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Praktische informatie
Wachtdienst apothekers

Kosteloos veiligheidsadvies woning

Wachtdienst huisartsen

Huisvuilkalender

U kunt de apothekers van wacht raadplegen op het telefoonnummer
0903 99 000 (max. € 1,50/min.) of op www.apotheek.be.
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 1733 (zonaal tarief 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.

Wachtdienst tandartsen

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

Wachtdienst dierenartsen

(na telefonische afspraak)
Wachtdienst regio Kortenberg (incl. deelgemeenten),
Bertem, Steenokkerzeel, Zaventem
3-4 februari: Dr. Iefje Ceulemans - 02 757 60 67
10-11 februari: Dierenartsenpraktijk Akuut - 02 751 62 60
17-18 februari: Dierenartsenpraktijk Akuut - 02 751 62 60
24-25 februari: Dr. Wilfried Vanrossem - 0475 51 78 62
Wachtdienst Dierenartsenteam Tervuren, Overijse, Leefdaal, Huldenberg, Erps-Kwerps, Meerbeek en Everberg
17-18 februari: Animal Care (Dr. Lievens) - 02 759 39 21



016 85 34 00 - pz.herko.diefstalpreventie@police.belgium.eu
www.politieherko.be
Vrijdag 2 februari: huisvuil en gft
Vrijdag 16 februari: huisvuil en gft, Grofvuil (op afroep)
Maandag 19 februari: pmd en papier en karton
Maandag 26 februari: zachte plastics
Alle info over de afvalinzamelingen ook op de gratis app Recycle!
Meldingen, klachten, vragen of suggesties over de afvalophaling?
0800 97 0 97 of info@ecowerf.be

Kosteloos fietsgraveren

Woensdag 7 februari van 13 tot 14 u.
Gemeentelijke Werkplaatsen, Engerstraat 172, Erps-Kwerps

Ombudslijn gemeente

Registreerapparaat 02 755 22 45
Hier kunt u steeds een bericht inspreken of een vraag stellen. 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

Pensioenzitdagen

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

Hebt u klachten over nachtelijke of andere hinder van vliegtuigen?
Meld deze dan aan de ombudsdienst van de luchthaven. Dit kan:
• elektronisch via een formulier op: www.airportmediation.be
• per fax: 02 277 48 69
•	per brief: Ombudsdienst voor de luchthaven Brussel-Nationaal,
City Atrium, Vooruitgangstraat 56, 1210 Brussel

Juridisch advies (Eerstelijnsbijstand)

Wachtdiensten allerlei

Maandag 5 februari van 16.30 tot 17.30 u. in zaal 0.1 van het
Administratief Centrum (gelijkvloers). Deze dienst is kosteloos.
U kunt voor juridisch advies ook elke maandag van 9 tot 12 u.
en elke woensdag van 13 tot 16 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 13 tot 16 u. in het Administratief Centrum
(dienst Ruimtelijke Ordening).

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

Lokale politie HerKo (kantooruren) - 016 85 34 00 of
pz.herko@police.belgium.eu - www.politieherko.be
Lokale politie (dringende oproepen) 101 of 112
Awel (Kinder- en Jongerentelefoon) 102
Ambulance/brandweer 100
Vragen over de overheid 1700
Elektriciteitspanne (24/24) 078 35 35 00
Gasreuk (24/24) 0800 65 0 65
Straatlamp stuk (24/24) 0800 63 5 35 of www.straatlampen.be
Ombudsdienst Eandis 0800 6 00 01
Waterdienst De Watergroep (vroeger VMW) EK-EV-ME-deel
KO 02 238 96 99
Waterdienst IWVB centrum KO 02 739 52 55 (kantooruren) 02 739 52 11 (na 16 u.)
MixtICS/Telenet distributiepannes 015 66 66 66
Storing rioleringsstelsel 02 238 96 99
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Gemeenteraad
GEMEENTEBESTUUR

GEMEENTERAAD VAN 8 JANUARI 2018

• De gemeenteraad besliste om voor het jaar 2017 toelagen te verlenen
aan volgende instellingen en verenigingen: Klim (124 euro), OTB
(14.204,97 euro), Rode Kruis (500 euro), Oostrem (496 euro)
Alvinnenberg (372 euro), ’t Weverke (124 euro), Kind en Gezin (214
euro), Terbank (496 euro) en Panal (2.208,03 euro). Deze toelagen
worden pas uitbetaald na voorlegging van het bewijs van een effectieve werking.
• De gemeenteraad keurde een aangepast retributiereglement goed
voor de gemeentelijke vakantiewerking, met de verschillende tarieven
voor deelname aan gemeentelijke vakantie-initiatieven.
• De gemeenteraad keurde een geactualiseerde versie van de rechtspositieregeling van het gemeentepersoneel goed.
• De gemeenteraad keurde een wijziging goed van de bijzondere politieverordening over gemeentelijke administratieve sancties (GASboetes) voor overtredingen op stilstaan en parkeren en voor overtredingen op de verkeersborden C3 (verboden toegang in beide richtingen) en F103 (voetgangerszone) die worden vastgesteld met automatisch werkende toestellen. De boetebedragen zullen voortaan dezelfde
zijn als wanneer deze via gerechtelijke weg worden geïnd. In de loop
van januari zullen de bedragen van de GAS-boetes daardoor wijzigen
van 55 euro naar 58 euro voor eerstegraadsovertredingen en van 110
naar 116 euro voor tweedegraadsovertredingen.
• In de bouwvergunning van de site ‘De Bareel’ op het kruispunt van de
Leuvensesteenweg met de Stationstraat was als voorwaarde opgenomen dat de bouwheer 20 ondergrondse parkeerplaatsen kosteloos
moest afstaan aan de gemeente. De gemeenteraad keurde nu het
reglement goed voor het toekennen van deze parkeerplaatsen aan
inwoners uit de omgeving die daar een parkeerplaats wensen te
huren, alsook het bijhorende huishoudelijke reglement voor de verhuur. De parkeerplaatsen zullen worden verhuurd tegen marktconforme voorwaarden.
• De Vlaamse overheid lanceerde enige tijd terug in het kader van de
reorganisatie van de eerstelijnszorg in Vlaanderen een oproep tot vorming van eerstelijnszones, die elk een stad of twee of meer fusiegemeenten moeten omvatten met een totaal aantal inwoners tussen
75.000 en 125.000. De gemeenteraad verklaarde zich formeel akkoord
met het voorstel om Kortenberg deel te laten uitmaken van de zone
‘Leuven Zuid’, samen met Herent, Bertem, Huldenberg, Oud-Heverlee,
Bierbeek en Lubbeek.
• In het kader van het grond- en pandenbeleid werd aan de gemeente
Kortenberg op basis van een nulmeting van het sociale woonaanbod
eind 2007 opgelegd om 141 sociale huurwoningen te realiseren. De
gemeente Kortenberg kan echter om verschillende redenen - onder
meer omwille van de aanwezigheid van het project beschut wonen ‘De
Hulster’en de voorziening Bijzondere Jeugdzorg de Grubbe - een vermindering van deze inhaalbeweging voor sociale huurwoningen aanvragen.
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• Het gemeentebestuur wenst, in samenspraak met Vlabinvest (eigenaar van de gronden), SWaL (huisvestingsmaatschappij) en
Interleuven (ontwerper en MOBER-studie), een aangepast project
voor betaalbaar wonen te realiseren in het woonuitbreidingsgebied
ten zuiden van de Vierhuizenstraat en ten noorden van de
Sterrebeeksesteenweg (‘Kortenberg West’). Dit project komt tegemoet
aan de bekommernissen die de omwonenden in het verleden geformuleerd hebben bij een eerste ontwerp, het zogenaamde ‘RUP
Vierhuizen’. Het gemeentebestuur voorziet een advies- en participatietraject voor dit nieuwe project. De gemeenteraad bekrachtigde in dit
kader het ‘stappenplan’ van Vlabinvest voor dit project. De gemeenteraad besliste om een adviescommissie op te richten, bestaande uit een
vertegenwoordiging van alle politieke fracties, de relevante adviesraden en de omwonenden. Meer over dit project en over het advies- en
participatietraject vindt u in het artikel op blz. 7.
• De gemeente Kortenberg is sinds 1 januari 2018 uitgetreden uit
Vivaqua voor de drinkwaterlevering en doet voortaan hiervoor een
beroep op De Watergroep. Om alle rechten en plichten correct over te
dragen werd een leveringscontract opgesteld. Dit contract met een
looptijd van 18 jaar werd bij hoogdringendheid goedgekeurd door het
college van burgemeester en schepen op 8 december 2017 en werd
door de gemeenteraad bekrachtigd, aangevuld met een tripartiet
addendum tussen De Watergroep, Vivaqua en de gemeente.
• Het schepencollege besliste op 22 december 2017 bij hoogdringendheid om de op 13 december 2017 door TMVW (Farys) voorgestelde
intentieverklaring voor gemeentelijke vennoten naar aanleiding van
de vroegtijdige ontbinding van I.W.V.B. goed te keuren. Deze intentieverklaring houdt onder meer in dat er bij de overgang van Vivaqua/
I.W.V.B naar de Watergroep geen financiële verrassingen meer uit de
bus komen. De beslissing van het schepencollege werd door de
gemeenteraad bekrachtigd.
• De gemeenteraad besliste om in te tekenen op het raamcontract van
de provincie Vlaams-Brabant voor opdrachten in het kader van de
levering, installatie, systeemintegratie en het onderhoud van serveren opslaginfrastructuur.
• De gemeenteraad besliste om een beroep te doen op de aankoopcentrale van de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten vzw (VVSG
vzw) voor de aanbesteding van een overheidsopdracht via een raamcontract waarmee Vlaamse lokale besturen individuele contracten
zullen kunnen afsluiten voor universele postdiensten.
• De gemeenteraad keurde de opdrachtdocumenten met bijhorende
raming voor de nieuwbouw van de uitbreiding van het
Ontmoetingscentrum Berkenhof in Kortenberg goed, opgesteld door
architect Atelier Kyoto uit Zemst. Het gaat om een duurzaam en energiebewust project. De kostenraming voor de uitvoering van deze werken wordt geraamd op 1.854.087,84 euro, inclusief btw.
• De leden van de gemeenteraad namen kennis van inkomende briefwisseling.
• Ook volgende punten werden besproken: de stand van zaken met
betrekking tot de vernieuwing van de Hazenstraat, het ophangen van
de was op zondag, de nutsleidingen in de Vogelenzangstraat, het project ‘3 Sparren’ en plaatsgebrek in de scholen van de gemeente.

Volgende gemeenteraad
Maandag 5 februari 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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Onderwijs
GEMEENTEBESTUUR

GEMEENTELIJK BASISONDERWIJS KORTENBERG:
INSCHRIJVINGEN VOOR HET SCHOOLJAAR 2018-2019

Alle kinderen geboren in 2016 of vroeger kunnen ingeschreven worden
tijdens volgende periodes:
• van 1 tot en met 14 maart: inschrijven van broers en zussen van
kinderen die al in de school zijn ingeschreven
(kinderen van dezelfde leefentiteit = kinderen met minstens één
gemeenschappelijke ouder of met dezelfde hoofdverblijfplaats)

• op 15 maart: inschrijven van de kinderen van personeelsleden
• op 16 maart: start om 8 u. van de vrije inschrijvingsperiode iedereen kan inschrijven
• vanaf 16 maart: vrije inschrijvingsperiode tijdens de normale
schooluren

F De inschrijving gebeurt aan de hand van de Kids-ID (of officieel document met het rijksregisternummer van het kind).
F De kinderen worden ingeschreven in chronologische volgorde.
F Om de kwaliteit van het gemeentelijk basisonderwijs optimaal te houden, is de capaciteit per school als volgt beperkt:
De Regenboog
De Negensprong
De Boemerang
De Klimop
Kortenberg
Everberg
Meerbeek
Erps-Kwerps
Kleuteronderwijs
276*
110
110
115
Lager onderwijs
395
150
180
190
* In de school van Kortenberg wordt voor het kleuteronderwijs de capaciteit vastgesteld op maximaal 69 kinderen per geboortejaar.
F Meer info op gemeentescholen.kortenberg.be of de schoolwebsites.
Capaciteit

De Klimop
Kwerpsebaan 249 - 3071 Erps-Kwerps
02 759 64 59
deklimop@kortenberg.be - www.deklimop.net
Kennismaken?
J tijdens de Peuterborrel op zondag 25 februari van 10 tot 12 u.
J tijdens de kijkdagen in de instapklas, telkens van 9 tot 10.30 u.
F woensdagen 21 maart en 2 mei
U blijft met uw peuter in de instapklas en maakt kennis met
de school.
Inschrijven?
J tijdens de inschrijvingsperiode
elke schooldag van 8 tot 12 u. en van 13 tot 16 u. (op woe. tot 12 u.)
J op andere momenten, na afspraak
F met de schooldirectie -  02 759 64 59  0489 39 05 16
De Negensprong
Annonciadenstraat 1 - 3078 Everberg
02 759 96 22
denegensprong@kortenberg.be
www.de-negensprong.be

Kennismaken?
Neem contact met het secretariaat per telefoon of per e-mail.
Inschrijven?
J tijdens de inschrijvingsperiode
elke schooldag van 8 tot 12 u. en van 13 tot 16 u.
(op woensdag tot 12 u.)
J op andere momenten, na afspraak met de school
F met de schooldirectie -  02 759 96 22  0486 79 90 64

De Regenboog
Kloosterstraat 10 - 3070 Kortenberg
02 759 60 69
deregenboog@kortenberg.be
www.de-regenboog.be
Kennismaken?
Neem contact met het secretariaat per telefoon of per mail.
Volg De Regenboog op www.de-regenboog.be!
Inschrijven?
J tijdens de inschrijvingsperiode
elke schooldag van 8 tot 12 u. en van 13 tot 16 u.
(op woensdag tot 12 u.)
J op andere momenten, na afspraak
F met de schooldirectie -  02 759 60 69  0486 79 91 14
De Boemerang

A. Dewitstraat 7 - 3078 Meerbeek
02 759 63 60
deboemerang@kortenberg.be
www.deboemerang.info

Kennismaken?
J tijdens de open klasdag voor peuters op vrijdag 23 februari
van 18 tot 20 u.
J tijdens de kijkdagen van de instapklas:
F op woensdag 7 februari, 28 maart en 9 mei, telkens van 9 tot 10 u.
Inschrijven?
J tijdens de inschrijvingsperiode
elke schooldag van 8 tot 12 u. en van 13 tot 16 u.
(op woensdag tot 12 u.)
J op andere momenten, na afspraak met de school
F met de schooldirectie -  02 759 63 60  0486 29 94 83
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Milieu
SAMEN VOOR MINDER ZWERFVUIL
GEMEENTEBESTUUR

De gemeente is momenteel, met steun van Mooimakers - OVAM, reeds
een jaar bezig met een opvolging en evaluatie van de straatvuilnisbakken
en probleemsites op gebied van sluikstorten, zwerfvuil en hondenpoep.
Hieronder volgt een eerste overzicht.
Straatvuilnisbakken
In totaal bevinden er zich 184
straatvuilnisbakken in de
gemeente. 16 stuks geven steeds
problemen: hier zit altijd sluikstort
in of rond. In 113 straatvuilnisbakken, dit is 72%, wordt er geregeld
huishoudelijk afval teruggevonden.
Bij de probleemvuilnisbakken zullen waarschuwingsbordjes opgehangen worden. Indien er na 14
dagen geen beterschap is gebleken, zullen deze vuilnisbakken
weggehaald worden. Dit gebeurde
bijvoorbeeld al in de Bosstraat/
Oorbeekstraat.
Voor de overige vuilnisbakken zal verder bekeken worden of deze nog
geschikt zijn. Eventueel komen deze op een nieuwe locatie, zal de
inworpopening verkleind worden of worden deze vervangen door een
nieuw type. Dit zal over verschillende jaren gebeuren.
Bij nieuwe projecten wordt het plaatsingsadvies van OVAM gevolgd.
Af te raden plaatsen voor straatvuilnisbakken zijn woonwijken, op
landelijke wegen, aan afvalverzamelpunten (glasbollen,
textielcontainers), in industriegebieden en bedrijventerreinen, op grote
afgelegen parkings en op doorgangswegen. Op deze locaties is er
weinig sociale controle of is er gebleken dat er steeds sluikstort in de
straatvuilnisbakken zit.

V.U. OVAM, stationsstraat 110, 2800 Mechelen (D/2017/5024/07).

Geen hondenpoep op de grond.
HOUDT U HET MEE PROPER?

Hondenpoep
Verschillende probleemgebieden
worden intensief opgevolgd. Een
eerste stap is het plaatsen van
waarschuwingsborden, om de
hondeneigenaar bewust te maken
van dit gedrag. Dit gebeurde bijvoorbeeld reeds in de Bosstraat en
Engerstraat. Er zullen testen gebeuren met hondenpoepafvalbuizen,
zoals deze ook te zien zijn in kustgemeenten. Hier kan enkel een zakje
hondenpoep en klein afval in, geen grote hoeveelheden.
Hondenpoepzakjes mogen in alle straatvuilnisbakken, gooi deze nooit
in de goot.
Zwerfvuil
Dezelfde werkwijze als bij hondenpoep wordt gevolgd. De grootste
problemen bevinden zich in het centrum van Kortenberg.
Sigarettenpeuken zijn een groot probleem in de hele gemeente. Ook
hiervoor zullen er oplossingen gezocht worden.
Zwerfvuilvrijwilligers
Momenteel zijn er 20 enthousiaste zwerfvuilvrijwilligers. Hun
werkgebieden zijn terug te vinden op de website van mooimakers via
www.mooimakers.be/actiekaart.
Sinds november hebben de Kortenbergse zwerfvuilvrijwilligers een
eigen Facebookgroep, terug te vinden via ‘Mooimakers Kortenberg’.
Breng ze zeker een bezoekje!
Het gemeentebestuur is nog steeds op zoek naar extra zwerfvuilpeters
en -meters die bereid zijn om het zwerfvuil in een straat of een deel van
een straat op te ruimen en dit op regelmatige tijdstippen en op
vrijwillige basis. De gemeente stelt hiervoor het benodigde materiaal
ter beschikking, zoals zakken, hesjes, grijpers en handschoenen.
Ook wordt er vanuit de gemeente een verzekering voorzien en een
jaarlijkse attentie. Meer informatie via duurzaamheid@kortenberg.be of
02 755 30 70.
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VUURTJE IN DE TUIN? NIET TOEGELATEN! KIES VOOR EEN GEZOND ALTERNATIEF
GEMEENTEBESTUUR

Een vuurtje stoken in de tuin is nooit zonder risico’s. De rook is het
grootste probleem. Die is ongezond, vervuilt de lucht en zorgt voor
geurhinder.
De Vlaamse milieuwetgeving (Vlarem) is duidelijk: afval verbranden in
open lucht is voor iedereen verboden. Het verbod geldt niet alleen voor
het verbranden van papier, plastic, piepschuim, autobanden en andere
rommel, maar ook voor het verbranden van biomassa-afval zoals gft,
houtafval en groenresten. De Vlarem voorziet wel een aantal mogelijke
uitzonderingen, voornamelijk in verband met landbouwafval, of
bijvoorbeeld voor kerstboomverbrandingen op meer dan 100 meter
van bebouwing. Deze uitzonderingen zijn opgenomen in artikel 25 van
de algemene bestuurlijke politieverordening. Meer informatie kunt u
terugvinden op www.stookslim.be.
Het gebruik van een sfeerverwarmer of barbecue is wel toegelaten.
Sfeerverwarmers: wat zegt de wet?
Als u hout verbrandt bij het gebruik van een sfeerverwarmer of barbecue,
of om een kampvuur aan te maken, dan mag u enkel voldoende gedroogd
hout gebruiken. Vochtig snoeihout en ander nat tuinmateriaal leveren
immers veel meer rook op. Doordat de temperatuur relatief laag blijft,
bevat die rook ook veel meer schadelijke stoffen.
Droog en onbehandeld
Gevernist, geverfd of geïmpregneerd hout mag u nooit verbranden.
Hetzelfde geldt voor triplex, vezelplaat en alle andere samengestelde

houtproducten. Dit soort afval kunt u kwijt op het recyclagepark. Om
een vuur aan te maken gebruikt u klein aanmaakhout of aanmaakblokjes
die u in de winkel kunt kopen. Gebruik geen krantenpapier, benzine,
brandspiritus of paraffineblokjes. Hou ook rekening met de
weersomstandigheden en de windrichting. U kunt beter niet stoken bij
windstil en mistig weer.
Blijf in de buurt!
Laat een kampvuur nooit onbewaakt branden of smeulen. U weet maar
nooit. Gun het vuur ook de tijd om vanzelf te doven. Let extra op als er
kinderen in de buurt zijn. Een ongeluk is gauw gebeurd.

Ruimtelijke Ordening
DE OMGEVINGSVERGUNNING GING VAN START OP 1 JANUARI 2018
GEMEENTEBESTUUR

Vergeet de stedenbouwkundige vergunning en de
milieuvergunning. Voortaan kunt u ze beide in één keer
aanvragen via het Omgevingsloket en spreken we van de
omgevingsvergunning.

en rond een gebouw aanvragen, zoals bijvoorbeeld het plaatsen van
zonnepanelen en het zetten van een tuinhuis. Alle informatie over de
omgevingsvergunning en het loket vindt u op de website:
https://www.omgevingsloket.be/omgevingsvergunning/home

Het Omgevingsloket is een digitale toepassing van de Vlaamse overheid
waar u een aanvraag digitaal kunt samenstellen, indienen en opvolgen.
Vanaf 15 januari 2018 zal er ook een vereenvoudigde versie van het loket
beschikbaar zijn, de ‘snelinvoer’. Daarmee kunt u eenvoudige werken op

Hulp nodig bij uw aanvraag? U kunt altijd terecht bij de gemeente via
02 755 30 70 of ruimtelijkeordening@kortenberg.be of bij de helpdesk
van het Omgevingsloket via helpdesk.omgevingsvergunning@dxc.com of
015 45 45 91.
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PROJECT ‘BETAALBAAR WONEN KORTENBERG WEST’
GEMEENTEBESTUUR

Op maandag 18 december vond in OC Berkenhof voor omwonenden en
andere geïnteresseerde inwoners een presentatie plaats over het project
‘Betaalbaar wonen Kortenberg West’.
Betaalbaar wonen is een belangrijke doelstelling van het gemeentebestuur
die uitdrukkelijk is opgenomen in het beleidsplan 2013-2018. Het
gemeentebestuur moet daarenboven het bindend sociaal objectief (BSO)
inzake huisvesting bereiken. Woonuitbreidingsgebieden komen bij uitstek
in aanmerking om projecten voor betaalbaar wonen te realiseren, omdat
dit soort gebieden alleen kunnen worden ontwikkeld voor sociale
doeleinden én op voorwaarde dat het gemeentebestuur hiervoor zijn
akkoord geeft. In 2013 werd een eerste ontwerp van RUP (ruimtelijk
uitvoeringsplan) opgesteld om het woonuitbreidingsgebied ten zuiden
van de Vierhuizenstraat en ten noorden van de Sterrebeeksesteenweg te
ontwikkelen in functie van betaalbaar wonen. Dit eerste ontwerp werd in
2015 on hold gezet omwille van een drietal fundamentele bezwaren: er
werd eerst een oplossing gevraagd voor de bestaande wateroverlast in het
projectgebied, de omvang van het project – zoals opgelegd door
stedenbouw – oversteeg de draagkracht van het gebied en er waren
twijfels over de effecten op de mobiliteit. Het gemeentebestuur ging toen
het engagement aan om deze pijnpunten aan te pakken en op te lossen
en om helder te communiceren rond mogelijke nieuwe plannen.
Na jarenlang hard werken blijkt een nieuw concept mogelijk dat rekening
houdt met de terechte vroegere bekommernissen. Het gemeentebestuur
wenst, in samenspraak met Vlabinvest (eigenaar van de gronden), SWaL
(huisvestingsmaatschappij) en Interleuven (ontwerper en MOBERstudie), een aangepast project voor betaalbaar wonen te realiseren op
deze locatie, dat tegemoetkomt aan de hierboven vermelde
bekommernissen van de omwonenden. Het nieuwe project houdt een
evenwichtige mix in van koop- en huurwoongelegenheden, van kavels en
koopwoningen, van sociale en Vlabinvest-woongelegenheden en van
woningen voor bescheiden en middeninkomens.
Het gemeentebestuur wil van bij de start van dit nieuwe project helder
met de buurt en met andere geïnteresseerde inwoners communiceren en
voorziet een advies- en participatietraject. De gemeenteraad bekrachtigde
in dit kader het ‘stappenplan’ van Vlabinvest voor het project betaalbaar
wonen Kortenberg West. De gemeenteraad besliste om een
adviescommissie op te richten, bestaande uit een vertegenwoordiging
van alle politieke fracties, de relevante adviesraden en de omwonenden.
Deze adviescommissie zal een pre-advies geven dat door de
vertegenwoordigers van de gemeente in de jury zal worden vertolkt die
het uiteindelijke ontwerp zal selecteren. De gemeenteraad besliste ook

dat de aanvraag voor het principieel akkoord (PRIAK) pas zal worden
ingediend nadat de jury – daarbij rekening houdend met het pre-advies
van de adviescommissie - een ontwerp heeft geselecteerd en nadat dit
ontwerp op een publieksvergadering is gepresenteerd. Ook zal een
openbaar onderzoek worden gevoerd bij de indiening van de
stedenbouwkundige aanvraag voor het project. De gemeenteraad besliste
ook dat het PRIAK, zoals de procedure wettelijk voorziet, binnen het jaar
zal worden gevolgd door een ontwerp-RUP‘Betaalbaar wonen Kortenberg
West’. Ook daarvoor zal een openbaar onderzoek worden georganiseerd.
Ten slotte besliste de gemeenteraad dat - behalve de zone langs de
Vierhuizenstraat, waar het gemeentebestuur zelf een aantal kavels
bouwrijp zal maken en via het bestaande toewijzingsreglement te koop
zal aanbieden aan geïnteresseerde Kortenbergse inwoners, en behalve de
zone langs de Sterrebeeksesteenweg, waar binnen de 50-meterzone mag
worden gebouwd - de rest van het projectgebied, zoals het in 2013 was
afgebakend, een bindende bestemming moet krijgen als groene zone en
dat dit ook zo moet worden vastgelegd in het RUP dat op het PRIAK zal
volgen.
Tijdens de infovergadering op 18 december werden de buurtbewoners
geïnformeerd over het hierboven beschreven traject dat zal gevolgd
worden om een nieuw project ‘betaalbaar wonen’ in dat gebied gestalte
te geven.
Er werden nog geen kant-en-klare plannen gepresenteerd, maar een
concept, waarbij Vlabinvest, SWaL, Interleuven en de gemeente
Kortenberg partners zijn.

Inschrijven
Geïnteresseerden die in aanmerking wensen te komen voor een
woongelegenheid kunnen zich nu reeds inschrijven bij
huisvestingsmaatschappij SWaL, via info@swleuven.be,
016 31 62 00 of www.swleuven.be.
Met vragen over het project kunnen inwoners terecht op
kortenbergwest@vlabinvest.be.
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Drugs- en Alcoholpreventie
TOURNÉE MINÉRALE: EEN MAAND ZONDER ALCOHOL
GEMEENTEBESTUUR

‘Tournée Minérale’ komt terug! Doe mee en drink in februari geen alcohol. Daar zijn goede redenen voor:
• uw lichaam krijgt tijd om te recupereren
• u slaapt beter
• u voelt zich fitter
• u spaart wat geld
• u krijgt minder calorieën binnen
Kortom, uw levenskwaliteit verhoogt. Ga de uitdaging aan. Drink in februari 2018 geen alcohol.
Daag uw vrienden uit. Schrijf u in via https://www.tourneeminerale.be/. U zult zien: u hebt geen alcohol nodig om u te amuseren.
Dit is een gemeenschappelijk initiatief van De Druglijn en Stichting tegen Kanker.

Gezondheid en zorg
LEZING DR. LUC COLEMONT: ‘GEEF DARMKANKER GEEN KANS’
Iedere dag verliezen 5 families in Vlaanderen een dierbare aan darmkanker.
Dat zijn er 150 per maand. Nochtans is darmkanker volgens alle criteria
van de WHO de ‘ideale ziekte’ om vroegtijdig op te sporen. Indien
vroegtijdig opgespoord, is de kans op genezing méér dan 90%. Er bestaat
jammer genoeg nog een groot gebrek aan kennis over dit onderwerp. De
mythes en misverstanden over bijvoorbeeld het darmonderzoek zijn nog
wijdverspreid.
Tijdens de lezing krijgt u antwoord op de vragen: Waarom, wanneer, bij
wie en hoe darmkanker vroegtijdig opsporen.
Wist u dat de iFOB-test eigenlijk ‘poepsimpel’ is? Wist u dat het 8 à 10 jaar
duurt vooraleer een kleine poliep eventueel uitgroeit tot een kwaadaardig
gezwel? Wat zijn de symptomen van darmkanker? Hoe kunnen we
darmkanker vermijden? Wat is de rol van een gezonde levensstijl? Hoe vaak
komt darmkanker voor? Is het altijd erfelijk of familiaal? Wat is het
prijskaartje van de behandeling? Hoe zit het met het Vlaams
bevolkingsonderzoek ? Wat zijn de complicaties van een coloscopie?
Wanneer is de Internationale Darmkankermand? Enzovoort.

Ook op deze en vele andere vragen geeft Dr. Colemont een duidelijk en
helder antwoord in ‘mensentaal’.
Deze lezing wordt georganiseerd door de Welzijnsraad.
Praktisch
Donderdag 22 februari om 19 u.
Administratief Centrum, Raadzaal (3de verdieping)
Kosteloos
Meer info: www.stopdarmkanker.be/geef-darmkanker-geen-kans/
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Dienstencentrum
OPENDEURDAG SERVICEFLATS DRY CONINGEN OP DONDERDAG 8 FEBRUARI
Op donderdag 8 februari organiseert het Welzijnshuis van 14 tot 16 u. een
opendeurdag in de Serviceflats Dry Coningen, gelegen op de
Leuvensesteenweg 190 in Kortenberg. Om 14.15 u. en om 15.15 u. kunt
u deelnemen aan een begeleide rondgang met bezoek aan enkele flatjes.
De serviceflats worden beheerd door
het Welzijnshuis
van Kortenberg. Er
zijn 23 individuele
flats voor senioren
die een beschermde
woonomgeving
vormen met kwalitatieve hulp op
maat. U kunt er
individueel en zelfstandig wonen met een maximum aan privacy en vrijheid. Afhankelijk van uw behoeften, kunt u een beroep doen op extra
diensten aangeboden door het Welzijnshuis of door andere organisaties.
Vanaf de leeftijd van 65 jaar kunt u een serviceflat huren.
Elke flat bestaat uit
een ruime leefruimte met een
halfopen ingerichte
keuken, 1 of 2
slaapkamers, een
ingerichte badkamer met douche en
toilet en een berging. De flats aan de
parkzijde beschikken over een terras. De slaapkamer en de living zijn niet bemeubeld, u
kunt deze zelf inrichten. Elke flat is voorzien van domotica met onder
andere een noodoproepsysteem, leefbewaking en een inbraakalarm. Alle
flats en het hele gebouw zijn rolstoeltoegankelijk. Als bewoner kunt u ook
vrij gebruik maken van de ontmoetingsruime en de parkomgeving.
Om uw verblijf in de serviceflats zo aangenaam mogelijk te maken en zo
lang mogelijk te laten duren, zijn een aantal extra diensten voorzien. U
kunt een afspraak maken in de verzorgingsruimte voor haarverzorging of

pedicure en manicure. Voor de was kunt u ook gebruik maken van het
waslokaal en u kunt verschillende thuiszorgmaterialen uitlenen.
Daarnaast worden
regelmatig ontspannende activiteiten
aangeboden zoals
een kaartnamiddag,
rummikub, stoelengymnastiek (wekelijks), staan er enkele
hometrainers te
uwer beschikking en
komt de bibliotheek
maandelijks langs.
Tweemaal per jaar
wordt ook een begeleide uitstap met een
liftbus georganiseerd
en doorheen het jaar
vinden er allerlei
activiteiten plaats.
Wat kost een serviceflat?
De dagprijs is momenteel 30 euro voor een serviceflat met 1 slaapkamer
en 32,50 euro voor een serviceflat met 2 slaapkamers. Voor een maand
van 31 dagen betaalt u respectievelijk 930 (1 slaapkamer) of 1.007 euro
(2 slaapkamers). In deze prijs zijn de volgende zaken begrepen: huisvesting, organisatie van het oproepsysteem (technische installatie, personeelskost en werking 24/24), het wekelijkse onderhoud van gemeenschappelijke ruimtes, het onderhoud van technische installaties, van de
tuin en van de beplantingen, de nutsvoorzieningen (verwarming, verlichting) van de gemeenschappelijke ruimtes, sociale en administratieve
hulp, aansluiting tv-distributie, aansluiting elektriciteit en water, gebruik
van gemeenschappelijke lokalen en tuin en het waterverbruik in de eigen
flat.
Info en contact
Bent u geïnteresseerd, maar kunt u niet aanwezig zijn op de opendeurdag,
dan kunt u vrijblijvend een brochure opvragen of meer info vragen bij
Geert Gevers via 0491 996 224 of dienstencentrum@kortenberg.be.
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MANTELZORGWERKING
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 3de vrijdag van de maand plaats. U bent op al
deze momenten welkom van 14 tot 16 u. in de Ontmoetingsruimte van OC Berkenhof.
Gespreksgroep: Omgaan met dementerenden
In de praatgroep gaat het over de aandoening dementie, maar vooral ook over hoe ermee omgaan in diverse situaties. Als mantelzorger krijgt u concrete
tips over het dagelijkse functioneren van de persoon met dementie.
Praktisch
Vrijdag 16 februari van 14 tot 16 u.
OC Berkenhof, Lokaal 0.4
Kosteloos – inschrijven niet nodig

WERKEN IN DE CLOUD (DROPBOX,
ICLOUD, ONEDRIVE, …)

Bij normaal computergebruik bewaart u alle
data op de harde schijf van uw pc of laptop. Net
deze harde schijf is de achilleshiel van uw systeem: na een crash, virus of foute update zijn uw
bestanden vaak definitief verloren: ledenadministratie, stamboomgegevens, muziekbibliotheek, lessen, presentaties en foto’s, ...
Voor deze belangrijke bestanden moet u op de een of andere manier extra
veel zorg dragen.
Een kopie of een back-up is dus geen overbodige luxe. U kunt bestanden
kopiëren op een cd/dvd of op een usb-stick, beter nog is het gebruik van
een externe harde schijf waar u, op regelmatige basis, een back-up van
uw computer nemen.
En daar is nu ook de ‘cloud’, de mogelijkheid om bestanden en data online
op te slaan op een andere plek dan de eigen harde schijf. Deze voordracht
brengt u een eerste kennismaking met de tsunami aan nieuwe dingen op
het internet en hoe die de komende decennia uw leven gaan veranderen.
Vereiste voorkennis: basiskennis pc en internet
Praktisch
Maandag 26 februari van 9 tot 12 u.
OC Berkenhof, Lokaal 0.4
5 euro, sociaal tarief met vrijetijdspas
Inschrijven vóór 22 februari via dienstencentrum@kortenberg.be of
0491 996 224

VORMING: HOE KAN IK BEST WERKEN
MET WINDOWS 10?
Windows 10 is intussen een feit. Maar nu
moet u er ook mee leren werken. Waarin verschilt die Windows 10 van de vorige versie? Is
de startknop nu terug? Wat is Windows Edge?
Hoe werken apps? Is dat wel een goed besturingssysteem? Wat met de
privacy?
In deze cursus wordt alles eens rustig op een rijtje gezet, zodat u een goed
overzicht hebt van wat Windows 10 nu eigenlijk inhoudt. U krijgt rustig de
tijd om de theorie uit te proberen tijdens de les.
Vereiste voorkennis: ervaring met Windows 7 of Windows 8
Belangrijk: om deel te nemen aan deze cursus is het een voordeel indien
u reeds over Windows 10 beschikt, zodat u ook thuis kunt oefenen.
Praktisch
Maandag 5, 12 en 26 maart van 9 tot 12 u.
OC Berkenhof, Lokaal 0.4
54 euro (cursus, gebruik laptop en koffie inbegrepen),
sociaal tarief met vrijetijdspas
Inschrijven vóór 2 maart via dienstencentrum@kortenberg.be
of 0491 996 224
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DORPSRESTAURANT IN KORTENBERG OP MAANDAG, DINSDAG EN VRIJDAG
Wekelijks komen er zo’n 120 mensen uit Kortenberg eten in het
Dienstencentrum. Er wordt drie keer per week een warme maaltijd aangeboden: op maandag, dinsdag en vrijdag, telkens van 11.30 tot 14 u.
Enerzijds krijgen de inwoners van Kortenberg een kwaliteitsvolle maaltijd
aangeboden tegen een betaalbare prijs, anderzijds krijgt iedereen de kans
om andere mensen te ontmoeten en een gezellige tijd met elkaar door te
brengen. Veel bezoekers hebben tijdens deze maaltijden oude vrienden
en kennissen teruggevonden of hebben een nieuwe vriendenkring opgebouwd. Bijkomend voordeel is dat u zelf niet de afwas moet doen.

Dorpsrestaurant in carnavalssfeer met
aansluitend een gezellige bingonamiddag
Op dinsdag 13 februari staat de wekelijkse maaltijd in het teken van
carnaval. Kom verkleed naar het dorpsrestaurant en neem aansluitend deel aan de bingonamiddag.
Naast de prijzen voor de bingonamiddag wint ook de best verklede
deelnemer een mooie prijs.
Bent u van de partij? De deelnameprijs voor de maaltijd met bingo
bedraagt 10 euro. Het Dienstencentrum zorgt voor de prijzen, u voor
het winnersgeluk?
Praktisch
Dinsdag 13 februari
GC Colomba, kleine zaal
Deuren open om 11.30 u. – om 12.10 u. start de maaltijd
Graag inschrijven voor 9 februari (met vermelding: dorpsrestaurant met bingo)
Deelname: 10 euro (maaltijd en bingo inbegrepen)
Meer info of inschrijven: dienstencentrum@kortenberg.be of
0491 99 62 24

Dorpsrestaurant in Erps-Kwerps op woensdag
Op woensdag kunt u ook wekelijks terecht in het dorpsrestaurant in ErpsKwerps voor een lekkere maaltijd en een gezellige babbel. Voor beide
dorpsrestaurants gelden dezelfde voorwaarden.
Praktisch
GC Colomba, Wijngaardstraat 1 in Kortenberg (tijdelijk andere
locatie) (maandag, dinsdag en vrijdag)
Ontmoetingszaal De Klok, Dekenijstraat 11 te Erps-Kwerps
(woensdag)
Telkens van 11.30 tot 14 u.
9 euro indien ter plaatse betaald (koffie en 1 drankje inbegrepen)
- 8,50 euro via domiciliëring (Opgelet: voor het dorpsrestaurant in
Erps-Kwerps kunt u uitsluitend via domiciliëring betalen)
Mogelijkheid tot vegetarische en dieetmaaltijden op aanvraag
Inschrijven kan tot twee dagen op voorhand via
dienstencentrum@kortenberg.be of 0491 99 62 24. Graag tijdig
verwittigen bij afwezigheid.
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Politie
SNELHEIDSMETINGEN DECEMBER
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 pz.herko.verkeer@police.belgium.eu.
Snelheidsmetingen december
Straat

Toegelaten snelheid

Gemiddeld aantal
voertuigen per dag

V85*

% overtredingen

Leuvensesteenweg (N2)
70 km/u.
10.514
71 km/u.
5,7 %
(beide richtingen)
Tervuursesteenweg
50 km/u.
1.042
60 km/u.
23,3 %
(richting Everberg)
*V85 is de snelheid die door 85% van de voertuigen niet overschreden wordt.
In de straten waar in december snelheidsmetingen hebben plaatsgevonden, werden globaal genomen 7,3 % overtredingen vastgesteld.
Snelheidsacties met flitsen van overtreders december
Straat

Beekstraat
Kerselarenstraat
Schoonaardestraat
Zavelstraat
Leuvensesteenweg (N2)

Toegelaten snelheid

Aantal gemeten voertuigen

Percentage geflitste
voertuigen

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

156
61
69
437
2.268

7,1 %
4,9 %
24,6 %
4,6 %
4,5 %

Prikbord
PRINSENDREEF AFGESLOTEN? RIJD ER DAN NIET IN!
GEMEENTEBESTUUR

Bij stormweer of onderhoudswerken wordt de Prinsendreef uit veiligheidsoverwegingen afgesloten
door middel van slagbomen. De gemeentelijke diensten merken echter dat er nog steeds mensen
zijn die het inrijverbod dan negeren en toch door de Prinsendreef rijden. De slagbomen sluiten
slechts de helft van het wegdek af, zodat in noodgevallen bevoegde instanties nog doorkunnen,
maar dat is geen vrijgeleide om toch de straat in te rijden. Begin januari vielen er nog twee bomen
om tijdens een storm, zoals te zien op de foto. De dreef wordt dus niet ‘zomaar’ afgesloten. De veiligheidsrisico’s zijn reëel. Het negeren van het verkeersbord C3 dat gebruikt wordt voor het afsluiten van de Prinsendreef wordt bovendien bestraft met een
boete van 58 euro. Daarom: is de Prinsendreef afgesloten? Rijd er dan niet in!
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(Vrije Basisschool Mater Dei)

KIJK-IN!
Vrije Basisschool Mater Dei nodigt kleuters geboren in 2016 graag uit om samen met mama en papa een bezoekje te
brengen aan de school een bezoekje op zaterdag 24 februari tussen 10 en 12 u. De kleuterjuffen zetten hun klasdeuren
open. Kom zeker eens een kijkje nemen!
Inschrijvingsdata:
Voor het schooljaar 2018-2019 kan men inschrijven volgens de inschrijvingsprocedure:
• Van 1 tot en met 14 maart: Inschrijven van broers en zussen van kinderen die al in Mater Dei schoollopen.
• Op 15 maart: Inschrijven van kinderen van personeel.
• Vanaf 16 maart om 8 u.: Vrije inschrijvingsperiode. Iedereen kan inschrijven in Mater Dei.
Om de kwaliteit van het onderwijs optimaal te houden is het aantal kleuters in Mater Dei beperkt tot 50 kleuters per geboortejaar. De kinderen worden
ingeschreven in chronologische volgorde.
Zaterdag 24 februari tussen 10 en 12 u.
Vrije Basisschool Mater Dei, Engerstraat 10, Erps-Kwerps
Meer info: www.materdei-ek.be, info@vbs-erps-kwerps.be of 02 759 65 33

DRINGEND HULP NODIG? BEL DE NOODCENTRALES NU OOK VIA DE APP 112
De app 112 BE is een van de mogelijkheden om de noodcentrales te contacteren als u in nood bent en dringend hulp nodig hebt van brandweer,
ambulance en/of politie in België.
Het belangrijkste voordeel van deze app is dat u de noodnummers niet
moet onthouden en u deze dus ook niet kunt vergeten als u in paniek
bent. U klikt gewoon op het icoontje van brandweer, ambulance of politie,
afhankelijk van welke hulp u nodig hebt.
Natuurlijk blijven de noodcentrales ook bereikbaar via vaste telefoon en
gsm.
Lokalisatie
De noodcentrales kunnen u dankzij deze app makkelijker terugvinden. Op
een afgelegen plaats, in het midden van een bos of een ingewikkeld netwerk van autostrades kunt u vaak zelf niet meteen doorgeven waar u bent.
De app stuurt uw positie naar de noodcentrale zodra u belt en stuurt
daarna elke 30 seconden een update van uw positie. De app kan zo een
kostbare tijdswinst opleveren. Hebt u de noodcentrales gebeld en reageert u daarna niet meer, laten de noodcentrales uw smartphone rinkelen
zodat de hulpdiensten u makkelijker kunnen terugvinden en helpen.
Dringend hulp nodig?
Bel de noodcentrales nu
ook via App.

Download de App 112 BE
en registreer je
www.112.be

Chatfunctie
Doven, slechthorenden en mensen met een spraakstoornis kunnen eenvoudig in de app aangeven dat zij niet kunnen telefoneren. Zij kunnen dan
via berichten met de noodcentrale communiceren.
Extra informatie
De registratie in de app brengt, behalve bovenstaande toepassingen, nog
een aantal voordelen met zich mee. U kunt bepaalde medische info doorgeven, zoals hartproblemen, allergieën (aan medicatie), epilepsie, diabetes… De operator heeft deze informatie nog voordat u iets gezegd hebt
en kan dit doorgeven aan de hulpdiensten die ter plaatse komen.
Download en registreer
Met een goede internetverbinding duurt het maar 112 seconden om de
app op uw smartphone te downloaden, te installeren en u te registreren.
Hiervoor gaat u naar de app store of play store op uw smartphone, u geeft
‘app 112 BE’ in als zoekopdracht en u downloadt de app. Na installatie van
de app zet u deze best meteen op het onthaalscherm van uw smartphone
zodat u deze makkelijk kan terugvinden als u in nood bent. Daarna moet
u zich enkel nog registreren. Deze registratie bestaat uit slechts 2 schermen met een aantal korte vragen.
Opgelet: de app 112 BE werkt enkel in België.

DECEMBER IN BEELD
1

1

2

3

4

5

6

D e eerste editie van De Warmste Kerstmarkt op vrijdag 8 december was een groot succes. Het Welzijnshuis is er in geslaagd om met dit evenement de
inwoners van Kortenberg samen te brengen en een plaats voor ontmoeting te creëren. Een heleboel organisaties en mensen engageerden zich voor wie
dat extra duwtje in de rug best wel kon gebruiken. In dit geval ging de opbrengst, niet minder dan € 2.676,34, naar De Kampenhoeve Ster vzw. Het
Welzijnshuis bedankt iedereen voor zijn aanwezigheid en zijn engagement en kijkt al uit naar een volgende editie!
2 Tijdens de cultuurraad van donderdag 14 december kreeg de Kortenbergse fotograaf Jos Verhoogen de titel van 'Cultuurkampioen 2017'. Naast de vele
titels die hij dit jaar behaalde, waaronder die van Master Qualified European Photographer, mocht deze titel zeker niet ontbreken!
3	
Op vrijdag 15 december nam voormalig gemeentesecretaris Paul Lebrun (rechts op de foto) tijdens een viering naar aanleiding van zijn pensioen afscheid
van het personeel van de gemeente. Hij droeg de fakkel over aan de nieuwe gemeentesecretaris, Leen Ceuppens (links op de foto).
4	
De bewoners van de servicflats genoten van een lekker koud buffet en zongen achteraf gezellig samen enkele liedjes.
5	
Tijdens de kerstvakantie bracht Creatief Atelier Pikarnel de muzikale voorstelling ‘Ooit’. De aanwezige kinderen mochten uit volle borst meezingen.
6	
De bezoekers van de wekelijkse donderdagmarkt in Kortenberg werden de laatste maanden van vorig jaar verwend. Op donderdag 30 november kwamen
de Sint en zijn helper op bezoek om gezond lekkers uit te delen aan al wie braaf was en zou blijven. Op 21 december was het de beurt aan de Kerstman
om vrijgevig te zijn. Zowel de Sint als de Kerstman deelden waardebonnen uit aan de marktbezoekers. En op de laatste marktdag van 2017 werden de
dorstigen gelaafd (foto). De ene had graag een glühweintje, de andere een warme chocomelk.

Foto: Mia Brumagne
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De afdeling Grondgebiedszaken draagt zorg voor
uw woon- en leefomgeving

GEMEENTEBESTUUR

1

DE AFDELING GRONDGEBIEDSZAKEN DRAAGT ZORG VOOR
UW WOON- EN LEEFOMGEVING

Verschillende gemeentelijke diensten opereren onder een overkoepelende afdeling Grondgebiedszaken: Ruimtelijke Ordening en Milieu, Woonwijzer
Midden-Brabant, Mobiliteit, Infrastructuurprojecten, Wegen en Groen en Gebouwenbeheer. Met vragen over zaken die overlappend zijn voor verschillende
deelgebieden kunt u terecht bij de overkoepelende afdeling Grondgebiedszaken.
De mobiliteitsdienst voert het mobiliteitsbeleid uit. Dat gaat van het
opvolgen van projecten zoals de opmaak van een parkeerbeleidsplan of
circulatieplan over het uitwerken, coördineren en begeleiden van het
levend verkeerspark voor scholen tot het beantwoorden van vragen van
inwoners met een punctuele vraag op het vlak van mobiliteit. Het opvolgen en afhandelen van vergunningsaanvragen met betrekking tot verkeerssignalisatie naar aanleiding van werken wordt ook door deze dienst
afgehandeld. U kunt dus bij deze dienst terecht met vragen over het
mobiliteitsplan of een melding over verkeer en signalisatie. Ook vragen
over een voet- of buurtweg of in verband met het openbaar vervoer worden hier behandeld. Daarnaast ondersteunt de mobiliteitsdienst ook de
Gemeentelijke Adviesraad voor Mobiliteit en Verkeersveiligheid (GAMV).

Foto: Philippe Jespers
De mobiliteitsdienst organiseert onder meer het levend verkeerspark voor
scholen en behandelt vragen in verband met voet- en buurtwegen.

De mobiliteitsdienst werkt nauw samen met de projectenbeheerder die
de infrastructuurprojecten opvolgt, van ontwerp tot ingebruikname
en definitieve oplevering. Bij de projectenbeheerder kunt u terecht met
een vraag over de (her)aanleg van een (nieuwe) straat, (nieuw) plein,
voet- of fietspad, maar ook over de (ver)bouw(ing) van een gemeentelijk
gebouw of rioleringswerken die gepland of in uitvoering zijn.
De dienst Infrastructuurprojecten buigt zich onder meer over het realiseren
van landschappelijk ingepaste, verzorgde en moderne begraafplaatsen.
Op de foto: het kerkhof van Meerbeek.
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De afdeling Grondgebiedszaken draagt zorg voor
uw woon- en leefomgeving

Om projecten te kunnen realiseren, moet in vele gevallen eerst een vergunning aangevraagd worden. Aanvragen tot het verkrijgen van een omgevingsvergunning worden behandeld door de dienst Ruimtelijke Ordening en Milieu via het Omgevingsloket. Bij deze dienst kunt u als inwoner terecht
als u vragen hebt met betrekking tot stedenbouwkundige, milieu- of natuuraspecten of indien u inlichtingen wenst ter voorbereiding op de aanvraag van
een omgevingsvergunning. Voor het inkijken van een openbaar onderzoek, vragen over wetgeving en informatie over beschermde en geklasseerde gebouwen, … kunt u terecht aan de themabalie Woon- & Leefomgeving.
Het behandelen en afleveren van vergunningen voor bouw- of verbouwprojecten, gebeurt op basis van het ruimtelijk beleid. De dienst ondersteunt het
bestuur en past de ruimtelijke visie toe die werd opgemaakt voor de gemeente Kortenberg. Andere taken zoals de opmaak en de opvolging van ruimtelijke
uitvoeringsplannen en het ruimtelijk structuurplan, de ondersteuning van gemeentelijke adviesraden zoals de gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening (GECORO), de landbouwraad, de milieuadviesraad (MAR) en gemeentelijke raad voor ontwikkelingssamenwerking (GROS), de opmaak en opvolging
van reglementen inzake woonbeleid en huisvesting, het opvolgen van het beleid met betrekking tot onroerend erfgoed, … behoren ook tot het takenpakket van de dienst Ruimtelijke Ordening en Milieu.
De omgevingsambtenaar milieu behandelt het aspect milieu en natuur
van de omgevingsvergunning. Tot zijn takenpakket behoort eveneens de
beoordeling van gemeentelijke milieusubsidieaanvragen, dierenwelzijn
en allerhande vragen met betrekking tot leefmilieu. De duurzaamheidsambtenaar zorgt voor de uitwerking van het milieu- en afvalbeleid, sensibiliseringsprojecten, informatiecampagnes en samenwerkingsverbanden en netwerken rond duurzaamheid en afvalbeheer.

Foto: Philippe Jespers
De jaarlijkse kringlooptuindag wordt georganiseerd door de milieudienst en
de kringlooptuinkrachten van Kortenberg.
Woonwijzer Midden-Brabant werd bij de dienst Ruimtelijke Ordening en Milieu ondergebracht. Hier kunt u terecht met vragen over huisvesting, de
Vlaamse Wooncode, leegstand en premies en subsidies.
Onder de afdeling Grondgebiedszaken horen ook de diensten Wegen en Groen en Gebouwenbeheer.
De dienst Wegen en Groen staat hoofdzakelijk in voor het onderhoud van de wegen,
verkeerssignalisatie, plantsoenen, beken en grachten, speelpleinen, kerkhoven,… Ook
begravingen, het zout strooien ’s winters, het opvolgen van werken die nutmaatschappijen op
ons grondgebied wensen uit te voeren en de diensten die door de Gemeenschapswachten
worden verricht horen onder deze dienst.
De dienst Gebouwenbeheer staat in voor het opvolgen van herstellingswerken aan
gemeentelijke gebouwen en voor het onderhoud en de schoonmaak daarvan. Ook het toezicht
in de sportgebouwen en de logistieke steun bij evenementen en aan verenigingen gebeurt
door deze dienst.

De dienst Wegen en Groen gaat op een milieuvriendelijke
manier - met een schuim op basis van zetmeel - het
onkruid op het openbaar domein te lijf.

De afdeling Grondgebiedszaken draagt zorg voor
uw woon- en leefomgeving
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Werken naar aanleiding van meldingen worden in principe uitgevoerd door onze eigen werklieden. Indien zij het werk niet kunnen uitvoeren omdat het
een te specifiek of een te groot werk betreft, zorgt de patrimoniumbeheerder voor het aanstellen van geschikte externe personen. Ook kleine projecten
binnen de gebouwen worden opgevolgd door de patrimoniumverantwoordelijke zoals bijvoorbeeld het plaatsen van akoestische panelen, het uitvoeren
van werken om veiligheidsredenen zoals brandtrappen, nooddeuren, vervangen van ramen, vervangen van toestellen, enzovoort. Deze opsomming is
maar een kleine greep uit de taken. Ook het opvolgen van de maandelijkse en jaarlijkse keuringen en onderhoudsbeurten wordt door deze dienst behartigd.
Contactgegevens
mobiliteit@kortenberg.be

voor vragen en meldingen over mobiliteit, voetwegen, openbaar vervoer, …

infrastructuurprojecten@kortenberg.be

voor vragen over lopende projecten voor vernieuwing van wegenis of gemeentelijke gebouwen

ruimtelijkeordening@kortenberg.be

voor vragen die te maken hebben met bouwen of verbouwen en omgevingsvergunningen

milieu@kortenberg.be

voor vragen over milieu, natuur en omgevingsvergunningen

duurzaamheid@kortenberg.be

voor vragen over duurzaamheid

kortenberg@woonwijzermiddenbrabant.be

voor vragen over huisvesting, de Vlaamse Wooncode, leegstand en premies en subsidies

wegenengroen@kortenberg.be

voor meldingen van defecten aan verkeerssignalisatie, wegen of voetpaden, …

gebouwenbeheer@kortenberg.be

voor meldingen van defecten in of aan gemeentelijke gebouwen

Centraal telefoonnummer: 02 755 30 70, iedere werkdag van 9 tot 12 u. en van 13 tot 16 u.

De themabalie Woon- & leefomgeving in het Administratief Centrum is van maandag tot en met
zaterdag geopend van 9 tot 12 u. en op woensdag ook van 13 tot 16 u.

De afdeling Grondgebiedszaken draagt zorg voor
uw woon- en leefomgeving
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FOTOVERSLAG: DE HERSTELLING VAN EEN VERZAKKING
1 B ij de Uitvoeringsdiensten komen dagelijks tussen

de 15 en de 20 meldingen binnen. Dit gebeurt per
mail, telefoon, persoonlijk of per brief. Hier krijgt
onze medewerker de melding van een verzakte
goot.

2 N a het registreren van de melding en het opmaken
van de werkopdracht, gaat iemand ter plaatse om
de ernst van het probleem in te schatten en om de
nodige signalisatie te voorzien zodat de veiligheid
verzekerd blijft.

3 E r blijken kabels bloot te liggen. De verzakking kan
niet zomaar worden opgevuld: er moet worden
uitgezocht waarom de grond verdween en hoe die
kabels vrij kwamen.

4 H et werk wordt op de planning geplaatst.

5 V ooraleer er mag begonnen worden met het opengraven, moeten alle leidingen van
alle nutsbedrijven worden opgevraagd en geraadpleegd om stroom-, internet- of
telefoononderbrekingen te vermijden.

beschadiging te zijn aan de
rioleringsbuis. Blijkbaar heeft men
vroeger, bij het plaatsen van een leiding,
de rioleringsbuis geraakt en slecht
hersteld.

7 N a de herstelling van de riolering

werd de put opgevuld en het
voetpad hersteld. De voetgangers
kunnen opnieuw veilig gebruik
maken van het voetpad en het
zebrapad.

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

6 B ij het opengraven blijkt er een
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in Kortenberg
(De Bib)
GEMEENTEBESTUUR

SAFER INTERNET DAY: FILIP BOURGEOIS
OVER VEILIG ONLINE ZIJN

(De Bib)
GEMEENTEBESTUUR

FILM IN DE BIB: ‘
MOONLIGHT’

Regie: Barry Jenkins (VS, 2016 – 111 minuten)
Met: Trevante Rhodes, Mahershala Ali, Naomie Harris en Janelle Monáe
Nederlands ondertiteld

Veilig online zijn is belangrijker
dan ooit nu we geconfronteerd
worden met phishing-mails,
ransomware en ander kwaad
waarvoor we moeten oppassen. In deze presentatie voor het
grote publiek (onervaren of net
héél ervaren: iedereen is welkom) presenteert mediacoach Filip Bourgeois
alles wat je online kunt ontmoeten, hoe je het gevaar kunt herkennen en
wat je ertegen kunt doen. Met concrete situaties én praktische tips.
Donderdag 8 februari om 20 u.
Bibliotheek Kortenberg
5 euro, drankje inbegrepen - sociaal tarief met vrijetijdspas
Inschrijven en betaling vooraf is verplicht en kan via de UiTbalie in de
Bib, uitbalie@kortenberg.be of 02 755 22 80

Jaren 80, Miami. ‘Moonlight’ focust zich in drie hoofdstukken op de jeugd,
puberteit en volwassenheid van een Afro-Amerikaanse man die zich in de
turbulente stad Miami probeert staande te houden. Hij wordt gepest op
school en thuis is het leven hard voor hem. Hij probeert zichzelf te ontdekken en liefde te vinden ondanks zijn worstelingen met zijn achtergrond en
seksualiteit. Bij de Oscaruitreiking van
2017 won ‘Moonlight’ 3 beeldjes,
waaronder die voor beste film en
beste mannelijke bijrol (voor
Mahershala Ali).
Tijdens de pauze zijn er drankjes en
snacks te verkrijgen aan democratische prijzen.

Vrijdag 23 februari om 20 u.
Bibliotheek Kortenberg
Kosteloos
Inschrijven is verplicht en kan via de UiTbalie in de Bib,
uitbalie@kortenberg.be of 02 755 22 80

(De Bib)
GEMEENTEBESTUUR

DIGIDOKTER: WERKEN IN DE CLOUD

Je hebt ongetwijfeld al eens horen vallen dat alles tegenwoordig in de zogenaamde cloud wordt opgeslagen.
Je vakantiefoto’s, favoriete muziek of tekstdocumenten zijn op die manier op elk moment voor je beschikbaar op al je
toestellen. Maar hoe werkt deze ‘cloud’ juist en waarom zou je dit gebruiken?
Digidokter-van-dienst Mathias Algoet van Appstublieft geeft je de nodige uitleg, zegt je welke apps zeker niet mogen ontbreken op jouw toestel en helpt
je op weg om ze ook daadwerkelijk te gaan gebruiken. Na de workshop kan je eventuele vragen stellen aan de Digidokter.
Zaterdag 24 februari van 10 tot 12 u.
Bibliotheek Kortenberg - Kosteloos
Inschrijven is verplicht en kan via de UiTbalie in de Bib, uitbalie@kortenberg.be of 02 755 22 80
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(Dienst Vrije Tijd)
GEMEENTEBESTUUR

ACTIVITEITEN KROKUSVAKANTIE

Een volgende vakantie loert om de hoek! Leg je schoolwerk even aan de kant
want tijdens de krokusvakantie is er in Kortenberg allerlei te doen. Hieronder
vind je een overzicht van de activiteiten die bij het ter perse gaan van Zoeklicht
nog niet volzet waren.

Alles Kids + A-teens: Hip hip rahoe!

Grabbelpas: Circusdag

Omdat feestvieren gewoon heel erg leuk is, er ook eens zonder een speciale
reden gefeest kan worden en één dag feest toch altijd zo snel voorbij is, maak
je er deze week gewoon een hele week feest van! Je viert… jezelf! Hip hip
rahoe en proficiat met je eigen feestdag! Op donderdag trakteer je jezelf op
springkastelen, pannenkoeken en frisdrank. Viva la fiësta!

Tijdens deze leuke circusdag leer
je voluit gek doen, jongleren, balen tonlopen. Je krijgt er ook meteen enkele zotte trucs aangeleerd
om uit te voeren met diabolo, flower stick en eenwieler. Daarnaast
mag je ook de clown in jezelf naar
boven halen en leer je clownerie
en ballonplooien. Samen met de
andere kinderen toon je op het
einde van de dag je circustalent
tijdens een korte voorstelling.

Van maandag 12 tot vrijdag 16 februari
Verjaardagsfeestje op speelplein op donderdag 15 februari
Iedere werkdag van 9 tot 16 u.
Opvang voorzien van 7.30 tot 9 u. en van 16 tot 17.30 u.
Geboortejaren 2006 - 2012
Sporthal Colomba
6 euro hele dag, 3 euro halve dag, 8 euro uitstapdag, 28 euro week sociaal tarief met vrijetijdspas
Inschrijven kan via www.kortenberg.grabbis.be

Maandag 12 februari van 9 tot 16 u.
Opvang voorzien van 8.30 tot 9 u. en van 16 tot 16.30 u.
Geboortejaren 2006 - 2009
Turnzaal basisschool De Klimop
8 euro - sociaal tarief met vrijetijdspas
Inschrijven kan via www.kortenberg.grabbis.be

ZAP: Initiatie beatbox
3-2-1, gooooo: ‘{ b t pf t / b t pf t } + { b t pf t / b b pf t }’ Is dit nog Chinees voor jou?
Geen paniek op den Titaniek! Leer vandaag beatboxen! Maak op een speelse en creatief-ritmische manier kennis met jouw vocale mogelijkheden, stem- en keeltechnieken, ritmische patronen en mic- en podiumtechnieken. Nadien ben je in staat om zelf te experimenteren met jouw
eigen beatboxsound!
Dinsdag 13 februari van 14 tot 16.30 u.
Geboortejaren 2003 - 2005
Jeugdhuis ‘t Excuus
8 euro - sociaal tarief met vrijetijdspas
Inschrijven kan via www.kortenberg.grabbis.be
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Carnaval in de Bib, Ra ra wie ben ik?
Kom je luisteren naar een verhaal in de Bib? Waarover zou het gaan? Het zal vast en zeker leuk worden. En
weet je wat? Daarna ga je je verkleden. En jij mag kiezen wat je wordt. Een brandweervrouw of een tovenaar of een chique meneer met een hoed? Als je daarmee klaar bent, ga je een masker maken. Dan is het
allemaal nog veel echter! En als je weer wordt opgehaald moet je natuurlijk wel zeggen dat jij het bent.

Dinsdag 13 februari om 14 u.
Geboortejaren 2011 - 2014 onder begeleiding van een ouder
De Bib
Kosteloos
Inschrijven via uitbalie@kortenberg.be of 02 755 22 80

Filmnamiddag i.s.m. de Gezinsbond
13.30 u. Meester Kikker (6+)
‘Soms ben ik een kikker. Dat is mijn supergeheim. Niemand mag het weten,
behalve jullie.’ De meester maakt vast een grapje. Daarom vindt Sita hem zo
leuk. Tot hij op een dag op school arriveert met kroos in zijn haar en zijn natte
kleren aan flarden. De meester werd aangevallen door een ooievaar! Die zijn
immers dol op kikkers… Samen met haar vrienden wil Sita er alles aan doen
om de meester te beschermen. Dat wordt het begin van een grappig, maar ook
spannend avontuur.

15.30 u. Isra & het Magische Boek (4+)
De negenjarige Isra komt tijdens een schooluitstap een wonderbaarlijk boek op
het spoor. Dit magische boek voert haar via allerlei omwegen naar Het
Snoepkasteel. Daar zit een jongetje opgesloten tussen de taarten en het snoepgoed. De boze kasteeldame is niet van plan om hem zomaar te laten gaan…
Op haar avontuurlijke tocht ontmoet Isra de wonderlijkste figuren: een geest uit
een olielamp, de oude maar razendsnelle bibliothecaris Mr. Gugle en een heleboel pratende dieren.

Woensdag 14 februari om 13.30 u. en om 15.30 u.
GC Colomba
4 euro, 3 euro voor leden van de Gezinsbond (prijs per film, inclusief hapje en drankje na afloop) – sociaal tarief met vrijetijdspas
Betaling ter plaatse
Meer info en inschrijven via uitbalie@kortenberg.be of 02 755 22 80

Zoeklicht · Kortenberg
februari 2018

18
(Gezinsbond Everberg)

(vtbKultuur Kortenberg)

JIJ! TUSSEN VELE ANDEREN

FERNAND LÉGER, SCHOONHEID ALOM, GEGIDST
BEZOEK AAN DE TENTOONSTELLING

Vertelling door Schrijfster Siska Goeminne en
met live illustratie door Merel Eyckerman
Er zijn lieve mensen, boze mensen, koppige en slimme mensen,
grappige en enge mensen. Miljoenen mensen op de wereld als
miertjes in het gras. En toch is er niet één zoals JIJ! Het gaat over
verschillen en gelijkenissen van mensen en hor ze dit beleven.
Siska vertelt, nu eens uitbundig, dan weer ingetogen of spannend. Merel Eyckerman tekent prachtig live.
Zaterdag 3 februari van 11 tot 12.30 u.
Vergaderzaal OC Oud Gemeentehuis,
Gemeentehuisstraat 11, Everberg
3 euro voor kinderen van 5 tot 10 jaar,
gezinstarief 10 euro
Meer info en inschrijven:
gezinsbond05028@gmail.com

BOZAR brengt een tentoonstelling over een van de
bekendste moderne kunstenaars, en een gepassioneerde
observator van een bruisende
eeuw: Fernand Léger. Zijn
schilderstijl breekt met de
artistieke conventies van zijn
tijd en probeert de versnippering en het gesyncopeerde
ritme van een almaar sneller
wordende samenleving te vatten. Hij schildert stedelijke landschappen vol auto’s en
machines. Voor hij schilder werd, liep Léger stage bij een architect, en die bijzondere
band met architectuur blijft. Met de avant-gardedichters deelt hij de fascinatie voor
nieuwe manieren om visueel te communiceren, zoals reclame en typografie. Hij is in
de ban van Charlie Chaplin en film. Léger werkt zijn hele carrière lang samen met
regisseurs, choreografen en componisten om decors en kostuums te ontwerpen.
Deze bijzondere tentoonstelling wilt u laten kennismaken met elk facet van deze
20ste-eeuwse duizendpoot.
De tentoonstelling ‘Fernand Léger. Schoonheid alom’ werd georganiseerd door
het Centre Pompidou-Metz in samenwerking met BOZAR, Paleis voor Schone
Kunsten Brussel.
Donderdag 15 februari of zondag 18 februari van 10.30 tot 12 u.
Vertrekplaats: station van Kortenberg, Stationsplein te Kortenberg
25 euro, leden 22 euro
Meer info: www.vtbkultuur.be/kortenberg of 02 759 84 66

(vtbKultuur Kortenberg)

WEST- EN OOST-BENGALEN, INDIA EN BANGLADESH,
BEELDREPORTAGE DOOR GUIDO BOEKEN
India is een ontmoetingsplaats waar heel wat wereldbeschavingen hun sporen hebben achtergelaten. Daarom is voor een buitenlander een bezoek aan
India altijd een aanslag op zijn zintuigen (en soms op zijn gezondheid).
De film is zeer gevarieerd. Je reist van Kolkata onder meer naar Handarnagore, Lucknow, Varanase, Sarnath, … en Sonepur en zo de grens over naar
Bangladesh. Onderweg, naast hoogtepunten van de architectuur en beeldende kunst, ontmoet je op je pad onder meer barden die de eeuwenoude
mystieke zangkunst van de Baul in ere houden, Santals, enzovoort. Je overnacht tussen de boeren op de grootste veemarkt van het Indische continent,
maakt kennis met de immorele zoektocht naar goedkope werkkrachten, neemt deel aan de puja(voering) van een eeuwenoud feest aan de oevers van de
Ganges,… Het is een film over Bengalen maar ook vooral over de mensen die er wonen met hun tradities en gewoontes.
Vrijdag 23 februari van 20 tot 22 u.
Oude Abdij Kortenberg, Abdijdreef 33 te Kortenberg
7 euro, leden 6 euro
Meer info: www.vtbkultuur.be/kortenberg of 02 759 84 66
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(GO! basisschool Hertog Jan)

CARNAVALFEEST GO! BASISSCHOOL HERTOG JAN
Een knotsgek carnavalsfeest met allerlei animatie. Dit jaar staat de show in
het teken van carnaval over de hele wereld. Tussendoor is er vrij podium
waar de leerlingen hun talenten tonen. Kom genieten van versgebakken
hapjes en lekkere drankjes. Iedereen is welkom vanaf 14 u.
Zaterdag 24 februari vanaf 14 u.
GC Colomba
Meer info: bs.kortenberg@g-o.be

(GBS De Boemerang)

MOSSELFESTIJN IN DE BOEMERANG
Door de start van de nieuwbouw van de kleuterschool is ook de jaarlijkse restaurantdag
tot werf herleid. Een gezellige werf uiteraard met animatieruimte voor de kinderen en
heerlijke mosselen en
veel ander lekkers op
het menu.
De Werf-Restaurantdag van De Boemerang vindt plaats in OC Atrium te Meerbeek op
zaterdag 24 februari zowel ’s middags als ‘s avonds.
Wie vooraf inschrijft en betaalt, krijgt korting.
Alle info en de volledige menu op www.deboemerang.info en de Facebookpagina van De
Boemerang.
Zaterdag 24 februari
OC Atrium
Meer info: www.deboemerang.info
(Edelweis Erps-Kwerps)

EDELWEIS PAELLA FIESTA 2018
Muziekband Edelweis organiseert op zaterdag 24 februari zijn jaarlijkse Paella Fiësta op OC De Zolder.
Edelweis verwelkomt jullie 's middags en 's avonds met een lekker glaasje sangria of fruitsap en laat jullie nadien
smullen van zelfgemaakte verse paella, die je à volonté kan bijhalen.
Wie liever thuis geniet van een portie paella (kip en/of vis) kan deze afhalen. Wie er niet genoeg van krijgt, kan een
portie bestellen om mee te nemen. Hasta la Paella Fiësta!

Zaterdag 24 februari
OC De Zolder
Meer info: bestuur.edelweis@3071.be
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(Lions Kortenberg)

LIONS GAAT ARTISANAAL
Ditmaal gaat Lions de artisanale toer op. Maar liefst acht creatievelingen stellen hun producten tentoon en bieden ze te
koop aan op de heuse artisanale markt; zo vindt u er glasjuwelen, keramiek, sjaals, beren, dameshoeden en fascinators en
nog veel meer om te genieten.
Qua kunst stellen Theo Franssen, Anny Vancampenhout en Jos Verhoogen hun
werken tentoon.
Daarnaast is er het culinaire aspect met heerlijke chocoladecreaties uit onze eigen
gemeente, koffie van een Herentse speciaalzaak, gin van 100% Belgische makelij
en de Lions-wijnbar. En met wat kaas en gebak erbij kan je even rustig genieten
op het ‘Marktplein’.
Op zaterdagavond is vanaf 19.30 u. het popkoor Dames en Heren te gast en op
zondagvoormiddag staat er een aperitiefconcert op het programma.
Voor de kinderen komen op zondagnamiddag Lieve en Stéphane, die voor
animatie zorgen met ballonnen en grime.
Ook is er de tentoonstelling van de tekeningen van het project ‘Vredesposter’
waaraan 150 leerlingen van 4 Kortenbergse scholen hebben deelgenomen;
iedereen kan meestemmen om de beste tekeningen te selecteren.
Ten slotte wordt er een reuzetombola gehouden met enkele magische prijzen!
Een uitgebreid programma dus en voor elk wat wils. Met een kosteloze inkom is er echt geen drempel meer om dat weekend even bij Stolz binnen te
springen en de sociale projecten te steunen.
Meer gedetailleerde informatie vind je op www.lionsclubkortenberg.be of op Facebook ‘LionsKortenberg’
Zaterdag 24 en zondag 25 februari: op zaterdag van 16 tot 22 u. en op zondagvan 10 tot 17 u.
Meubelen Stolz, Leuvensesteenweg 80, Kortenberg
Meer info: egilissen@be.imshealth.com

(Turnkring DKS Meerbeek)

DKS KINDERCARNAVAL
Prinsessen, piraten, clowns, cowboys en feeën, haal jullie beste outfit uit de kast en kom naar het spetterende carnavalfeest
van DKS Meerbeek! Leef je uit met talrijke spelletjes, laat een glittertattoo zetten of kom even op adem terwijl je de mooiste
tekening uit je hoed tovert of van een heerlijke pannenkoek smult.
Zondag 25 februari van 14 tot 17 u.
OC Atrium
5 euro, leden, vrienden en familie kosteloos
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(Femma Kortenberg)

CREA BREIATELIER
Onder de vakkundige leiding van Marleen Colpin maak je een mooi sierkussen.
Je kan voor een ander ontwerp kiezen, zelf een handwerk meebrengen en de groep ‘gezellig’ bevrouwen.

Woensdag 28 februari
GC Colomba
8 euro, leden 5 euro
Meer info en inschrijven: 02 759 33 96, femma.kortenberg@gmail.com of www.femma.be/groep/
kortenberg, voor 1 kussen heb je 6 bollen wol nodig, naalddikte 8
Inschrijven en betalen vóór 20 februari op BE11 7343 4922 3348

Jaks !
(Chiro Flurk Everberg)
STE

39 WINTERRESTAURANT VAN CHIRO FLURK EVERBERG
Bij deze nodigt Chiro Flurk Everberg iedereen uit om mee te komen genieten van heerlijke menu's op hun 39ste editie van het Winterrestaurant,
dat zal plaatsvinden op zaterdag 17 en zondag 18 februari in de parochiezaal van Everberg. Er is zoals steeds keuze tussen steak met verschillende sauzen, scampi in currysaus, paling in het groen en balletjes in tomatensaus. Er zijn ook voorgerechtjes te verkrijgen.

Zaterdag 17 februari van 17 tot 21 u.
Zondag 18 februari van 11 tot 15.30 u. en van 17 tot 20 u.
Parochiezaal Everberg, Sint-Antoniusstraat 17, Everberg
Meer info: info@chiroflurk.be
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in Kortenberg
Dit is het aanbod van de erkende Kortenbergse verenigingen. Op www.UiTinKortenberg.be en in de UiTagenda op
www.kortenberg.be vind je nog meer activiteiten terug die in Kortenberg plaatsvinden.
Wanneer

Wat

Za 3/02/18
van 9:30 tot 11:30
Za 3/02/18
van 11:00 tot 12:00
Za 3/02/18
van 20:00 tot 23:00
Zo 4/02/18
van 09:30 tot 12:00
Zo 4/02/18
van 10:00 tot 13:00
Zo 4/02/18
van 14:00 tot 16:30
Di 6/02/18
van 18:30 tot 20:30
Woe 7/02/18
van 14:00 tot 15:00
Woe 7/02/18
van 19:30 tot 22:30
Woe 7/02/18
van 19:30 tot 22:30

Familieschaatsdag

Organisator

Waar

Sportregio Dijle &
Hageland
Gezinsbond Everberg

Ijsbaan, Ondernemingsweg 1,
3001 Leuven
OC Oud Gemeentehuis

De Vogelhandelaar, bijwonen
operette HODB
Ochtendwandeling 8 km
Kortenberg
Sterren aan de hemel Lichtmis
Repaircafé

vtbKultuur Kortenberg

Vertrek autocar: OC Berkenhof

Wandelclub
Witlooftrekkers
Bonzaï

Zumba

KVLV Meerbeek

Vertrekplaats Dr. V. De
Walsplein
Sint-Pieterskerk, SintPietersplein 1, Erps-Kwerps
CGK, Kapellestraat 74,
Kortenberg
OC Atrium

Vertelmomenten in de Bib:
kiekeboe!
Patchwork

Bibliotheek Kortenberg

Bibliotheek Kortenberg

KVLV Meerbeek

OC Atrium

Workshop 'Nailart, nagels
versieren'

Femma Erps-Kwerps

OC De Zolder

Woe 7/02/18
van 20:00 tot 21:00
Do 8/02/18
van 14:00 tot 16:00

Pilates

KVLV Meerbeek

OC Atrium

Opendeurdag serviceflats
Dry Coningen

Dienstencentrum
Kortenberg

Do 8/02/18
van 19:00 tot 22:00
Do 8/02/18 om 20:00

Thema-avonden voor
reanimatie en defibrillatie
Safer Internet Day: Filip
Bourgeois over veilig online
zijn
Kleuterstage

Rode Kruis Vlaanderen
afdeling Kortenberg
Bibliotheek Kortenberg

Serviceflats Dry Coningen,
Leuvensesteenweg 190,
Kortenberg
GC Colomba

Ma 12/02/18
van 09:00
tot di 13/02/18 tot 16:00
Ma 12/02/18
van 09:00
tot vr 16/02/18 tot 16:00

Jij! Tussen vele anderen

Repaircafé

Dienst Vrije Tijd

Bibliotheek Kortenberg

Info
Kosteloos, uitbalie@kortenberg.be,
02 755 22 80
€ 3, christiane_52@hotmail.com,
02 759 33 39
€ 46 , leden € 42, guido.craps@vtbkultuur.be,
02 759 84 66, www.vtbkultuur.be/kortenberg
www.witlooftrekkers.be, 02 759 68 13
bonzai.kortenberg@gmail.com,
02 757 12 43, www.bonzaiwerking.be
0473 87 80 13
kvlv.meerbeek@yahoo.com
Kosteloos, uitbalie@kortenberg.be,
02 755 22 80
kvlv.meerbeek@yahoo.com
€ 10, leden € 7, materiaalkosten € 12,
02 759 85 25,
www.femma.be/groep/erps-kwerps
kvlv.meerbeek@yahoo.com
Begeleide rondgangen om 14:15 en om 15:15,
0491 996 226
vorming@kortenberg.rodekruis.be,
0476 570 293
€ 5, uitbalie@kortenberg.be,
02 755 22 80

OC De Zolder

€ 40, sociaal tarief met vrijetijdspas,
www.kortenberg.be

Speelplein Alles Kids: Hip Hip Dienst Vrije Tijd
Rahoe!

Sporthal Kortenberg

€ 6 per dag, sociaal tarief met vrijetijdspas,
www.kortenberg.be

Ma 12/02/18
van 09:00 tot 16:00

Grabbelpas: Circusdag

Dienst Vrije Tijd

Turnzaal De Klimop,
€ 8, sociaal tarief met vrijetijdspas,
Kwerpsebaan 249, Erps-Kwerps www.kortenberg.be

Di 13/02/18
van 11:30 tot 16:00

Carnaval dorpsrestaurant
met aansluitend bingo

Dienstencentrum
Kortenberg

GC Colomba

€ 10, dienstencentrum@kortenberg.be,
0491 996 226
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Organisator

Di 13/02/18
van 14:00 tot 15:00
Di 13/02/18
van 14:00 tot 16:30
Woe 14/02/18
van 13:30 tot 15:30

Carnaval in de Bib:
Ra ra wie ben ik?
ZAP: initiatie beatbox

Bibliotheek Kortenberg

Filmnamiddag:
Meester Kikker

Dienst Vrije Tijd

Woe 14/02/18
van 15:30 tot 17:00

Filmnamiddag:
Isra & het Magische Boek

Dienst Vrije Tijd

Do 15/02/18
van 10:30 tot 12:00

Fernand Léger, gegidst
bezoek tentoonstelling

vtbKultuur Kortenberg

Do 15/02/18
van 19:30 tot 21:30
Vrij 16/02/18 van 14:00 tot
16:00

Zet je spullen op dieet Volzet
Mantelzorgwerking:
Gespreksgroep 'Omgaan
met dementerenden'
Za 17/02/18 en zo 18/02/18 39ste chirorestaurant van
van 17:00 tot 21:00, 11:00 tot Chiro Flurk Everberg
15:30 en van 17:00 tot 20:00
Zo 18/02/18
Dagtocht 20 km te Rotselaar
van 09:15 tot 17:00
Zo 18/02/18
Fernand Léger, gegidst
van 10:30 tot 12:00
bezoek tentoonstelling
Di 20/02/18 en do 22/02/18
van 19:30 tot 22:30, woe
21/02/18 van 09:30 tot 12:30,
van 13:30 tot 16:30 en
van 19:30 tot 22:30
Woe 21/02/18
van 19:30 tot 22:30
Do 22/02/18
van 13:45 tot 17:45
Do 22/02/18 om 19:00
Do 22/02/18
Vr 23/02/18
van 20:00 tot 22:30
Vr 23/02/18
van 20:00 tot 22:00
Vr 23/02/18 om 20:00
Za 24/02/18 van 10:00 tot
12:00
Za 24/02/18
van 10:00 tot 12:00
Za 24/02/18
Za 24/02/18
van 14:00 tot 17:30
Za 24/02/18

Dienst Vrije Tijd

Vormingplus OostBrabant
Dienstencentrum
Kortenberg

Waar

Info

Bibliotheek Kortenberg

Kosteloos, uitbalie@kortenberg.be,
02 755 22 80
Jeugdhuis 't Excuus,
€ 8, sociaal tarief met vrijetijdspas,
Wijngaardstraat 1, Kortenberg www.kortenberg.be
GC Colomba
€ 4, € 3 leden Gezinsbond, sociaal tarief met
vrijetijdspas, uitbalie@kortenberg.be,
02 755 22 80
GC Colomba
€ 4, € 3 leden Gezinsbond, sociaal tarief met
vrijetijdspas, uitbalie@kortenberg.be,
02 755 22 80
Samenkomst station
€ 25, leden € 22
Kortenberg, Stationsplein,
Kortenberg
OC Berkenhof
Kosteloos
OC Berkenhof, Lokaal 0.4

Kosteloos, inschrijven niet nodig,
dienstencentrum@kortenberg.be,
0491 996 224
info@chiroflurk.be

Chiro Flurk Everberg

Parochiezaal Everberg,
Annonciadenstraat, Everberg

Wandelclub
Witlooftrekkers
vtbKultuur Kortenberg

Vertrekplaats Dr. V. De
Walsplein
Samenkomst station
Kortenberg, Stationsplein,
Kortenberg
GC Colomba

www.witlooftrekkers.be,
0470 76 89 56
€ 25, leden € 22

Natuurlijke bestrijding in de Velt Midden-Brabant
tuin
Dansnamiddag voor senioren Dienst Gezondheid en
Zorg
Lezing Dr. Luc Colemont:
Welzijnsraad
‘Geef darmkanker geen kans’
vtbKultuur Kortenberg
Chardonnay, wijn(proef)
avond door Kaat Daans
West- en Oost-Bengalen,
vtbKultuur Kortenberg
beeldreportage door Guido
Boeken
Crea Club - werken met gips KVLV Everberg

GC Colomba

€ 3, leden € 2

GC Colomba

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

Film in de Bib: Moonlight
Digidokter: werken in de
cloud
Kijk-in kleuterschool!

Bloemschikken

Die Blomme

Raadzaal Administratief
Centrum
GC Colomba

02 759 43 34 (Mia Fransen)

€ 29, leden € 26

Oude Abdij, Abdrijdreef 22,
Kortenberg

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

OC Oud Gemeentehuis

0478 387 413

Bibliotheek Kortenberg

Bibliotheek Kortenberg

Bibliotheek Kortenberg

Bibliotheek Kortenberg

Mosselfestijn
Carnavalsfeest

Vrije basisschool Mater
Dei
GBS De Boemerang
Basisschool Hertog Jan

Vrije Basisschool Mater Dei,
Engerstraat 10, Erps-Kwerps
OC Atrium
GC Colomba

Kosteloos, uitbalie@kortenberg.be,
02 755 22 80
Kosteloos, uitbalie@kortenberg.be,
02 755 22 80
02 759 65 33, www.materdei-ek.be

Paella Fiesta 2018

Edelweis Erps-Kwerps

OC De Zolder

www.deboemerang.info
02 759 68 25
bestuur.edelweis@3071.be
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Wanneer

Wat

Organisator

Za 24/02/18 en zo 25/02/18
van 16:00 tot 22:00 en van
10:00 tot 17:00
Zo 25/02/18
van 09:30 tot 12:00
Zo 25/02/18
van 10:00 tot 12:00
Zo 25/02/18
van 14:00 tot 17:00
Zo 25/02/18
van 15:00 tot 17:00

Lions gaat artisanaal

Lions Kortenberg

Ochtendwandeling 8 km
te Bertem
Peuterborrel

Wandelclub
Witlooftrekkers
Basisschool de Klimop
Erps-Kwerps
DKS Meerbeek

Ma 26/02/15
van 09:00 tot 12:00

Werken in de cloud
(Dropbox, iCloud, OneDrive):
voordracht
Kookles 'Winterkost-spécial' KVLV Everberg

Ma 26/02/18
van 19:30 tot 22:00
Di 27/02/18
van 20:00 tot 22:00
Woe 28/02/18
van 19:30 tot 21:30

Kindercarnaval
Middagconcert Nationaal
Orkest van België, Bozar

Infosessie 'Schat, morgen
eten we insecten'
Crea brei-atelier

Waar
Meubelen Stolz,
Leuvensesteenweg 80,
Kortenberg
Vertrekplaats Dr. V. De
Walsplein
Basisschool De Klimop,
Kwerpsebaan 249, Erps-Kwerps
OC Atrium

vtbKultuur Kortenberg

Samenkomst station
Kortenberg, Stationsplein,
Kortenberg
Welzijnshuis Kortenberg OC Berkenhof

Femma Erps-Kwerps

Parochiezaal Everberg,
Annonciadenstraat, Everberg
OC De Zolder

Femma Kortenberg

GC Colomba

Info
egilissen@be.imshealth.com
www.witlooftrekkers.be,
0472 910 895
Kosteloos, www.deklimop.net
€ 5 , leden kosteloos,turnkringdks@gmail.com
€ 19, leden € 17
€ 5, dienstencentrum@kortenberg.be,
0491 99 62 24
02 759 31 72, www.kvlv-everberg.be
€ 5, leden € 3, 02 759 85 25,
www.femma.be/groep/erps-kwerps
€ 8, leden € 5

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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Gemeentebestuur Kortenberg
BURGEMEESTER
Chris Taes (CD&V)
(lid van het politiecollege en van de politieraad)
Bruulstraat 32, 3071 Erps-Kwerps
0487 33 18 53
chris.taes@kortenberg.be
Bevoegdheden: algemene coördinatie van het beleid, politie en veiligheid, brandweer, burgerzaken, kerkfabrieken, mobiliteit, informatie en
communicatie

SCHEPENEN
Bart Nevens (N-VA) (lid politieraad)  
Prins Van Everbergstraat 6,
3078 Everberg
0487 33 18 57
bart.nevens@kortenberg.be

Ann Vannerem (CD&V)
Hofstraat 97, 3070 Kortenberg
0487 33 18 56
ann.vannerem@kortenberg.be

Bevoegdheden: openbare werken, ruimtelijke ordening, monumentenzorg, onderhoud van gebouwen, wegen en waterlopen, groendienst

Bevoegdheden: cultuur, toerisme, sport, bibliotheken, archief

Kristien Goeminne (CD&V)
Kwikstraat 38, 3078 Everberg
0487 33 18 55
kristien.goeminne@kortenberg.be

Harold Vanheel (N-VA)
(lid politieraad)  
Everslaan 28, 3078 Everberg
0486 85 36 51
harold.vanheel@kortenberg.be

Bevoegdheden: grond- en woonbeleid, natuurbehoud en leefmilieu,
afvalbeleid, landbouw, senioren, ontwikkelingssamenwerking, gezin,
welzijn, gezondheidszorg, gelijkekansenbeleid, kinderopvang (zonder
voor- en naschoolse kinderopvang), dierenwelzijn

Bevoegdheden: financiën, jeugd, Vlaamse aangelegenheden

Sabine Ledens (N-VA)
Winkelstraat 35, 3078 Everberg
0486 85 36 50
sabine.ledens@kortenberg.be

Alexandra Thienpont (CD&V)
Stationstraat 6,
3070 Kortenberg
0486 85 36 52
alexandra.thienpont@kortenberg.be

Bevoegdheden: onderwijs (inbegrepen voor- en naschoolse kinderopvang), lokale economie en personeelsbeleid

OCMW-Voorzitter en schepen bevoegd voor sociaal beleid

Zoeklicht · Kortenberg
februari 2018

26

GEMEENTERAADSLEDEN
Maria Adriaensen (CD&V)
Burgemeester Van Kelfstraat 9, 3078 Meerbeek
maria.adriaensen@kortenbergcdenv.be
René De Becker (CD&V) (lid politieraad)
Leuvensesteenweg 799, 3071 Erps-Kwerps
rene.de.becker@kortenbergcdenv.be
Francis Peeters (CD&V) (lid politieraad)
Kammestraat 14, 3071 Erps-Kwerp
francis.peeters@kortenbergcdenv.be
Marleen Poels (CD&V)
Brouwerijstraat 25, 3070 Kortenberg
marleen.poels@kortenbergcdenv.be
Myriam Van Tricht (CD&V) (lid politieraad)
Frans Mombaersstraat 34, 3071 Erps-Kwerps
myriam.van.tricht@kortenbergcdenv.be
Melody Debaetselier (N-VA)
Burgemeester Van Kelfstraat 21, 3078 Meerbeek
melody.debaetselier@n-va.be
Ilse De Kée (N-VA)
dekeeilse@gmail.com

Silke Cuypers (GROEN)
Diestbrugstraat 32, 3071 Erps-Kwerps
silke_cuypers@hotmail.com

0485 36 71 39

0496 86 66 64

Roger Broos (sp.a)
Eekhoornstraat 1, 3070 Kortenberg
broos@scarlet.be

0475 23 16 58

0473 88 61 54

Marinus van Greuningen (KNV) (lid politieraad)
Vierhuizenstraat 40, 3070 Kortenberg
marinus.van.greuningen@telenet.be

0498 98 33 15

02 759 52 21

02 759 67 93

LEDEN RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN
(OCMW)

0485 35 97 97

Alexandra Thienpont (voorzitter) (CD&V)
Stationstraat 6, 3070 Kortenberg
alexandra.thienpont@kortenberg.be

0486 85 36 52

0493 61 13 76

Danny Laes (CD&V)
Constant Cludtsstraat 6, 3078 Meerbeek
danny.laes@kortenbergcdenv.be

02 759 75 103

0486 50 67 09

Svenja Roevens (CD&V)
Dekenijstraat 11, 3071 Erps-Kwerps 
svenja.roevens@kortenbergcdenv.be

0497 43 62 71

0477 66 17 55

Tom Jespers (N-VA)
Kouterstraat 44, 3071 Erps-Kwerps 
tom.jespers@n-va.be

0486 96 74 10

Hendrik Trappeniers (CD&V)
Rosbergstraat 13, 3078 Everberg
hendrik.trappeniers@kortenbergcdenv.be

Jana Nevens (N-VA)
Schutterslaan 37, 3078 Everberg
jana.nevens@n-va.be

0478 75 54 00

Hilde Noppen (N-VA)
Schutterslaan 37, 3078 Everberg
hilde.noppen@n-va.be

Stef Ryckmans (Open Vld) (lid politieraad)
Leuvensesteenweg 389, 3070 Kortenberg
stef@ryckmans.be

0485 30 31 97

Kristof Van Roey (N-VA)
Leuvensesteenweg 672, 3071 Erps-Kwerp
kristof.vanroey@n-va.be

0472 99 62 67

Lia Vandeven (Open Vld)
Vissegatstraat 166, 3071 Erps-Kwerps
lia.vandeven@telenet.be

0497 42 38 77

Chris Wynants (N-VA)
Populierenlaan 24, 3070 Kortenberg
chris.wynants@n-va.be

0475 68 47 49

Elke Schillebeeckx (GROEN)
Kerkstraat 19, 3070 Kortenberg
elkeschillebeeckx@hotmail.com

0473 65 58 20

Peter Sommereyns (KNV)
Vinkenlaan 28, 3078 Everberg
peter.sommereyns1@telenet.be

0495 54 24 44

Luc Maes (Open Vld)
Frans Mombaersstraat 123, 3071 Erps-Kwerps
luc.maes26@telenet.be

0474 97 83 20

Lia Vandeven (Open Vld)
Vissegatstraat 166, 3071 Erps-Kwerps
lia.vandeven@telenet.be

0497 42 38 77

Ann Van de Casteele (Open Vld)
Engerstraat 67, 3071 Erps-Kwerps
ann_vdc@hotmail.com
Willy Trappeniers (Open Vld)
Kiewitstraat 22 bus 2, 3070 Kortenberg
tw@telenet.be
Mia Vandervelde (GROEN) (lid politieraad)
Hertog Jan II laan 15, 3070 Kortenberg
vanderveldemia@hotmail.com
Mia Brumagne(GROEN)
Rechtestraat 42, 3071 Erps-Kwerps
mia.brumagne@telenet.be

0475 45 05 61

0495 51 82 55

02 759 48 42

0476 66 85 07

02 759 55 84
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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 dienstverlening 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 12 u. en van 13 tot 16 u.

in Kortenberg
Kortenberg maakt gebruik van de UiTdatabank.be
De procedure voor het aanbrengen van activiteiten, artikels en foto’s voor
Zoeklicht is:
• Als u activiteiten van uw vereniging wilt laten opnemen in de activiteitenkalender van Zoeklicht, moet u deze invoeren in de UiTdatabank.be.
(Dit geldt enkel voor in Kortenberg erkende verenigingen. Andere verenigingen kunnen ook activiteiten invoeren, maar deze worden uitsluitend op de website aangekondigd.)
• Als u daarnaast ook een redactioneel artikel en een foto wenst te
laten verschijnen, moet u ons ook een artikel (aan de hand van een
formulier in Word) en een foto/logo als bijlage(n) bezorgen. De precieze
instructies en de formulieren vindt u op de gemeentelijke webstek:
www.kortenberg.be (Zoeklicht / Een artikel inzenden)
Dit moet ten laatste op 25 januari 2018 gebeuren voor het maartnummer, en
ten laatste op 25 februari 2018 voor het aprilnummer. Deze deadlines zullen
strikt worden toegepast.
Activiteiten die in de UiTdatabank.be worden ingevoerd, zullen bovendien
ook automatisch verschijnen in de UiTagenda op de gemeentelijke webstek
en in tal van andere media.

Mooie en duidelijke foto’s van Kortenberg (die niet bij een
bepaald artikel horen), zijn steeds welkom. Stuur deze naar
zoeklicht@kortenberg.be. Als u ons foto’s doorstuurt, betekent
dit dat u ons de toestemming geeft om deze te publiceren in
Zoeklicht, en dit op de plaats en het moment die de redactieraad daarvoor het meest gepast lijken.

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
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
IPM printing nv, Rusatiralaan 3, 1083 Ganshoren
Gedrukt op 100% PEFCTM

Praktisch

Het volgende nummer verschijnt rond 1 maart 2018.
Alle voorstellen voor artikels en foto’s moeten ten laatste op 25 januari 2018
worden ingediend. Voorstellen voor het aprilnummer van Zoeklicht moeten ten
laatste op 25 februari 2018 worden ingediend.
Deze deadline wordt strikt toegepast.
De volgende redactieraad vindt plaats op 31 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.

