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Praktische informatie
Wachtdienst apothekers

U kunt de apothekers van wacht raadplegen op het telefoonnummer 0903 99 000 (max. € 1,50/min.) of op www.apotheek.be.

Wachtdienst huisartsen

Bij afwezigheid van uw huisarts ‘s nachts, tijdens het weekend
(van vrijdagavond 19 u. tot maandagochtend 8 u.) en tijdens
de feestdagen (van de avond voor de feestdag om 19 u. tot de
ochtend na de feestdag om 8 u.), kunt u de dokter van wacht
bereiken op het nummer 070 25 70 25 (max. € 0,30/min. vanaf
het vaste telefoonnetwerk). Meer info op www.w8post.be.
De raadplegingen in het weekend en op feestdagen vinden plaats
in de centrale wachtpost in de Justus Lipsiusstraat 36 te Leuven.

Vrijdag 5 januari: huisvuil en gft
Maandag 8 januari: pmd en papier en karton
Maandag 15 januari: zachte plastics
Vrijdag 19 januari: huisvuil en gft
Vrijdag 26 januari: oude metalen (op afroep)
Maandag 29 januari: pmd en papier en karton
Alle info over de afvalinzamelingen ook op de gratis app Recycle!
Meldingen, klachten, vragen of suggesties over de afval
ophaling? 0800 97 0 97 of info@ecowerf.be

Wachtdienst tandartsen

Kosteloos fietsgraveren

Wachtdienst dierenartsen

Ombudslijn gemeente

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



Huisvuilkalender

(na telefonische afspraak)
Wachtdienst regio Kortenberg (incl. d eelgemeenten),
Bertem, Steenokkerzeel, Zaventem
1 januari: Dierenartsenpraktijk Akuut – 02 751 62 60
6-7 januari: Dierenartsenpraktijk Akuut – 02 751 62 60
13-14 januari: Dr. Wilfried Vanrossem – 0475 51 78 62
20-21 januari: Dierenartsenpraktijk Akuut – 02 751 62 60
27-28 januari: Dierenartsenpraktijk Akuut – 02 751 62 60
Wachtdienst Dierenartsenteam Tervuren, Overijse, Leef
daal, Huldenberg, Erps-Kwerps, Meerbeek en Everberg
Geen wachtdienst in januari

Pensioenzitdagen

De zitdagen van de Federale Pensioendienst (FPD) vindt u op
www.pensioenzitdagen.be of via het gratis nummer 1765.

Juridisch advies (Eerstelijnsbijstand)

U kunt voor juridisch advies elke maandag van 9 tot 11.45 u. kosteloos terecht bij de Sociale Dienst van het Welzijnshuis. Gelieve
vooraf contact op te nemen om een afspraak vast te leggen: 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 Barbara
Specht
Graag op afspraak.
Contact: drugsenalcoholpreventie@kortenberg.be of 016 26 94 37

Kosteloos veiligheidsadvies woning

016 85 34 00 – pz.herko.diefstalpreventie@police.belgium.eu –
www.politieherko.be

Woensdag 3 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 BrusselNationaal, Tervuursesteenweg 303, 1820 Brussel

Wachtdiensten allerlei

Lokale politie HerKo (kantooruren) – 016 85 34 00 of
pz.herko@police.belgium.eu – www.politieherko.be
Lokale politie (dringende oproepen) 101 of 112
Ambulance/brandweer 100
Niet-dringende brandweerhulp 1722
Awel (Kinder- en Jongerentelefoon) 102
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 02 238 96 99
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In de kijker
Beste dorpsgenoot
Op de drempel van het nieuwe jaar willen we u vanuit het gemeentebestuur en het Welzijnshuis oprecht het allerbeste toewensen voor een gezond,
succesvol en gelukkig 2018. Vooral mensen die zich eenzaam of verlaten voelen of die te kampen hebben met lijden of verlies, willen we in deze feestperiode een extra schouderklopje geven.
Als gemeentebestuur beginnen we aan het laatste jaar van deze bestuursperiode. Ik nodig u graag uit om op de vernieuwde webstek van onze gemeente
(www.kortenberg.be) het beleidsplan te raadplegen dat in 2013 aan de gemeenteraad werd voorgelegd. U kunt dan zelf oordelen over de mate waarin
de ‘beloften’ van toen – die we liever ‘beleidsdoelstellingen’ noemen – werden gerealiseerd. Via de (sociale) media wordt vaak gewezen op wat fout loopt
of wat nog beter kan, maar intussen gebeurt er veel werk in de diepte dat de krantenkoppen niet haalt. De enige manier om dat langetermijnwerk zichtbaar te maken, is de doelstellingen van enkele jaren geleden te vergelijken met de realiteit vandaag.
We hebben het als gemeentebestuur aangedurfd om, samen met de charterstuurgroep (een werkgroep van geëngageerde inwoners) en onze administratie, een diepgaande enquête te houden over hoe goed onze inwoners zich in onze gemeente voelen. Uit de meer dan 800 antwoorden die werden
ingezameld, blijkt dat u met ruim 70% graag tot zeer graag in Kortenberg woont. Hoe meer u zich betrokken voelt bij het gemeenschapsleven en hoe
beter u zich over het wel en wee van onze gemeente informeert, des te beter voelt u zich in uw vel.
Kortenberg blijkt volgens die bevraging een open en gastvrije gemeente zijn, waar we nieuwe inwoners graag hartelijk verwelkomen, maar waar we van hen ook
verwachten dat ze onze taal leren en zich integreren in het dorpsleven. Dat kan door deel te nemen aan de activiteiten van onze vele verenigingen of door zich in
te zetten als vrijwilliger. De Grote Kortenberg-enquête wijst uit dat er, naast de 30% inwoners die vandaag al als vrijwilligers actief zijn, een potentieel van circa
20% bestaat dat zich eigenlijk wel wil engageren, maar dat dit tot nog toe niet heeft gedaan. Laat 2018 het jaar worden waarin die ambitie wordt waargemaakt.
Natuurlijk zijn er ook verbeterpunten: op het vlak van mobiliteit, van infrastructuur en van gemeentelijke activiteiten ontvingen we vele nuttige suggesties
en opmerkingen. We houden daar in de mate van het mogelijke rekening mee. Intussen kunnen we, ieder op onze plaats, nagaan wat we op korte termijn
zelf kunnen doen om oplossingen te bedenken voor de problemen waarmee we dagelijks te maken krijgen.
Het volledige overzicht van de Grote Kortenberg-enquête kunt u op de webstek van de gemeente uitpluizen, onder de rubriek ‘Bestuur en beleid’, bij het
hoofdstukje ‘participatie’.
Intussen zit uw gemeentebestuur niet stil. Naast het gepast reageren op de actualiteit die ook in 2017 op ons afkwam (bijvoorbeeld rond de uitbreidingsplannen van de luchthaven, die een aanslag inhouden op de leefbaarheid van een groot deel van Erps-Kwerps, rond de brandweerhervorming
die een zeer zwaar kostenplaatje oplevert of rond de blijvende onderbezetting van het veiligheidspersoneel van de gesloten jeugdinstelling in
Everberg), werkte het bestuur een stevig programma af. Dat gebeurde allemaal in een financieel gezonde context die vele andere gemeente- en
stadsbesturen ons benijden.
Begin 2017 werd met de gemeente Herent een akkoord bereikt over de aanleg van een deftig fietspad vanuit het centrum van Meerbeek naar Veltem tot aan de Leuvensesteenweg. Op het grondgebied van Kortenberg is die belangrijke verbinding intussen aangelegd. Ook een ander belangrijk
fietswegdossier werd door de gemeenteraad goedgekeurd, namelijk de verdere verbetering van de
HST-fietsroute tussen Leuven en Brussel, met het wegwerken van vier knelpunten (waaronder de
gevaarlijke oversteekplaatsen aan de bruggen op de Zavelstraat en de Kouterstraat) op het grondgebied van onze gemeente. Voor Everberg en Erps-Kwerps zijn twee schoolrouteprojecten in uitvoering die het voor de schoolkinderen mogelijk moeten maken om op een veilige manier naar school
te stappen of te fietsen via trage wegen.
Voor eigenaars die een eerste woning in onze gemeente aankopen en die nog geen andere eigendommen bezitten, werd een starterspremie ingevoerd, die een serieuze korting biedt op de onroerende
voorheffing tijdens de eerste drie jaren na de aankoop van de woning. Op die manier wil het gemeentebestuur – vooral jonge – mensen helpen om in de eigen gemeente te kunnen blijven wonen.
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Er werd op het gemeentehuis een nieuw dienstverleningsconcept ingevoerd, dat het voor inwoners nog transparanter en gemakkelijker maakt om documenten te verkrijgen of in contact te treden met de gemeentelijke administratie. Die hervorming zorgt voor minder lange files aan de loketten en voor een
meer persoonlijke dienstverlening. De hele operatie werd gecombineerd met een volledige vernieuwing van de gemeentelijke webstek, die nu een stuk
gebruiksvriendelijker is en waar u voor vele verrichtingen gewoon van thuis uit kunt inloggen en rechtstreeks online aanvragen kunt indienen en officiële
akten kunt ontvangen.
De plannen voor de vernieuwing en uitbreiding van de gemeentelijke basisschool ‘De Boemerang’ in Meerbeek kregen definitief vorm en om de lange
wachttijd van de normale subsidiëringsprocedure te verkorten, besliste de gemeenteraad om de bouw via een promotieovereenkomst te prefinancieren.
Nadien komt de uitbreiding van ‘De Regenboog’ in Kortenberg op de agenda. Met het oog daarop werden verschillende gebouwen in de schoolomgeving
aangekocht om over voldoende ruimte te beschikken voor de uitbreiding.
Ook de plannen voor de nieuwe lokalen van Chiro Flurk in Everberg werden volledig afgewerkt. De opbouw zal begin 2018 kunnen starten. In Meerbeek
wordt in het natuurgebied ‘De Rotte Gaten’ een avonturenpad ingericht, dat kinderen en jongeren op een speelse manier in contact zal brengen met unieke
natuurwaarden.
Onze gemeentelijk bib blijft met voorsprong één van de meest bezochte ontmoetingsplaatsen van de gemeente. De boeken worden systematisch uitgerust
met een nieuw RFID-systeem, dat de verwerking van ontleningen en terugbrengingen nog vlotter moet laten verlopen. Er werd ook gestart met het uitlenen van e-readers, waarop men e-books kan lezen. Dat is een volgende stap in de verdere digitalisering van onze lees- en informatiecultuur.
Op sportgebied werd een nieuwe impuls gegeven aan de jeugdwerking van de voetbalclubs en werd een verbetering van de voetbalinfrastructuur concreet
in het vooruitzicht gesteld.
Na de publieke gebouwen, werd ook aan de jeugdhuizen kosteloos wifi voorzien, zodat jongeren continu in contact kunnen blijven met het thuisfront
of met hun vrienden en vriendinnen. Om de veiligheid van de fuiven verder te ondersteunen, werd eind oktober een ‘Safe Party Zone’-controle ingevoerd, waardoor fuifbezoekers zich bij de ingang met hun identiteitskaart laten registreren en waardoor ongewenste bezoekers kunnen worden
geweerd.
Er werd ook een oplossing gevonden voor het reeds lang aanslepende probleem van de nutsmaatschappij die instaat voor de watervoorziening in deelgemeente Kortenberg. Die maatschappij rekende hogere tarieven aan dan in de rest van de gemeente en dreigde ons ook nog eens op te zadelen met een
hoge schuldenlast van de Brusselse gemeenten. Na drie decennia werd onze vraag om te kunnen uittreden uit de Brusselse watermaatschappij eindelijk
ingewilligd. Vanaf 1 januari 2018 zal de hele gemeente van water voorzien worden door De Watergroep.
Het Welzijnshuis werkte een druk en actief programma af met NOAH (de dagopvang voor ouderen), een nieuwe leverancier van warme maaltijden, de
oprichting van het Huis van het Kind, het dorpsrestaurant, de serviceflats, de sociale kerstmarkt voor minder kapitaalkrachtige inwoners, de opvang van
een beperkt aantal vluchtelingen en de kubusklasjes voor kinderen met leerachterstand.
Over de andere plannen – en vooral concrete beslissingen – die u in 2018 mag verwachten, 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 2018 tussen 17 en 19 u. naar het Park van de Oude Abdij in
Kortenberg, waar we u graag in een sfeer van Noorse gezelligheid verwelkomen met muziek, animatie,
een hapje en een drankje.
Met hartelijke nieuwjaarsgroet,
Chris Taes
Burgemeester
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• De gemeenteraad keurde de tweede budgetwijziging voor 2017 goed,
alsook de aanpassing van het meerjarenplan voor 2014-2019 ten gevolge
van deze budgetwijziging en de aanpassing van het financiële meerjarenplan voor 2014-2020. Ook het budget voor 2018 werd goedgekeurd.
• Voor het aanslagjaar 2018 dalen de gemeentelijke opcentiemen op de
onroerende voorheffing van 950 naar 598 opcentiemen. Door de gewijzigde financiering van de provincies stijgt immers de Vlaamse basisheffing van 2,5% naar 3,97% voor het basistarief en van 1,6% naar 2,54%
voor het sociaal tarief, wat een verhoging met een factor 1,588 is. Door
de gemeentelijke opcentiemen navenant te laten dalen stijgt de fiscale
druk voor de inwoners niet in vergelijking met het aanslagjaar 2017.
• De aanvullende belasting op de personenbelasting voor het aanslagjaar 2018 werd door de gemeenteraad opnieuw vastgesteld op 7,9%
op het inkomen van 2017.
• De gemeenteraad keurde een nieuw retributiereglement op begraafplaatsen goed voor de periode 2018-2022. Daarin zijn de retributiebedragen
vastgelegd voor begravingen, voor bijzettingen in het columbarium,
begravingen op het urnenveld, voor uitstrooiing op de strooiweide, voor
grafconcessies en nissen in het columbarium, voor ontgravingen, voor
naamplaatjes op gedenkzuilen en voor afdekplaten op urnengraven.
• Voor de periode 2018-2022 keurde de gemeenteraad een nieuw
reglement goed voor de gemeentebelasting op het afleveren van
administratieve stukken.
• Op 1 januari 2018 treedt een nieuw contantbelastingreglement in
voege voor de inzameling en verwerking van huishoudelijk afval en
daarmee vergelijkbaar bedrijfsafval. De gemeenteraad legde in dit
reglement de belastingbedragen vast voor huis-aan-huisinzameling
van afvalfracties, voor inzameling op afroep of via sorteerstraten en
voor de inzameling op het recyclagepark.
• De gemeenteraad legde het bedrag voor de gemeentebelasting die
betaald moet worden voor het afleveren van een natuurvergunning in
de periode 2018-2021 vast op 80 euro.
• De gemeenteraad keurde voor het aanslagjaar 2018 een conform
nieuwe wetgeving aangepast reglement goed over het leegstandsregister en de belasting op leegstaande gebouwen en woningen.
• De gemeenteraad keurde een beheersoverdracht goed waardoor EcoWerf met ingang van januari 2018 de in roze zakken aangeboden
zachte plastics huis-aan-huis zal kunnen inzamelen.
• De gemeenteraad machtigde EcoWerf om met ingang van 1 januari
2018 de contantbelasting die door de burger verschuldigd is voor

Foto: Evgenia Belyaeva
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het aanbieden van afvalfracties aan huis, te innen in naam van en voor
rekening van de gemeente. EcoWerf zal hiervoor vanaf 1 januari 2018
een nieuw rekeningnummer openen, dat nog zal worden meegedeeld
aan de inwoners. Voor de gemeente betekent dit een aanzienlijke administratieve vereenvoudiging. Ook voor de inwoners biedt het voordelen:
de DifTar-rekening zal immers kunnen worden betaald of aangezuiverd
op het recyclagepark. In de verdere toekomst zal er ook met een domiciliëring kunnen worden gewerkt of met een app kunnen worden
betaald.
De gemeenteraad keurde de statutenwijziging van het intergemeentelijke samenwerkingsverband Interleuven goed. Deze statutenwjziging maakt het mogelijk dat ook de politiezones en de brandweerzone
toetreden tot Interleuven.
De gemeenteraad keurde de oprichting van de interlokale vereniging
sportregio Dijle & Hageland goed. Deze vereniging wordt actief vanaf
1 januari 2018, na het wegvallen van de bevoegdheid ‘sport’ bij de
provinciebesturen. Bertem, Bierbeek, Boutersem, Herent, Lubbeek en
Oud-Heverlee zullen ook deel uitmaken van deze sportregio.
De gemeenteraad keurde het tracé en de uitrusting van de wegenis goed
zoals voorgesteld in het aanvraagdossier van de verkaveling van het Hof
van Sint-Elisabet. Nutswerken en verkeerssignalisatie zullen op kosten
van de verkavelaar worden uitgevoerd, respectievelijk aangebracht.
De rooilijn van de gedeeltelijk te wijzigen buurtweg nr. 26 en nr. 19
(Prinsendreef) werd definitief vastgesteld en ter goedkeuring voor
gesteld aan de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant.
De burgemeester lichtte voor de gemeenteraad een stand van zaken
toe in verband met het dossier rond de luchthavenproblematiek.
De leden van de gemeenteraad namen kennis van briefwisseling.

Volgende gemeenteraad
Maandag 8 januari 2018.
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
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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Burgerzaken
GEMEENTEBESTUUR

Gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018: Inschrijving van de burgers
van vreemde origine op de kiezerslijsten

Europese en niet-Europese burgers van vreemde origine die in België verblijven, kunnen zich inschrijven om als kiezer deel te nemen aan de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2018.
Gezamenlijke voorwaarden voor EU- en niet-EU-onderdanen:
• Minstens 18 jaar oud zijn op datum van 14 oktober 2018;
• Ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of het vreemdelingenregister van een gemeente op 1 augustus 2018;
• Op 14 oktober 2018 de burgerlijke en politieke rechten genieten;
• Ten laatste op 31 juli 2018 de aanvraag indienen om ingeschreven te worden op de kiezerslijst
Daarnaast moet u ook voldoen aan de bijzondere voorwaarden die u kunt terugvinden op: http://www.elections.fgov.be/index.php?id=1622&L=1
Ook het inschrijvingsformulier kunt u daar terugvinden.
De burger van vreemde origine moet de wens om kiezer te zijn bij de gemeenteraadsverkiezingen kenbaar maken door zich in te schrijven op de kiezerslijsten. Hij kan zich op elk moment inschrijven behalve tussen 1 augustus 2018 en 14 oktober 2018. Hij kan zich, voor de inschrijving, persoonlijk aanbieden bij het gemeentebestuur of het inschrijvingsformulier per brief indienen. De aanvaarding als kiezer blijft geldig zo lang hij in België verblijft, aan de
kiesbevoegdheidsvoorwaarden blijft voldoen en geen afstand heeft gedaan van zijn hoedanigheid van kiezer ongeacht de gemeente van verblijf in België.
Met andere woorden, indien hij bij een vorige gemeenteraadsverkiezing als kiezer werd ingeschreven op de kiezerslijst moet hij niet opnieuw een aanvraag
indienen.
Aangezien de stemming in België verplicht is, zal deze verplichting eveneens van toepassing zijn op de burgers van vreemde origine, voor zover hun
aanvraag tot inschrijving op de kiezerslijst aanvaard zal worden.

Lokale Economie
GEMEENTEBESTUUR

Afwijkingen wekelijkse rustdag 2018

Elke handelaar of ambachtsman moet verplicht een wekelijkse rustdag hebben. De wekelijkse rustdag is een ononderbroken periode van 24 uur. De rustdag
begint automatisch op zondag om 5 u. of om 13 u. en eindigt op de volgende dag op hetzelfde uur.
U kunt als handelaar of ambachtsman afwijken van deze sluitingsdag. Een aangifte bij de gemeente volstaat hiervoor. Per jaar worden 15 afwijkingen
toegestaan. Een aanvraag kan simpel worden ingediend door het webformulier in te vullen in het e-loket van https://ondernemen.kortenberg.be of door
een bericht te sturen naar ondernemen@kortenberg.be.
Voor het jaar 2018 zijn de onderstaande afwijkingen op de wekelijkse rustdag in handel, ambacht en dienstenverlening toegestaan:
• 7 januari
• 14 januari
• 21 januari
• 7 oktober
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PWA wordt ‘Wijk-werken’
Vanaf 1 januari 2018 wordt de PWA-werking vervangen door het ‘wijk-werken’. De VDAB of
het OCMW (in Kortenberg: het Welzijnshuis) screenen vanaf dan werkzoekenden en leefloners. Wie in aanmerking komt, kan maximaal twee maal zes maanden aan de slag als wijkwerker en mag tot 60 uur per maand werken. Het kan bijvoorbeeld gaan om klusjes bij
mensen thuis zoals het gras afrijden, voor- en naschoolse kinderopvang, het bedelen van
maaltijden aan huis, ... Hiervoor ontvangt men een kleine vergoeding van 4,10 euro per uur
bovenop de werkloosheidsuitkering. Ondertussen krijgt de wijk-werker begeleiding om door
te stromen naar een passende job. En dat is het grote verschil met de vroegere PWA: het
wijk-werken is bedoeld als een opstap om aansluiting te vinden bij de arbeidsmarkt.
Particulieren, scholen en vzw’s kunnen een aanvraag doen om kleine klussen of opdrachten
te laten uitvoeren door de wijk-werkers. De gedetailleerde takenlijst moet nog gemaakt worden door de VDAB. De VDAB lanceert in januari 2018 een online
platform voor zowel aanbieders als wijk-werkers.
Wie tewerkgesteld is via het PWA gaat mee in de overgang naar het wijk-werken en wordt voortaan ondergebracht bij organisator IGO. Werkinhoudelijk
verandert er niets.
Het wijk-werken in Kortenberg wordt opgestart in een clusterverband met de gemeenten Bertem, Herent, Huldenberg, Tervuren en Oud-Heverlee.
Voor mensen die in het bestaande PWA-systeem functioneren, wijzigt er niets.
Voor meer info: www.vdab.be/wijk-werken
Wijk-werken vervangt het PWA en is een stelsel waarin werkzoekenden met een grote afstand tot de arbeidsmarkt tijdelijk werkervaring kunnen
opdoen in een laagdrempelige werkomgeving dicht bij huis.

Mobiliteit
Waarom komt u best naar de GAMV-Raadsvergadering van 12 januari?
Onze gemeente telt een groot aantal adviesorganen die het gemeentebestuur mogen adviseren over allerhande onderwerpen. U hebt allicht al gehoord
over het charter van Kortenberg, de charterprincipes, de Grote Kortenberg-Enquête en de charterstuurgroep.
Uit de Grote Kortenberg-enquête van het voorbije jaar blijkt dat 62% van bewoners de problemen in verband met mobiliteit het eerst willen aangepakt
zien. De bekommernissen houden verband met de toestand van voet- en fietspaden, sluipverkeer, parkeerproblemen, overdreven snelheid en in
het algemeen verkeersveiligheid.
Uit dezelfde enquête blijkt ook dat 81% van de ondervraagden het goed vindt dat inwoners participeren aan het verbeteren van de gemeente.
De Gemeentelijke Adviesraad voor Mobiliteit en Verkeersveiligheid, kortweg de GAMV, behandelt precies deze mobiliteitsproblemen.
Alle bewoners zijn welkom op de raadsvergaderingen van de GAMV. De eerste vergadering van het jaar start op donderdag 12 januari om 20 u. in de
Raadzaal van het Administratief Centrum en eindigt traditiegetrouw met een receptie.
Meer informatie over de GAMV vindt u op de webstek van de gemeente: www.kortenberg.be/gemeentelijke-adviesraad-voor-mobiliteit-en-
verkeersveiligheid-gamv.
GAMV-voorzitter Dany Stassen wenst iedereen een verkeersveilig 2018.
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De Lijn brengt u veilig thuis bij oudejaar
Met oudejaar voor de deur denken we aan een leuk feestje of een uitstap met vrienden en familie. Wil u op een veilige manier genieten van uw avond?
Dan kunt u op De Lijn rekenen!
Tijdens oudejaarsnacht zorgen de chauffeurs van De Lijn ervoor dat u veilig
kunt feesten, zonder stress en parkeerzorgen!
Voor 3 euro reist u onbeperkt met alle bussen van De Lijn (behalve met
de Limburgse snellijnen) vanaf 18 u. op 31 december 2017 tot en met
1 januari 2018.
In onze gemeente rijden de volgende feestbussen:
• Lijn 352: Leuven – Erps-Kwerps – Kortenberg
• Lijn 358: Leuven – Kortenberg
Surf naar www.delijn.be/oudejaar voor meer informatie en de dienstregelingen.

Milieu
Energieke Daken: groepsaankopen PV-zonnepanelen en dakisolatie
GEMEENTEBESTUUR

Verlenging groepsaankoop wegens groot succes!

De provincie Vlaams-Brabant lanceerde op 12 mei 2017 in samenwerking met PajoPower, 3WPlus, IGO, Kringwinkel Hageland en de gemeenten de
campagne ‘Energieke daken’. Via infosessies en een groepsaankoopactie van dak- en zoldervloerisolatie en fotovoltaïsche zonnepanelen wil de provincie
in samenwerking met de partners de plaatsing van fotovoltaïsche zonnepanelen en het isoleren van daken en zoldervloeren stimuleren.
IGO en het Provinciaal Steunpunt Duurzaam Bouwen selecteerden voor de Leuvense regio een aantal lokale aannemers en installateurs voor de uitvoering
van de werken. Een kwalitatieve uitvoering, een correcte prijs en een stipte opvolging staan daarbij centraal.
Wegens het grote succes heeft de organisatie besloten om de huidige voorwaarden van de groepsaankoop te verlengen tot en met 31 maart 2018.
U kunt dus nog steeds intekenen en genieten van de vele voordelen. Inschrijven daarvoor doet u via de website www.vlaamsbrabant.be/groepsaankoop.
Daar vindt u ook alle andere informatie over deze campagne.
Meer info
IGO, Sam De Raeymaeker, 016 35 29 71 of sam.deraeymaeker@igo.be
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Herbruikbare verf krijgt een nieuw leven

Breng resten van verf naar het recyclagepark
Veel mensen hebben in hun kelder of garage een aantal ongebruikte potten verf staan.
Ook de parkwachters stellen vast dat inwoners vaak verfpotten afgeven die nog gevuld
zijn met verf die opnieuw kan gebruikt worden. Tot nu werden ze afgevoerd en verbrand
op hoge temperatuur. Jaarlijks wordt zo’n 400.000 kg verfafval vernietigd. EcoWerf wil
samen met Kortenberg, Herent, Haacht, Scherpenheuvel-Zichem, Tienen en Landen en
de Kringwinkels Hageland en SPIT herbruikbare verf een nieuw leven geven. Het project
loopt 6 maanden. Na een positieve evaluatie kan het uitgebreid worden. OVAM geeft
financiële ondersteuning.
Alleen waterhoudende verf
De inwoners van 12 gemeenten met een DifTar-gewichtspark kunnen op de recyclageparken van Kortenberg, Herent, Haacht, Scherpenheuvel-Zichem, Tienen en Landen
terecht met hun verfpotten. De parkwachter maakt een selectie en houdt de muurverf op
waterbasis apart. De potten mogen niet beschadigd zijn en moeten minstens halfvol zijn.
De parkwachters kregen hiervoor een opleiding van de verfindustrie. Zowel herbruikbare
als niet-herbruikbare verf, verfresten en -potten worden kosteloos aanvaard.
De Kringwinkels Hageland en SPIT halen de geselecteerde verf op en controleren de kwaliteit ervan. De verf mag niet uitgedroogd zijn, mag niet bevroren geweest zijn en mag
niet gemengd zijn met andere producten. Om deze controle goed te kunnen uitvoeren,
kregen ook zij een opleiding van de verfindustrie.
De herbruikbare verf zal vanaf 25 november 2017 worden verkocht aan 3 euro per liter in
De Kringwinkel SPIT in Heverlee, Ijzerenmolenstraat en in De Kringwinkel Hageland Tienen, Torsinplaats. Ideaal voor wie een kleine hoeveelheid verf nodig heeft, of over een
beperkt budget beschikt, zoals verenigingen die op zoek zijn naar verf voor hun lokalen
of voor een lokaal buurtproject.
Op alle andere recyclageparken uitgebaat door EcoWerf kunnen inwoners verfresten en
-potten kosteloos aanleveren bij klein gevaarlijk afval. Daar worden ze voorlopig niet uitgesorteerd. De verfpotten worden afgevoerd en verbrand op hoge temperatuur.
Community RePaint
EcoWerf, de gemeenten en de Kringwinkels werken mee aan het internationale Community RePaint project. Het project heeft geen winstoogmerk. In
Groot-Brittannië is de verfindustrie al ruim 20 jaar betrokken bij initiatieven om herbruikbare verven in te zamelen: zo’n half miljoen liter verf wordt hergebruikt voor goede doelen. Informatie hierover is terug te vinden op www.communityrepaint.be en https://communityrepaint.org.uk/. Ook in Nederland
en België lopen projecten.
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Drugs- en alcoholpreventie
GEMEENTEBESTUUR

Rookstopcursus in groep

Wist u dat 70% van alle rokers wil stoppen met roken? Sommige rokers
stoppen zonder hulp of vragen advies aan hun huisarts of apotheker. Voor
anderen zijn gestructureerde begeleiding en het contact met lotgenoten
van een groepscursus ‘stoppen met roken’ dat extra duwtje in de rug.
De dienst Drugs- en alcoholpreventie organiseert in samenwerking met
Logo Oost-Brabant een rookstopcursus (10-20 deelnemers) in Haacht.
Kathleen Peetroons, een erkende tabacoloog, begeleidt met kennis van
zaken de rokers doorheen het stopproces, bereidt hen voor op de rookstopdag en traint hun vaardigheden om herval te voorkomen.
De cursus bestaat uit een kosteloze infosessie op dinsdag 9 januari,
gevolgd door acht lessen in de periode van 16 januari tot 3 april.

De Vlaamse overheid vergoedt de deelname aan de rookstopcursus
grotendeels. De persoonlijke bijdrage bedraagt per deelnemers 6 euro
per sessie of 48 euro voor de hele cursus. Deelnemers met verhoogde
tegemoetkoming betalen 3 euro per sessie of 24 euro voor de hele
cursus.
Wil u zelf stoppen met roken, kom dan naar de infosessie op dinsdag
9 januari om 19.30 u. in GC Den Breughel, Wespelaarsesteenweg 85 in
Haacht. Kent u iemand die wil stoppen, bezorg hem of haar dan deze
informatie.
Meer info of inschrijven via drugsenalcoholpreventie@kortenberg.be of
016 26 94 37.

BOB en trots erop
Binnenkort knallen de kurken weer in het rond om 2018 te verwelkomen. Met de eindejaarsfeesten in aantocht
start ook een gloednieuw BOB-hoofdstuk. Misschien hebt u de ‘BOB en trots erop’-affiches langs de autosnelwegen al gezien? Of een Lijnbus gespot in de kleuren van BOB? Zo laten we zien dat we trots zijn op onze BOBs.
Want het is BOB die ervoor zorgt dat zijn partner, kinderen, vrienden, familie, collega’s of klanten veilig terug
naar huis keren. Hij kiest ervoor om te rijden en daarom een alcoholvrij glaasje te drinken. Of hij regelt een taxi,
geeft een aantal tips om terug te keren met het openbaar vervoer, zorgt voor een knusse logeerplaats … of een
leuk hotel in de buurt. Kortom, BOB is een bewuste attitude waarop u trots mag zijn!

Dienstencentrum
Mantelzorgercafé
Naast de gemeentelijke mantelzorgpremie wil het Welzijnshuis ook de nodige
ondersteuning bieden aan mantelzorgers die voor een zorgbehoevende in
Kortenberg zorgen. In september 2017 werd er gestart met een maandelijks
moment waar de mantelzorgers de nodige info rond allerlei thema’s kunnen
krijgen, maar waar ze ook hun verhaal kunnen vertellen en lotgenoten kunnen ontmoeten om elkaar te steunen en te begrijpen. Deze ondersteuningsmomenten vinden iedere derde vrijdag van de maand plaats. U bent op al
deze momenten welkom van 14 tot 16 u. in de Ontmoetingsruimte.
Mantelzorgercafé
Tijdens de Mantelzorgercafés wordt de Ontmoetingsruimte ter beschikking gesteld aan de mantelzorgers om elkaar in een leuke omgeving op

een ontspannen manier te ontmoeten. Gewoon een babbeltje slaan
onder elkaar, ervaringen delen met anderen die in eenzelfde situatie als u
zitten, samen een gezelschapsspel spelen; u bepaalt zelf hoe u deze
namiddag invult samen met andere mantelzorgers.

Praktisch
Vrijdag 19 januari van 14 tot 16 u.
OC Berkenhof, Ontmoetingsruimte
Kosteloos – inschrijven niet nodig
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Voordracht: Bellen en berichten uitwisselen met WhatsApp
WhatsApp is een zeer populaire smartphone-App waarmee u gratis berichten, afbeeldingen en video’s kunt uitwisselen via internet. Recent is daar nog
gratis telefoneren bij gekomen, uiteraard onder abonnees. Wereldwijd zijn er
midden 2017 meer dan één miljard gebruikers. In Nederland zijn er dat op
hetzelfde tijdstip: 11,2 miljoen! In België wordt het aantal gebruikers –
vooral jongeren en jongvolwassenen – geschat op 2,1 miljoen. Reden van
dat verschil: sms’en is in België veel goedkoper dan in Nederland. In deze
cursus leert u alles over wat men in de volksmond ‘WhatsAppen’ noemt.
Vereiste voorkennis: basiskennis van de smartphone

Belangrijk: de cursisten gebruiken regelmatig hun smartphone en
kunnen apps installeren
Praktisch
Maandag 22 januari van 9 tot 12 u.
OC Berkenhof, Lokaal 0.4
5 euro, sociaal tarief met vrijetijdspas
Inschrijven vóór 18 januari via
dienstencentrum@kortenberg.be of 0491 996 224

Infosessie: Parkinson
De ziekte van Parkinson is een degeneratieve ziekte in het centraal zenuwstelsel waarbij de zenuwcellen langzaam afsterven. Dit leidt in de eerste
plaats tot stoornissen in de beweging. De symptomen verschijnen langzaam en worden naarmate de ziekte vordert ernstiger.
De ziekte ontstaat waarschijnlijk vanwege een combinatie van genetische
en omgevingsfactoren. Familieleden van patiënten hebben een grotere
kans om de ziekte ook te krijgen.
De sprekers zijn ervaringsdeskundigen, ofwel patiënten of partners die op
de hoogte zijn van de ziekte. Zij geven uitleg en beantwoorden vragen.

Praktisch
Dinsdag 23 januari van 13.30 tot 15.30 u.
OC Berkenhof, Lokaal 0.4
Kosteloos
Inschrijven vóór 18 januari via dienstencentrum@kortenberg.be of
0491 996 224

Feestmaaltijd voor de gebruikers van het Dienstencentrum
Op vrijdag 26 januari organiseert het Dienstencentrum van het Welzijnshuis Kortenberg voor de 15de keer een feestmaaltijd voor iedereen die in het voorbije jaar een bezoekje bracht aan het Dienstencentrum of een beroep deed op de dienst Thuiszorg.
Het feest gaat van start om 11.30 u. met een kleine receptie, gevolgd door een feestelijke maaltijd. Lisa Del Bo brengt in de namiddag een gezellige show
waarbij u kunt genieten van een uitgebreid repertoire van mooie liedjes.
Praktisch
Vrijdag 26 januari van 11.30 tot 18 u.
GC Colomba
11 euro
Inschrijven voor 20 januari via dienstencentrum@kortenberg.be of 0491 996 224
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Welzijnshuis
Gemeentelijke Mantelzorgondersteuning
Naast de Vlaamse mantelzorgpremie betaalt het Welzijnshuis ook een
gemeentelijke mantelzorgpremie aan mantelzorgers. De gemeentelijke mantelzorgpremie wordt, als blijk van erkenning voor hun inzet, gegeven aan
mantelzorgers die vrijwillig en onbezoldigd hulpbehoevende personen of
gezinnen, gedomicilieerd in Kortenberg, thuis verzorgen. De toelage bedraagt
20 euro per maand en wordt jaarlijks uitbetaald aan de mantelzorger.
Naast het uitbetalen van deze zorgpremie, is het Welzijnshuis bezig met het
uitbouwen van een degelijke mantelzorgondersteuning. In samenwerking
met de mantelzorgorganisaties Samana en S-Plus werd een jaarprogramma
uitgewerkt. U bent altijd van harte welkom op de derde vrijdag van de
maand van 14 tot 16 u. in het Dienstencentrum in OC Berkenhof.
Datum
19 januari
16 februari
16 maart
20 april
18 mei
15 juni
20 juli
17 augustus
21 september
19 oktober
16 november
21 december

Wat
Mantelzorgercafé
Praatgroep: omgaan met dementerenden
Infonamiddag: wegwijs in mantelzorg
Praatgroep: mantelzorger op vakantie
Mantelzorgercafé
Praatgroep: verlies uzelf niet in de zorg
Mantelzorgercafé
Mantelzorgercafé
Infonamiddag
Praatgroep
Mantelzorgercafé
Praatgroep: omgaan met verlies na de zorg

Daarnaast kunnen mantelzorgers ook in 2018 met al hun individuele vragen in verband met mantel- en thuiszorg terecht in het dienstencentrum
van het Welzijnshuis.
Basisvoorwaarden voor de gemeentelijke mantelzorgpremie
De zorgbehoevende is ouder dan 21 jaar en woont in Kortenberg. De zorgbehoevendheid wordt aangetoond door een positieve beslissing van de
Vlaamse mantelzorgpremie. Een mantelzorger kan aan twee zorgbehoevenden hulp bieden. Beide zorgbehoevenden moeten dan een aanvraag
indienen voor de premie. Twee zorgbehoevenden kunnen voor elkaar
geen mantelzorger zijn.

Een aanvraag indienen
U kunt de gemeentelijke mantelzorgpremie het hele jaar door aanvragen in
het Dienstencentrum van het Welzijnshuis. De zorgbehoevende of de persoon die hem/haar wettelijk of gewoonlijk vertegenwoordigt, dient
een ondertekend aanvraagformulier in. Dit aanvraagformulier is te verkrijgen in het Dienstencentrum of op
https://www.kortenberg.be/gemeentelijke-mantelzorgondersteuning
Bij de eerste aanvraag moet een kopie gevoegd worden van de toekenning van de zorgvergoeding door de Vlaamse Zorgverzekering. Hebt u nog
geen tegemoetkoming van de Vlaamse Zorgverzekering, dan moet u deze
eerst aanvragen. Alle info hierover kunt u vragen bij uw mutualiteit of in
het Lokaal Dienstencentrum. Meer info over de Vlaamse Zorgpremie vindt
u ook op www.vlaamsezorgkas.be.
Een uitbetaling aanvragen
In de loop van de maand december bezorgt het Lokaal Dienstencentrum aan elke zorgbehoevende een uitnodiging tot verlenging van aanvraag. Hierbij worden de volgende zaken opgevraagd:
• een actualisering van de persoonlijke gegevens;
• een kopie van een rekeninguittreksel van de maand december met de
uitbetaling van de zorgvergoeding via de zorgkas;
• een attest dat wordt afgeleverd door de zorgkas.
Deze documenten moet de aanvrager vóór 31 januari 2018 terugsturen. Anders wordt de aanvrager niet langer beschouwd als geïnteresseerd
en wordt de mantelzorgpremie van het voorbije jaar niet uitbetaald.
Meer info
https://www.kortenberg.be/gemeentelijke-mantelzorgondersteuning
http://www.vlaamsezorgkas.be/zorgkas.aspx
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Politie
Diefstal van uw fiets of een onderdeel ervan? Doe aangifte bij de politie
U laat uw fiets onbewaakt achter en bij terugkomst blijkt hij gestolen te
zijn of werd een onderdeel gestolen: een wiel, uw bagagetas, het zadel of
uw fietsverlichting. U bent uw vervoermiddel kwijt en hebt bovendien
financiële schade geleden. De politiezone HerKo (Herent-Kortenberg)
neemt fietsdiefstallen ernstig en vraagt bijgevolg dat eenieder die slachtoffer wordt, aangifte van diefstal doet.
Waarom aangifte doen?
Niet alle slachtoffers doen aangifte, vermoedelijk omwille van tijdsgebrek
of omdat men denkt dat het toch niets zal opleveren. Nochtans is aangifte
doen erg belangrijk:
• Hoe meer slachtoffers aangifte doen, hoe beter de politie het fenomeen in kaart kan brengen: het tijdstip waarop de fietsen(onderdelen)
worden gestolen, de wijze waarop de dief te werk gaat, de locaties
waar gestolen wordt, ...
• Dit helpt de politie om de juiste acties te treffen om de dader(s) op te
sporen.
• De politie kan nagaan of uw fiets(onderdeel) onder camerabewaking
werd gestolen. Dit is mogelijk wanneer uw fiets(onderdeel) bijvoorbeeld aan een treinstation werd gestolen. De politie kan dan camerabeelden opvragen. Weet echter dat camerabeelden na een tijd gewist
worden. Doe dus zo snel als mogelijk aangifte.
• Wanneer een achtergelaten fiets wordt aangetroffen, zal de politie de
eigenaar proberen op te sporen. Is de fiets niet gegraveerd en/of deed
de eigenaar geen aangifte van diefstal, dan is de kans klein dat de
eigenaar kan gevonden worden.
Is uw fiets verdwenen, vraag dan bij de politie na of de fiets niet werd
verwijderd door de politie. De politie kan fietsen die een tijd onaangeroerd blijven staan, immers laten verwijderen.
Hoe aangifte doen?
• Aan het politieloket tijdens de openingsuren
• Via www.policeonweb.be kunt u via internet aangifte doen van een
gestolen fiets. Deze optie is niet mogelijk voor aangifte van een gestolen fietsonderdeel.
Een degelijk slot
De beste preventie tegen fietsdiefstal blijft een goed slot, waarmee u de
fiets overal en altijd sluit. U gebruikt best twee sloten. Met één slot maakt

u het frame en het wiel van de fiets vast aan een niet-verplaatsbaar voorwerp, bijvoorbeeld een fietsenstalling. Met het tweede slot kunt u het
achterwiel vastmaken. Of u kunt bijkomend het basisslot op uw achterwiel gebruiken. Ten tweede is de kwaliteit van het slot erg belangrijk:
het slot mag niet doorknipbaar zijn. Een dun spiraalslot is dat vaak wel.
Kies dus voor een zwaar ketting- of beugelslot. Gebruik de sloten overal,
ook thuis, zelfs in de tuin of in het tuinhuis, ...
Fietsgraveren
U kunt uw fiets kosteloos laten graveren door de gemeenschapswachten,
in de Engerstraat 172 in Erps-Kwerps, elke eerste woensdag van de
maand tussen 13 en 14 u.
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Nieuw buurtinformatienetwerk Vrebos maakt gebruik van BE-Alert
In de wijk Vrebos in Everberg ging op 1 december 2017 een nieuw buurtinformatienetwerk (BIN) van start. Het BIN is er gekomen dankzij enkele
geëngageerde inwoners van de wijk die aan de politie vroegen om beter
geïnformeerd te worden over de diefstallen en controles van verdachte
personen en voertuigen, die zich in de wijk voordoen. Via het BIN krijgen
de inwoners die zich aansluiten op het netwerk, niet alleen feedback van
de politie, maar in bepaalde gevallen ook een sms in real-time waarin
wordt gevraagd om uit te kijken naar verdachte personen of voertuigen
die zich op dat moment in de wijk zouden bevinden. Het is de bedoeling
dat inwoners alerter worden en sneller nuttige informatie aan de politie
doorgeven via de 101-centrale van de politie. Het is niet de bedoeling dat
inwoners die lid zijn van het BIN, politietaken gaan overnemen door bijvoorbeeld zelf patrouilles te organiseren.
Vrebos is trouwens niet het eerste BIN in Kortenberg. In de wijk Armendaal bestaat er al meer dan 10 jaar een buurtinformatienetwerk.
Het gemeentebestuur steunt de BIN’s volop
Sinds december kunnen inwoners die in een bestaand BIN-gebied
wonen, en lid willen worden, zich kosteloos aansluiten. De gemeente
neemt de communicatiekosten voor het versturen van de sms’en op zich.
Ze maakt hiervoor gebruik van de BE-Alert-applicatie van de FOD Binnenlandse Zaken. BE-Alert is in de eerste plaats ontworpen om inwoners
te informeren in geval van nood, ramp of crisis. De federale overheid heeft
daarnaast nog een bijkomende BE-Alert-module gemaakt specifiek voor
de BIN’s. Kortenberg is de eerste gemeente in de provincie Vlaams-
Brabant die BE-Alert gebruikt om de BIN’s van informatie te voorzien. Ook
toekomstige BIN’s op het grondgebied van Kortenberg, zullen hiervan
gebruik kunnen maken.

Enkele bewoners van Vrebos namen op 28 november deel aan een wandeling door de wijk
met de politie. Tijdens de wandeling werd gewezen op zinvolle maatregelen die men kan
nemen om een woning tegen inbraak te beveiligen.

Lid worden van een BIN?
Woont u in Armendaal of Vrebos en wilt u kosteloos lid worden? Neem
dan contact op met de BIN-coördinatoren:
• Voor Armendaal: Marnix Smets – marnix.lien@gmail.com
• Voor Vrebos: Marie-Louise Vancraenenbroeck – mlvc9999@gmail.com
Inschrijven via www.be-alert.be kan enkel voor crisisinformatie, en niet
voor BIN-informatie!
Interesse om een BIN op te starten?
Contacteer de politiezone HerKo (Herent- Kortenberg) via
pz.herko.diefstalpreventie@police.belgium.eu of 016 85 34 00
Meer informatie over BIN’s : www.politieherko.be (Vragen / Diefstalpreventie)
Meer informatie over BE-Alert: www.kortenberg.be/be-alert

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.
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Snelheidsacties met flitsen van overtreders november
Straat

Toegelaten snelheid

Beekstraat
Kerselarenstraat
Schoonaardestraat
Zavelstraat
Leuvensesteenweg (N2)

30 km/u.
50 km/u.
50 km/u.
50 km/u.
50 km/u.

Aantal gemeten
voertuigen
100
156
36
194
357

Percentage geflitste
voertuigen

10 %
7,7 %
0%
3,6 %
21,3 %

Prikbord
Bloedinzamelingen 2018
U bent van harte welkom op de bloedinzamelingen van het Rode Kruis in
onze gemeente.
Kortenberg – GC Colomba – telkens van 18 tot 20.30 u.
• Vrijdag 30 maart
• Woensdag 13 juni
• Woensdag 29 augustus
• Woensdag 28 november
Erps-Kwerps – Brasserie O.L.Vrouw van Lourdes, Dorpsplein 10
– telkens van 18 tot 20 u.
• Dinsdag 27 februari
• Dinsdag 29 mei
• Dinsdag 28 augustus
• Woensdag 26 december

Everberg – Parochiezaal, Annonciadenstraat 17 – telkens van
18 tot 20.30 u.
• Donderdag 1 februari
• Woensdag 2 mei
• Donderdag 23 augustus
• Woensdag 31 oktober
Meer info:
bloed@kortenberg.rodekruis.be of www.bloedgevendoetleven.be

Het Rode Kruis Kortenberg had het genoegen om in 2017 vier inwoners van de gemeente in de bloemetjes te zetten en hen te bedanken voor hun
inzet gedurende vele jaren:
Pierre Verbelen kwam in maart voor de 150ste keer bloedgeven in Erps-Kwerps. Hugo Perdieus kwam in Everberg in augustus voor de 100ste keer bloed
geven. Een week later kwamen in Erps-Kwerps Guido Van Audenhove voor de 100ste keer en Marc Van Langenhove voor de 150ste keer bloed geven.

Pierre Verbelen

Hugo Perdieus

Dit jaar mocht het Rode Kruis Kortenberg ook 33 nieuwe donoren verwelkomen.

Guido Van Audenhove

Marc Van Langenhove
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Waar naartoe met uw kerstboom?

Kerstbomen kunt u afzetten vanaf donderdag 4 januari en ten laatste op zondag 14 januari op volgende plaatsen:
• Sint-Pietersplein in Kwerps
• Parking naast kerk in Erps, naast het bushokje (achterzijde kerk)
• Gemeenteplein in Everberg
• Parking GC Colomba bij de scoutslokalen in Kortenberg
• Voor de pastorij in de Sint-Antoniusstraat in Meerbeek
Opgelet: enkel kerstbomen ontdaan van pot, versiering en kluit mogen worden achtergelaten op de inzamelpunten.
Op zaterdag 6 januari vindt om 19.30 u. de kerstboomverbranding plaats aan GC Colomba in de Wijngaardstraat in Kortenberg. Deze kerstboomverbranding wordt georganiseerd door de Scouts & Gidsen Kortenberg. U kunt er genieten van het knetterende vuur, met een drankje in de
hand. Kerstbomen die ten laatste die dag werden afgezet aan GC Colomba zullen gebruikt worden voor deze kerstboomverbranding.

Wintertips: bescherm uw waterleiding en watermeter
Winterse temperaturen kunnen ervoor zorgen dat uw waterleiding en watermeter bevriezen. Dit is niet alleen onaangenaam, het kan u ook heel wat geld
kosten. Om dit te vermijden, geeft De Watergroep graag enkele tips.
• Zorg ervoor dat de temperatuur in alle lokalen met waterleidingbuizen steeds boven het vriespunt blijft.
• Is het niet mogelijk een vorstgevoelig lokaal te verwarmen? Plaats dan een elektrisch verwarmingslint parallel met de leiding en de watermeter. Let
wel op voor kunststofbuizen en voor het binnenwerk van de watermeter: deze kunnen smelten door de warmte (wikkel dus nooit een verwarmingslint
rond de leiding, maar leg het verwarmingslint parallel). Knutsel niet zelf iets in elkaar, maar doe een beroep op een vakman.
• Geef de nodige aandacht aan buitenkraantjes en leidingen in of tegen koude buitenmuren, vooral als die zijn blootgesteld aan koude wind.
• Is de woning in de winter onbewoond? Speel dan op veilig en sluit het water af. Vergeet niet vooraf alle leidingen leeg te laten lopen. Draai daarom alle
kranen open nadat u de hoofdkraan heeft dichtgedraaid.
• Aangezien niet alle lekken (onmiddellijk) zichtbaar zijn, controleert u best regelmatig de stand van uw watermeter. Stelt u plots een hoog verbruik
vast? Ga dan op zoek naar de oorzaak. U kunt bijvoorbeeld ’s avonds voor het slapengaan de stand van uw watermeter noteren. Indien u ’s nachts geen
water verbruikt hebt en u stelt ’s morgens toch een gewijzigd verbruik vast, dan zit u waarschijnlijk met een lek.
Om goed voorbereid te zijn, controleert u best voor de winter of de hoofdkraan goed sluit en de leegloopkraantjes in de buurt van de hoofdkraan goed
werken. Zo komt u in de koude wintermaanden niet voor verrassingen te staan.
Wat doet u als de leidingen toch bevroren zijn?
• Indien er nergens in de woning water is, dan is hoogstwaarschijnlijk de aansluiting bevroren. Sluit eerst de hoofdkraan af. Ontdooi het gedeelte binnenshuis met de haardroger, vertrekkende van het tappunt naar de hoofdkraan. Gebruik nooit een brander. Pas op met leidingen in kunststof omwille
van smeltgevaar. Beweeg de haardroger voortdurend heen en weer.
• Draai nadien de hoofdkraan slechts een beetje open, want er zouden wel eens buizen gesprongen kunnen zijn en dan zit u met waterschade na ontdooiing. Na controle kan de hoofdkraan volledig opengezet worden.
• Als de watermeter of de aansluiting buitenshuis bevroren is, dient u de hulp in te roepen van uw drinkwaterbedrijf.
• Als u er niet in slaagt om de leidingen te ontdooien, kunt u enkel wachten tot het warmer wordt en dan ontdooien de leidingen vanzelf. In dat geval
houdt u de hoofdkraan best dicht als u niet thuis bent of gaat slapen. Zo vermijdt u eventuele lekken bij plotse dooi.
• In geval van waterschade neemt u best contact op met uw verzekeraar. Maak ook de nodige foto’s.
Voor meer tips kunt u terecht op de website www.dewatergroep.be.

Dienst Burgerzaken: tot uw dienst, uw leven lang

Dienst
Burgerzaken: tot uw dienst, uw leven lang

De dienst Burgerzaken is waarschijnlijk de gemeentelijke dienst waarmee u als inwoner het vaakst in
contact komt. Bij iedere belangrijke levensgebeurtenis (een geboorte, een verhuis, een huwelijk, een overlijden) zult u bij deze dienst terechtkunnen om de nodige administratie in orde te brengen. Ook voor zaken
die u belangrijk vindt in uw leven - zoals met de auto rijden of reizen - moet u wel eens bij de dienst
Burgerzaken langskomen, om uw rijbewijs of een paspoort te verkrijgen.
Sinds de invoering van het nieuwe dienstverleningsconcept op 1 september 2017 staat een
medewerker van de dienst Burgerzaken samen
met een collega van het Welzijnshuis tot uw
dienst aan de onthaal- en snelbalie. Daar kunt u
niet alleen terecht voor het afhalen van een
identiteitskaart, paspoort, kids-ID of rijbewijs,
maar ook voor documenten die u eerder hebt
aangevraagd bij een gemeentelijke dienst. Ook

voor documenten of inlichtingen van of over het
Welzijnshuis kunnen de medewerkers aan de
onthaal- en snelbalie u van dienst zijn. Voor
hulp bij het kiezen van het juiste ticket aan de
ticketzuil helpen deze medewerkers u eveneens
graag verder. Zij maken bovendien ook samengestelde tickets voor u aan wanneer u voor
meerdere zaken naar het Administratief Centrum komt.
De ticketzuil zorgt ervoor dat u bij de juiste keuze van het ticket onmiddellijk doorverwezen wordt naar de
juiste balie. Op het ticket wordt vermeld op welke verdieping u moet wachten en aan de balies wordt op een
scherm het nummer van de juiste balie aangeduid. Op die manier verliest u geen tijd en hoeft men u daar
alvast niet meer door te verwijzen naar een andere dienst.
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De dienst Burgerzaken bestaat uit de dienst
Bevolking en de dienst Burgerlijke Stand. Zij
beheren het gemeentelijke bevolkingsregister
en de registers van de burgerlijke stand en zijn
verantwoordelijk voor heel wat administratieve taken waarmee het leven van elke burger
verweven is. Doorheen de verschillende fases
van het leven wordt de dienst Burgerzaken het
vaakst bezocht door onze inwoners.
De dienst Burgerlijke Stand
De geboorte van een kind in Kortenberg wordt aangegeven op de dienst Burgerlijke Stand. Als het kind geboren is in een andere gemeente, dan zorgen de gemeenten er onderling voor dat het kindje op het juiste adres
ingeschreven wordt zodat het deel uitmaakt van het gezin. Bij adoptie wordt het kindje, op voorlegging van
de nodige originele akten, ingeschreven bij het gezin.
Voor afspraken en info over verklaring wettelijke samenwoning en huwelijken kunt u terecht bij de medewerkers
van de dienst Burgerlijke Stand. Naast de aangifte en registratie van de geboorten en de adopties wordt daar ook
alles geregeld voor wettelijke samenwoning, huwelijk, echtscheiding en overlijdens op ons grondgebied.
Verder worden hier ook de registers van de verplichte inentingen (polio, ...) bijgehouden en wordt opgevolgd
welke kinderen niet in orde zijn met de verplichting.

Dienst Burgerzaken: tot uw dienst, uw leven lang

De dienst Bevolking
Bij adreswijzigingen (komende van een andere gemeente of binnen de gemeente zelf) meldt u zich aan bij
de dienst Burgerzaken. U kunt er terecht voor uittreksels uit het bevolkingsregister of allerlei attesten (woonst,
leven, nationaliteit, ...)
Buitenlanders (niet-Belgen) die in onze gemeente verblijven, komen voor heel wat formaliteiten en vergunningen
naar de dienst Burgerzaken. Dat kan gaan van een kort verblijf (vakantie in onze gemeente) tot een lang verblijf
(wonen in onze gemeente). Elke aanwezigheid in onze gemeente moet gemeld worden en afhankelijk van het
soort verblijf zal de dienst vreemdelingenzaken (DVZ) op de hoogte gebracht worden van de opgestarte procedure.
De vieringen van huwelijksjubilarissen is ook een opdracht die vanuit de dienst Bevolking wordt opgestart.
De dienst brengt de jubilarissen tijdig op de hoogte van de mogelijkheden die hen geboden worden om hun
jubileum al dan niet samen met het gemeentebestuur te vieren.
Voor reizen naar het buitenland heeft iedereen een
geldig identiteitsbewijs nodig en moet iedereen zich
dus aanbieden bij de dienst Burgerzaken voor de aanvraag van een identiteitskaart (inwoners 12+) of kidsID (Belgische kinderen tot 12 jaar). Voor reizen buiten
Europa is dan weer een paspoort vereist dat eveneens
aangevraagd wordt bij de dienst Burgerzaken.
Het is van het grootste belang dat u altijd eerst de
geldigheid van uw identiteitsdocumenten nagaat
alvorens een reis te boeken. Heel vaak moeten dan
immers paspoorten/identiteitskaarten in spoed
aangevraagd worden en dan komt een last-minute
wel heel duur uit.
Wanneer u een theoretisch examen hebt afgelegd
voor een bromfiets of de auto, moet u ook langs de
dienst Burgerzaken om een voorlopig rijbewijs aan
te vragen. Als u geslaagd bent voor de praktische
proef ziet de dienst u graag terug voor de aanvraag
van het definitieve rijbewijs.
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Aanvragen voor mindervaliden en bejaarden evenals de aanvraag van pensioenen moet u indienen bij het
Welzijnshuis, maar deze aanvragen kunt u ondertussen ook zelf opstarten bij de bevoegde overheid op voorwaarde dat u beschikt over een kaartlezer voor uw elektronische identiteitskaart (eID). De sociaal-pedagogische
premie, de DifTar-correctie en de tussenkomst in de telefoonkosten voor bepaalde groepen inwoners moeten
wel nog worden ingediend bij de dienst Burgerzaken. Jaarlijks zijn in het Zoeklichtnummer van april alle
modaliteiten hiervoor terug te vinden, net zoals op de gemeentelijke website.
De dienst Burgerzaken verzorgt ook een aantal opdrachten van de centrale overheid zoals de organisatie van
de verkiezingen, de toegang tot het centraal strafregister, de registratie als orgaandonor, de registratie van een
wilsbeschikking euthanasie en de laatste wilsbeschikking over de door u gewenste wijze van teraardebestelling. Indien u reeds een overeenkomst met een begrafenisondernemer hebt afgesloten, kan de dienst Burgerzaken deze overeenkomst ook registreren in uw persoonlijk dossier.

Verantwoordelijke uitgever: Chris Taes, burgemeester, Dr. V. De Walsplein 30, 3070 Kortenberg

Al deze info is uiteraard terug te vinden op de website www.kortenberg.be, waar u ook heel wat attesten
digitaal kunt aanvragen via het e-loket. U hebt hiervoor een kaartlezer nodig voor uw elektronische identiteitskaart (eID). Op die manier hoeft u zich niet te verplaatsen naar het Administratief Centrum en de attesten/
documenten/uittreksels die u digitaal aanvraagt worden kosteloos afgeleverd. Vanaf midden januari zal dat
e-loket voor het merendeel van de attesten bovendien volledig automatisch werken en worden uw aanvragen
onmiddellijk behandeld, zeven dagen op zeven, 24 uren per dag. Dit wil zeggen dat u digitaal een attest
aanvraagt en dat u dit per kerende via e-mail ontvangt. Indien het document om één of andere reden toch
niet automatisch kan afgeleverd worden, dan zult u daar een bericht van krijgen.

Dienst Burgerzaken: Tot uw dienst, uw leven lang
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De Grote Kortenberg-enquête: u bent positief maar kritisch over uw gemeente

De gemeente Kortenberg en de Charterstuurgroep lanceerden in mei en juni 2017 een grootschalige enquête bij alle inwoners van
onze gemeente om te peilen hoe goed zij zich in Kortenberg voelen.
833 mensen bewoners hebben deelgenomen aan de enquête. De antwoorden werden verwerkt en de resultaten werden op dinsdag 3 oktober 2017
voorgesteld. Hieronder vindt u de opvallendste cijfers.
1.	Hoe meer betrokken in het sociale weefsel, hoe prettiger Kortenbergenaren het vinden om in Kortenberg te wonen. De respondenten hebben regelmatig
contact met buren en met andere inwoners van de gemeente, maar 3+% heeft geen enkel contact.

2. Hoe jonger, hoe positiever tegenover een meertalig, multicultureel Kortenberg. Maar de meerderheid verwacht dat nieuwkomers zich aanpassen aan
taal en gewoontes. 1 op 6 inwoners – voornamelijk ouderen – reageert afwijzend.

18
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3. Kortenbergenaren liggen wakker van mobiliteit... maar zelf kiezen ze meer voor de auto dan voor de fiets voor verplaatsingen binnen de gemeente.

4. De respondenten willen een gemeente met (nog) meer faciliteiten voor vrije tijd / meer ontmoetingsplekken / meer terrasjes – cafés. Vooral jongeren
zijn hier vragende partij.
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5. De inwoners zijn vooral tevreden over het charterprincipe ‘Open gemeenschap met plaats voor ontmoetingen’: activiteiten die de gemeente organiseert
om te feesten en te informeren.

CuLtuuRmaRkt

ZOndag

7 Mei 2017
Handgemaakte spullen
Optredens - Lekkers
Kinderactiviteiten

Tuin van de pastoRij & keRk
Sint-Antoniusstraat, Meerbeek

V.u.: Chris Taes, burgemeester, Dr. V. De Walsplein 30

VAN 13 TOT 18 U.

V.U.: Chris Taes, burgemeester, Dr. V. De Walsplein 30, 3070 Kortenberg 2017

'UNDER CONSTRUCTION’

ZONDAG 2 JULI
van 14 tot 18 u.

centrum Meerbeek
professioneel straattheater • hapje en tapje •
activiteiten op kindermaat • aanbod van lokale verenigingen

6. De respondenten zijn het minst tevreden over het charterprincipe ‘ruimte om te leven’. Er is vooral ontevredenheid over maatregelen rond zwaar verkeer
– het parkeeraanbod – de fietsvriendelijkheid en initiatieven rond het behoud van het landelijke karakter van de gemeente.
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7. De respondenten zijn met velen die willen helpen. 30% vindt dat ze dat vandaag al doet. Een bijkomende 20% – vooral jongeren – wil zich hierrond
meer engageren.

De resultaten van de Grote Kortenberg-enquête werden inmiddels voorgelegd aan allle adviesraden van de gemeente Kortenberg. Zij zullen deze
interpreteren en er conclusies uit trekken om dan de beste adviezen te formuleren naar het beleid. Alle resultaten van deze bevraging en de adviezen van de raden worden door de charterstuurgroep verzameld in de Chartertoets 2018, waarin het huidige beleid getoetst wordt aan de zes
charterprincipes.
Barack Obama: ”Verandering zal niet komen als wij wachten op een andere persoon of een andere keer. Wij zijn degenen waar we op hebben gewacht. Wij
zijn de verandering die we zoeken.”
De inwoners van Kortenberg, de adviesraden, de verenigingen en het beleid hebben het afgelopen jaar hand in hand aan de weg naar burgerparticipatie
getimmerd. De vele respondenten en de positieve ondersteuning door het beleid van dit initiatief tonen aan dat daartoe veel bereidheid is. Dat zal de
komende jaren zijn vruchten afwerpen en iedereen ten goede komen.
Alle resultaten van de Grote Kortenberg-enquête zijn te raadplegen op: www.kortenberg.be/resultaten-van-de-grote-kortenberg-enquete.

In het kader van de participatietrajecten die Kortenberg organiseert, vond op woensdag 8 november een Facebook Live-sessie met de b urgemeester
plaats in de Bib. Gedurende een uur lichtte de burgemeester de digitale dienstverlening van de gemeente en de resultaten van de Grote
Kortenberg-Enquête toe en beantwoordde hij ook live vragen die door de inwoners werden gesteld. U kunt het filmpje, de gestelde vragen en de
antwoorden nog steeds bekijken op de gemeentelijke facebookpagina: www.facebook.com/Kortenberg
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November in beeld

3

Altijd al de Sketch Nation-software willen gebruiken om een eigen game te
ontwerpen? Het kon op donderdag 2 november tijdens de Digitale Week in de Bib!

Op dinsdag 21 november kwamen 50 bezoekers naar het dorpsrestaurant.
Na een lekkere maaltijd namen ze deel aan een gezellige bingonamiddag.

Na de informatieavond door Dorien Knockaert in de Bib op dinsdag 21 november
waren de bezoekers bekend met superfoods en termen als ‘zero waste cooking’.

In de Digitale Week stond de Digidokter op zaterdag 25 november klaar om geïnteresseerden alles te leren over het gebruik van hun smartphone en tablet.

Ook de leerlingen van de Open School kwamen naar de Bib. Op maandag
27 november kregen ze er een rondleiding en hoorden ze hoe de Bib kan bijdragen aan het leren van de Nederlandse taal.

De vrijwilligers van het Welzijnshuis kregen op woensdag 29 november een
vorming Eerste Hulp Bij Ongevallen van het Rode Kruis. Ze hebben leren
reanimeren, leren werken met de defibrillator en een beroerte leren her
kennen. Het was een interactieve vorming die heel interessant was en mogelijk levens redt. Wilt u ook een verschil maken als vrijwilliger? Surf naar
www.kortenberg.be/vrijwilligers-welzijnshuis voor info.
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(Cultuurdienst)
GEMEENTEBESTUUR

Gezelligheid troef op DAG 1

Op maandag 1 januari wordt het park van de Oude Abdij de gezelligste plaats van heel Kortenberg.
DAG 1, het nieuwjaarsevenement voor de Kortenbergse inwoners, staat dit jaar in het thema van ‘Hygge’.
‘Hygge’ komt van het Oudnoors, de taal van de Vikingen, en verwijst naar het gevoel van het vinden van
een schuilplaats na een lange dag in de vrieskou te hebben vertoefd.
Gezellige lichtjes, een warme kom soep, elkaar eens goed vastpakken en het beste wensen voor het
nieuwe jaar,...
Daarnaast kan je deze dag ook genieten van een optreden van Alexandra Gadzina en haar band. Deze
Kortenbergse zangeres won het voorbije jaar de zangwedstrijd ‘Talent der Lage Landen’. Een goochelaar
zorgt voor nog wat extra magie op deze eerste dag van het nieuwe jaar.
Trek je stevige schoenen en warme jas aan en kom mee ‘hyggen’ tussen 17 en 19 u.
Maandag 1 januari van 17 tot 19 u.
Park Oude Abdij, Abdijdreef 22, Kortenberg
Parking aan GC Colomba
Kosteloos
Meer info: cultuur@kortenberg.be of 02 755 30 70

(Dienst Vrije Tijd)
GEMEENTEBESTUUR

Binnenspeeldag

Omdat de Buitenspeeldag in april nog veel te ver weg is en spelen gewoon heel erg tof is, vindt er gewoon een Binnenspeeldag plaats in de kerstvakantie!
Kom je op woensdag 3 januari tussen 10 en 17 u. uitleven, ravotten, knutselen, sporten en gek doen met je vrienden. De dienst Vrije Tijd zorgt voor leuke
activiteiten, animatie, workshops... Jullie voor jullie aanwezigheid. Deal?

Woensdag 3 januari van 10 tot 17 u.
Geboortejaren 2006-2014 onder begeleiding van een ouder
Sporthal Colomba
Kosteloos
Geen inschrijving nodig
Meer info: vakantiewerking@kortenberg.be of 02 755 22 80
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(De Bib)
GEMEENTEBESTUUR

Vertelmomenten in de Bib

Dat voorlezen leuk, gezellig en leerzaam is, hoeven we intussen niemand meer te vertellen. Ben je tussen 4 en 8 jaar? Dan verwacht de Bib je alvast op
3 januari, de eerste woensdag van het nieuwe jaar! Het thema is dan ‘Een frisse neus’.
In het vervolg van 2018 mag je thema’s als ‘Op wieltjes’ en ‘We pakken in’ verwachten.

Woensdag 3 januari van 14 tot 14.30 u. met aansluitend knutselen tot 15 u.
Bibliotheek Kortenberg
Kosteloos
Inschrijven is niet nodig
Meer info: bibliotheek@kortenberg.be of 02 755 22 90

(Dienst Vrije Tijd)
GEMEENTEBESTUUR

Grabbelpas: Striptekenen

Ben je creatief? Heb je een niet te stoppen fantasie? Ben je goed in tekenen en het bedenken van verhalen? Heb je altijd al je eigen strip willen tekenen?
Of je eigen cartoonfiguur willen bedenken? No problemo! Vandaag kan dat allemaal! Natuurlijk leer je eerst handige tekentrucjes en andere stripteken
geheimen! Op het einde van de dag ga je naar huis met je eigen strip. Supercool!
Donderdag 4 januari van 9 tot 16 u.
Opvang voorzien van 8.30 tot 9 u. en van 16 tot 16.30 u.
Geboortejaren 2006-2009
GC Colomba
8 euro, sociaal tarief met vrijetijdspas
Inschrijven kan via www.kortenberg.grabbis.be

(Dienst Vrije Tijd)
GEMEENTEBESTUUR

ZAP: Bowl & laser XL

Vanmiddag doe je drie verschillende activiteiten meteen na elkaar. Er staat welgekende bowling op het programma, maar daarnaast ook avontuurlijk
lasershooten in een verduisterd doolhof en Zorb ball, ofwel jezelf in een grote plastic bal steken en op die manier voetbal spelen. Tegen elkaar botsen,
vallen, moeilijk rechtkomen en daarom lachen om elkaar... Het wordt gewoon keitof!
Donderdag 4 januari van 13 tot 16.30 u.
Geboortejaren 2003-2005
Vertrek en terugkomst aan bushalte Kortenberg Craenenplein
8 euro, sociaal tarief met vrijetijdspas
Inschrijven kan via www.kortenberg.grabbis.be

Zoeklicht · Kortenberg
januari 2018

24
(De Bib)
GEMEENTEBESTUUR

Film in de Bib: Dunkirk

Regie: Christopher Nolan (VS, 2017 – 109 minuten)
Met: Fionn Whitehead, Tom Glynn-Carney en Jack Lowden
Nederlands ondertiteld
Christopher Nolan, bekend van kaskrakers als ‘Interstellar’, ‘Inception’ en ‘The Dark Knight’, presenteert met ‘Dunkirk’ zijn allereerste oorlogsfilm. De film
vertelt het verhaal van de miraculeuze evacuatie van de geallieerde troepen uit Duinkerken in 1940. Honderdduizenden Britse, Belgische en Franse soldaten zijn omsingeld door oprukkende Duitse troepen op het strand van het Franse Duinkerken. Ingesloten met hun rug naar het Kanaal wordt hun situatie
onmogelijker naarmate de Blitzkrieg van de Wehrmacht dichterbij komt.
Tijdens de pauze zijn er drankjes en snacks te verkrijgen aan democratische prijzen.

Vrijdag 26 januari om 20 u.
Bibliotheek Kortenberg
Kosteloos
Meer info en inschrijven via de UiTbalie in de Bib,
uitbalie@kortenberg.be of 02 755 22 80

(De Bib)
GEMEENTEBESTUUR

Digidokter: Kopen en verkopen via internet

Online producten vergelijken en deze veilig kopen brengt vele vragen met zich mee. Ben je op zoek naar een tweedehands meubel, een vintage kledingstuk of een goedkoop vliegtuigticket? Je vindt het allemaal op het internet. Maar hoe ga je het best te werk? Is het wel veilig?
In deze sessie leer je efficiënt zoeken, prijzen vergelijken, productrecensies opsporen en de kwaliteit van een webshop inschatten. Je krijgt tips over de
betalingsmodaliteiten en het veiligheidsaspect van online transacties, en je bekijkt de mogelijkheden van enkele vergelijkingswebsites zoals Trivago,
Kieskeurig.be en Trustpilot.
Heb je nog een andere vraag voor de Digidokter die je tijdens de sessie graag beantwoord ziet? Dat kan! Geef je vraag op voorhand door bij inschrijving of
via bibliotheekkortenberg.com/digidokter-in-de-bib.

Zaterdag 27 januari om 10 u.
Bibliotheek Kortenberg
Deelname is kosteloos, maar graag inschrijven via de UiTbalie in de Bib,
uitbalie@kortenberg.be of 02 755 22 80
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(Sportregio Dijle-Hageland)
GEMEENTEBESTUUR

Schaatsdag

Op zaterdag 3 februari kunnen inwoners van Kortenberg deelnemen aan de kosteloze regionale familieschaatsdag. Reserveren kan vanaf maandag
8 januari via uitbalie@kortenberg.be of 02 755 22 80. Zolang de voorraad strekt! Nadien kan je aan de UiTbalie in de Bib de tickets afhalen. De verplaatsing is met eigen vervoer en kinderen dienen vergezeld te worden door een volwassene.

Zaterdag 3 februari van 9.30 tot 11.30 u.
Ijsbaan, Ondernemingsweg 1, 3001 Leuven
Kosteloos
Meer info en inschrijven: uitbalie@kortenberg.be of 02 755 22 80

(Bonzaï)

Klokstaminee met Bonzaï en vzw Finado
Bonzaï zet op de eerste zaterdagavond van het nieuwe jaar de deuren van Ontmoetingshuis De Klok open voor jong en minder jong, klein en groot, ...
kortom voor iedereen!
Aansluitend bij het Bonzaï-jaarthema ‘Sterren aan de hemel’ belooft het een geanimeerde driekoningenavond te worden. Naar goede gewoonte schenkt
Bonzaï de opbrengst van de avond aan een goed doel. Dit jaar is dat de vzw Finado. Finado Ethiopië bestaat reeds 12 jaar en heeft twee doelstellingen:
sponsoring van (nu circa 320) arme kinderen, zodat ze naar school kunnen en aldus een toekomst krijgen, en de bouw van scholen, klassen met didactisch
materiaal, sanitair en zuiver water.
Kom samen Driekoningen vieren, kennismaken met het engagement van vrijwilligers voor Finado, genieten van deugddoende ontmoetingen, een natje
en een droogje, en bovenal samen klinken op het nieuwe jaar. Van harte welkom!

Zaterdag 6 januari van 19 tot 23 u.
Ontmoetingshuis De Klok, Dekenijstraat 11, Erps-Kwerps
Kosteloos
Meer info: www.bonzaiwerking.be, 02 757 12 43 of bonzai.kortenberg@gmail.com
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(vtbKultuur)

Danscursus: Geen show, geen acrobatie, geen competitie, geen medailles,
... alleen maar een gezonde portie plezier!
Goed en toch goedkoop leren dansen?
vtbKultuur Kortenberg organiseert al meer dan 40 jaar tweemaal per jaar nieuwe
lessenreeksen ‘alle dansen’: quickstep, trage wals, tango, vlugge wals, cha cha cha,
jive (swing), disco-swing en salsa.
Elke cursus bestaat uit 14 lessen die telkens op maandagavond gegeven worden in
GC Colomba, Wijngaardstraat 1, Kortenberg.
•
•
•
•
•

Beginners van 19 tot 20.15 u.
Gevorderden van 20.15 tot 21.30 u.
Meergevorderden van 21.30 tot 22.45 u.
Maandag 22 januari: kosteloze kennismakingsles om 20 u.
Maandag 29 januari: aanvang nieuwe lessenreeks om 19 u.
GC Colomba
103 euro voor een cursus van 14 weken, 98 euro leden
Wie vooraf inschrijft tijdens de kennismakingsles: korting van 5 euro
Meer info en inschrijving: www.vtbkultuur.be/kortenberg, guido.craps@vtbkultuur.be of 0475 31 57 29

(Femma Erps-Kwerps)

Octopusjes haken/breien voor CoCopus
De geboorte van een kind is een intense gebeurtenis vol geluk voor elke ouder.
Toch verloopt het niet altijd perfect en soms komt de baby in een couveuse terecht. Voor deze
kwetsbare groep wil vzw CoCopus zich belangeloos inzetten door het haken of breien van
octopusjes. Femma Erps-Kwerps wil haar steentje bijdragen. Tijdens haar ‘café creatief’ gaat
Femma Erps-Kwerps twee maal samen octopusjes haken of breien.

Op donderdag 25 januari en donderdag 1 februari
Ontmoetingshuis De Klok, Dekenijstraat 11, Erps-Kwerps
Kosteloos
Meer info: http://www.femma.be/nl/groep/erps-kwerps, 02 759 44 23 of annemie.magnus@telenet.be
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(vtbKultuur)

Chili en Paaseiland, land van uitersten, 180 km breed, 4300 km lang,
door Guido Vervoort
Chili, wellicht het land met de meest bizarre vorm ter wereld. Slechts
180 km breed, maar wel 4300 km lang, van Peru en Bolivia in het noorden,
tot Vuurland in het zuiden...
Van noord naar zuid reis je door de Atacama-woestijn, de droogste
woestijn ter wereld; langs griezelige, verlaten spookstadjes (voor de sfeer
in zwart-wit weergegeven), de grootste open kopermijn ter wereld met
reusachtige vrachtwagens, sfeervolle indianendorpjes met onder andere
indianenmummies, bizarre maanlandschappen, regenwoud, tot het eenzame Patagonië met het schitterende Nationale Park ‘Torres del Paine’: een
door gletsjers en meren doorsneden woeste bergwereld.
Op bijna 4000 km afstand van de Chileense kust ligt het piepkleine Paaseiland. Het behoort sinds 1888 staatkundig tot Chili.
Een plekje met een paradijselijke Polynesische sfeer, maar vooral bekend
om zijn honderden, overal over het eiland verspreid liggende en staande
raadselachtige stenen beelden...
Vrijdag 26 januari om 20 u.
Oude Abdij Kortenberg
7 euro, 6 euro leden
Meer info en inschrijven: www.vtbkultuur.be/kortenberg, guido.craps@vtbkultuu.be of 02 759 84 66

(KH De Verbroedering Erps-Kwerps)

Kaas- en wijnavond
Lekkere kaas, heerlijke wijn, superlekkere pensen met appelmoes, een
bekoorlijk zaaltje, een aangenaam concertje door het instaporkest Jeugd
Verbroedert, duetjes en triootjes door de charmante leerlingen van het
tweede en derde jaar, ...
Kortom, een mix van elementen die je zeker kunnen verleiden tot
een avondje uit. Vanaf 18 u. ben je meer dan welkom om te genieten van
de overheerlijke spijzen en een gezellige babbel te slaan met vrienden en
kennissen. Je aanwezigheid zal de avond meer dan geslaagd maken.

Zaterdag 27 januari vanaf 18 u.
OC De Zolder
Meer info: info@verbroedering.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

Wat

Organisator

Waar

Info

Ma 1/01/18 van
17:00 tot 19:00

DAG 1: Feestelijke start van
2018
Binnenspeeldag

Gemeentebestuur Kortenberg
Dienst Vrije Tijd

Park Oude Abdij,
Abdijdreef Kortenberg
Sporthal Colomba

Bibliotheek Kortenberg

Bibliotheek Kortenberg

Dienst Vrije Tijd

GC Colomba

Dienst Vrije Tijd

Vertrek aan bushalte
Kortenberg, Craenenplein

Za 6/01/18 en za Lessen kantklossen
20/01/18 van 9:00
tot 16:00

Kantschool Kortenberg

OC Berkenhof

Kosteloos, cultuur@kortenberg.be,
02 755 30 70
Kosteloos,
vakantiewerking@kortenberg.be,
02 755 30 70, www.kortenberg.be
(Vrije Tijd / Vakantieaanbod)
Kosteloos, uitbalie@kortenberg.be,
02 755 22 80
€ 8, vakantiewerking@kortenberg.be,
02 755 30 70, www.kortenberg.be
(Vrije Tijd / Vakantieaanbod),
sociaal tarief met vrijetijdspas
€ 8, vakantiewerking@kortenberg.be,
02 755 30 70, www.kortenberg.be
(Vrije Tijd / Vakantieaanbod),
sociaal tarief met vrijetijdspas
€ 50 voor een lessenreeks,
kantschool.kortenberg@skynet.be

Za 6/01/18 van
19:00 tot 23:00

Bonzaï animeert het
Klokstaminee

Bonzaï

Zo 7/01/18 van
9:30 tot 12:00

Ochtendwandeling 8 km
Kortenberg
Repaircafe

Wandelclub Witlooftrekkers

Ontmoetingshuis De Klok,
Dekenijstraat 11, ErpsKwerps
Vertrekplaats
Dr. V. De Walsplein, Kortenberg
CGK, Kapellestraat 74,
Kortenberg
Vertrekplaats: station
Kortenberg

Woe 3/01/18 van
10:00 tot 17:00

Woe 3/01/18 van Vertelmomenten in de Bib:
14:00 tot 15:00
een frisse neus!
Do 4/01/18 van Grabbelpas: Striptekenen
8:30 tot 16:30

Do 4/01/18 van
13:00 tot 16:30

Zo 7/01/18 van
14:00 tot 16:30

Zo 7/01/18 om
13:15

ZAP: Bowl en laser XL

Bijwonen Nieuwjaarsconcert vtbKultuur Kortenberg
Nationaal Orkest van België
in Bozar Brussel
Yogalessen
Yogaclub Erps-Kwerps

Ma 8/01/18 van
19:30 tot 21:35
Zumba
Di 9/01/18,
16/01/18,
23/01/18 en
30/01/18 van
19:30 tot 20:30
Woe 10/01/18 en Patch-work
24/01/18 van 19:30
tot 22:30

Kosteloos, bonzai.kortenberg@gmail.com,
02 757 12 43,
http://www.bonzaiwerking.be
Kosteloos, 02 759 68 13,
http://www.witlooftrekkers.be
0473 87 80 13

KVLV Meerbeek

OC Atrium

€ 19, leden € 17,
kortenberg@vtbkultuur.be, 02 759 84 66 of
www.vtbkultuur.be/kortenberg
€ 25 voor een lessenreeks,
02 759 46 41
kvlv.meerbeek@yahoo.com

KVLV Meerbeek

OC Atrium

kvlv.meerbeek@yahoo.com

Turnzaal De Klimop
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Wanneer

Wat

Organisator

Waar

Info

Woe 10/01/18,
17/01/18 en
24/01/18 van
20:00 tot 21:00

Pilates

KVLV Meerbeek

OC Atrium

kvlv.meerbeek@yahoo.com

Vrij 12/01/18 van
13:45 tot 18:00

Islam, dit is ook onze
geschiedenis!

Femma Kortenberg

Vertrekplaats: station
Kortenberg

€ 20, € 17 leden en partners, 02 759 45 59,
femma.kortenberg@gmail.com

Zo 14/01/18 van
9:20 tot 17:00

Dagtocht 22 km te Sint
Agatha Rode

Wandelclub Witlooftrekkers

Vertrekplaats Dr. V. De
Walsplein, Kortenberg

Kosteloos, 02 759 68 13,
http://www.witlooftrekkers.be

Di 16/01/18 en do Bloemschikken
18/01/18 van
19:30 tot 22:30,
woe 17/01/18 van
9:30 tot 12:30, van
13:30 tot 16:30 en
van 19:30 tot
22:30

Die Blomme

GC Colomba

€ 55,
miafransen@telenet.be,
02 759 43 34

Vr 19/01/18 van
14:00 tot 16:00

Mantelzorgercafé

Dienstencentrum

OC Berkenhof,
Ontmoetingsruimte

Kosteloos, inschrijven niet nodig

Zo 21/01/18 van
14:30 tot 18:30

Pannenkoekennamiddag

KVLV Meerbeek

OC Atrium

kvlv.meerbeek@yahoo.com

Zo 21/01/18 om
14:00

Nieuwjaarsbijeenkomst met
terugblik 2017 en
programma 2018

vtbKultuur Kortenberg

GC Colomba

€ 10, leden € 7, kortenberg@vtbkultuur.be,
02 759 84 66 of
www.vtbkultuur.be/kortenberg

Ma 22/01/18 van
9:00 tot 12:00

Voordracht: Bellen en
berichten uitwisselen met
WhatsApp

Dienstencentrum

OC Berkenhof, Lokaal 0.4

€ 5, sociaal tarief met vrijetijdspas,
inschrijven voor 18/01 via
dienstencentrum@kortenberg.be of
0491 996 224

Ma 22/01/18 om
20:00

Danscursus: kosteloze
kennismakingsles

vtbKultuur Kortenberg

GC Colomba

Kosteloos, kortenberg@vtbkultuur.be,
02 759 84 66 of
www.vtbkultuur.be/kortenberg

Di 23/01/18 van
13:30 tot 15:30

Infosessie: Parkinson

Dienstencentrum

OC Berkenhof, Lokaal 0.4

Kosteloos, inschrijven voor 18/01 via
dienstencentrum@kortenberg.be of
0491 996 224

Di 23/01/18 en di
30/01/18 van
19:30 tot 22:30

Is naaien iets voor mij?
(volzet)

Vormingplus Oost-Brabant

GC Colomba

€ 79 (€ 60 reductietarief Vormingplus),
info@vormingplus.be, 016 52 59 00

Do 25/01/18 van
13:45 tot 17:45

Dansnamiddag voor
senioren

GC Colomba

Kosteloos,
gezondheid-en-zorg@kortenberg.be,
www.kortenberg.be

Do 25/01/18 en do Octopusjes haken/breien
1/02/18 van 19:30 voor vzw CoCopus
tot 22:00

Femma Erps-Kwerps

Ontmoetingshuis De Klok,
Dekenijstraat 11, ErpsKwerps

annemie.magnus@telenet.be,
02 759 44 23,
http://www.femma.be/nl/groep/erps-kwerps

Vrij 26/01/18 van
11:30 tot 18:00

Feestmaaltijd voor de
gebruikers van het
Dienstencentrum

Dienstencentrum

GC Colomba

€ 11, inschrijven voor 20/01 via
dienstencentrum@kortenberg.be of
0491 996 224

Vrij 26/01/18 van
20:00 tot 22:00

Film in de Bib: Dunkirk

Bibliotheek Kortenberg

Bibliotheek Kortenberg

Kosteloos, uitbalie@kortenberg.be,
02 755 22 80
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Wanneer

Wat

Organisator

Waar

Info

Vrij 26/01/18 om
20:00

Chili & Paaseiland:
beeldreportage

vtbKultuur Kortenberg

Oude Abdij Kortenberg,
Abdijdreef Kortenberg

€ 7, leden € 6, kortenberg@vtbkultuur.be,
02 759 84 66 of
www.vtbkultuur.be/kortenberg

Za 27/01/18 van
10:00 tot 12:00

Digidokter: Kopen en
verkopen via internet

Bibliotheek Kortenberg

Bibliotheek Kortenberg

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

KH De Verbroedering Erps-Kwerps

OC De Zolder

info@verbroedering.be

Hotel Axis,
Leuvensesteenweg, ErpsKwerps

Kosteloos, 0477 32 39 03

Za 27/01/18 vanaf Kaas- en wijnavond
18:00
Zo 28/01/18 van
10:00 tot 13:00

Klinkende
Nieuwjaarsreceptie van
CD&V Kortenberg

Zo 28/01/18 van
11:00 tot 17:00

Nieuwjaar met Curieus
Kortenberg

Curieus Kortenberg

GO! Basischool Hertog Jan, € 40, 0476 92 40 85
Kerkhoflaan 28, Kortenberg

Zo 28/01/18 van
13:15 tot 17:00

Brabantwandeling 12 km te
Tervuren

Wandelclub Witlooftrekkers

Vertrekplaats Dr. V. De
Walsplein, Kortenberg

Kosteloos, 02 759 68 13,
http://www.witlooftrekkers.be

Zo 28/01/18 om
13:15

Bijwonen middagconcert
Bozart Brussel

vtbKultuur Kortenberg

Vertrekplaats: station
Kortenberg

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

KVLV Meerbeek

OC Atrium

kvlv.meerbeek@yahoo.com

Woe 31/01/18 van Koken
19:30 tot 22:30

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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Contact opnemen met gemeente of Welzijnshuis
Per telefoon
Alle diensten
UiTbalie
Bibliotheek

02 755 30 70
02 755 22 80
02 755 22 90

E-mail
Centrale e-mailadressen:
info@kortenberg.be
voor infovragen
meldingen@kortenberg.be om een probleem te melden
klachten@kortenberg.be wanneer u ontevreden bent over de d ienstverlening
van gemeente of Welzijnshuis
Rechtstreekse e-mailadressen voor de diensten vindt u op www.kortenberg.be.
Openingsuren Administratief Centrum
Dr. V. De Walsplein 30
3070 Kortenberg
Onthaal- & Snelbalie
Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag, zaterdag
van 9 tot 12 u.
Woensdag
van 9 tot 16 u. doorlopend

Kortenberg maakt gebruik van de UiTdatabank.be
De procedure voor het aanbrengen van activiteiten, artikels en foto’s voor
Zoeklicht is:
• Als u activiteiten van uw vereniging wilt laten opnemen in de activitei
tenkalender van Zoeklicht, moet u deze invoeren in de UiTdatabank.
be. (Dit geldt enkel voor in Kortenberg erkende verenigingen. Andere
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
Dit moet ten laatste op 25 december 2017 gebeuren voor het februari
nummer en ten laatste op 25 januari 2018 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 web
stek 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.

Themabalies gemeente en Welzijnshuis
Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag
van 9 tot 12 u.
Woensdag
van 9 tot 12 u. en van 13 tot 16 u.
Zaterdag
van 9 tot 12 u. (behalve Leren, Ondernemen & Werken)
Bibliotheek
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

van 9 tot 12 u. en van 16 tot 19 u.
van 9 tot 12 u.
van 9 tot 19 u. doorlopend
van 9 tot 12 u.
van 9 tot 19 u. doorlopend
van 9 tot 12 u.

Recyclagepark
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 recyclagepark betreden tot 15 minuten vóór sluitingstijd

Contactadres
Redactie Zoeklicht/UiT in Kortenberg
Administratief Centrum
Dr. V. De Walsplein 30
3070 Kortenberg
Tel. 02 755 30 70 (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, Mit Van Gompel, Jaan Bartholomees en Gasparina de Laat
Druk
Peeters NV – Warotstraat 50 – 3020 Herent
Gedrukt op papier met FSC-label

Praktisch

Het volgende nummer verschijnt rond 1 februari 2018. Alle voorstellen
voor artikels en foto’s moeten ten laatste op 25 december 2017 worden
ingediend. Voorstellen voor het maartnummer van Zoeklicht moeten
ten laatste op 25 januari 2018 worden ingediend.
Deze deadline wordt strikt toegepast.
De volgende redactieraad vindt plaats op 5 januari 2018 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.

WOENSDAG 3 JANUARI 2018
Voor alle kinderen vanaf 3 jaar

V.u.: Chris Taes, burgemmster, Dr. V. De . Walsplein 30, 3070 KORTENBERG - 2017

Van 10 tot 17 u.
Kosteloos

BINNENSPEELDAG

GC COLOMBA, Wijngaardstraat 1, Kortenberg

