeenteraad start om 20 u. en is openbaar.
De volledige verslagen van de gemeenteraad vindt u, na goedkeuring door de gemeenteraad, op de gemeentelijke webstek: www.kortenberg.be
0OUWBOHUVWPPSBGHBBOEBBOEFHFNFFOUFSBBET[JUUJOHFOHSBBHQFSFNBJMEFBHFOEB (FFGEBOFFOTFJOUKFBBOEFEJFOTU4FDSFUBSJBBUWJB
secretariaat@kortenberg.be.
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GEMEENTEBESTUUR

OVERZICHT MANDATEN KORTENBERGSE GEMEENTERAADSLEDEN

/BBSBBOMFJEJOHWBOBMMFDPNNPUJFEJFFSEFWPPSCJKFNBBOEFOJTHFXFFTUPWFSNBOEBUFOFOCJKIPSFOEFWFSHPFEJOHFO[JKOUSBOTQBSBOUJFFO
openheid een evidentie. De lijst van de aanstellingen voor intergemeentelijke en andere samenwerkingsverbanden die door de gemeenteraad
WBO,PSUFOCFSHXFSEFOCFTMJTU BMTPPLWPPSEFHFNFFOUFMJKLFSBBETDPNNJTTJFT NFUEFCJKIPSFOEFWFSHPFEJOH IFUCSVUPCFMBTUCBBSCFESBH 
WJOEUVPQXXXLPSUFOCFSHCF #FTUVVS0WFS[JDIUNBOEBUFO &FOPWFS[JDIUWBOÈMMFNBOEBUFOQFSVJUWPFSFOENBOEBUBSJT PPLEFHFOFEJF
niet door de gemeenteraad werden beslist, is terug te vinden op www.cumuleo.be.

Burgerzaken
GEMEENTEBESTUUR

OP WELKE TOELAGEN HEBT U RECHT?

)FCUVIFUmOBODJFFMXBUNPFJMJKLFS EBOLVOUVSFLFOFOPQEFHFNFFOUF&S[JKOFFOBBOUBMUPFMBHFOXBBSVPOEFSCFQBBMEFWPPSXBBSEFOWBOLVOU
genieten. We zetten ze hier op een rijtje:
TERUGBETALING TELEFOONKOSTEN
Wat?
%FUVTTFOLPNTUCFESBBHUNBYJNBBMFVSPQFSKBBS;FXPSEUOJFU NFFS 
verleend als de begunstigden genieten van een identieke tussenkomst
WBOXFHFÏÏOPGBOEFSQVCMJFLPGQSJWBBUSFDIUFMJKLPSHBOJTNF
Komt u in aanmerking?
+B BMTV
  PQKBOVBSJJOHFTDISFWFOXBTJOIFUCFWPMLJOHTSFHJTUFSWBO
de gemeente Kortenberg,
  WBOIFUTPDJBBMUFMFGPPOUBSJFGHFOJFUFOV
B  EFMFFGUJKEWBOKBBSCFSFJLUIBEPQEFDFNCFS PG
C  HFIBOEJDBQUCFOU CMJKWFOEHFIBOEJDBQU FOUFOWPMMF
jaar was op 31 december 2016.
Hoe aanvragen?
t In de maand april (aanvragen die later binnenkomen,
worden niet in aanmerking genomen)
t Op voorlegging van de nodige bewijsstukken (telefoonfactuur waarop
EVJEFMJKLXPSEUWFSNFMEEBUVSFDIUIFCUPQIFUTPDJBBMUFMFGPPOUBSJFG 
t Als het de eerste keer is dat u een aanvraag indient, komt u langs
bij de dienst Burgerzaken om uw dossier in orde te brengen.
t De volgende jaren volstaat het uw eerste factuur van het jaar van de
aanvraag op te sturen – dit jaar is dat dus de eerste factuur van 2017.
Richt uw schriftelijke aanvraag tot de burgemeester van Kortenberg
"ENJOJTUSBUJFG$FOUSVN %S7%F8BMTQMFJO ,PSUFOCFSH 

SOCIAALPEDAGOGISCHE PREMIE
Wat?
Een premie van 200 euro per jaar voor ouders die hun kind met een
[XBSFIBOEJDBQ KBBS UIVJTWFS[PSHFO
Komt u in aanmerking?
+B BMTV
t PQKBOVBSJNJOTUFOTÏÏOKBBSJO,PSUFOCFSHXPPOU
t NJOTUFOTJOWBMJEJUFJUWBOVXLJOELVOUCFXJK[FO HFUVJH
TDISJGUEPLUFSTQFDJBMJTUWPMTUBBU
t FFOOFUUPCFMBTUCBBSJOLPNFOIFCUWBOOJFUIPHFSEBO 
FVSP  FVSPQFSQFSTPPOUFOMBTUF &FOGPUPLPQJFWBO
het aanslagbiljet geldt als bewijs.
Hoe aanvragen?
t Ieder jaar in de maand april (aanvragen die later binnenkomen, worden niet in aanmerking genomen)
t 0QWPPSMFHHJOHWBOEFOPEJHFCFXJKTTUVLLFO [JFIJFSCPWFO 
t 3JDIUVXTDISJGUFMJKLFBBOWSBBHUPUEFCVSHFNFFTUFSWBO,PSUFO
CFSH "ENJOJTUSBUJFG$FOUSVN %S7%F8BMTQMFJO ,PS
UFOCFSH 

Meer info
%JFOTU#VSHFS[BLFO  CVSHFS[BLFO!LPSUFOCFSHCF
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HEBT U RECHT OP EEN SOCIALE CORRECTIE VOOR DIFTAR?

Zijn er in uw gezin kinderen tot de leeftijd van 2 jaar, inge
schreven in de bevolkingsregisters van Kortenberg? Dan wordt uw
%JG5BSSFLFOJOHÏÏONBBMQFSKBBS UPFTUBOEPQKBOVBSJWBOIFUEJFOTU
KBBS BBOHFWVMENFUFFOCFESBHWBOFVSPQFSNBBOEPGFVSPQFS
KBBS%JUHFCFVSUBVUPNBUJTDI6IPFGUIJFSWPPSOJFUTUFEPFO
Gebruikt u voor uw persoonlijk welzijn incontinentiemateriaal? %BO XPSEU VX %JG5BSSFLFOJOH ÏÏONBBM QFS KBBS BBOHFWVME
met een bedrag van 10 euro per maand of 120 euro per jaar (toe
TUBOEPQKBOVBSJWBOIFUKBBSXBBSJOEFBBOWSBBHXPSEUJOHFEJFOE 
Het bedrag wordt enkel uitbetaald als u de dienst Burgerzaken een
attest bezorgt van uw behandelende arts dat u incontinentiemateri
aal moet gebruiken. Staat op uw attest de vermelding ‘Permanent’?
Dan moet u niet jaarlijks een nieuwe aanvraag indienen.
Veroorzaakt uw ziektebeeld een aanzienlijke hoeveelheid
extra huisvuil, net zoals bij incontinentie? Dan kan het schepen
college beslissen hetzelfde bedrag toe te kennen als bij incontinen
tie, mits voorlegging van de nodige bewijsstukken.
Geniet u als gepensioneerde, weduwe, weduwnaar, wees of invalide van een verhoogde tegemoetkoming van de mutualiteit?
t Bestaat uw gezin uit minstens twee personen? Dan wordt
VX %JG5BSSFLFOJOH WPPS ÏÏONBBM QFS KBBS BBOHFWVME NFU FFO
bedrag van 3 euro per maand of 36 euro per jaar.
t De DifTarrekening van een éénpersoonsgezinXPSEUÏÏONBBM
QFSKBBS UPFTUBOEKBOVBSJWBOIFUEJFOTUKBBS BBOHFWVMENFU
FFOCFESBHWBO FVSPQFSNBBOEPGFVSPQFSKBBS
Hiervoor bezorgt u aan de dienst Burgerzaken een attest van het zie
kenfonds dat aantoont dat u geniet van de verhoogde tegemoetko
ming van de mutualiteit.

Dien uw aanvraag voor een sociale correctie in uiterlijk op 1 december van het jaar waarvoor de aanvraag geldt. Doe dit
t door uw aanvraag per post te versturen naar de Dienst Burgerzaken,
Dr. V. De Walsplein 30, 3070 Kortenberg, of
t EPPSIFUUF MBUFO CF[PSHFOBBOPO[FMPLFUUFO
Wat gebeurt er dan?
t Het gemeentebestuur bezorgt jaarlijks een lijst van de begunstig
den aan EcoWerf.
t EcoWerf vult uw DifTarrekening aan met het bedrag van de aan u
UPFHFLFOEFTPDJBMFDPSSFDUJF T 
t De sociale correcties worden alleen toegekend als er voor uw adres
een aansluitpunt bij EcoWerf gekend is.
t Het bedrag van de toegekende sociale correctie kan nooit hoger zijn
dan de totale kost van de huisvuilophaling tijdens het dienstjaar
waarvoor u de aanvraag indient.
Meer info
%JFOTU#VSHFS[BLFO  burgerzaken@kortenberg.be

Milieu
GEMEENTEBESTUUR

ZAAI EEN BLOEMENAKKER IN KORTENBERG EN ONDERSTEUN DE BIJEN!

De bij is de belangrijkste natuurlijke helper bij de bestuiving van veel
XBBSEFWPMMFMBOEFOUVJOCPVXHFXBTTFOFOXJMEFnPSB8JTUVEBUEF
meeste gekweekte fruitsoorten afhankelijk zijn van kruisbestuiving
door de honingbij? In de loop van de voorbije jaren luidde de alarmklok

rond de afname van de bijenpopulaties alsmaar luider. Dit is een ver
IBBMWBOWFSMJFTWPPSMBOEFOUVJOCPVXÏOCJPEJWFSTJUFJU%FQSPWJODJF
7MBBNT#SBCBOUQSPNPPUTBNFONFUEFHFNFFOUF,PSUFOCFSHEFBBO
leg van bloemenakkers.

Zoeklicht · Kortenberg
april 2017

6
Wat kunt u doen?
Nestjes voor bijtjes
/BBTUWPMEPFOEFWPFETFMIFCCFOCJKFOPPLCFIPFGUFBBOFFOOFTU MJFGTU
in de nabijheid van bloemrijke planten.
6LVOUVXTUFFOUKFCJKESBHFOEPPS
t CJKFOIPUFMTPGLBTUKFTUFQMBBUTFOJOEFUVJO
t EPEFQMBOUFONFUIPMMFTUFOHFMTPGVJUHFIPMEFCPNFOUFCFIPVEFO
t [FMGCMPLLFOIPVUNFUHBUFOJOUFWPPS[JFO
t rietmatten te integreren in de tuin.
Zaai een bloemenakker
De gemeente geeft gratis 200 zakjes bloemenzaad weg. In elk
[BLKF[JUHSBN[BBE HFOPFHPNFFON¤NFFJOUF[BBJFO
Hierin zit een divers mengsel van stuifmeelrijke bloemen, de ideale
maaltijd voor bijen. Bovendien kunt u zelf genieten van een kleurrijke
bloemenpracht vanaf de lente tot het najaar. Zaaien kan vanaf april tot
eind augustus.
De zakjes kunnen tijdens de openingsuren afgehaald worden
bij het onthaal van het Administratief Centrum, vanaf 3 april.
Er zal 1 zakje per aanvrager per adres meegegeven worden.
/BEFBDUJFXPSEUFFOLBBSUPQHFNBBLUNFUEBBSPQBMMFQFSDFMFOJOEF
gemeente waar dit bloemenzaad werd gezaaid.
.FFSJOGP *OEFCSPDIVSFACMPFNFUKFTFOCJKUKFT FFOEVVS[BNFMJFGEF
[JKOIBOEJHFXFFUKFTFOUJQTWFS[BNFMEPNEFCMPFNFOFOCJKFOUFIFM
QFO%F[FJTUFSVHUFWJOEFOWJBXXXLPSUFOCFSHCF .JMJFV BBOIFU
onthaal en in de bibliotheek.

GEMEENTEBESTUUR

HONDEN AAN DE LIJN

Veel mensen beleven veel plezier aan het houden van een hond. De
vriendschap en de onvoorwaardelijke trouw van hun viervoeter is voor
IFOWBOHSPPUCFMBOH.BBSFS[JKOPPLIFFMXBUNFOTFOEJFIJOEFS
POEFSWJOEFOWBOIPOEFO/JFUBMMFFOEFPWFSMBTUWBOIPOEFOQPFQJT
een bron van irritatie, maar ook het niet aanlijnen van het dier kan voor
problemen zorgen.
/JFUBMMFFOLJOEFSFOFOWPMXBTTFOFO[JKOWBBLCBOHWPPSPOCFLFOEF
viervoeters. Ook broedende vogels en andere dieren ondervinden last
WBOSPOETOVõFMFOEFIPOEFO)POEFOEJFEPPSEFBLLFSTMPQFO LVO
nen aanzienlijke schade veroorzaken aan gewassen, wat dan weer een
impact heeft op de opbrengst en broodwinning van onze landbouwers.
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#PWFOEJFOLVOOFOPPLXFJEFEJFSFOBOHTUJHSFBHFSFOFOIJFSEPPSFSO
stige blessures oplopen.

;PBMTJOBSUJLFMWBOIFUQPMJUJFSFHMFNFOUTUBBUWFSNFME NPFUFFO
hond op het openbaar domein in Kortenberg altijd aangelijnd zijn.

Wees een verantwoordelijke hondeneigenaar en begrijp dat niet iedereen
het op prijs stelt ongevraagd benaderd te worden door uw hond. Hou er
rekening mee dat niet iedereen een hondenvriend is, dat niet elk kind
werd aangeleerd hoe vreemde honden te benaderen en heb respect voor
het leven van andere dieren en de broodwinning van de landbouwers.

(PFEPNXFUFOJFEFSKBBSXPSEFOFSJOEFQPMJUJF[POF)FS,P
("4QSPDFTTFOWFSCBBMPQHFTUFMEPNEBUEJFSFOPOCFIFFSEMPT
MPQFO&FO("4CPFUFIJFSWPPSCFESBBHUNBYJNBBMFVSP

Infrastructuurprojecten
GEMEENTEBESTUUR

HERSTELLING RIOLERING HOFSTRAAT

In 2016 werden we meermaals geconfronteerd met grondverzakkingen in
de Hofstraat. Ook maakten buurtbewoners melding van sterke trillingen in
EFTUSBBU%F[FWFS[BLLJOHFOXFSEFOTUFFETMPLBBMBBOHFQBLUEPPS"RVBmO
PGEPPSEFHFNFFOUFMJKLFEJFOTU8FHFOFO(SPFO)FUCFTUVVSCFTMPPUPN
het volledige rioleringsstelsel aan een cameraonderzoek te onderwerpen.
%JU DBNFSBPOEFS[PFL CSBDIU IFFM XBU NBOLFNFOUFO BBO IFU SJPMF
SJOHTTUFMTFMBBOIFUMJDIU4MFDIUVJUHFWPFSEFIVJTBBOTMVJUJOHFO POEFS
broken stukken buis, scheuren en doorboringen van de buis waren
zichtbaar over een lengte van ongeveer 200 meter. Het advies van
"RVBmOXBTEBOPPLPNEFCFTUBBOEFSJPMFSJOHVJUUFCSFLFOFOUF
vervangen door een nieuwe riolering.
Aangezien er voor deze werkzaamheden geen budgetten stonden
ingeschreven werd dit dossier ter goedkeuring aan de gemeenteraad

Voor, tijdens en na de werken

WPPSHFMFHENFUFFOQSPDFEVSFWBOIPPHESJOHFOEIFJE%FHFNFFOUF
raad en de hogere overheid stemden beide in met deze procedure en
PQEJFNBOJFSLPOEFOEFXFSLFOTOFMEPPS"RVBmOBBOFFOBBOOFNFS
opgedragen worden.
Begin november gingen de werkzaamheden in de Hofstraat van start.
%FSJPMFSJOHXFSEWBOBGIFULSVJTQVOUNFUEF,POHPTUSBBUUPUEFMBBU
TUFJOTQFDUJFQVUWPPSIFULSVJTQVOUNFUEF(VMEFOEFMMFWPMMFEJHWFS
nieuwd. Ook werden alles huisaansluitingen op deze nieuwe riolering
WFSOJFVXE7JWBRVBNBBLUFWBOEFHFMFHFOIFJEHFCSVJLPNFFOBBO
UBMIVJTFMJKLFBGUBLLJOHFOUFWFSOJFVXFO/BPOHFWFFSUXFFNBBOEFO
werken werd er tenslotte een nieuwe asfaltlaag over de werkzone
HFHPUFO0QEF[FNBOJFSIPQFOXFEFGJOJUJFGWFSMPTUUF[JKOWBOWFS
zakkingen of andere mogelijke schadevorming in dit gedeelte van de
Hofstraat.
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Ruimtelijke Ordening
INFOAVOND: ‘WAT ALS MIJN OUDE VERWARMINGSINSTALLATIE AAN VERVANGING TOE IS?
GEMEENTEBESTUUR

Met steun van de provincie Vlaams-Brabant

Waar houdt u rekening mee als u een verwarmingsinstallatie geheel of
gedeeltelijk vervangt? Deze infosessie geeft meer inzicht in de werking
van een installatie en haar onderdelen. Zowel radiatoren, convectoren
BMTWMPFSXBSNJOHFOXBOEWFSXBSNJOHLPNFOBBOCPE6LSJKHUFFO
PWFS[JDIUWBOLFUFMTPQWFSTDIJMMFOEFFOFSHJFCSPOOFO7FSEFSJTFSBBO
EBDIUWPPSFFOPQUJNBMFSFHFMJOHWBOIFUWPMMFEJHFTZTUFFNFOEFLPQ
peling met sanitair warm water. Daarnaast krijgt u ook nog een kort
overzicht van alle gemeentelijke energiepremies.
Woonwijzer, de gemeente Kortenberg en het Provinciaal Steunpunt
Duurzaam Bouwen nodigen u van harte uit op deze infosessie.
Dinsdag 18 april, 19.30 u.
Administratief Centrum, Zaal Blauwgrond, 3de verdieping
(SBUJT
.FFSJOGPFOJOTDISJKWFO8PPOXJK[FS 
LPSUFOCFSH!XPPOXJK[FSNJEEFOCSBCBOUCFPG

GEMEENTEBESTUUR

DE OMGEVINGSVERGUNNING

Sinds 23 februari 2017 zijn milieuvergunningen en stedenbouwkundige
WFSHVOOJOHFOHFÕOUFHSFFSEJOEFPNHFWJOHTWFSHVOOJOH%FPNHFWJOHT
vergunning verenigt en vervangt de stedenbouwkundige vergunning en
EFNJMJFVWFSHVOOJOH&MLFWFSHVOOJOHEJFWFSHVOOJOHTQMJDIUJHFTUFEFO
CPVXLVOEJHFIBOEFMJOHFOFOPGEFWFSHVOOJOHTQMJDIUJHFFYQMPJUBUJFWBO
ingedeelde inrichtingen en activiteiten omvat, zal onder de noemer
omgevingsvergunning vallen. Er zullen nog altijd projecten zijn die louter
TUFEFOCPVXLVOEJH PG MPVUFS NJMJFVIZHJÑOJTDIF BTQFDUFO CFWBUUFO
Er zullen projecten zijn die beide bevatten die onlosmakelijk met elkaar
verbonden zijn. In alle gevallen gaat het om een omgevingsvergunning.

Wijziging inwerkingtreding omgevingsvergunning
0QKBOVBSJIFFGUIFU7MBBNT1BSMFNFOUIFUEFDSFFUPWFSEF
regels tot implementatie van de omgevingsvergunning aangenomen.
%JUEFDSFFU[BMFFSTUEBBHTEPPSEF7MBBNTF3FHFSJOHXPSEFOCFLSBDI
tigd en in het Belgisch Staatsblad verschijnen.

Op de website www.omgevingsloket.be van de Vlaamse overheid vindt
u de gewijzigde procedures, de bijhorende regelgeving, handleidingen
enzovoort. Een omgevingsdossier indienen kan sinds 23 februari 2017
ook via het digitaal loket van de Vlaamse overheid.

Gemeentelijk niveau: start op 1 juni 2017
Het omgevingsloket van de Vlaamse overheid en het programma van de
softwareleverancier waren niet voldoende uitgerust om op 23 februari te
starten met de omgevingsvergunning. Daarom besliste de gemeente

Vlaams en provinciaal niveau: start op 23 februari 2017
%PTTJFSTXBBSWPPSEF7MBBNTF3FHFSJOHPGEFEFQVUBUJFJOFFSTUFBBO
leg bevoegd zijn – op basis van de regels van het decreet betreﬀende
de omgevingsvergunning – worden vanaf 23 februari 2017 behandeld
volgens de procedure van het omgevingsvergunningendecreet.
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Kortenberg, net als de meeste andere gemeenten, om de implementatie
van de omgevingsvergunning uit te stellen tot 1 juni 2017.
Wat vanaf 23 februari 2017 voor de gemeente Kortenberg?
De procedures die geldig waren op 22 februari 2017, moeten gevolgd
XPSEFO EVTEFSFHFMTEJFWBOUPFQBTTJOHXBSFOWPPSEFJOXFSLJOHUSF
ding van de omgevingsvergunning.
De volgende zaken zijn wel veranderd op 23 februari 2017:
t Aanvragen met verplichte medewerking van een architect moeten
digitaal worden ingediend op het huidige loket van de digitale
bouwaanvraag van de Vlaamse overheid.
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t Aanvragen die de bijzondere procedure volgen moeten digitaal
XPSEFOJOHFEJFOEPQIFUIVJEJHFMPLFUWBOEFEJHJUBMFCPVXBBO
vraag van de Vlaamse overheid.
t De nieuwe indelingslijst voor ingedeelde inrichtingen of activiteiten
is van toepassing.
Op de website www.omgevingsloket.be van de Vlaamse overheid vindt
u het decreet over de implementatie van de omgevingsvergunning en
een handig schema om te bepalen welke procedures wanneer moeten
gevolgd worden.

Voordelen van een digitale bouwaanvraag:
t De digitale bouwaanvraag en de omgevingsvergunning zullen het papierwerk bij zowel de aanvrager als de gemeente sterk verminderen.
t 6IPFGUEF[FMGEFJOGPSNBUJFOPHTMFDIUTÏÏOLFFSUFHFWFO6NPFUVXEPTTJFSOJFUNFFSJONFFSEFSFFYFNQMBSFOJOEJFOFO
t 6LVOUPQFMLNPNFOUWBOEFEBHVXBBOWSBBHJOEJFOFOFOOJFUNFFSFOLFMUJKEFOTEFPQFOJOHTVSFOWBOEFHFNFFOUFEJFOTUFO
t Via het digitaal loket kunt u uw aanvraag continu raadplegen en opvolgen.
t Ook de beslissing verloopt digitaal.
Hoe werkt het?
Het omgevingsloket werkt met een login op basis van uw identiteitskaart. Om een aanvraag in te dienen, moet u dus beschikken over een
F*%LBBSUMF[FSPGPWFSFFOUPLFO&YUSBTPGUXBSFJTOJFUWFSFJTU

BENOVEREN IN 2017: ONTDEK DE NIEUWE TOTAALRENOVATIEBONUS!
De Totaalrenovatiebonus is een premie die de Vlaamse overheid heeft
JOHFWPFSEPNNFOTFOUFTUJNVMFSFOPNXPOJOHFOPQFFOTZTUFNBUJ
sche en allesomvattende manier energiezuiniger te maken.
Het principe van de totaalrenovatiebonus is dat als in een bestaande woning
of een bestaand appartement na 1 januari 2017 en binnen een periode van
WJKGKBBSNJOTUFOTESJFWBOEFPOEFSTUBBOEF[FWFOFOFSHJFCFTQBSFOEFJOWFT
UFSJOHFO XPSEFO VJUHFWPFSE  FFO WPVDIFS PG #&/0QBTT #&/0 CFUFS
SFOPWFSFO  LBO XPSEFO HFBDUJWFFSE %BO LVOU V BBOTQSBBL NBLFO PQ
UPUBBMSFOPWBUJFCPOVTTFOCPWFOPQEFJOEJWJEVFMFQSFNJFTEJFVWJBEJTUSJCV
tienetbeheerder Eandis kan krijgen voor deze ingrepen.

Om aanspraak te maken op de totaalrenovatiebonus, moet u binnen de
WJKGKBBSJOWFTUFSFOJOESJFPGNFFSWBOEF[FWFOWPMHFOEFFOFSHJFCFTQB
rende ingrepen:
t EBLPG[PMEFSJTPMBUJF NJOTUFOTN¤FOIFUWPMMFEJHFEBLPGEF
volledige zoldervloer moet geïsoleerd zijn volgens de voorwaarden
WBOEFQSFNJF
t muurisolatie aan de buitenkant, aan de binnenkant of via de spouw
NJOTUFOTN¤FOBMMFNVSFOCJOOFOIFUCFTDIFSNEWPMVNFWBO
de woning moeten geïsoleerd zijn volgens de voorwaarden van de
QSFNJF
t WMPFS PG LFMEFSQMBGPOEJTPMBUJF NJOTUFOT  N¤ FO EF WPMMFEJHF
vloer of het volledige kelderplafond moet geïsoleerd zijn volgens de
WPPSXBBSEFOWBOEFQSFNJF
t OJFVXFCFHMB[JOH NJOTUFOTN¤FOBMMFCFHMB[JOHJOEFXPOJOH
NPFUFFO6XBBSEFIFCCFOWBONBYJNBBM 8N¤,
t een zonneboiler
t een warmtepomp
t een ventilatiesysteem (indien het een systeem is dat warmte haalt
VJUEFBGWPFSMVDIUPNEFUPFWPFSMVDIUPQUFXBSNFOPGFFOWSBBH
gestuurd ventilatiesysteem, het ventilatiesysteem moet voor de
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WPMMFEJHFXPOJOHHFCSVJLUXPSEFOFOFSJTTUFFETFFOEFCJFUTNF
UJOHOPEJHPNEFXFSLFMJKLFEFCJFUFOUFTUBWFO
Het bedrag hangt af van het aantal werken dat u laat uitvoeren. Wie
binnen de vijf jaar drie ingrepen combineert, krijgt boven op de
JOEJWJEVFMFQSFNJFTFFOCPOVTWBOFVSP1FSCJKLPNFOEFJOWFTUF
SJOHTUJKHUEFCPOVTCJKLPNFOEFVSPWPPSWJFSJOHSFQFO  euro
extra bij vijf investeringen en nog eens 1.000 euro meer na de zesde.
Voor de zevende bijkomende investering kan er nog eens 1.000 euro

CJKLPNFO [PEBUEFFYUSBQSFNJFJO[JKOUPUBMJUFJUFFOCFESBHWBO
euro kan zijn. Voor renovaties in een appartement krijgt u de helft van
deze bedragen.
-FUPQ1FSXPOJOHFOXPPOFFOIFJELBONBBSÏÏOWPVDIFSXPSEFO
HFBDUJWFFSE%F[FWPVDIFSCMJKGUWFSCPOEFOBBOEFXPOJOHPGXPPO
eenheid en de voucher is enkel geldig voor bestaande woningen die op
het elektriciteitsdistributienet zijn aangesloten voor 2006 of met
bouwaanvraag voor 2006.

Meer info over dit artikel of over wonen in het algemeen krijgt u bij het woonloket van Woonwijzer:     
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 enkel op afspraak
WBOUPUV EJFOTU3VJNUFMJKLF0SEFOJOH FFSTUFWFSEJFQJOH"ENJOJTUSBUJFG$FOUSVN 0PLFFOIVJTCF[PFLJTNPHFMJKLOBBGTQSBBL

Dienstencentrum
GENIET VAN EEN LEKKER PAASDINER MET BINGO
Op dinsdag 18 april organiseert het Dienstencentrum Kortenberg
BBOTMVJUFOEPQFFOIFFSMJKLQBBTEJOFSFFOmKOFCJOHPOBNJEEBH0QIFU
NFOVTUBBOBDIUFSFFOWPMHFOTLPOJOHJOOFTPFQ MBNTCVSHFSNFUCPPO
UKFTFOHSBUJOFODPVQFBEWPDBBU#FOUVWBOEFQBSUJK %FEFFMOBNF
QSJKTCFESBBHUFVSP NBBMUJKEFOCJOHPJOCFHSFQFO)FU%JFOTUFODFO
trum zorgt voor de prijzen, u voor het winnersgeluk.
Praktisch
Dinsdag 18 april
OC Berkenhof, Cultuurzaal
%FVSFOPQFOPNVPNVTUBSUEFNBBMUJKE
(SBBHJOTDISJKWFOWØØSBQSJM
NFUWFSNFMEJOHNBBMUJKENFUCJOHP
.FFSJOGPPGJOTDISJKWFOdienstencentrum@kortenberg.be
PG
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WEEK VAN DE VALPREVENTIE

‘Trap niet in de val’, voor en door senioren
In samenwerking met de Welzijnsraad
)FUWFSIBBMTQFFMU[JDIBGJOFFOBMMFEBBHTFMFFGSVJNUF&FOWFSUFHFO
woordiger komt op bezoek om het echtpaar te wijzen op de gevaren
EJFPNIFUIPFLKFMPFSFO*NNFSTÏÏOPQEFESJFQMVTTFSTWBMU
NJOTUFOTÏÏOLFFSQFSKBBS NFFTUBMNFUOBSFHFWPMHFO.FUFOLFMF
tips laat hij hen inzien hoe door kleine aanpassingen valincidenten
vermeden kunnen worden.
Bij het ouder worden wordt vallen echt een pijnlijke zaak. Wees
EBBSPNBDUJFGFOWFSIPPHVXWFJMJHIFJE#FHJOFSWBOEBBHOPHBBO
A5SBQOJFUJOEFWBM
#F[PFLOBIFUUPOFFMEFJOGPTUBOEPGCMJKGSVTUJHOBQSBUFOJOEF0OU
moetingsruimte.
Praktisch
.BBOEBHBQSJMWBOUPUV
OC Berkenhof, Cultuurzaal
FVSP LPQKFLPöFJOCFHSFQFO
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Sportactiviteitenkalender ‘Week van de valpreventie’
Maandag 24 april
Wandeling (55plus Kortenberg)
A,MFJOFXBOEFMJOHBBOFFONBUJHUFNQP ËLN NFUWFSUSFLPN
VBBO0$#FSLFOIPG PGAHSPUFXBOEFMJOH WPPSLMPFLFTUBQQFST
ËLN NFUWFSUSFLPNV
Volksdans (Seniorinas)
7BOUPUVJOEFUVSO[BBMWBO(FNFFOUFMJKLF#BTJTTDIPPM%F
/FHFOTQSPOH "OOPODJBEFOTUSBBUJO&WFSCFSH
%F4FOJPSJOBTJTFFOTFOJPSFOEBOTHSPFQEJFJFEFSFNBBOEBHWPMLT
dansen uit verschillende landen en streken aanleert, van Vlaanderen
UPU*TSBÑM*OGPCJK(BCZ-FBFSUT HBCZMFBFSUT!MJWFCFPG
Dinsdag 25 april
Fietstocht (55plus Kortenberg)
&FOLPSUFFOSVTUJHFmFUTUPDIU LN PGFFOMBOHFSFmFUTUPDIU
7FSUSFLPNVPQIFU%S7%F8BMTQMFJO
Badminton voor senioren (55plus Kortenberg)
#BENJOUPOWPPSTFOJPSFOWJOEUQMBBUTWBOUPUVJO0$0VE
(FNFFOUFIVJTUF&WFSCFSH
Woensdag 26 april
Tai Chi (Dienstencentrum)
Kom gerust uw kans wagen bij de beginners van 9 tot 10 u. in de
Cultuurzaal van OC Berkenhof, Blok A.
Het programma wordt aangepast aan het thema valpreventie.
Yoga (55plus Kortenberg)
:PHBJTFFO[BDIUFHZNOBTUJFLXBBSCJKSVTUFOCFIFFSTJOHWBOEFCFXF
gingen samen met een mentaal evenwicht tot harmonie leiden. De yoga
vindt plaats van 9.30 tot 10.30 u. in OC Berkenhof, Blok B, lokaal 1.6.
Donderdag 27 april
Sportelgym (Dienstencentrum)
$BSEJPWBTDVMBJSF PQXBSNJOH  TUSFUDIFO  WFSTPFQFMFOEF FO WFSTUFS
LFOEFPFGFOJOHFOWPPSEFTQJFSHSPFQFONFUBBOEBDIUWPPSDPÚSEJOB
tie, evenwicht, uithouding, kracht en lenigheid. De sportelgym vindt

QMBBUTWBOUPUVJO0$#FSLFOIPG #MPL" $VMUVVS[BBM)FUQSP
gramma wordt aangepast aan het thema valpreventie.
Stoelengymnastiek (Dienstencentrum)
De oefeningen worden zittend op een stoel uitgevoerd. Er komen ook
stapoefeningen en staande oefeningen met steun op de stoel aan
CPE%FTUPFMFOHZNOBTUJFLWJOEUQMBBUTWBOUPUVJOEF
Ontmoetingsruimte van de Serviceﬂats, Leuvensesteenweg 190. Het
programma wordt aangepast aan het thema valpreventie.
Body & balance (55plus Kortenberg)
&FO VOJFLF DPNCJOBUJF WBO POEFS NFFS ZPHB  FWFOXJDIUT FO
SFMBYBUJFPFGFOJOHFO WBOUPUVJO0$#FSLFOIPG #MPL
A, Cultuurzaal.
Badminton voor senioren (55plus Kortenberg)
#BENJOUPOWPPSTFOJPSFOWJOEUQMBBUTWBOUPUVJOHFNFFO
telijke sporthal Colomba.
Lijndansen (55plusKortenberg)
-JKOEBOTFOWJOEUQMBBUTWBOUPUVJO($$PMPNCB
Al deze sportactiviteiten zijn gratis.

Info en inschrijvingen
%JFOTUFODFOUSVN 0$#FSLFOIPG #FFLTUSBBUUF,PSUFOCFSH
$FOUSVNMFJEFS(FFSU(FWFSTPG
dienstencentrum@kortenberg.be
$POUBDUHFHFWFOTQMVT,PSUFOCFSH
3BZNPOEF%F$PTUFSPGHTNPG
QMVTTFSTLPSUFOCFSH!HNBJMDPN

Opgelet:
t Voorzie aangepast schoeisel voor de wandelingen.
t Voor gym, yoga en body & balance brengt u een matje mee.
t Voor de badmintonsessie is correct schoeisel met witte zool en
racket noodzakelijk.

Wenst u een overzicht van alle activiteiten van het Dienstencentrum? Schrijf u in op de elektronische nieuwsbrief van het Dienstencentrum via
de link onder aan de startpagina van www.welzijnshuiskortenberg.be, download de activiteitenbrochure op www.welzijnshuiskortenberg.be
%JFOTUFODFOUSVN"DUJWJUFJUFO PGWSBBHOBBSFFOQBQJFSFOFYFNQMBBSJOIFU%JFOTUFODFOUSVNJO0$#FSLFOIPG #FFLTUSBBUJO,PSUFOCFSH
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Politie
EEN SUPERFLITSPAAL IN HERKO: OPVALLEND MAAR DOELTREFFEND!
De politiezone HerKo huurde in november 2016 gedurende
twee weken een mobiele ﬂitscamera van de politiezone Zaventem. De ﬂitspaal werd naar HerKo gehaald om meer te kunnen
ﬂitsen op plaatsen waar te snel gereden wordt, zonder dat dit
extra personeelsinzet vraagt.
Kent u de LIDAR al?
De camera – LIDAR genaamd – is verplaatsbaar en controleert de klok
SPOEEFTOFMIFJEWBOQBTTFSFOEFWPFSUVJHFOJOCFJEFSJDIUJOHFO.FU
[JKONFUFSIPPHUFFOHFXJDIUWBO UPOJTIJKSFFETPQBGTUBOEHPFE
zichtbaar. Door deze omvang en zichtbaarheid behaalde de LIDAR het
EPFMXBBSWPPSIJKXFSEJOHF[FUQSFWFOUJFGXFSLFOFOCJKHFWPMHEFWFS
keersveiligheid verhogen. Een opvallend hoger percentage bestuurders
hield zich immers aan de toegelaten snelheid in vergelijking met een
controle door een anoniem bemand ﬂitsvoertuig van de politiezone.
Kortenberg
7BOUPUFONFUOPWFNCFSXFSEEF-*%"3HFQMBBUTUJOEF;BWFM
TUSBBUJO&SQT,XFSQTFFOMPDBUJFCJOOFOEFCFCPVXEFLPNNFUFFO
NBYJNBBMUPFHFMBUFOTOFMIFJEWBOLNV%F[FTUSBBUXFSEHFLP[FO
PQCBTJTWBOFFSEFSFDPOUSPMFTFONFUJOHFO XBBSVJUCMFFLEBUFSTZT
tematisch te snel wordt gereden.
De resultaten
(FEVSFOEFEFQFSJPEFEBUEF-*%"3JOEF;BWFMTUSBBUTUPOE XFSETMFDIUT
 WBOEFHFDPOUSPMFFSEFWPFSUVJHFOHFnJUTU%JUQFSDFOUBHF
ligt opmerkelijk lager dan bij ﬂitscontroles op dezelfde locatie met een
BOPOJFNCFNBOEWPFSUVJH XBBSCJKHFNJEEFME WBOEFHFDPOUSP
MFFSEFCFTUVVSEFST[JDIOJFUBBOEFUPFHFMBUFOTOFMIFJEIJFME%PPSNJE
EFMWBOFFOBOPOJFNFNFUJOHXFSEWBTUHFTUFMEEBUEF7 EFTOFMIFJE
EJF EPPS  WBO EF CFTUVVSEFST HFSFTQFDUFFSE XPSEU  EBBMEF WBO
LNV WØØSEFQMBBUTJOHWBOEF-*%"3 OBBSLNV OBEFQMBBUTJOH
WBOEF-*%"3 0GIFUFõFDUCMJKWFOEJT XPSEUWFSEFSPQHFWPMHE
Herent
7BO  OPWFNCFS UPU FO NFU  EFDFNCFS TUPOE EF nJUTQBBM JO EF
Haachtstraat in Veltem. Het betreft een zone tussen twee scholen met
FFO NBYJNVN UPFHFMBUFO TOFMIFJE WBO  LNV %F[F MPDBUJF XFSE
gekozen omwille van de recent aangepaste verkeerscirculatie, waarbij
EF)BBDIUTUSBBUFFOÏÏOSJDIUJOHTTUSBBUXFSE

De resultaten
7BOEFHFDPOUSPMFFSEFWPFSUVJHFO XFSEPPLIJFSTMFDIUT 
HFnJUTU.FUFFOCFNBOEnJUTWPFSUVJHXFSEJOIFUWFSMFEFOCJKWBO
EFCFTUVVSEFSTFFOTOFMIFJETPWFSUSFEJOHWBTUHFTUFME0PLJOEF)BBDIU
TUSBBUXFSEFFOWPPSFOOBNFUJOHVJUHFWPFSE NBBSNFUFFO[JDIUCBSF
TNJMFZ)JFSLPOFDIUFSHFFOCMJKWFOEFõFDUWBOEF-*%"3XPSEFOWBTUHF
TUFMEBBOHF[JFOEF7TUFFHWBOLNVOBBSLNV
Besluit
%PPS[JKOPNWBOHFO[JDIUCBBSIFJEIFFGUEF-*%"3WPPSBMFFOQSFWFO
tief eﬀect. Bestuurders rijden duidelijk minder snel na het zien van de
ﬂitspaal. De politiezone ontving al meerdere aanvragen van bewoners
om de camera ook in hun straat te plaatsen. De politiezone heeft in
samenspraak met de burgemeesters van Herent en Kortenberg beslist
om ook in 2017 een beroep te doen op de LIDAR en deze bijgevolg vier
maal in te zetten op het grondgebied. Hiervoor zullen twee locaties in
Herent en twee locaties in Kortenberg gekozen worden.
Veiligheid? Samen zorgen we daarvoor!
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SNELHEIDSMETINGEN FEBRUARI
De politie controleert regelmatig de intensiteiten en snelheden van voertuigen in bepaalde
TUSBUFOPNEFPWFSUSFEJOHFOFOWFSLFFSTTUSPPNJOEFHFNFFOUFJOLBBSUUFCSFOHFO6LVOU
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
HF[BNFOMJKLBBOHFQBLU.FUWSBHFOPWFSNFUJOHFOLVOUVUFSFDIUCJKEFWFSLFFSTDPOTVMFOUWBOEFQPMJUJFPGWFSLFFSTEJFOTU!QPMJUJFIFSLPCF
Snelheidsmetingen februari
Straat

Toegelaten
snelheid

Gemiddeld aantal
voertuigen per dag

V85*

LNV



LNV



1.193

LNV

 

,FSLIPnBBO CFJEFSJDIUJOHFO

)VMTUCFSHTUSBBU CFJEFSJDIUJOHFO
LNV
7JTEFTOFMIFJEEJFEPPSWBOEFWPFSUVJHFOOJFUPWFSTDISFEFOXPSEU

% overtredingen

*OEFTUSBUFOXBBSJOGFCSVBSJTOFMIFJETNFUJOHFOIFCCFOQMBBUTHFWPOEFO XFSEFOHMPCBBMHFOPNFO PWFSUSFEJOHFOWBTUHFTUFME
Snelheidsacties met ﬂitsen van overtreders februari
Straat

Toegelaten snelheid

Beekstraat
Schoonaardestraat
Leuvensesteenweg
.PMFOTUSBBU
Wijnegemhofstraat
Zavelstraat

LNV
LNV
LNV
LNV
LNV
LNV

Aantal gemeten
voertuigen
187
212


793
1.229

Percentage geﬂitste
voertuigen

 
 
 
 
 

Prikbord
GEMEENTEBESTUUR

NOODWEER EN TUSSENKOMST VAN HET RAMPENFONDS

3FHFMNBUJHXPSEUPO[FTUSFFLHFUFJTUFSEEPPSOPPEXFFS XBBSEPPSJOXP
ners schade kunnen oplopen aan hun bezittingen of eigendommen.
In bepaalde gevallen kan een dergelijk noodweer erkend worden als
ramp zodat een tussenkomst van het Rampenfonds mogelijk wordt.
Het blijft echter aangewezen dat u in eerste instantie contact opneemt
NFUVXWFS[FLFSJOHTNBBUTDIBQQJK6WJOEUIJFSWPPSFFODIFDLMJTUPQ
XXXLPSUFOCFSHCF -FWFOFOTBNFOMFWFO3BNQFOQMBO/PPEXFFS 

Voor het onderzoek naar een erkenning als ramp is het zeer belangrijk
EBUHFUSPõFOQFSTPOFOIVOPQHFMPQFOTDIBEF[PTOFMNPHFMJKLNFF
EFMFOBBOIFUHFNFFOUFCFTUVVS%JULBOEPPSNJEEFMWBOIFUBBOHJGUF
formulier dat u ook terugvindt op de gemeentelijke webstek via het
pad zoals hiernaast vermeld.
6LVOUPPLTUFFETDPOUBDUPQOFNFONFUEFHFNFFOUFMJKLFEJFOTUSBN
QFOQMBOOJOHWJBSBNQFOQMBO!LPSUFOCFSHCFPGWJB
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AFSPRAAK AAN DE KRUISPUNTEN
Van 27 april tot en met 11 meiPSHBOJTFFSUIFU3PEF,SVJT7MBBO
deren zijn jaarlijkse stickeractie. Ook de vrijwilligers van het Rode Kruis
BGEFMJOH,PSUFOCFSH[VMMFOWFFSUJFOEBHFOQPTUWBUUFOBBOEFLSVJT
punten om stickets te verkopen aan de bevolking.
De sticker
Dit jaar heeft het Rode Kruis Vlaanderen gekozen om samen te werken
NFU.FSIP VBMMFOXFMCFLFOEPN[JKOTUSJQSFFLTWBO,JFLFCPF0QEF
UFLFOJOHTOFMMFO.BSDFMFO$IBSMPUUF,JFLFCPFBMTWSJKXJMMJHFSTUFSIVMQ
;PPO ,POTUBOUJOPQFM IFFGU FFO CMPFE[BLKF CJK %PDIUFS 'BOOZ SFBOJ
meert een strandganger die onwel werd, waarop zowat alle andere
badgasten al dan niet ‘opzettelijk’ in zwijm vallen.

Het Rode Kruis heeft u hulp nodig
%FTUJDLFSLPTUOPHTUFFETFVSPFOEF[FHBBUJOUFHSBBMOBBSEFXFS
king van de lokale Rode Kruis afdeling Kortenberg, voorwaarde is wel
dat u deze aankoopt op Kortenbergs grondgebied. Het is dankzij deze
mOBODJÑMFTUFVOEBUEFMPLBMFBGEFMJOHLBOIFMQFOCJOOFOEFHFNFFOUF
Kortenberg.

15DE REVABEURS IN HET TEKEN VAN LANGER THUIS WONEN
Op 20, 21 en 22 april opent Flanders Expo al voor de vijftiende keer
de deuren voor REVA, de tweejaarlijkse informatiebeurs voor mensen
NFUFFOCFQFSLJOH PVEFSFO CFHFMFJEFST QSPGFTTJPOFMFOFOWSJKXJMMJ
gers. 160 standhouders geven er drie dagen lang informatie over hun
OJFVXFFOJOOPWFSFOEFQSPEVDUFOFOEJFOTUFO6LVOUFSWFSTDIJMMFOEF
MF[JOHFOCJKXPOFO&S[JKOPPLEFNPOTUSBUJFTWBO(TQPSUBDUJWJUFJUFO
voor jong en oud. Verder maakt u er kennis met hulpmiddelen die
ouderen helpen om langer zelfstandig te blijven.

.FFS info en gratis tickets: www.reva.be

Deze editie van REVA is opgebouwd rond Wonen. Speciaal voor ouderen
zal er een informatiestand ‘REVAhome’ zijn waar aandacht wordt besteed
aan kleine, soms minuscule maar altijd doordachte woningaanpassingen
die ouderen in staat stellen zo lang mogelijk in hun vertrouwde huis te
blijven wonen, zonder afbreuk te doen aan hun zelfstandigheid. De beurs
focust ook op woningaanpassingen voor personen met een beperking.

FEBRUARI IN BEELD
1

2

1, 2 /BEFSFDFOUFJOTUBMMBUJFWBO"&%UPFTUFMMFOBBOIFU"ENJOJTUSBUJFG$FOUSVNFOBBO($$PMPNCBHBG
IFU3PEF,SVJT,PSUFOCFSHPQGFCSVBSJFFOPQMFJEJOHASFBOJNFSFOFOEFmCSJMMFSFOBBOEF,PSUFOCFSHTF
HFNFFOUFFO0$.8SBBETMFEFO)FUQFSTPOFFMWBOEFHFNFFOUFFOWBOIFU8FM[JKOTIVJTNBBLU[JDIXFMESB
PPLEF[FMFWFOTSFEEFOEFIBOEFMJOHFOFJHFO.BBSPPLVIFCUOPHEFLBOTPNLPTUFMPPTEF[FESJFVVSEVSFOEF
DVSTVTUFWPMHFO FOXFMPQXPFOTEBHBQSJMPNVJO($$PMPNCB*OTDISJKWFOEPFUVWJB
vorming@kortenberg.rodekruis.be.

32

3 Tijdens de krokusvakantie gingen de kleuters creatief
aan de slag in leuke en verrassende workshops rond
muziek, toneel, beeld en dans
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(Gemeentelijke adviesraad voor senioren i.s.m. het gemeentebestuur)
GEMEENTEBESTUUR

SENIOREN LENTEFEEST

Op dinsdag 11 april organiseert de gemeentelijke adviesraad voor
senioren in samenwerking met het gemeentebestuur het Lentefeest
voor Senioren.
)FUXPSEUFFOXFSWFMFOEFTIPXNFU4BTIB3PTFOFO%BWZ(JMMFT%BWZ
(JMMFT EFFMWBOIFUTVDDFTWPMMFUSJP%F3PNFPT CSFOHUOJFUBMMFFOIFU
levenslied maar ook tal van meezingers. Ondertussen treden ze in het
hele land op en zingen Sasha en Davy een mix van eigen nummers en
DPWFST%PPSEFWMPFJFOEFDPNCJOBUJFWBOQVSFSPNBOUJFL QSPGFTTJPOB
liteit en sfeer is deze act bij uitstek geschikt voor iedere gelegenheid.
/BIFUPQUSFEFOLSJKHKFOPHFFOVVSEFHFMFHFOIFJEPNFFOEBOTQBTKF
UFXBHFONFUUXFFMJWFNV[JLBOUFO/BBSHPFEFHFXPPOUFUSBLUFFSU
het gemeentebestuur de aanwezigen op een Kortenbergse koﬃetafel.

%JOTEBHBQSJMPNV
($$PMPNCB
*OLPNFVSP TPDJBBMUBSJFGNPHFMJKL
*OGPHF[POEIFJEFO[PSH!LPSUFOCFSHCFPG

(Sportdienst i.s.m. Sportregio Dijle & Hageland)
GEMEENTEBESTUUR

KIJK IK FIETS!

-FFSKFLJOEmFUTFOPQUXFFXJFMFONFUCFIVMQWBOFOLFMFOVUUJHFUJQTWBOFFOFSWBSFOMFTHFWFS"DUJFWFCFHF
MFJEJOHWBOFFOWPMXBTTFOFQFSLJOEJTWFSQMJDIU/BUVVSMJKLCSFOHKFEFFJHFOmFUTFOmFUTIFMNNFF7FSXJKEFS
WPPSBGEFTUFVOXJFMUKFT
,JOEFSFO WBOBGHFCPPSUFKBBS EJFSFFETWMPULVOOFOmFUTFONFUTUFVOXJFMUKFT[JKOXFMLPN
0QIFUFJOEFWBOFMLFTFTTJFPOUWBOHFOEFLJOEFSFOFFOA,JKL*LmFUTEJQMPNB%FPVEFSTPOUWBOHFOOBEF
TFTTJFEFCSPDIVSFA,JOEFSFOPQEFmFUTNFUOVUUJHFmFUTJOGPFOoUJQT
;BUFSEBHBQSJM FFSTUFTFTTJFWBOUPUVFOUXFFEFTFTTJFWBOUPUV
Sporthal Colomba
FVSP TPDJBBMUBSJFGNPHFMJKL LPFL ESBOLKFFOBBOEFOLFOJOCFHSFQFO
.BYJNVNEFFMOFNFSTQFSTFTTJF
*OGPFOJOTDISJKWFOVJUCBMJF!LPSUFOCFSHCFPG
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(Jeugddienst)
GEMEENTEBESTUUR

HOERA! HET IS BUITENSPEELDAG!

Het zonnetje komt piepen, de vogeltjes ﬂuiten de zomer tegemoet en je
speelkleren staan te popelen om weer aangetrokken te worden. Wat een
ideaal recept om te komen ravotten op de Buitenspeeldag, want op
woensdag 19 april JTIFUXFFS[PWFS%JFOBNJEEBHXPSEUFSWBOUPU
17 u. gespeeld en geravot op het dorpsplein en het Chiroterrein in Everberg.

.BBLFSEJUKBBSFFOPOWFSHFUFMJKLF#VJUFOTQFFMEBHWBOFOLPN[FLFS
NFFTQFMFO*FEFSFFOXFMLPN ,JOEFSFONPFUFOWFSHF[FME[JKOWBO
FFOWPMXBTTFOF
Woensdag 19 april van 13 tot 17 u.
Centrum Everberg
(SBUJT JOTDISJKWFOJTOJFUOPEJH
Info: jeugd@kortenberg.be of


&STUBBOPOEFSBOEFSFTQSJOHLBTUFMFO ESBBJNPMFOT TDINJOLTUBOEKFT WPMLT
TQFMFOFOFFOmFUTQBSDPVSTPQKPVUFXBDIUFO&OWPPSEFFDIUFEVSWFSTJTFS
EFA.FMUEPXO.FHB4XFFQFSFFOVOJFLTQFMNFUSPOEESBBJFOEFBSNFO

(Milieudienst)
GEMEENTEBESTUUR

BASISCURSUS FIETS HERSTELLEN

*OTBNFOXFSLJOHNFU7;87FMPPSHBOJTFFSUEFNJMJFVEJFOTUFFOCBTJT
DVSTVTmFUTIFSTUFMMFO$VSTVTHFWFSJT7FMPNFEFXFSLFS1FUFS7FSTUSBF
UFO*OIPVEFMJKLHBBUEF[FQSBLUJTDIFDVSTVTPWFSEFCBTJTWBOmFUTFO
onderhoud en eenvoudige reparaties: remmen vervangen en afregelen,
lichten repareren, versnellingen bijregelen, banden plakken, ... Er kan
HFXFSLUXPSEFOBBOEFFJHFOmFUTNBBSEJUJTOJFUOPPE[BLFMJKL mFUTFO
worden voorzien.

Fietshersteller © Peter Verstraeten

Donderdag 20 april van 19 tot 21 u.
($$PMPNCB
(SBUJT
3FTFSWFSFOJTOPPE[BLFMJKL TMFDIUTQMBBUTFO[JKOCFTDIJLCBBS
*OGPEVVS[BBNIFJE!LPSUFOCFSHCFPG

(Cultuurdienst i.s.m. Erfgoedhuis Kortenberg)
GEMEENTEBESTUUR

ERFGOEDDAG: VAN VOLKSGENEESKUNDE NAAR GENEESKUNDE

A;PSH JTEJUKBBSIFUUIFNBWBOEF&SGHPFEEBH&FOFYQPNFUUFLFOJO
gen, foto’s, medische boeken, schoolschriften en mondelinge verhalen
geeft een beeld van de volksgeneeskunde in Kortenberg. Zo waren er
EFFQJEFNJFÑOXBBSCJKKFEFQFTUNFFTUFSTBBOIFUXFSL[JFU/BEJFO
XBSFO FS EF WPMLTHFOFFTLVOEF NFU EF QMBOUFOHFOFFTLVOEF  CFEF
vaarten met geneesheiligen, volkse geneesmiddelen zoals een zakje
NFUQJFSFOSPOEEFIBMTUFHFOLFFMQJKOFOEFQTFVEPNFEJDJ8JTUKFBM
EBUEFFFSTUFLFJ[FSTOFEFJO.FFSCFFLJOEFde eeuw werd uitgevoerd
door een varkensslachter?
%FWPMLTNFOTEBDIUBMTWPMHUA)PVECPSTUFOWPFUFOXBSN7VMNBUJH6XFO
darm. Houd de achterpoort goed open. En laat de dokter naar de bliksem
MPQFO(FMVLLJHLXBNFSUPDIEFNPEFSOFHFOFFTLVOEF%BBSCJKTUBBU7FTB
MJVTDFOUSBBM EJFIFFMXBUCBOEFOIBENFU&SQT,XFSQTFO&WFSCFSH

Het kinderheil van Kortenberg na 1945

Zondag 23 april van 13 tot 18 u.
&SGHPFEIVJT %PSQTQMFJO &SQT,XFSQT
(SBUJT
*OGPDVMUVVS!LPSUFOCFSHCFPG
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(De Bib)
GEMEENTEBESTUUR

SLIM OPRUIMEN EN PRAKTISCH ORGANISEREN
Lezing door Veronique Peeters

Iedereen heeft het alsmaar drukker, holt zichzelf voorbij, vindt nauwelijks nog rust, dreigt het overzicht kwijt te
SBLFO1SPGFTTJPOBM0SHBOJ[FS7FSPOJRVF1FFUFSTDPBDIUFOCFHFMFJEUNFOTFOPN XFFS PSEF PWFS[JDIUFOTUSVD
tuur in hun leven, thuis of op hun werkplek te krijgen. Haar doel is om samen werkbare systemen op te zetten
waarmee mensen zelf aan de slag kunnen en waarbij zowel tijd als geld bespaard wordt. In haar eerste lezing ‘You
can’t recycle wasted time’ geeft Veronique het publiek kleine, maar werkbare tips die voor grote resultaten zorgen.
Het zal je verbazen hoe je door enkele aanpassingen in je manier van handelen toch enorme verschillen kan maken.
Positieve verschillen: ruimte en overzicht in je huis, jezelf en je taken praktischer organiseren, rust in je hoofd, tijd
ÏOHFMECFTQBSFO,PSUPNEJOHFOXBBSJFEFSFFOOPPEBBOIFFGU
Slim opruimen en je praktisch organiseren hoeven geen vervelende klussen te zijn ...
/PUFFSEBBSPNBMWBTUEPOEFSEBHBQSJMJOKFBHFOEBFOLPNMVJTUFSFOOBBSUBMWBOUPõFUJQT
Donderdag 27 april om 20 u.
Bibliotheek Kortenberg
(SBUJT
3FTFSWFSFOLBOWJBEF6J5CBMJFPGVJUCBMJF!LPSUFOCFSHCF

(Gemeentelijke adviesRaad voor OntwikkelingsSamenwerking)
GEMEENTEBESTUUR

RWANDA GROS FILM EN DEBATAVOND

Op zondag 30 april PNVPSHBOJTFFSUEF(FNFFOUFMJKLFBEWJFT
3BBEWPPS0OUXJLLFMJOHT4BNFOXFSLJOH[JKOKBBSMJKLTFmMNBWPOE
&S[JKOWFSTDIJMMFOEFHPFEFSFEFOFOPNEJUJOKFBHFOEBUFOPUFSFO
"MT mMN XFSEA4IPPUJOH %PHT HFTFMFDUFFSE  WPMMFEJH JO EF MJKO NFU
WPSJHF mMNBWPOEFO XBBS HFXPPOUFHFUSPVX XPSEU JOHF[PPNE PQ
$FOUSBBM"GSJLB
Rwanda is bij ons helaas wellicht het meest bekend omwille van de
HFOPDJEFWBO
A4IPPUJOH%PHTWFSUFMUIFUWFSIBBMWBOEFHFCFVSUFOJTTFOJOBQSJM
JOEF&DPMF5FDIOJRVF0öDJFMMFJO,JHBMJ 3XBOEB OBIFUOFFSIBMFOWBO
het vliegtuig met aan boord de Rwandese president Habyarimana.
/BEFmMNXPSEUFFOEFCBUHFPSHBOJTFFSEPWFSAEFHFOPDJEFFO3XBOEB
vandaag’.
.FUFJOJHFmFSIFJELPOEJHUEF(304WPMHFOEFEFFMOFNFSTBBO
t +PIBO4XJOOFO HFXF[FOBNCBTTBEFVSJO3XBOEBJOEFKBSFO
+PIBO4XJOOFOQVCMJDFFSEFOFU[JKOCPFLA3XBOEBNJKOWFSIBBM
t (FPSHFT,BNBOBZP #FMH3XBOEFFT HFXF[FODBNFSBNBOCJK735 
cineast, nu wonende in Rwanda

t 1FUFS7FSMJOEFO 735KPVSOBMJTUHFTQFDJBMJTFFSEJO$FOUSBBM"GSJLB
t .PEFSBUPS JT8BMUFS ;JO[FO  WPPSNBMJH735KPVSOBMJTU FO XFMMJDIU
meest bekend om zijn talloze reportages voor Panorama
%FmMNBWPOEWBOBQSJMJTBBOEFWPPSBWPOEWBONFJ WPPSWFMF
NFOTFOFFOEBHKFWSJK EVTBMMFOXFMLPN
Zondag 30 april om 19 u.
OC Berkenhof
(SBUJT
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(Cultuurdienst i.s.m. De Werkgroep Beeldende Kunsten)

AQUART ZOEKT KUNSTENAARS

De Kortenbergse Kunstkabinetten zijn driejaarlijkse kunsttentoonstellingen in openlucht, georgani
seerd door de Werkgroep Beeldende Kunsten van Kortenberg.
In 2018 is ‘Aquart’ het thema voor de 21ste editie van de Kortenbergse Kunstkabinetten. Inderdaad...
in, om, rond, over, met, op, onder, van, voor, tegen ... water.
Voor deze editie wordt er gekozen voor de omgeving van het park van de Oude Abdij en het centrum
van Kortenberg. De tentoonstelling zal lopen van mei tot september 2018.
%F8FSLHSPFQ#FFMEFOEF,VOTUFOOPEJHULVOTUFOBBSTWBOIBSUFVJUPNFFOXFSLUFDSFÑSFOWPPSEJU
project.
Op de website www.aquart.be vind je meer info over de expo en kunnen geïnteresseerden zich vóór
1 meiWSJKCMJKWFOEBBONFMEFO%FmOJUJFWFJO[FOEJOHFOXPSEFOWFSXBDIUUFHFOPLUPCFS
*OGPDVMUVVS!LPSUFOCFSHCFPG

(Gidsenbond Dijleland)

STREEKWANDELINGEN IN HET DIJLELAND
%FTUSFFLXBOEFMJOHFO[JKOUPFSJTUJTDIFWFSLFOOJOHFOJOIFU%JKMFMBOE EFFMSFHJPWBOEF(SPFOF(PSEFM;FTUBSUFO
FMLFUXFFEFFOWJFSEFXPFOTEBHWBOBGBQSJMPNVFOEVSFOPOHFWFFSESJFVSFO%SJFXBOEFMJOHFOWBOEF[F
SFFLTXPSEFOIFSIBBMEPQ[POEBHFOTUBSUPNV0OEFSMFJEJOHWBOFFOSFHJPHJETWBOEF(JETFOCPOE
Dijleland wandel je elke keer in een ander dorp zodat alle deelgemeenten aan de beurt komen. De wandelingen
zijn gratis. Stevig schoeisel is geen overbodige luxe omdat de wandelingen soms door bos en veld lopen. Iedereen
JTTUFFETXFMLPN
Op woensdag 26 april wandelt de Gidsenbond Dijleland in Kortenberg.
Vertrek om 14 u. aan het Dorpsplein te Erps – Sint-Amanduskerk.
KBBSHFMFEFOCFTMPPUEF4UBBUTQPPSXFHEBUIFUUJKEXBTFFOSFDIUTUSFFLTFMJKOWBO#SVTTFMOBBS-FVWFOBBOUF
leggen. De nieuwe stationnetjes lokken de bourgeoisie naar ons platteland. Vooral in Kortenberg werden tegen
het einde van de 19de eeuw markante villa’s opgetrokken. Deze wandeling loopt langs een erkend dorpsgezicht
WBOFDMFDUJTDIFWJMMBT PNSJOHEEPPSQBSLBDIUJHFUVJOFO EFNPPJTUFTUSBBUWBOIFUEPSQ
Programma eerste helft 2017:
Wanneer

Waar

Vertrekpunt

Adres

Woe 12 april

Overijse

CC Bosuil

8JUIFSFOESFFG +F[VT&JL

Woe 26 april

Kortenberg

4JOU"NBOEVTLFSL

%PSQTQMFJO &SQT,XFSQT

Woe 10 mei

Bertem

4JOU#BSUIPMPNFVTLFSL

,PSCFFLTF,FSLTUSBBU ,PSCFFL%JKMF

;PNFJ

Bertem

4JOU#BSUIPMPNFVTLFSL

,PSCFFLTF,FSLTUSBBU ,PSCFFL%JKMF

8PFNFJ

Boortmeerbeek

Heilige Familiekerk

#JFTUTUSBBU 4DIJQMBLFO

8PFKVOJ

Kampenhout

4JOU4FSWBUJVTLFSL

#FSHTUSBBU #FSH

Woe 28 juni

Tervuren

.BSLUQMBBUT

.BSLUQMBBUT 5FSWVSFO

.FFSJOGPXXXHJETFOCPOEEJKMFMBOECFPG.BSJMZO.FVMFNBOTPQ
'PMEFSNFU4USFFLXBOEFMJOHFOJTWFSLSJKHCBBSBBOEF6J5CBMJFJOEF#JC

© Paul Poels
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(Oxfam-Wereldwinkel Kortenberg vzw)

KAAS EN WERELDWIJNAVOND
De tweede editie van de Oxfam Peacewalker vindt plaats op zaterdag
29 april. Het Kortenbergse team ‘The Tall Trees’ is ook dit jaar opnieuw
van de partij. In het prachtige decor van de Westhoek zullen zij samen
 LJMPNFUFS TUBQQFO JO NJOEFS EBO UJFO VVS ;F CFSFJEFO [JDI OJFU
BMMFFOTQPSUJFGWPPS NBBS[BNFMFOPPLNJOTUFOTFVSPJOWPPSQSP
KFDUFOWBO0YGBN4PMJEBSJUFJUJOIFU;VJEFOFOIFU/PPSEFO,PNOBBS
EFLBBTFOXFSFMEXJKOBWPOEPQzaterdag 1 aprilPNEFXBOEFM
tocht te sponsoren en zo het onrecht van de armoede uit de wereld te
helpen.
Zaterdag 1 april vanaf 19 u.
OC De Zolder
10 euro
Info en reservatie via kortenberg@oww.be

(De Oude Abdij)

SLOWFOOD TERRAS
De Oude Abdij was en is en blijft een wat mysterieuze plaats. Er gebeurt
EBBSWBOBMMFT(FMVLLJHNBBS"OEFST[PVIFUOPPJUFFOPQFOQBSL[JKO
geworden, zou men er niet kunnen vergaderen en feesten, zou er geen
UFSSBT [JKO   )PF EBO PPL HFCFVSU FS WBO BMMFT  JO GFJUF ÏÏO HSPUF
QPHJOHPNEFMBOHFBCEJKHFTDIJFEFOJTWBOEBBHFOIJFSWFSEFSUF[FU
ten. Er is immers in de samenleving nood aan plaatsen waar het stil is,
waar gemediteerd en gebeden wordt, waar geluisterd wordt naar het
zuchten, tieren en vieren van de ziel.
De Oude Abdij biedt ook onderdak, een tijdelijke woonst voor een
CFQFSLU BBOUBM NFOTFO WBO 61$ 4JOU+P[FG ;F WFSCMJKWFO FFO QBBS
maanden in de Oude Abdij en worden begeleid om zich opnieuw in de
samenleving te integreren. Ook deze mensen zie je passeren of op het
terras zitten. Het terras baadt in dezelfde sfeer als het grotere geheel
van de Oude Abdij: een tedere uitnodiging om vanuit de eigen kracht
te leven en juist zo verbonden met alles wat ademt en leeft. Zo wil het
een ‘slowfood’ terras zijn met aandacht voor gewone kost en gebruikt
het oorspronkelijke gewassen die met liefde zijn klaargemaakt. Vanaf
zondag 2 april en dan elk weekend tot eind september is het
terras open.

t
t
t
t

7SJKEBHWBOUPUVLFVLFOUPUV
;BUFSEBHWBOUPUVLFVLFOUPUV
;POEBHWBOUPUVLFVLFOUPUV
%POEFSEBHWBOUPUV LMFJOFLBBSU LFVWFMUFSSBT
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(WPC KU Leuven i.s.m. Cultuurdienst en Afrika Filmfestival)

MOVIE BLUES: LIFE, ABOVE ALL
Films voor iedereen, met een link naar geestelijke gezondheidszorg
*OIFUTUPöHFTUBEKF&MBOETEPPSO FFOUPXOTIJQWMBLCJK+PIBOOFTCVSH 
;VJE"GSJLB MJKLUBMMFTAQBJTFOWSFF&FOHFWPFMWBOEJFQFUSPUTIPVEUEF
gemeenschap samen, maar o wee wie buiten de lijntjes kleurt... Het
UXBBMʵBSJHFNFJTKF$IBOEBJTFFOCSJMKBOUFMFFSMJOHF FFOTDIJUUFSFOEF
UPFLPNTUMBDIUIBBSUPF.BBSIBBSMFWFOOFFNUFFOESBNBUJTDIFXFO
ding. Dood, ziekte, schaamte, vijandigheid. Chanda gaat op zoek naar
antwoorden en ontmaskert op haar eentje een diepgeworteld taboe.
%FmMNXPOEFA1SJY6O$FSUBJO3FHBSE WPPSKPOHUBMFOUJOEFDBUFHPSJF
8FSFMEDJOFNBWBO$BOOFT%FmMN[BMJOHFMFJEXPSEFOEPPS#FSU#SJKT
"GSJLB'JMN'FTUJWBM 
Volgende MovieBlues-voorstellingen:
t KVOJ$BCBSFU JOHFMFJEEPPS1SPG&N(VJEP1JFUFST
t PLUPCFS5IF4UPSJFT8F5FMM JOTBNFOXFSLJOHNFUFSWBSJOHTEFT
kundigen
t EFDFNCFS)PNF JOBBOXF[JHIFJEWBO'JFO5SPDI POEFSWPPSCFIPVE

Woensdag 12 april om 20 u.
$POHSFTDFOUSVN61$ -FVWFOTFTUFFOXFHUF,PSUFOCFSH
(SBUJT
/BQSBUFOCJKFFOHMBBTKFTUFFETNPHFMJKL
Inschrijven niet noodzakelijk,
aanmelden mag via movieblues@upckuleuven.be

(De Komediespelers)

WIST JE DAT... DE KOMEDIESPELERS 40 JAAR BESTAAN?
 XPSEU IÏU GFFTUKBBS CJK VJUTUFL %F ,PNFEJFTQFMFST CJFEFO IFU
publiek dit jaar ook heel wat aan. Ze starten met een uitzonderlijke
productie in april en eindigen met een heus jubileumstuk in november.
Spannend, is het niet? Tussen de maanden april en november gaan ze
FDIUFSOJFUTUJM[JUUFO+VMMJF[VMMFO[FEJUKBBSOJFULVOOFOPOUMPQFOFO[F
EVJLFOMBOHTBMMFLBOUFOPQ
%F FFSTUFATUVOU BMT KBSJHF UPOFFMLSJOH [BM EPPSHBBO JO BQSJM %F
Komediespelers staan deze keer niet zelf op de planken, maar bieden
jullie een spectaculair avondje toneel aan met een volkse komedie van
Frans Depeuter, gebracht door Stef van Litsenborgh als rasecht ‘ketje
van Brussel’ en in een regie van Ronny Waterschoot.
‘De tweede koning van België’
Ze noemden hem ‘den dobbele meter’. Belgique was te klein, vond hij. Hij
wou het grondgebied dan ook uitbreiden. En toen leerde hij Stanley kennen en de zwartjes van de Congo. Ondertussen was ‘den dobbelen meter’
bezig te zorgen voor zijn nageslacht. Niet alleen bij hem thuis in Laken,
maar ook in Oostende, en in Parijs, en aan de Côte d’Azur. Om nog te
zwijgen over de ‘Roze Balletten’ in Londen. Hij zorgde dus voor heel wat
vertier, maar zeker ook voor zijn eigen ‘porte-monnaie’.
’Leopold Den Twieden’ ... Een sprankelend stuk vol humor dat in heel
Vlaanderen al meer dan 200 zalen platgekregen heeft van het lachen.

+F LBO EJU TQSBOLFMFOE TUVL LPNFO CF[JDIUJHFO PQ vrijdag 21 en
zaterdag 22 april om 20 u. en op zondag 23 aprilPNV
De Komediespelers kijken er alvast naar uit om jullie met z’n allen te
mogen ontvangen. Houd zeker de Facebookpagina en website in de
HBUFOWPPSNFFSOJFVXT
Vrijdag 21 en zaterdag 22 april om 20 u.
FOPQ[POEBHBQSJMPNV
OC Atrium
8 euro
Info en kaartenverkoop: www.dekomediespelers.be of
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(Curieus Kortenberg)

TECHNIEK EN WATERKRACHT IN STRÉPYTHIEU EN RONQUIÈRES
%FTDIFFQTMJGUWBO4USÏQZ5IJFVJTUFSFDIUPQHFOPNFOPQEF6OFTDP
Werelderfgoedlijst. We bezoeken dit vernuftig bouwwerk en maken de
PWFSTUFFLNFUEFCPPU
Een heel ander spektakel is het Hellend Vlak van Ronquières dat ook, in
alle opzichten, uitzonderlijk is. Ook dit monumentale ingenieuze
bouwwerk zullen we bezoeken. Ondertussen genieten we van de
schitterende landschappen en verpozen we bij een lekkere maaltijd.

Zaterdag 22 april van 8 tot 21 u.
Vertrekken aan OC Berkenhof
%FFMOBNFFVSP MFEFOCFUBMFOFVSP
Info en inschrijvingen via curieus.secretariaat@telenet.be,


(Wtc O.A. vzw)

PENSENKERMIS
Voor de zevende maal houden de leden van wielertoeristenclub O.A.
hun pensenkermis. Witte en zwarte pensen staan op het menu met
BQQFMNPFTPGLSJFLKFT7PPSEFBMMFSLMFJOTUFO[JKOFSIBNCVSHFSTPGDVS
ryworsten. Voor iedereen is er ook nog taart met koﬃe. Iedereen is van
IBSUFXFMLPN
Zaterdag 22 april vanaf 17 u.
$BGÏ7SFEF[BBM ,SVJTTUSBBU &WFSCFSH
Info: www.wtcoa.be

(Malagasy vzw)

SPAGHETTIAVOND VOOR MADAGASKAR
Op zaterdag 22 aprilWBOUPUVPSHBOJTFFSU.BMBHBTZW[XVJU
Kortenberg haar derde spaghettiavond voor het goede doel in OC De
Zolder.
De opbrengst van het etentje gaat volledig naar het schoolproject in
.BEBHBTLBSEBU[JKESJFKBBSHFMFEFOPQTUBSUUFO.PNFOUFFMHFOJFUFO
 LJOEFSFO WBO EF TUFVO FO NFU KBBSMJKLT HSPFJFOE TVDDFT XBOU EF
SFTVMUBUFO[JKOWFFMCFMPWFOE%BUTUFSLUIFOPNOPHNFFSKPOHFSFOUF
IFMQFO0PLIPQFO[JKJOEFMPPQWBOEJUKBBSEFCPVXWBOFFONFEJ
TDIFIVMQQPTUUFLVOOFOPQTUBSUFO)FMQKJKNFFEF[FBNCJUJFUFSFBMJ
seren?
;FTFSWFSFO I FFSMJKLFTQBHIFUUJ PPLWFHFUBSJTDIF

Zaterdag 22 april van 17 tot 21 u.
OC De Zolder
Vanaf 10 euro voor volwassenen en
8 euro voor kinderen tot 12 jaar
(SBBHWPPSBGJOTDISJKWFOWJBXXXNBMBHBTZCFPG
info@malagasy.be
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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
[BWBO
UPU
WBOUPU

WBOUPU

WBOUPU


Wat

Organisator

Waar

Info

Paasknutselen

(F[JOTCPOE.FFSCFFL

Paaseitjes in de Bib

De Bib

Speelplein Alles Kids:
Onderwaterwonderwereld

+FVHEEJFOTU

"5FFOT
Onderwaterwonderwereld

+FVHEEJFOTU

EJPN


‘Wandelgesprek’ met gids in
4.", (FOU

Femma Kortenberg

XPF
van 09:00 tot
16:00
XPF
WBOUPU

WBOUPU

[BWBO
08:00 tot 10:00

ZAP: Avonturensportdag
Hofstade

+FVHEEJFOTU

($$PMPNCB

Voorleesuurtje met knutselen

De Bib

De Bib

(SBUJT 
bibliotheek@kortenberg.be,


.V[JFLTUBHF

Cultuurdienst

($$PMPNCB

Vroege vogelwandeling met
/BUVVSQVOU

/BUVVSQVOU

NBWBO
09:00 tot 16:00
WBOUPU

WBOUPU

WBOUPU


(SBCCFMQBT(SJF[FMmMN
maken
Speelplein Alles Kids: Alles op
IFUTQFM
Kleutersportkamp

+FVHEEJFOTU

Bezoekerscentrum
(SPFOFWBMMFJ 
Lelieboomgaardenstraat 60,
&SQT,XFSQT
OC De Zolder

Ƚ TPDJBBMUBSJFGNPHFMJKL 
XXXLPSUFOCFSHCF 
jean.paul.martens@pandora.be

Turnkamp

Sportdienst

ZAP: Aqualibi

+FVHEEJFOTU

Senioren lentefeest

Senioren adviesraad Kortenberg i.s.m.
gemeentebestuur

($$PMPNCB

Streekwandeling in het
Dijleland: Overijse

(JETFOCPOE%JKMFMBOE

Vertrek: CC Bosuil,
8JUIFSFOESFFG +F[VT&JL

EJWBO
12:30 tot 19:00
EJWBO
UPU
XPF
PN

+FVHEEJFOTU
Sportdienst

1BSPDIJF[BBM 4JOU
"OUPOJVTTUSBBU .FFSCFFL
De Bib

Ƚ XXXHCHLPSUFOCFSHCF  
QFOOJODLYHBCZ!IPUNBJMDPN
(SBUJT CJCMJPUIFFL!LPSUFOCFSHCF 

Scoutslokalen, Colombastraat € 6, sociaal tarief mogelijk,
33, Kortenberg
XXXLPSUFOCFSHCF 

Scoutslokalen,
Colombastraat 33,
Kortenberg
Station, Stationstraat,
Kortenberg

€ 6, sociaal tarief mogelijk,
XXXLPSUFOCFSHCF 
€ 22, leden € 18,
femma.kortenberg@gmail.com,
 
XXXGFNNBCFOMHSPFQLPSUFOCFSH
Ƚ TPDJBBMUBSJFGNPHFMJKL 
XXXLPSUFOCFSHCF 

€ 8, sociaal tarief mogelijk,
XXXLPSUFOCFSHCF 
Scoutslokalen, Colombastraat € 6, sociaal tarief mogelijk,
33, Kortenberg
XXXLPSUFOCFSHCF 
Basisschool De Regenboog, € 20, sociaal tarief mogelijk,
Kloosterstraat 10, Kortenberg XXXLPSUFOCFSHCF 

Basisschool De Regenboog,
Kloosterstraat 10,
Kortenberg
($$PMPNCB

€ 20, sociaal tarief mogelijk,
www.kortenberg.be,

€ 8, sociaal tarief mogelijk,
XXXLPSUFOCFSHCF 
Ƚ TPDJBBMUBSJFGNPHFMJKL 
HF[POEIFJEFO[PSH!LPSUFOCFSHCF 

(SBUJT 
XXXHJETFOCPOEEJKMFMBOECF
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Wat

Organisator

[BPN
10:30
[BPN
19:30
[BWBO
19:00 tot 23:00

Paasbrunch en
paaseierenraap
(SPFQTGFFTU
‘Vanavond vliegt de tijd’
,BBTFOXFSFMEXJKOBWPOE

4DPVUTFO(JETFO,PSUFOCFSH

Oude Abdij, Abdijdreef 22,
Kortenberg
($$PMPNCB

0YGBN8FSFMEXJOLFM,PSUFOCFSH

OC De Zolder

[PWBO
UPU
EJPN
19:30

Paasmaandagjogging

Acko Atletiekclub Kortenberg

Wat als uw oude
verwarmingsketel aan
vervanging toe is?
#MPFNTDIJLLFO%JF
Blomme

.JMJFVEJFOTUFO8PPOXJK[FS

1PMZWBMFOUF;BBM&SQT
Kwerps
Administratief Centrum,
Zaal Blauwgrond, 3de
verdieping
OC Berkenhof

Buitenspeeldag

+FVHEEJFOTU

$VSTVT"&%UPFTUFM

EJWBO
19:30 tot 22:30
XPF
van 09:30 tot
22:30 do
WBO
19:30 tot 22:30
XPF
van 13:00 tot
17:00
XPF
om 19:00
EPWBO
19:00 tot 21:00

(F[JOTCPOE,PSUFOCFSH

Waar

Die Blomme

Info
 
m.cappan@skynet.be
Ƚ 
leden gratis
€ 10,
XXXPXXCFLPSUFOCFSH 
kortenberg@oww.be

(SBUJT 
bruno.borremans@igo.be,

miafransen@telenet.be,


(SBUJT XXXLPSUFOCFSHCF 


(FNFFOUF,PSUFOCFSH

Dorpsplein Everberg,
Annonciadenstraat,
Everberg
($$PMPNCB

#BTJTDVSTVTmFUTIFSTUFMMFO

.JMJFVEJFOTU

($$PMPNCB

EPFO
WBO
UPU

Danssessies Afterworkparty

'FNNB&SQT,XFSQT

OC De Zolder

EPPN
20:00
WSJK [B
PN
20:00 en zo
PN

[BWBO
08:00 tot 21:00
[BWBO
17:00 tot 21:00
[B
vanaf 17:00
[PPN
10:30

De kunst van het piekeren

$.,PSUFOCFSH

(SBUJT 
duurzaamheid@kortenberg.be,

€ 18, leden € 12,
kpt@skynet.be,
 
XXXGFNNBCFHSPFQFSQTLXFSQT
XXXDNCFBHFOEB

De Komediespelers bestaan
KBBS

De Komediespelers

Parochiezaal Everberg,
Annonciadenstraat, Everberg
OC Atrium
€ 8,
www.dekomediespelers.be,


Techniek en waterkracht in
4USÏQZFO3PORVJÒSFT
Spaghettifestijn voor
.BEBHBTLBS
Pensenkermis

Curieus Kortenberg

OC Berkenhof

.BMBHBTZW[X

OC De Zolder

Wtc O.A. vzw

Aperitiefconcert

Concertband Eendracht Kortenberg

$BGÏ7SFEF[BBM ,SVJTTUSBBU
 &WFSCFSH
OC Berkenhof

Erfgoeddag: Van
volksgeneeskunde naar
geneeskunde

Cultuurdienst i.s.m. Erfgoedhuis

[PWBO
13:00 tot 18:00

(SBUJT WPSNJOH!LPSUFOCFSHSPEFLSVJTCF

Ƚ MFEFOȽ  
curieus.secretariaat@telenet.be
€ 10, € 8 kinderen tot 12 jaar,
JOGP!NBMBHBTZCF 
www.wtcoa.be

€ 8,
tine.vanneste@gmail.com,
www.conek.be
Erfgoedhuis, Dorpsplein 16, (SBUJT DVMUVVS!LPSUFOCFSHCF 
&SQT,XFSQT
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Wanneer

Wat

Organisator

[PPN


Wandelen in het Silsombos

[PPN Crea club : paasei in garen
20:00
NBWBO Toneelstuk 'Trap niet in de
UPU val'
NBWBO Kookles pasta
19:30 tot 22:00

Waar

$.,PSUFOCFSH

KVLV Everberg

Bezoekerscentrum
(SPFOF7BMMFJ 
Lelieboomgaardenstraat 60,
&SQT,XFSQT
0$0VE(FNFFOUFIVJT

Dienstencentrum

Dienstencentrum

KVLV Everberg

Parochiezaal Everberg,
Annonciadenstraat,
Everberg
($$PMPNCB

NBPN Oranje Club: Zijn rechters echt CD&V Kortenberg
wereldvreemd?
20:00
WBOUPU Week van de valpreventie
%JFOTUFODFOUSVNJTNQMVT

Kortenberg , Seniorinas
XPF
PN
EPWBO
UPU

Streekwandeling in
IFU%JKMFMBOE&SQT,XFSQT
Dansnamiddag voor
senioren

EPPN
20:00

Lezing slim opruimen en
praktisch organiseren door
Veronique Peeters
WSJKWBO Crea club : muisje in stof
20:00 tot 22:00
[B Trailberg
vanaf 13:00
[PPN 3XBOEB(304mMNFO
19:00
debatavond

Dienstencentrum

Info
(SBUJT XXXDNCFBHFOEB 
leuven@cm.be

(SBUJT LWMWFWFSCFSH!HNBJMDPN 

€ 2,
EJFOTUFODFOUSVN!LPSUFOCFSHCF 

€ 6,
kvlveverberg@gmail.com,

(SBUJT 
www.oranjeclub.be
(SBUJT 
dienstencentrum@kortenberg.be,

(SBUJT 
XXXHJETFOCPOEEJKMFMBOECF
(SBUJT 
HF[POEIFJEFO[PSH!LPSUFOCFSHCF 

(SBUJT VJUCBMJF!LPSUFOCFSHCF 


(JETFOCPOE%JKMFMBOE

Vertrek: Dorpsplein Erps

Seniorenadviesraad Kortenberg i.s.m.
het gemeentebestuur

($$PMPNCB

De Bib

De Bib

KVLV Everberg

0$0VE(FNFFOUFIVJT

Chiro Flurk Everberg

0$0VE(FNFFOUFIVJT

kvlveverberg@gmail.com,

www.trailberg.be

(304(FNFFOUFMJKLFBEWJFT3BBEWPPS
Ontwikkelingssamenwerking

OC Berkenhof

(SBUJT

"%3&44&/
Administratief Centrum
Dr. V. De Walsplein 30
3070 Kortenberg

4QPSUIBMFO($$PMPNCB
Wijngaardstraat 1
3070 Kortenberg

OC Atrium
Dorpsstraat 177
.FFSCFFL

0$0VE(FNFFOUFIVJT
(FNFFOUFIVJTTUSBBU
3078 Everberg

Erfgoedhuis
Dorpsplein 16
&SQT,XFSQT

OC Berkenhof
#FFLTUSBBU
3070 Kortenberg

OC De Zolder
,XFSQTFCBBO
&SQT,XFSQT

1PMZWBMFOUF[BBM&SQT,XFSQT
0VEF#BBO
&SQT,XFSQT
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Indien u het gemeentebestuur wilt contacteren,
kunt u terecht op onze webstek www.kortenberg.be
&NBJMBESFTTFOUFMFGPPOOVNNFSTHFNFFOUFMJKLFEJFOTUFO
BMHFNFOF[BLFO!LPSUFOCFSHCF
CJCMJPUIFFL!LPSUFOCFSHCF
CVSHFS[BLFO!LPSUFOCFSHCF
DPNNVOJDBUJF!LPSUFOCFSHCF
DVMUVVS!LPSUFOCFSHCF
ESVHTFOBMDPIPMQSFWFOUJF!LPSUFOCFSHCF
mOBODJFO!LPSUFOCFSHCF
HFCPVXFOCFIFFS!LPSUFOCFSHCF
HF[POEIFJEFO[PSH!LPSUFOCFSHCF
HSPOEHFCJFET[BLFO!LPSUFOCFSHCF
JDU!LPSUFOCFSHCF
JOGSBTUSVDUVVSQSPKFDUFO!LPSUFOCFSHCF
KFVHE!LPSUFOCFSHCF
NFMEJOHFO!LPSUFOCFSHCF
NJMJFV!LPSUFOCFSHCF
NPCJMJUFJU!LPSUFOCFSHCF
POEFSOFNFO!LPSUFOCFSHCF
POEFSXJKT!LPSUFOCFSHCF
onthaal@kortenberg.be 02 755 22 00
QFSTPOFFMTEJFOTU!LPSUFOCFSHCF
SFDMBNF!LPSUFOCFSHCF
SVJNUFMJKLFPSEFOJOH!LPSUFOCFSHCF
TQPSU!LPSUFOCFSHCF
UPFSJTNF!LPSUFOCFSHCF
6J5CBMJF!LPSUFOCFSHCF
XFCNBTUFS!LPSUFOCFSHCF
XFHFOFOHSPFO!LPSUFOCFSHCF
XFM[JKOTIVJT!LPSUFOCFSHCF 0$.8 
[PFLMJDIU!LPSUFOCFSHCF

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 maart gebeuren voor het meinummer en ten
laatste op 25 april voor het juninummer. 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.

.PPJFFOEVJEFMJKLFGPUPTWBO,PSUFOCFSH EJFOJFUCJK
FFOCFQBBMEBSUJLFMIPSFO [JKOTUFFETXFMLPN4UVVS
deze naar zoeklicht@kortenberg.be. Als u ons foto’s
doorstuurt, betekent dit dat u ons de toestemming
geeft om deze te publiceren in Zoeklicht, en dit op de
plaats en het moment die de redactieraad daarvoor het
meest gepast lijken.
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Openingsuren Administratief Centrum
Dr. V. De Walsplein 30
3070 Kortenberg
Onthaal
Elke werkdag:
van 9 tot 12 u. en van 13 tot 16 u.
Zaterdag: van 9 tot 12 u.
Bibliotheek
.BBOEBHWBOUPUV
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.
;BUFSEBHWBOUPUV
Overige diensten
Elke werkdag: van 9 tot 12 u.
Woensdag: van 13 tot 16 u.
Containerpark
/PPECPTXFH
JOGP!FDPXFSGCFPG
van dinsdag tot vrijdag: van 12.30 tot 19.30 u.
Zaterdag: van 9 tot 16 u.
0QHFMFUVLVOUIFUDPOUBJOFSQBSLCFUSFEFOUPUNJOVUFOWØØSTMVJUJOHTUJKE
PWA
JOGP!QXBCFPG

Contactadres
3FEBDUJF;PFLMJDIU6J5JO,PSUFOCFSH
Administratief Centrum
Dr. V. De Walsplein 30
3070 Kortenberg
5FM ;PFLMJDIU
5FM 6J5JO,PSUFOCFSHFO6J5BHFOEB
&NBJM[PFLMJDIU!LPSUFOCFSHCF
.FEFXFSLJOHTBNFOTUFMMJOH
"ENJOJTUSBUJFWFEJFOTUFOHFNFFOUF,PSUFOCFSH $ISJT5BFT "OO7BOOFSFN EFWFSTDIJM
MFOEFWFSFOJHJOHFOVJU,PSUFOCFSH *MTF%IPOU +BBO#BSUIPMPNFFTFO(BTQBSJOBEF-BBU
Druk
1FFUFST/7o8BSPUTUSBBUo)FSFOU
(FESVLUPQQBQJFSNFU'4$MBCFM

Praktisch
Het volgende nummer verschijnt rond 1 mei 2017. Alle voorstellen
voor artikels en foto’s moeten ten laatste op 25 maart 2017 worden
ingediend. Voorstellen voor het juninummer van Zoeklicht moeten ten
laatste op 25 april 2017 worden ingediend.
Deze deadline wordt strikt toegepast.
De volgende redactieraad vindt plaats op 29 maart om 15 u. op de
UXFFEFWFSEJFQJOHWBOIFU"ENJOJTUSBUJFG$FOUSVN(FÕOUFSFTTFFSEFOLVO
nen contact opnemen met de redactie van Zoeklicht als ze de redactieraad
willen bijwonen.

