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Onderwijs
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 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)
Nieuwe regeling: centraal telefoonnummer: 02 899 60 66 –
wanneer u naar dit nummer belt, wordt u doorgeschakeld naar
de dierenarts van wacht.

Pensioenzitdagen

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

Juridisch advies (Eerstelijnsbijstand)



Maandag 6 januari 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 850 377 of
via huisvesting@kortenberg.be. Iedere woensdag is er spreekuur van
13 tot 16 u. in het Administratief Centrum.

Drugs- en alcoholpreventieambtenaar Sofie Fruyt
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

Huisvuilkalender

Vrijdag 3 januari: huisvuil en gft
Maandag 13 januari: pmd en papier en karton
Vrijdag 17 januari: huisvuil en gft
Vrijdag 31 januari: huisvuil en gft
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.
Het recyclagepark sluit op 24 en 31 december uitzonderlijk al om 16 u.

Kosteloos fietsgraveren

Woensdag 8 januari van 13 tot 14 u.
Gemeentelijke Werkplaatsen, Engerstraat 172, Erps-Kwerps

Ombudslijn gemeente

Registreerapparaat 02 755 22 45
Hier kunt u steeds een bericht inspreken of een vraag stellen. U wordt
dan nadien gecontacteerd op het door u vermelde telefoonnummer.

Gemeentelijk crisisnummer

Antwoordapparaat 02 755 22 99
Dit nummer wordt enkel in gebruik gesteld bij crisissituaties.

Luchthavenhinder

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

Diverse wachtdiensten en meldpunten

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 02 238 96 99
Storing rioleringsstelsel 02 238 96 99
Melding verstopte rioolslikker 02 254 11 40
MixtICS/Telenet distributiepannes 015 66 66 66
Melding probleem wegennet Vlaanderen https://meldpuntwegen.be
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In de kijker
Beste dorpsgenoot
Kerst en Nieuwjaar zijn een uitgelezen moment om even stil te staan bij wie we zijn, wat we doen en waarmee we
bezig zijn.
Nieuwjaar, een nieuw jaar… vol nieuwe kansen, met nieuwe uitdagingen maar ook een moment om terug te
blikken. Een moment om te beseffen dat het leven een weg is die je niet alleen aflegt maar samen met anderen.
Anderen die ook nood hebben aan goede raad, een luisterend oor.
De feestdagen zijn voor de meesten onder ons dagen van lekker eten en gezellig samen zijn, waarin we tijd en
aandacht hebben voor onze familie en vrienden.
Maar dat is niet zo voor iedereen. Voor wie ernstig ziek is of eenzaam is of voor wie iemand verloren heeft, zijn deze
dagen zwaar en moeilijk. Laat ons voor hen bijzondere aandacht hebben in onze warme gemeente. Spring eens
binnen bij iemand die eenzaam is en vraag gewoon hoe het ermee gaat. Dat kleine gebaar kan wonderen doen!
Onze gemeente én onze maatschappij staan voor grote maatschappelijke uitdagingen. Problemen als de klimaatverandering, armoede en ongelijkheid kunnen we alleen maar aanpakken door naar elkaar te luisteren. We gaan
graag een open debat aan, waarin men elkaar respecteert en naar elkaar luistert.
Tegelijk maken we hier in Kortenberg nieuwe plannen. Plannen waar debat, luisteren en respect voor elkaar centraal staan. Samen met een fel verjongde gemeenteraad, het schepencollege en met alle medewerkers van onze
gemeentelijke diensten willen we de komende jaren verder bouwen aan een veilige gemeente. Daar hoort een
kwaliteitsvolle dienstverlening voor jong en oud bij. Kortenberg krijgt levendige dorpskernen, er komt nog meer
ruimte om te ondernemen, en vrijwilligers worden ondersteund bij initiatieven die ze nemen voor hun buurt, dorp
of vereniging.
Onze gemeente behoudt haar groene en landelijke karakter en draagt ook zorg voor inwoners die het wat moeilijk
hebben en hun draai niet goed vinden in onze samenleving. Kortom, Kortenberg leeft!
Ik ben heel erg dankbaar om de komende jaren burgemeester te mogen zijn van onze mooie gemeente. Dat is een
groot voorrecht.
In naam van het college van burgemeester en schepenen en al de medewerkers van gemeente, Welzijnshuis,
politie en onderwijs, wens ik élk van jullie een hartverwarmend, gezond en gelukkig 2020!
Om het nieuwe jaar samen feestelijk in te zetten nodig ik jullie bovendien van harte uit op DAG 5, op zondag
5 januari van 16 tot 18 u. in GC Colomba.
Met warme nieuwjaarsgroet
Alexandra Thienpont
Burgemeester
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Gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn
GEMEENTERAAD EN RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 2 DECEMBER 2019
De gemeenteraad keurde goed:

De gemeenteraad besliste:

• het meerjarenplan van de gemeente en het Welzijnshuis voor de periode 2020-2025 en de beleidsdomeinen, beleidsvelden en beleidsitems
in het kader van de Beleids- en Beheerscyclus 2020. (Lees meer over
het meerjarenplan in het midden van dit Zoeklichtnummer.)
• een gewijzigde versie van het geïntegreerde organogram van
gemeente en Welzijnshuis.
• de uitdieping van het kader voor organisatiebeheersing.
• een overeenkomst voor aansluiting bij dierenopvangcentrum De
Zorghoeve vzw
• het convenant 2020-2025 over de toeristische werking in de regio
Groene Gordel.
• de oprichting van een projectvereniging intergemeentelijke onroerenderfgoeddienst ‘Erfgoed Groene Vallei’
• de gemeentebelasting op sommige tussenkomsten van de lokale politie voor de aanslagjaren 2020-2025
• verschillende gemeentelijke reglementen: het reglement op het leegstandsregister en de belasting op leegstaande gebouwen aanslagjaar
2020-2026, het reglement op het registreren van verwaarloosde
gebouwen en woningen en het heffen van een belasting op deze
gebouwen aanslagjaar 2020-2026, het retributiereglement op werken
aan nutsvoorzieningen op gemeentelijk openbaar domein 2020-2022,
de wijziging aan het reglement ter bevordering van de vrijetijdsparticipatie van kansengroepen in Kortenberg.
• de minimale decretale schoolwerkplannen van de vier gemeentelijke
bassischolen.
• een dadingsovereenkomst tussen de gemeente en een bouwbedrijf in
verband met de vernieuwing en uitbreiding van basisschool De
Boemerang in Meerbeek.
• de agenda van de algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging IGO van 20 december 2019.

• om de bevoegdheid om het begrip ‘dagelijks personeelsbeheer’ vast te
stellen toe te kennen aan het college van burgemeester en schepenen.
• om vanaf 1 januari met een aantal diensten een exclusiviteitsovereenkomst aan te gaan met ‘Interleuven ondersteunende activiteiten’ voor
de periode 2020-2025.
• om de gemeente Kortenberg te laten toetreden tot de interlokale vereniging IT-punt, waardoor de IT-diensten van verschillende gemeenten
uit Vlaams-Brabant zullen samenwerken.
• om deel te nemen aan het project ‘Intergemeentelijke Natuur- en
Landschapsploegen’ in de periode 2020-2025.
• om de stuurgroep Wijk-Werken, die twee keer per jaar samenkomt, op
te richten en om de voorzitter van het Bijzonder Comité van de Sociale
Dienst/schepen van Welzijn af te vaardigen in deze stuurgroep. De
bevoegdheid voor het aanvragen van afwijkingen op de Vlaamse activiteitenlijst voor activiteiten die door wijk-werkers worden uitgevoerd
wordt gedelegeerd aan de Raad van Bestuur van IGO div.
• om voor het aanslagjaar 2020 598 opcentiemen te heffen op de onroerende voorheffing en een aanvullende belasting van 7,9% op de personenbelasting te vestigen. Beide aanslagvoeten zijn ongewijzigd.
• om een aanmeldingsprocedure in het basisonderwijs in te stellen, de
modaliteiten ervan te bepalen en de capaciteitsbepaling voor de
gemeentelijke basisschool De Regenboog aan te passen.
• om de concessie voor de standplaats van een frituur op het SintPietersplein in Erps-Kwerps met zes jaar te verlengen
• om akkoord te gaan met de straatnaam ‘Marie Salkinplantsoen’ voor de
nieuwe straat aan ‘Villa Trois Sapins’ op de Leuvensesteenweg.

De gemeenteraad stelde vast:
• het begrip dagelijks bestuur.
• het kader voor het verlenen van een voorafgaand visum door de financieel directeur.

De raad voor maatschappelijk welzijn keurde goed:
• het meerjarenplan van het Welzijnshuis 2020-2025 en de beleidsdomeinen, beleidsvelden en beleidsitems in het kader van de Beleids- en
Beheerscyclus 2020.
• een gewijzigde versie van het geïntegreerde organogram
• de uitdieping van het kader voor organisatiebeheersing.
• een machtiging aan de gemeente om alle overheidsopdrachten te voeren, overeenkomsten aan te gaan en toe te treden tot de interlokale
verenigingen in het kader van het gemeenschappelijk verzekeren van
de informatieveiligheid en het aanstellen van een gegevensbeschermingsfunctionaris van gemeente en Welzijnshuis.
• de agenda van de algemene vergadering van de dienstverlenende vereniging IGO van 20 december 2019.
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De raad voor maatschappelijk welzijn stelde vast:
• het begrip dagelijks bestuur.
• het kader voor het verlenen van een voorafgaand visum door de financieel directeur.
De raad voor maatschappelijk welzijn besliste:
• om de bevoegdheid om het begrip ‘dagelijks personeelsbeheer’ vast te
stellen toe te kennen aan het vast bureau.

Volgende gemeenteraad en
raad voor maatschappelijk welzijn
Maandag 13 januari 2020
De gemeenteraad start om 20.30 u. en is openbaar.
De volledige verslagen van de gemeenteraad en van de raad voor
maatschappelijk welzijn vindt u, na goedkeuring, op de gemeentelijke webstek: www.kortenberg.be. U kunt ook een geluidsopname
van de gemeenteraad beluisteren op www.kortenberg.be/gemeenteraad-beluisteren. Ook van de raad voor maatschappelijk welzijn
staat een geluidsopname ter beschikking via
www.kortenberg.be/raad-voor-maatschappelijk-welzijn-beluisteren.
Ontvangt u voorafgaand aan de gemeenteraadszittingen graag per
e-mail de agenda? Geef dan een seintje aan de dienst Interne Ondersteuning via interneondersteuning@kortenberg.be.
De contactgegevens van de Kortenbergse politieke mandatarissen
vindt u op www.kortenberg.be/bestuur-beleid.

Foto: Evgenia Belyaeva

Onderwijs
GEMEENTEBESTUUR

DIGITALE AANMELDINGSPROCEDURE KORTENBERGSE
SCHOLEN VOOR HET SCHOOLJAAR 2020-2021

Belangrijk nieuws voor wie zijn kinderen wil inschrijven in een van de
Kortenbergse scholen. Gedaan met kamperen en aanschuiven voor een
plaatsje. Vanaf dit voorjaar kunt u uw kind digitaal aanmelden voor het
schooljaar 2020-2021. De nieuwe procedure geldt zowel voor uw peuter
(geboren in 2018 of vroeger) die volgend schooljaar voor het eerst naar
school gaat als voor een ouder kind dat u van school wilt laten veranderen.
Er wordt eerst rekening gehouden met de schoolkeuze en daarna met de
afstand in vogelvlucht tussen de school en uw domicilieadres.

Het gemeentebestuur van Kortenberg wil het voor u gemakkelijker maken
en iedereen gelijke kansen bieden. Wenst u graag meer informatie, kom
dan zeker naar de informatieavond van 20 januari.
De Kortenbergse basisscholen heten u van harte welkom.
Informatieavond 20 januari
Op maandagavond 20 januari worden in de Raadzaal van het
Administratief Centrum twee infosessies georganiseerd om het digitaal
aanmelden toe te lichten.
• Sessie 1 start om 19 u.
• Sessie 2 start om 20 u.
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Mobiliteit
EN U, HOE GERAAKT U THUIS?

BOB. ALTIJD NUL OP
Winter. Tijd om de kerstversiering op te hangen, onze mooiste outfit uit de
kast te halen en samen met familie en vrienden zalige feestdagen door te
brengen. Wordt er getoost en gefeest? Dan is BOB er uiteraard bij. Want de
eindejaarsfeesten zijn pas écht compleet wanneer BOB van de partij is.

Met het nachtaanbod van De Lijn op oudejaarsavond geraakt u zonder
problemen thuis. Ontdek vanaf begin december op www.delijn.be/oudjaar
met welke lijnen u mee kunt in onze gemeente.
Kies voor een sms-oudejaarsnachtticket of oudejaarsnachtticket. Voor
slechts 4 euro reist u heen en terug. Beide zijn geldig vanaf 31 december om
18 u. tot de dag erna (1 januari) om middernacht. Sms ‘Event’ naar 4884 en
u hebt uw ticket zo op zak (4 euro + 0,15 euro mobiele operatorkost).
Het oudejaarsnachtticket is te koop in de Lijnwinkels vanaf 16 december.
Dit ticket staat op een elektronische kaart. Scan ze bij elke op- of overstap
aan een scanner bij de chauffeur of verder op het voertuig. Steek uw oudejaarsnachtticket niet in een ontwaarder voor magneetkaarten.

BOB. Altijd nul op
Nog tot 3 februari duikt de BOB-boodschap overal op om weggebruikers
te sensibiliseren. Deze winter luidt de slogan ‘BOB. Altijd nul op.’ Want het
is BOB die ervoor kiest om uitsluitend alcoholvrije alternatieven te drinken
en zo iedereen veilig thuis te brengen.

In sommige provincies, steden of gemeenten reist u voordeliger of zelfs
helemaal gratis. Ook alle andere vervoerbewijzen
(www.delijn.be/nl/vervoerbewijzen/index.html) zoals Lijnkaarten, abonnementen, ... zijn geldig.

OPSTART VERKEERSONDERZOEK ERPS-KWERPS: INFOMARKT VOOR DE INWONERS
GEMEENTEBESTUUR

Recent werd Interleuven aangesteld voor het uitvoeren van verschillende
verkeersonderzoeken in Erps-Kwerps. Doel is om gekende knelpunten
rond diverse thema’s te onderzoeken, er een oplossing aan te geven en te
komen tot een maatregelencatalogus die kan gebruikt worden bij soortgelijke cases. Om het participatief proces op te starten, worden tijdens een
infomarkt de te onderzoeken kwesties voorgelegd, ondersteund met
bestaand cijfermateriaal. De studie omvat: het verkeer in de Zavelstraat, de
schoolomgeving rond de Klimop, parkeren in de omgeving van de kerk van
Erps, het inrichten van de Kammestraat als as voor langzaam verkeer in het
kader van de schoolroute, het optimaliseren van de oversteken op de

schoolroute, circulatie in de Vissegatstraat, parkeer- en verkeerssituatie in
de Klapstraat. De inwoners kunnen als lokale expert hun input geven.
Nadien wordt de studie verder uitgewerkt.
Deze infomarkt vindt plaats op woensdag 29 januari in het
Administratief Centrum. De infomarkt is doorlopend toegankelijk tussen 19
en 21 u. Om praktische redenen wordt gevraagd uw aanwezigheid te
melden via mobiliteit@kortenberg.be en dit uiterlijk tegen 22 januari. Alle
geïnteresseerden zijn welkom. De inwoners van het studiegebied ontvangen een brief met meer details over de infomarkt.
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Ruimtelijke ordening
Onderwijs
ROOKMELDERS VERPLICHT VANAF 2020
GEMEENTEBESTUUR

Vanaf 1 januari 2020 geldt een algemene rookmelderverplichting voor álle
woningen op het Vlaamse grondgebied. Vandaag zijn rookmelders al verplicht voor nieuwbouw- en huurwoningen, woningen aangekocht via een
sociale lening en deze waar renovatiewerken worden uitgevoerd.

Wist u dat als er ’s nachts brand uitbreekt de kans klein is dat u tijdig wakker wordt? Tijdens uw slaap ruikt u immers niet. De rook van brand is
verstikkend en verspreidt zich razendsnel. Beter voorkomen dan genezen
dus! Plaats daarom voldoende rookmelders die u en uw huisgenoten kunnen alarmeren bij brand of rookvorming.
Belangrijke tips:
• Plaats een rookmelder op elke verdieping van uw woning
• Een model met niet-vervangbare batterij met een levensduur van tien
jaar is aangeraden
• Kies een toestel met een testknop en test de rookmelder
een keer per maand
• De rookmelder moet CE gemarkeerd zijn en voldoen aan de norm NBN
EN14604
Rookmelders vindt u in de doe-het-zelfwinkel, in gespecialiseerde zaken
of in online webwinkels.
Meer info:
www.speelnietmetvuur.be

UW AANSPREEKPUNT VOOR GRATIS ADVIES OVER WONEN!
GEMEENTEBESTUUR

Vanaf 1 januari 2020 maakt Kortenberg, samen met de gemeente
Zaventem, deel uit van het nieuwe intergemeentelijke woonproject
‘Wonen in het hart van Midden-Brabant’, de opvolger van ‘Woonwijzer
Midden-Brabant’. Over de gemeentegrenzen heen wordt er nog steeds
aan drie doelstellingen gewerkt: streven naar een betaalbaar en divers
woonbeleid, de woningkwaliteit in de gemeente (nóg) verbeteren en de
burgers informeren en adviseren bij woonvragen.
Hebt u vragen over premies en fiscale voordelen bij (ver)kopen, (ver)bouwen
of (ver)huren? Wilt u meer weten over energiebewust wonen? Hebt u twijfels bij de kwaliteit en de veiligheid van uw woning? Of hebt u een andere
vraag over wonen en/of energie? Neem contact op met het woonloket!

Voor meer info kunt u terecht bij woonloket.kortenberg@igo.be of
via 0471 85 03 77.
Het woonloket is bereikbaar in het Administratief Centrum (themabalie
tweede verdieping) iedere woensdag van 13 tot 16u. (zonder afspraak).
Dit project wordt gerealiseerd door IGO in samenwerking met de deelnemende gemeenten, met steun van de provincie Vlaams-Brabant en Wonen
Vlaanderen.
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Milieu
NIEUWE DIFTAR-TARIEVEN VAN ECOWERF VANAF 1 JANUARI 2020
GEMEENTEBESTUUR

Huisvuil en gft worden in de gemeente Kortenberg door Ecowerf in een
DifTar-container opgehaald. In plaats van een forfaitair tarief toe te passen,
namelijk ongeacht de hoeveelheid afval die wordt aangeleverd, werkt
DifTar met een tarief in verhouding met de hoeveelheid afval (volgens
gewicht) die wordt geproduceerd door de inwoner. Op die manier kan er
optimaal gewerkt worden volgens het principe ‘de vervuiler betaalt’ en
worden inwoners van Kortenberg zoveel mogelijk gestimuleerd om minder afval te produceren en bewust te verbruiken. Naast die variabele tarieven, hanteert Ecowerf ook een huurprijs voor de container.
Ecowerf hanteert vanaf 1 januari 2020 nieuwe tarieven voor huisvuil en gft.
De gemiddelde meerkost voor een inwoner van Kortenberg zou op jaarbasis neerkomen op 3,69 euro.

De nieuwe tarieven die gelden vanaf 1 januari 2020:
Huis-aan-huis ophaling

Huisvuil (per kg)
GFT (per kg)
Huur
container
(per maand)

Aanbieding
container
(per maand)

40 L
120 L
240 L
360 L
1100 L
40 L
120 L
240 L
360 L
1100 L

Ophaling grof vuil op afroep
1

Voorrijkost
Grofvuil (per 0,5 m³)
1-persoonsmatras /
1-persoonsbed / Zetel (1-zit) /
Stoel (2 stuks) / (tuin)tafel
2-persoonsmatras /
2-persoonsbed / Zetel (2-zit)
Zetel (3-zit)

Particulieren

KMO’s

€ 0,28
€ 0,18
€ 0,84
€ 0,84
€ 1,66
€ 2,47
€ 4,58
€ 0,55
€ 0,55
€ 1,1
€ 1,65
€ 5,59

€ 0,28
€ 0,18
/
€ 1,84
€ 2,47
€ 2,64
€ 7,07
€ 0,55
€ 0,55
€ 1,1
€ 1,65
€ 5,59

Particulieren

KMO’s

€ 12,5
€ 7,5

€ 12,5
€ 7,5

€ 7,5

€ 7,5

€ 15

€ 15

€ 22,5

€ 22,5

Inzameling op recyclage-parParticulieren2
ken (gewichtspark per kg)

U kunt uw afvalophalingen en digitale rekening raadplegen via het digitale
loket www.ecowerf.be/mijn-ecowerf.
Indien u hierover nog vragen hebt, kunt u terecht bij Ecowerf of de
gemeentelijke milieudienst.

Grofvuil
Gras en blad
Boomstronken
Snoeihout
Sloophout
Harde plastics
Bouwfracties (incl. steenafval,
gips, keramiek en cellenbeton)

KMO’s3

€ 0,28
€ 0,18
€ 0,04
€ 0,04
€ 0,08
€ 0,08

€ 0,28
€ 0,18
€ 0,08
€ 0,08
€ 0,12
€ 0,12

€ 0,04

€ 0,08

1 Inwoners die uitzonderlijk een hoeveelheid huisvuil wensen aan te bieden die groter is dan
de gebruikte container kunnen tot 3 maal per jaar, mits een aanvraag minimaal 1 werkdag
voor de ophaaldag, maximaal 6 zakken (maximaal 60l) aanbieden naast de container.
Wanneer dit ontoereikend is kan men kiezen voor inzameling op afroep waarbij de voorrijkost
wordt aangerekend. In beide gevallen wordt het huisvuil gewogen en aangerekend.
2 Vanaf een totale aanvoer op hoeveelheden jaarbasis boven de 2.000 kg worden de KMOtarieven van toepassing op de betrokken particulier.
3 KMO's kunnen een specifieke toegangsbadge voor het containerpark aanvragen als KMO.

Zoeklicht · Kortenberg
januari 2020

9

KORTENBERG (LETTERLIJK) IN DE BLOEMETJES GEZET!
GEMEENTEBESTUUR

De gemeente Kortenberg kreeg dit jaar weer heel wat mooie foto’s opgestuurd van enthousiaste inwoners met groene vingers. Zij gingen aan de
slag met het bloemenzaad dat de gemeente jaarlijks ter beschikking stelt
aan alle inwoners van Kortenberg en dat zorgde voor een weelde aan

kleuren en een waar festijn voor de bijen en insecten die dol zijn op de
nectar en het stuifmeel van deze insectenvriendelijke bloemenweides!
De winnaars kregen een insectenhotel als beloning voor hun deelname. Zo
kunnen ze naast lekker eten ook een goede slaapplaats voorzien voor de
solitaire bijen en heel wat vlinders en insecten.

Hertog Jan

Aerts
Maus
Vantricht

Wera

Noppen

Imbrechts

Devriese

Claessens

Christiaensens

Walgravens
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GEMEENTEBESTUUR

GELD EN ENERGIE BESPAREN DOOR TE BENOVEREN?
SCHAKEL GRATIS DE GEMEENTELIJKE BENOVATIECOACH IN

Hebben het/de dak(en), de vloer(en) of buitenmuren van uw woning nog
geen of onvoldoende isolatie? Zijn er nog ramen met enkel of verouderd
dubbel glas? Wilt u energie-efficiënte technieken installeren zoals een
warmtepomp of zonneboiler?
Dan is het lonend om energiebesparende renovaties uit te voeren. U verlaagt uw energiefactuur en verbetert het comfort van uw woning zowel
tijdens winter als zomer. Bovendien zal de verkoopwaarde van uw woning
toenemen door deze kwalitatieve ingrepen. We spreken hier van ‘beter’
renoveren of Benoveren.
Hoe begin ik hieraan? Hoe vind ik een betrouwbare kwalitatieve aannemer
met een correcte prijs? Hoe bekom ik al de verschillende premies waarvoor
ik in aanmerking kom?
Om een antwoord te krijgen op bovenstaande vragen, kunt u terecht bij de
Benovatiecoach van de gemeente Kortenberg. Johan Eyben van IGO
begeleidt u tijdens dit traject van het begin tot het einde. U dient enkel een
waarborg te betalen van 100 euro die u terugkrijgt zodra u en negen
andere inwoners van Kortenberg de coach inschakelen en u binnen de
twee jaar minstens één energiebesparende benovatiemaatregel laat
uitvoeren. Verder is deze begeleiding volledig gratis!

Wat kunt u concreet verwachten?
1. Grondige energetische doorlichting van uw woning door een deskundige.
2. Opmaak Benovatieplan: een overzicht en prioriteitsvolgorde van de
mogelijke renovaties met een netto-raming van de investeringskosten
en de energiebesparing.
3. Begeleiding bij de aanvraag van offertes en het controleren en beoordelen ervan zodat u zelf een aannemer kunt kiezen die werkt met
correcte materialen, uitvoering en prijs.
4. Opvolging van de werken zodat het renovatieproject efficiënt en kwaliteitsvol wordt gerealiseerd.
5. Premiebegeleiding zodat u zeker alle premies krijgt waar u recht op
hebt.
Hebt u interesse? Neem dan contact op met de Benovatiecoach of laat dit
weten aan de woonconsulent van het intergemeentelijke woonproject
‘Wonen in het hart van Midden-Brabant’ (contactgegevens hieronder). De
gemeente zal in het voorjaar van 2020 een infomoment voor geïnteresseerde burgers organiseren waar de Benovatiecoach zich komt voorstellen
en zijn aanpak toelicht. Ook de groepsaankopen die in de Provincie
Vlaams-Brabant worden georganiseerd (https://www.vlaamsbrabant.be/
wonen-milieu/wonen-en-ruimtelijke-ordening/duurzaam-wonen-enbouwen/groepsaankopen/index.jsp) worden tijdens deze sessie toegelicht. De exacte datum wordt tijdig via een volgende editie van Zoeklicht
en de overige gemeentelijke communicatiekanalen bekendgemaakt.
Johan Eyben, Benovatiecoach,
0471 850 377, benoveren@igo.be
Hanna Stynen, Woonconsulent,
0471 850 377 , huisvesting@kortenberg.be
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MOGEN HONDEN LOSLOPEN?
GEMEENTEBESTUUR

Heel wat mensen beleven plezier aan het houden van honden of andere
gezelschapsdieren. Daar tegenover staat ook dat de eigenaars van deze
dieren zekere verantwoordelijkheden hebben wanneer ze met de dieren
gaan wandelen op openbaar terrein.
In het politiereglement van Kortenberg staat immers duidelijk vermeld dat
de eigenaars of begeleiders van honden en andere dieren (met uitzondering van katten) deze enkel aangelijnd mogen laten rondlopen op een
openbare plaats, tenzij in de daartoe aangeduide gebieden.
Het is bovendien ook verboden om hondenpoep achter te laten op openbaar domein en in de tuin van anderen. Daarom worden er aan de onthaalen snelbalie van het Administratief Centrum van Kortenberg gratis poepzakjes verdeeld en er staan op verschillende locaties in Kortenberg ook
hondenpoepafvalbakken om deze in te deponeren.

Drugs- en alcoholpreventie
SAMEN STOPPEN MET ROKEN? JE BESTE STOPPOGING OOIT
Rookt u? En denkt u er wel eens aan om te stoppen? Gewoon doen! Voor
uw gezondheid én voor uw portemonnee. Doe meteen uw beste stoppoging ooit.

uw lotgenoten. En ook daarna begeleidt zij de groep nog verder. Zo maakt
u van die nieuwe start een succes en beleeft u uw beste stoppoging ooit.
De Vlaamse overheid vergoedt de deelname aan de rookstopcursus grotendeels. Deelnemers betalen een persoonlijke bijdrage van 48 euro voor
de hele cursus. Mensen met een statuut van verhoogde tegemoetkoming
betalen slechts 24 euro.
Veel succes! Tot dan!
Deze rookstopcursus vindt telkens plaats om 19.30 u. in OC Berkenhof op
volgende data:

Op dinsdag 7 januari start in Kortenberg een rookstopcursus. Maak een
nieuwe start en schrijf u in. De rookstopcursus bestaat uit acht bijeenkomsten, gespreid over drie maanden. Kathleen Peetroons, een erkende tabacoloog, begeleidt de cursus en geeft u handige tips en trucjes om de sigaret vaarwel te zeggen. Ze bereidt u voor op de gezamenlijke rookstop en
traint uw vaardigheden om herval te voorkomen. Dan stopt u samen met

•
•
•
•
•
•
•
•

Dinsdag 14 januari
Dinsdag 21 januari
Dinsdag 28 januari
Dinsdag 4 februari
Dinsdag 18 februari
Dinsdag 3 maart
Dinsdag 17 maart
Dinsdag 31 maart

Meer info:
drugsenalcoholpreventie@kortenberg.be
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Dienstencentrum
BUREN VOOR BUREN! OOK ALS HET SNEEUWT
Ook dit jaar organiseert het Dienstencentrum opnieuw een sneeuwtelefoon. Met dit initiatief wil het Welzijnshuis het buurtcontact en buurtgevoel versterken. In de komende wintermaanden wil het Dienstencentrum
senioren en andersvaliden een helpende hand reiken.
Bij sneeuwval staat het Welzijnshuis met het team ‘Buren voor Buren’ voor
deze mensen klaar om hun stoep terug sneeuwvrij te maken. Wanneer het
gesneeuwd heeft en u of iemand uit uw omgeving niet zelf kunt instaan
voor het sneeuwvrij maken van het voetpad voor uw deur, kunt u tijdens
de kantooruren bellen naar het Dienstencentrum. Een vrijwilliger zorgt
ervoor, afhankelijk van de beschikbaarheid, dat uw voetpad zo snel mogelijk opnieuw sneeuwvrij is.
Wilt u zelf vrijwilliger worden bij dit initiatief om mensen in uw buurt te
helpen? Neem dan contact op met Sophie Vitse, verantwoordelijke van
Buren voor Buren. Dat kan elke werkdag tussen 9 en 16 u. via het ‘sneeuwnummer’ 02 755 23 10. Gratis dienstverlening.

INFOSESSIE: OUDER WORDEN EN ALCOHOL
U wilt zo lang mogelijk gezond en actief blijven, maar samen met uw
leeftijd neemt ook de impact van alcohol op uw gezondheid toe. Het
alcoholverbruik verschilt namelijk van leeftijd tot leeftijd. Er wordt
gezegd dat jongeren vaak veel drinken op korte tijd (‘bingedrinken’) en
dat de groep 55- tot 64-jarigen wekelijks meer zou drinken dan andere
leeftijdsgroepen. Klopt dit? Om met volle teugen te blijven genieten, is
het goed om eens stil te staan bij het effect van alcohol op uw veranderend lichaam.
U bent van harte welkom op de infosessie ‘Ouder worden en alcohol’, die
antwoord biedt op enkele veel gestelde vragen:
•
•
•
•
•

Wat doet alcohol met u?
Hoeveel alcohol mag u drinken?
Wanneer extra uitkijken met alcohol?
Waarom is minder vaak beter en hoe doet u dat?
Wat kunt u doen als u bezorgd bent over het alcoholgebruik
van een naaste?
• Waar kunt u terecht met vragen?
Als deelnemer kunt u deelnemen aan een korte quiz en achteraf is er de mogelijkheid voor vragen en opmerkingen met een, jawel, alcoholvrij drankje.

Deze infosessie is een samenwerking met de Intergemeentelijke
drugs- en alcoholpreventiewerker H3K, Haacht - Kampenhout Keerbergen - Kortenberg
Praktisch
Dinsdag 14 januari van 13.30 tot 15.30 u.
OC Berkenhof, lokaal 1.8
Kosteloos
Inschrijven vóór 10 januari via kortenberg.kwandoo.com
Info: dienstencentrum@kortenberg.be of 02 755 23 10
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FEESTMAALTIJD VOOR ALLE
SENIOREN VAN KORTENBERG
Op vrijdag 17 januari organiseert het Dienstencentrum van het
Welzijns-huis Kortenberg voor de 17de keer een feestmaaltijd voor alle
senioren van Kortenberg. Het feest gaat van start om 11.30 u. met een
kleine receptie, gevolgd door een feestelijke maaltijd.
Garry Hagger brengt in de namiddag
een gezellige show waarbij u kunt
genieten van een uitgebreid repertoire van mooie liedjes. Herinnert u
zich deze nog: ‘Het Allermooiste’, ‘Ik
heb de hele nacht liggen dromen’, ...?
Schrijf tijdig in!
Heeft u hulp nodig om u in te schrijven via Kwandoo, dan bent u welkom
op het gezamenlijk inschrijvingsmoment op dinsdag 7 januari van 13.30
tot 16 u. in het Dienstencentrum
(Beekstraat 25).
Praktisch
Vrijdag 17 januari van 11.30 tot 18 u.
GC Colomba
11,50 euro
Inschrijven vóór 8 januari via kortenberg.kwandoo.com
Info: dienstencentrum@kortenberg.be of 02 755 23 10

KWANDOO UITLEG VOOR BEZOEKERS
Om in te schrijven voor de gemeentelijke vakantiewerking, de activiteiten
van de dienst Vrije Tijd, het Welzijnshuis en het Dienstencentrum moet u
een account aanmaken via www.kortenberg.kwandoo.com. Hebt u hulp
nodig om een account aan te maken? Onze medewerkers helpen u graag!

Praktisch
Maandag 3 februari van 14 tot 16 u.
Lokaal 0.4, OC Berkenhof
Kosteloos
Info: dienstencentrum@kortenberg.be of 02 755 23 10

MANTELZORGWERKING
‘Hoe gaat het met jou?’ is een vraag
die mantelzorgers zelden krijgen.
Nochtans zijn ze waardevolle partners in de zorg. In Vlaanderen
alleen zijn er meer dan 600.000
mantelzorgers. Velen van hen
hebben moeite met administratie
of de organisatie van de zorg. Dankzij deze bijeenkomsten ziet u opnieuw het bos door de bomen, voelt u zich beter begrepen en kunt u met concrete info aan de slag. We geven ruimte aan ervaringen van mantelzorgers en leggen de nadruk op probleemoplossende
vaardigheden. Aarzel niet om deel te nemen en zo anderen in gelijkaardige
situatie te ontmoeten. Maandelijks is er een moment waar u als mantelzorger de nodige info rond allerlei thema’s kunt krijgen, maar waar u ook
uw verhaal kunt vertellen en lotgenoten kunt ontmoeten om elkaar te
steunen en te begrijpen. Deze ondersteuningsmomenten vinden plaats
iedere derde vrijdag van de maand. U bent op al deze momenten welkom
van 14 tot 16 u. in de Ontmoetingsruimte van het Dienstencentrum in OC
Berkenhof.
Programma januari – april 2020
Datum

Wat

Thema

Samenwerking

24 januari

Mantelzorgcafé

Feestelijke ontvangst met een
kleine receptie

Vrijwilliger
dienstencentrum

21 februari

Praatgroep

Samenspraak

Samana

20 maart

Infosessie

Hoe combineer ik
mijn werk met
mantelzorg

S-Plus Mantelzorg

17 april

Praatgroep

Zelfzorg

S-Plus Mantelzorg

Mantelzorgcafé met een kleine receptie
Om het jaar op een positieve manier in te zetten worden alle mantelzorgers van Kortenberg op vrijdag 24 januari uitgenodigd voor een kleine
receptie.
Praktisch
Vrijdag 24 januari van 14 tot 16 u.
Lokaal ontmoetingsruimte
Kosteloos
Inschrijving gewenst voor 21 januari
via dienstencentrum@kortenberg.be of 02 755 23 10
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Politie
UW GSM GEBRUIKEN ALS BESTUURDER? GEEN GOED IDEE!
Rijden met een gsm of smartphone in de hand heeft niet alleen
een grote invloed op uw eigen veiligheid, maar ook op die van
anderen. Regelmatig zijn er bestuurders van gemotoriseerde
voertuigen - maar ook van fietsers - die hun gsm gebruiken terwijl ze onderweg zijn. Dit kan tot gevaarlijke situaties leiden.
De wegcode is hierin zeer duidelijk: ‘behalve wanneer een voertuig stilstaat of geparkeerd is, mag de bestuurder geen gebruik maken van een
draagbare telefoon die hij in de hand houdt’.
Zelfs wanneer u in de file of voor een rood licht staat, is het gebruik van de
gsm achter het stuur verboden.
Ook als fietser, bromfietser of ruiter bent u volgens de wegcode een
bestuurder en mag u dus niet rijden met uw telefoon in de hand. Doet u
het toch, dan riskeert u een boete van 116 euro.
Waarom is rijden en gsm’en gevaarlijk?
Als bestuurder moet u op ieder moment in staat zijn om alle rijbewegingen uit te voeren en uw voertuig goed in de hand hebben. Uw gsm leidt u

af en afleiding zorgt voor een groter risico op ongevallen: uw reactiesnelheid vermindert, u ziet minder verkeersborden, u vergeet voorrang te
verlenen, …
Wat is wel toegelaten?
Handenvrij bellen mag wel, maar dan moet deze handenvrije kit op een
correcte manier geïnstalleerd zijn in het voertuig. Dit laat echter niet toe
dat u mag sms’en achter het stuur. Opgelet! Het is niet omdat u handenvrij
belt, dat u daarom niet afgeleid bent. Dringende telefoontjes doet u best
voor u gaat rijden. Krijgt u een oproep die u niet wilt weigeren of wilt u zelf
dringend bellen, dan zoekt u best een reglementaire parkeerplaats. Indien
mogelijk kunt u aan uw medepassagier vragen om het telefoontje of de
sms te beantwoorden.
De politiezone HerKo voert met regelmaat controles uit op het gebruik van
de gsm achter het stuur. Sinds 2017 werden er door politiezone HerKo
meer dan 1.600 processen-verbaal opgesteld voor sms’en of bellen achter
het stuur.

Meerjarenplan
2020-2025
Ruimtelijke ordening
Kortenberg zet in op een
evenwichtige en duurzame
ruimtelijke ordening.
Mobiliteit
Kortenberg zet in op
een verkeersveilige en
verkeersleefbare gemeente.
Klimaat
Kortenberg engageert zich voor
duurzaamheid en klimaat.
Participatie
Kortenberg is een
participatiedemocratie
waarin alle inwoners kunnen
deelnemen en in samenspraak
tot acties kunnen komen.
Inclusiviteit
Kortenberg is een gemeente
waar alle inwoners
volwaardig deelnemen aan
een verdraagzame en sociale
samenleving waarin mensen
zichzelf kunnen zijn en zichzelf
kunnen ontplooien, elkaar
opzoeken en ontmoeten.
Interne werking
De gemeente Kortenberg
professionaliseert haar werking,
rekening houdend met de
principes van Het Nieuwe
Werken.

Het gemeentebestuur ontwikkelde een visietekst waarin de ambities, plannen en doelstellingen voor de periode 2020-2025 zijn opgenomen. Er werden zes beleidsthema’s bepaald die vertaald werden in concrete beleidsdoelstellingen. De beleidsthema’s ziet u in het kadertje hiernaast.
De ‘Omgevingsanalyse Kortenberg’ vormde een inspiratiebron voor onze
beleidsdoelstellingen. De Chartertoets 2018 en de zes charterprincipes die
hieruit voortvloeiden waren een leidraad bij het formuleren van de beleidsdoelstellingen.
Ook de flitsgesprekken en de enquête ‘Kijk op Kortenberg’ die van eind juni
tot begin september liep, leverden waardevolle inzichten op. Er werd gepeild
naar de algemene tevredenheid van inwoners en ondernemers en naar de
verbeterpunten in onze gemeente.
Onderwijs, voorzieningen voor kinderen en jeugd, vrije tijd en sport, welzijn,
zorg en communicatie kwamen uit de bus als sterke punten in onze gemeente.
Op het vlak van de betaalbaarheid van woningen, mobiliteit en verkeersleefbaarheid, netheid, veiligheid en de aantrekkelijkheid van woonkernen wordt
volgens de inwoners best een tandje bijgestoken.
De visie werd afgetoetst aan de Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen zoals die door de Verenigde Naties zijn vastgelegd.
Ook leverden de partijprogramma’s van de meerderheid, de inbreng van de
administratie en adviezen van de adviesraden een belangrijke bijdrage aan
de Visietekst en de beleidsdoelstellingen van Kortenberg.
Concreet worden hieronder de actieplannen die gekoppeld zijn aan de beleidsdoelstellingen toegelicht. Aan de actieplannen zijn tientallen acties gekoppeld, waarvan het de bedoeling is dat ze in de loop van de legislatuur
worden uitgevoerd.

Ruimtelijke ordening
Kortenberg zet in op een evenwichtige
en duurzame ruimtelijke ordening.

Het bestuur wenst een aantrekkelijke en betaalbare leefomgeving te creëren, waardevolle landschappen te bewaren, groene verbindingen te versterken, dorpskernen
op te waarderen, de lokale economie te stimuleren, RUP’s
op te stellen, … De voornaamste actieplannen zijn:
•

•

Kortenberg aantrekkelijk maken om te wonen
Het bestuur wil zorgen voor aangenaam samenleven en betaalbaar wonen, met aandacht voor duurzame energie en een bloeiende lokale economie.
Sterke ruimtelijke structuur- en uitvoeringsplannen
Een duurzaam ruimtelijk beleid begint met een goed
plan. Daarom zal het gemeentebestuur vertrekken
van een geactualiseerd Gemeentelijk Ruimtelijk
Structuurplan en Ruimtelijke Uitvoeringsplannen
waarin de uitvoeringsvoorschriften liggen om verder
te bouwen. Ook wil het bestuur zorg dragen voor
heldere richtlijnen voor bouwheren en toezien op de
handhaving van de regels.

Mobiliteit
Kortenberg zet in op een verkeersveilige
en verkeersleefbare gemeente.

Kortenberg wil een gemeente zijn waar het goed en
veilig is om te leven. Prioriteiten zijn een kwaliteitsvolle en veilige fietsinfrastructuur en fietsvoorzieningen,
een verkeersveilige schoolomgeving en een betere verkeersleefbaarheid. De gemeente wil alternatieve vervoersmodi stimuleren door in te zetten op een mentaliteitswijziging rond mobiliteit. Er zal extra op toegezien
worden dat de trage wegen en de voetpaden goed onderhouden worden. De voornaamste actieplannen zijn:
•

Voorrang voor fietsveiligheid
Het gemeentebestuur wenst werk te maken van een
toekomstbestendige fietsinfrastructuur en nieuwe
fietsvoorzieningen.

•

In alle veiligheid naar school
Schoolomgevingen moeten verkeersveilig en verkeersluw zijn.

•

Naar een ‘verkeersleefbaar’ Kortenberg
Het sluipverkeer en snelheidsovertreders zullen
worden aangepakt. Het zwaarvervoerplan moet
ervoor zorgen dat lokale wegen maximaal gevrijwaard worden van doorgaand verkeer. De parkeergelegenheid zal geanalyseerd worden en via een
Smart City-platform zullen verkeersdata worden
verzameld. Er moet een evenwicht zijn tussen de
leefbaarheid en de economische rendabiliteit van de
luchthaven.

•

Investeren in aanleg en onderhoud van trage
wegen en voetpaden

•

Inzetten op een mentaliteitswijziging rond
mobiliteit

•

Constructief alternatief
Inwoners zullen ondersteund worden in hun keuze
voor alternatieve vervoersmiddelen.

Klimaat

•

Kortenberg engageert zich voor duurzaamheid
en klimaat.

Aandacht voor dierenwelzijn
Er komt een hondenlosloopweide en diervriendelijk
vuurwerk is voortaan verplicht. Het bijenactieplan
wordt verder uitgevoerd.

De gemeente Kortenberg wil niet enkel haar ecologische voetafdruk zo klein mogelijk houden, maar zal ook
maatregelen nemen die een positieve impact hebben
op het milieu en het klimaat. Zo zal bijvoorbeeld een
plukweide aangelegd worden, wordt er overgeschakeld
naar dimbare led-techniek voor de openbare verlichting, zullen afvalarme en duurzame evenementen gepromoot worden, zal er een hemelwaterplan opgesteld
worden en zal een gescheiden rioleringssysteem aangelegd worden, zal op landbouw worden ingezet en zal
er aandacht zijn voor dierenwelzijn. De voornaamste
actieplannen zijn:
•

•

•

Meer groen langs de straat
Er zal worden ingezet op milieuvriendelijk groenbeheer met aandacht voor bomen en planten van bij
ons. Er zal een pluktuin worden aangelegd.
Minder energieverbruik
Er komt nieuwe technologie voor de openbare verlichting. Het patrimonium zal worden verduurzaamd
en Kortenberg sloot zich aan bij het burgemeestersconvenant.
Minder afval
Het gemeentebestuur wenst een halt toe te roepen
aan sluikstorten. Het zal afvalarme, duurzame evenementen promoten en een asbestafbouwbeleid
uitwerken.

•

Verbeteren van de waterhuishouding
Er wordt verder werk gemaakt van een gescheiden
rioleringssysteem en van de gefaseerde uitvoering
van het hemelwaterplan. Inwoners zullen gesensibiliseerd worden over watergebruik.

•

Inspanningen voor een bloeiende landbouw
Landbouweducatie zal gestimuleerd worden en de
gemeente wil duurzame productie in ontwikkelingslanden ondersteunen.

Participatie
Kortenberg is een participatiedemocratie waarin
alle inwoners kunnen deelnemen en in samenspraak
tot acties kunnen komen.

Het gemeentebestuur wil gaan voor meer dialoog tussen burgers, maar ook meer dialoog tussen burgers en
bestuur. Kortenberg wil een gemeente zijn waar iedereen zijn/haar stem kan laten horen en mee de schouders kan zetten onder lokale uitdagingen. De omslag
naar een cultuur van burgerparticipatie is al volop aan
de gang en het bestuur wenst hier de volgende jaren
ook sterk op in te zetten. Dit zal onder andere gebeuren
door het aanwerven van een participatieambtenaar,
het uitbouwen van een kinder- en jongerengemeenteraad, maar ook bijvoorbeeld door het versterken van de
wijkwerking. De voornaamste actieplannen zijn:
•

Kortenberg stelt inspraak en debat centraal
Kortenberg wil groeien dankzij burgerparticipatie. De
Bib zal ingezet worden als podium voor maatschappelijk debat en actieve burgerparticipatie. Een kinder- en jongerengemeenteraad wordt uitgebouwd.

•

We versterken de wijkwerking
Het project ‘buren voor buren’ wordt verder uitgewerkt. Buurtinitiatieven zullen versterkt worden en
er zal een sociaal buurtinformatienetwerk geïnstalleerd worden.

Inclusiviteit
Kortenberg is een gemeente waar alle inwoners
volwaardig deelnemen aan een verdraagzame en
sociale samenleving waarin mensen zichzelf kunnen
zijn en zichzelf kunnen ontplooien, elkaar opzoeken
en ontmoeten.

Kwaliteit van leven, respect en inclusie zijn belangrijke
waarden in onze gemeente. Het gemeentebestuur wil
alle Kortenbergenaren stimuleren zodat zij zich kunnen
ontplooien, van elkaar leren, groeien en samenwerken. Dit
zal onder meer gerealiseerd worden door in te zetten op
de uitbouw van de Bib, door een speciale focus te leggen
op kansarmoede en het versterken van de mantelzorg
ondersteuning, door de jeugd- en schoolinfrastructuur

•
•

Laagdrempelige en kwaliteitsvolle
dienstverlening en communicatie
Het gemeentebestuur wil graag iedereen meekrijgen met de digitaliseringsgolf en wil taaldrempels
wegwerken. De Bib van de Toekomst zal worden
uitgebouwd.

•

Welzijn, vrijetijdsbeleving, cultuur en sport
voor iedereen
Er zal een écht huis voor het Huis van het Kind
worden uitgebouwd. Sport-, speel- en vrijetijds
infrastructuur en de ondersteuning van verenigingen
zullen verbeterd worden. Het is de bedoeling om een
exporuimte voor kunstenaars en een repetitieruimte
voor muzikanten in te richten en om een participatief kunstproject voor jongeren te ontwikkelen. Ook
wordt verder ingezet op de jaarlijkse kerstmarkt en
een Sintfeest voor alle Kortenbergse kinderen. Er zal
een dorpsdichter worden aangesteld.

Interne werking
De gemeente Kortenberg professionaliseert haar
werking, rekening houdend met de principes van
Het Nieuwe Werken.

Het gemeentebestuur wil de inwoners een optimale
kwaliteit van dienstverlening bieden. Daartoe probeert
het continu de interne werking te verbeteren. Het personeelsbeleid wordt professioneel uitgebouwd. Ook
zal aandacht worden besteed aan heldere communicatie via bijvoorbeeld extra informatieborden, maar
ook door rekening te houden met de feedback die zal
komen uit een inwonersbevraging over de gemeentelijke communicatie. Ook wordt een performante projecten proceswerking gepland, waarbij wordt ingezet op
dienstoverschrijdende samenwerking om gezamenlijke
doelstellingen op een klantgerichte manier te behalen.
En uiteraard zal een zuinig financieel beleid worden gevoerd, waarbij de budgetten in evenwicht worden gehouden. Er zal geen verhoging worden doorgevoerd van
de aanvullende personenbelasting en opcentiemen onroerende voorheffing. Er wordt ingezet op een efficiënt
debiteurenbeheer en de fiscale reglementen zullen worden geëvalueerd. De voornaamste actieplannen zijn:
•

Naar een goed uitgebouwd
HR- en personeelsbeleid
Het competentiemanagement wordt uitgebouwd en
er wordt een persoonlijk ontwikkelingsplan voor elke
medewerker uitgewerkt. Er komt een organogram
op maat van onze huidige en toekomstige werking.

•

Projecten, processen en samenwerking
over de diensten heen
Er wordt gestreefd naar een kwaliteitsvolle dienstverlening. Software moet klantvriendelijk zijn. De
samenwerking moet versterkt worden voor een efficiënt beleid.

•

Extra aandacht voor kwetsbare groepen
Er zal gefocust worden op kansarmoede, mantel
zorgondersteuning en dementievriendelijk beleid.

•

Vleugels voor onze kinderen
Er komt een digitaal loket kinderopvang en buitenschoolse opvang. De school- en jeugdinfrastructuur
zullen worden verbeterd. De Kubusklas wordt verder
uitgebouwd.

•

Gezonder, socialer en met een hart
voor vrijwilligers
Het gemeentebestuur wil werk maken van een
samenhangend gezondheidsbeleid en zal vrij
willigers extra ondersteunen.

Een zuinig, toekomstbestendig financieel beleid
De gemeente zorgt voor een budget in evenwicht. Er
wordt geen belastingverhoging ingevoerd. Er wordt
ingezet op een efficiënt en klantgericht debiteurenbeheer.

•

Heldere communicatie
Er wordt een communicatiebeleidsplan opgemaakt.
Zoeklicht zal vernieuwd worden op basis van feedback uit een communicatiebevraging bij de inwoners.
Het is de bedoeling om digitale informatieborden te
installeren. De meerwaarde van een gemeentelijke
app zal worden onderzocht, waarna deze mogelijk
zal worden uitgerold.

•

Lees de volledige visietekst voor de legislatuur 2020-2025
op kortenberg.be/visietekst-2020-2025, haal een papieren
versie op aan de Onthaal- en Snelbalie in het Administratief
Centrum of vraag deze op bij de beleidsmedewerker via
beleidsmedewerker@kortenberg.be of 02 755 30 70.

Verantwoordelijke uitgever: Alexandra Thienpont, burgemeester, Dr. V. De Walsplein 30, 3070 Kortenberg

te verbeteren, door het Huis van het Kind uit te bouwen,
door het realiseren van een vernieuwend cultuuraanbod,
enzovoort. De voornaamste actieplannen zijn:
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SNELHEIDSMETINGEN NOVEMBER
De politie controleert regelmatig de intensiteiten en snelheden van voertuigen in bepaalde straten om de overtredingen en verkeersstroom in de gemeente
in kaart te brengen. U kunt als inwoner een meting in uw straat aanvragen bij de dienst mobiliteit van de gemeente. De resultaten van de metingen worden
besproken op het gemeentelijk mobiliteitsoverleg en dienen als basis voor het nieuwe beleidsplan. Straten waar systematisch te snel wordt gereden, worden
door de gemeente en de politie gezamenlijk aangepakt. Met vragen over metingen kunt u terecht bij de verkeersconsulent van de politie: 016 85 34 00 of
pz.herko.verkeer@police.belgium.eu.
Snelheidsmetingen november
Straat

Toegelaten snelheid

Gemiddeld aantal
voertuigen per dag

V85*

% overtredingen

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

1.226
5.166
1.173
499

46 km/u.
49 km/u.
46 km/u.
44 km/u.

1,6
2,1
1,3
0,8

Bankstraat (beide richtingen)
Sterrebeeksesteenweg (beide richtingen)
Hoogveldstraat (richting Sterrebeeksesteenweg)
Blockmansstraat (richting Edegemstraat)
*V85 is de snelheid die door 85% van de voertuigen niet overschreden wordt.

In de straten waar in november snelheidsmetingen hebben plaatsgevonden, werden globaal genomen 1,8% overtredingen vastgesteld.
Snelheidsacties met flitsen van overtreders november
Straat

Beekstraat
Kerkhoflaan
Kwerpsebaan
Leuvensesteenweg
Nederokkerzeelsesteenweg
Tervuursesteenweg
Leuvensesteenweg

Toegelaten snelheid

Aantal gemeten
voertuigen

Percentage geflitste
voertuigen

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

59
26
102
1.009
347
157
673

6,8%
15,4%
2,9%
6,1%
6,9%
8,9%
3,1%

Flitspalen november
Straat

Wijnegemhofstraat
Zavelstraat

Toegelaten snelheid

Aantal gemeten
voertuigen

Percentage geflitste
voertuigen

50 km/u.
50 km/u.

25.691
21.437

1,2%
1%
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Prikbord
WINTERPLAN GEMEENTE KORTENBERG
GEMEENTEBESTUUR

De gemeente Kortenberg heeft sinds 1 november en tot 3 april 2020
’s nachts haar strooiploeg paraat staan. Deze rijdt indien nodig uit om
een maximum van de 120 km gemeentelijke wegen te behandelen. Omdat
door wind of regen preventief gestrooid zout kan weggeblazen of -gespoeld
worden, is het in zulke omstandigheden raadzaam om wat langer te wachten vooraleer er uitgereden wordt. De wegen die ’s nachts dan niet bediend
kunnen worden, worden overdag afgewerkt. Echter, er is een plan opgesteld met prioritaire wegen die voorrang krijgen en standaard worden
gestrooid. Dit zijn de invalswegen, de hellende wegen, alsook de hoofdwegen en -kruispunten; meer bepaald de wegen waar het openbaar vervoer
gebruik van maakt en wegen met een grote hoeveelheid verkeer.

Om het verkeersveilige fietsnetwerk te kunnen handhaven gaan de
Uitvoeringsdiensten ook hier uit van hetzelfde prioritaire plan met bijvoorbeeld de fietssnelweg en de brugovergangen als eerste op de lijst. Ze worden later in de nacht behandeld voordat de laagste vriestemperaturen zich
voordoen. Deze manier van werken zorgt ervoor dat de gemeente haar
extra mankracht eerst kan inzetten om de gevaarlijkste risico’s in te perken.
Nadien kan er doelgericht te werk worden gegaan om de planning op een
gestructureerde en overzichtelijke manier verder af te werken. Doordat
fietsers niet genoeg druk kunnen zetten om puur strooizout op ijs of
sneeuw te laten inwerken, wordt voor de fietspaden steeds pekel gebruikt,
een mengeling van zout en water.

Van zodra de dagdienst van de gemeentelijke Uitvoeringsdiensten start,
rijden ook zij uit om de nevenwegen te voorzien van strooizout. De voetpaden en individuele plaatsen zoals bushaltes, scholen en publieke gebouwen, worden hierdoor sneeuw- en/of ijsvrij gemaakt. Bij hevige aanhoudende sneeuwval voorzien we een sneeuwploeg die een deel van de
gevallen sneeuw ruimt zodat het gestrooide zout sneller kan inwerken op
het wegdek.

De gemeente zet alle beschikbare middelen in om deze wisselvallige
omstandigheden zo goed mogelijk te kunnen opvangen. De intensieve
rondes en de weersafhankelijkheid, zoals bij zwaar vriesweer of hevige
sneeuwval, zorgen ervoor dat niet kan voorspeld worden op welk moment
specifieke wegen behandeld worden. Ook kan niet gegarandeerd worden
dat alle wegdekken tijdig rijklaar zijn. Vanzelfsprekend doet de gemeente
er echter alles aan om u als inwoner van Kortenberg zo snel mogelijk te
kunnen bedienen en de hinder zoveel mogelijk te beperken.

Laat u echter niet misleiden: sneeuw en ijzel verdwijnen niet onmiddellijk wanneer zij in contact komen met zout. Deze moeten met elkaar
worden vermengd, wil het zout de gewenste uitwerking krijgen. Hiervoor
is heel wat passage van voertuigen nodig. Het is dan ook ten zeerste aangeraden om u in winterse weersomstandigheden steeds met extra waakzaamheid op de wegen te begeven.

Foto: Evgenia Belyaeva
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VRIJWILLIGE BURENBEMIDDELAARS
GEMEENTEBESTUUR

Bent u communicatief, integer en kunt u goed luisteren? Bent u op zoek
naar vrijwilligerswerk in de sociale sector? Dan is burenbemiddeling misschien iets voor u.
De gemeente zoekt samen met de provincie enthousiaste vrijwilligers die
zich willen inzetten om burengeschillen te verhelpen. Burenbemiddelaars
richten zich op het herstellen van de communicatie tussen de buren en
begeleiden hen bij het zoeken naar een oplossing voor het probleem.
Juridische kennis is daarbij niet vereist.
Als burenbemiddelaar volgt u eerst een opleiding om de methodiek van
het bemiddelen onder de knie te krijgen. De opleiding is gratis en vindt
plaats in het voorjaar van 2020 in Leuven. Als kandidaat-vrijwilliger bent u
bereid om de zes opleidingsdagen te volgen. Bent u geïnteresseerd?
Neem dan contact op met de dienst burenbemiddeling van de provincie
Vlaams-Brabant, die de opleiding organiseert, via het e-mailadres
burenbemiddeling@vlaamsbrabant.be of via 016 26 78 01.
De opleidingsdagen zijn gepland op:
U ontvangt daarna een uitnodiging voor een kennismakingsgesprek. Na dit
gesprek wordt beslist of u toegelaten wordt tot de opleiding.
Wilt u meer informatie over de inhoud van vrijwilligerswerk? Dan kunt u
ook contact opnemen met de coördinator van de lokale burenbemiddelingsdienst Herent-Kortenberg: burenbemiddeling@kortenberg.be of via
telefoon 016 85 30 20.

• Maandag 9 maart
• Vrijdag 13 maart
• Vrijdag 20 maart

• Vrijdag 27 maart
• Vrijdag 3 april
• Maandag 20 april

Telkens van 9 tot 17 u.

BLOEDINZAMELINGEN 2020
U bent van harte welkom op de bloedinzamelingen van het Rode Kruis in onze gemeente.
Erps-Kwerps
Brasserie O.L.Vrouw
van Lourdes, Kammestraat
telkens van 18 tot 20 u.
• Vrijdag 13 maart
• Dinsdag 26 mei
• Dinsdag 18 augustus
• Dinsdag 15 december
De heer Carlo Jansen bereikte
een mijlpaal en kwam afgelopen jaar
voor de honderdste keer bloed geven in
onze gemeente.

Everberg
Parochiezaal,
Annonciadenstraat 17
telkens van 18 tot 20.30 u.
• Donderdag 30 januari
• Donderdag 30 april
• Donderdag 20 augustus
• Donderdag 5 november

Kortenberg
GC Colomba
telkens van 18 tot 20.30 u.
• Vrijdag 20 maart
• Woensdag 24 juni
• Woensdag 26 augustus
• Donderdag 12 november

Meer info:
bloed@kortenberg.rodekruis.be of
www.bloedgevendoetleven.be

ertvoorasbest.be
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WEES ALERT VOOR ASBEST
Blootstelling aan asbest kan nefast zijn voor de gezondheid. De sensibiliseringscampagne
‘Alert voor asbest’ wil u waarschuwen dat de risico’s nog vaak onderschat worden of
onvoldoende bekend zijn.

Golfplaten

Isolatiemateriaal

Oude buizen

Dak- en gevelbedekking

Oude vloerbekleding

Meer info:
www.alertvoorasbest.be

NOVEMBER IN BEELD

Tijdens de voorleeswoensdag op 6 november was het thema: ‘Ben
jij bang voor het donker?’

Foto: Eric Malfait

Tijdens de voorstelling ‘Doekie’ die op zondag 17 november plaatsvond in het kader van de ‘Kunstendag voor kinderen’ experimenteerden de peuters en kleuters volop met allerlei doekjes.

Foto: Eric Malfait

Op zaterdag 30 november wandelden er een kleine 300 mensen mee tijdens de ‘Mysterieuze Bossen’-wandeling in het Silsombos.
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in Kortenberg
(Dienst Cultuur)

DAG 5 - FEESTELIJKE START VAN 2020
GEMEENTEBESTUUR

Het gemeentebestuur nodigt iedereen uit om op zondag 5 januari het
jaar feestelijk in te zetten. Op dag 5 van het nieuwe jaar treed je in GC
Colomba binnen in de magische wereld van het betoverende bos met bijhorende animatie, hapjes en drankjes. Kortom, alles om een goede start te
maken!
Zondag 5 januari van 16 tot 18 u.
GC Colomba
Kosteloos
Meer info: cultuur@kortenberg.be of 02 755 30 70

(De Bib)
GEMEENTEBESTUUR

VOORLEESUURTJE:
SNEEUWBALLENGEVECHT

Het is hartje winter en het is koud, donker en nat buiten. Gelukkig is het in
de Bib altijd lekker warm en is het weer tijd voor het voorlees- en knutsel
uurtje. Zoals elke eerste woensdag van de maand ben je welkom om plaats
te nemen voor een goed verhaal. Deze maand is het thema ‘sneeuwballengevecht’. Wat zou dat betekenen voor het knutselwerkje ...?

Woensdag 8 januari om 14 u.
De Bib
Kosteloos
Meer info: uitbalie@kortenberg.be of 02 755 22 80
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(De Bib)
GEMEENTEBESTUUR

FILM IN DE BIB: ‘STAN & OLLIE’

(De Bib)
GEMEENTEBESTUUR

DIGIDOKTER: KENNISMAKEN
MET SOCIALE MEDIA

In deze infosessie verkent Digidokter Peije Van Klooster samen met jou de
wondere wereld van de sociale media. Oude bekenden zoals Instagram,
Twitter en Facebook komen aan bod, maar ook nobele onbekenden zoals
Youpic, Elo en Trover. Wat kan je doen met al deze sociale netwerken, en
hoe ga je ermee aan de slag? Je leert het allemaal in deze infosessie.
Na de sessie staat Digidokter-van-dienst Peije je bij met al je tablet- en
smartphonevragen.

Regie: Jon S. Baird (VK, 2018 – 94 minuten)
Met: Steve Coogan en John C. Reilly
Nederlands ondertiteld
Stan Laurel en Ollie Hardy vormen samen het grootste komische duo dat
Hollywood ooit gekend heeft. In 1953, wanneer hun gouden tijdperk al
jaren achter hen ligt, besluit het duo een afscheidstournee te ondernemen
in Groot-Brittannië en Ierland. Ondanks de druk die op hen ligt wegens
hun hectische schema weten ze met de steun van hun echtgenotes hun
status veilig te stellen bij het aanbiddende publiek.
‘Vooral de vertolkingen van Coogan en Reilly zijn weergaloos. (…) Deden
Laurel & Hardy ons gieren van het lachen, dan toveren Coogan en Reilly een
melancholische glimlach op ons gezicht.’ (De Morgen)
‘Steve Coogan en John C. Reilly zorgen voor de verrassing van het jaar. (...) Een
liefdevol eerbetoon aan een unieke vriendschap.’ (Vertigo)
‘Niet alleen een warm weerzien, maar ook een heerlijk nostalgische ‘throwback’ naar de kindertijd.’ (Humo)
Tijdens de pauze is er koffie, thee en water te verkrijgen.
Dinsdag 14 januari om 14 u.
De Bib
Kosteloos
Inschrijven is verplicht en kan via kortenberg.kwandoo.com
Meer info: uitbalie@kortenberg.be of 02 755 22 80

Zaterdag 18 januari om 10 u.
Administratief Centrum - Zaal 1.1 (eerste verdieping)
Kosteloos
Inschrijven is verplicht en kan via kortenberg.kwandoo.com
Meer info: uitbalie@kortenberg.be of 02 755 22 80
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(Jump-up vzw)

ROPESKIPPING VOOR KLEUTERS
Ropeskipping is een acrobatische vorm van touwtjespringen, een leuke
sport om vanaf 6 jaar te beoefenen! Om met deze sport kennis te maken,
richt de ropeskippingclub 'Jump-up vzw' acht initiatielessen in.
Voor wie: jongens en meisjes (derde kleuterklas, geboortejaar 2014)

Zondag 12, 19 en 26 januari, zondag 2, 9 en 16 februari
en zondag 8 en 15 maart van 9.45 tot 10.45 u.
Turnzaal GBS De Regenboog
25 euro voor acht lessen
Meer info en inschrijven: www.jump-up.be

(vtbKultuur Kortenberg)

DE ULTIEME ANTARCTICA-EXPEDITIE - PREMIÈRE!
Het hoogste punt is Mount Erebus (3794 meter), een stratovulkaan.
Antarctica is het droogste continent met de laagste gemiddelde neerslag
(170 mm/jaar). Het binnenland is bijzonder droog. Enkel de westkust van
het Antarctisch Schiereiland is natter. Daar valt meer dan 3 meter sneeuw
per jaar.
In Antarctica overheersen oostenwinden. Minder sterk in het binnenland,
maar langs de kust kan het stevig waaien. In 1972 werd een maximale
windsnelheid van 324 km/u gemeten.
Op Antarctica groeien slechts enkele plantensoorten. Langs de kusten van
Antarctica leven echter veel dieren, waaronder pinguïns, walvissen en zeehonden.
Antarctica is het continent rond de zuidpool van de aarde. Het is het vijfde
grootste continent met een oppervlakte van 14 miljoen km².
Antarctica wordt omringd door de Atlantische, Indische en de Grote
Oceaan. Het land en het water rond Antarctica worden gezamenlijk aangeduid met de term Antarctis. Antarctica is bijna volledig bedekt met een
ijskap. Het is het koudste gebied op aarde. De laagste temperatuur ooit
gemeten is -89,2°C. Van al het ijs op de wereld ligt 90 procent op Antarctica.
De ijskap is gemiddeld 2.200 meter dik, 4.776 meter op de dikste plaats.

De wateren rond Antarctica zijn rijk aan voedsel. Antarctica heeft geen permanente bewoners. Een aantal landen houden echter onderzoeksstations open.

Vrijdag 17 januari van 20 tot 22.30 u.
Auditorium Congrescentrum UPC KU Leuven,
Leuvensesteenweg 517, Kortenberg
7 euro, 6 euro leden
Meer info: www.vtbkultuur.be/kortenberg,
kortenberg@vtbkultuur.be of 02 759 84 66
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(Oudercomité GBS De Boemerang
i.s.m. tal van Meerbeekse verenigingen)

MEERLICHT - EEN MEERBEEKSE
NIEUWJAARSDRINK EN LICHTJESWANDELING

(Rode Kruis Kortenberg)

CURSUS EHBO: EERSTE HULP EN HELPER
Op maandag 20 januari start een nieuwe cursus Eerste hulp en Helper
in GC Colomba. Stel dat er straks iemand van je gezin of een collega iets
overkomt. Weet je dan hoe je moet reageren? Kan je eerste hulp toedienen
bij een verstuiking, een brandwonde of hartfalen? Rode Kruis Kortenberg
vindt het belangrijk dat mensen elkaar kunnen helpen. Via de opleidingen
leert het Rode Kruis je de juiste vaardigheden aan om eerste hulp te bieden. Zo weet je wat je moet doen als er iets gebeurt.

Op zaterdag 18 januari nodigt het oudercomité van GBS De Boemerang
alle papboeren uit voor een nieuwe editie van Meerlicht! Meerbekenaars
van alle leeftijden zijn die dag van harte welkom op wat stilaan de jaarlijkse Meerbeekse nieuwjaarsdrink kan genoemd worden.
Met een hapje en een (lokaal) drankje in de hand, je warmend aan een
lekker vuurtje, is dit de ideale manier om dorpsgenoten het allerbeste toe
te wensen voor het nieuwe jaar. Voor de kinderen is er bovendien een lichtjeswandeling voorzien waarbij in stoet en verlicht een korte wandeling
door het dorp gemaakt wordt.
Iedereen is dus van harte uitgenodigd om samen met het oudercomité en
het ganse dorp het nieuwe jaar extra mooi in te luiden. #MeerLicht
#MeerWarmte #MeerDorp #OCdeBoemerang
Zaterdag 18 januari,
wandeling vanaf 18.30u., nadien nieuwjaarsdrink
Tuin van de pastorie, Meerbeek

(KH De Verbroedering)

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. Jouw aanwezigheid zal de avond meer dan
geslaagd maken.
Zaterdag 25 januari om 18 u.
OC De Zolder
Meer info: info@verbroedering.be

Van maandag 20 januari tot vrijdag 20 maart,
elke maandag en woensdag van 20 tot 22 u.
GC Colomba
Kosteloos
Meer info: vorming@kortenberg.rodekruis.be
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(vtbKultuur Kortenberg)

A TALE OF REEDS - APERITIEFCONCERT - CD-VOORSTELLING
De geboorte van een nieuwe cd is altijd een blijde gebeurtenis in de wereld van de
(klassieke) muziek.
In juli 2019 dook hoboïst Bram Nolf, samen met pianist Hans Ryckelynck en de bij leven
al legendarische fagottist Luc Loubry, de studio in voor de opname van 'A Tale of Reeds'.
Luc Loubry bespeelt in deze opname zijn geliefde, maar helaas met uitsterven bedreigde,
Franse fagot.
Op deze nieuwe schijf komen enkele hoogtepunten uit de Franse kamermuziekliteratuur
(Francis Poulenc, Jean Françaix) voor hobo, fagot en piano. Eromheen komt er Belgisch
repertoire (Jean Absil, Jef Van Hoof, Marcel Poot) dat om onbegrijpelijke redenen tot op
heden nog nooit opgenomen werd.
Alvorens de cd aan zijn reis rond de wereld begint (naast de digitale verdeling zorgt het
label ‘Phaedra’ ook voor een fysieke verdeling in de grootste muziekwinkels ter wereld,
van Tokyo over Johannesburg tot New York) wordt hij zowaar in Kortenberg aan het
publiek voorgesteld.
Bram Nolf, Luc Loubry en Hans Ryckelynck maken er een spetterend concert van! Achteraf
krijgt u de gelegenheid om uw exemplaar door de drie heren te laten signeren ...

Jaks !

Zondag 26 januari van 10.30 tot 12 u.
Oude Abdij, Abdijdreef 22, Kortenberg
20 euro
Meer info: www.vtbkultuur.be/kortenberg,
kortenberg@vtbkultuur.be of 02 759 84 66

(Scouts & Gidsen Kortenberg)

WINTERBAR

De Jin van Scouts Kortenberg organiseren een gezellige
winterbar op zaterdag 4 januari ten voordele van hun
kamp naar Macedonië. Allen welgekomen aan de lokalen
van de scouts voor een lekker drankje. Van een fenomenale
selectie van jenevers, glühwein tot lekkere verse soep, het is
er allemaal! Vuurkorven en een goede playlist zullen ervoor
zorgen dat je geen kou zal lijden. Tot dan!
Zaterdag 4 januari om 19 u.
Scoutslokalen Kortenberg
Meer info: www.scoutskortenberg.be
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in Kortenberg
Dit is het aanbod van de gemeente en het Welzijnshuis en de erkende Kortenbergse verenigingen. Op www.UiTinKortenberg.be
en in de UiTagenda op www.kortenberg.be vind je nog meer activiteiten die in Kortenberg plaatsvinden.
Wanneer

Wat

Organisator

Waar

Info

Vrij 03/01/20
van 13:30 tot 16:30

Creanamiddag: poppenkast

Dienst Vrije Tijd

OC De Zolder

Vrij 03/01/20
van 14:00 tot 16:00

Kinderactiviteit:
vogels in de winter

Bezoekerscentrum
Groene Vallei

Vrij 03/01/20, 10/01/20,
17/01/20, 24/01/20 en
31/01/20
van 19:00 tot 20:00
Vrij 03/01/20, 10/01/20,
17/01/20, 24/01/20 en
31/01/20
van 20:00 tot 21:00
Za 04/01/20
om 19:00
Zo 05/01/20
van 09:30 tot 12:00
Zo 05/01/20
van 15:00 tot 17:00
Zo 05/01/20
van 16:00 tot 18:00
Ma 06/01/20, 13/01/20,
20/01/20 en 27/01/20
van 14:00 tot 16:00
Ma 06/01/20, 13/01/20,
20/01/20 en 27/01/20
van 20:00 tot 21:00
Di 07/01/20, 14/01/20,
21/01/20 en 28/01/20
van 19:30 tot 20:30
Van di 07/01/20
tot 31/03/20
van 19:30 tot 21:30
Woe 08/01/20,
15/01/20, 22/01/20 en
29/01/20
van 11:30 tot 14:00
Woe 08/01/20
van 13:00 tot 14:00
Woe 08/01/20
van 14:00 tot 15:00

Salsation kinderen

Fidastic

Bezoekerscentrum De Groene gerd.vanthienen@natuurpunt.be
Vallei, Lelieboomgaardenstraat 0490 11 31 94
60, Erps-Kwerps
Turnzaal De Negensprong
€5
info@fidastic.be
0476 99 22 51

Salsation volwassenen

Fidastic

Turnzaal De Negensprong

€5
info@fidastic.be
0476 99 22 51

Winterbar

Scouts&Gidsen
Kortenberg
Wandelclub
Witlooftrekkers
vtbKultuur Kortenberg

Scoutslokalen Kortenberg

www.scoutskortenberg.be

Vertrek Dr. V. De Walsplein

Dienst Cultuur

GC Colomba

KVLV Everberg

Dorpsplein Everberg,
Annonciadenstraat

Salsation volwassenen

Fidastic

Turnzaal De Boemerang

Zumba

KVLV Meerbeek

OC Atrium

www.witlooftrekkers.be
02 759 68 13
€ 19, € 17 leden, www.vtbkultuur.be/kortenberg,
kortenberg@vtbkultuur.be, 02 759 84 66
Kosteloos
cultuur@kortenberg.be, 02 755 30 70
Kosteloos
02 757 27 78,
kvlveverberg@gmail.com, www.kvlv-everberg.be
€5
info@fidastic.be
0476 99 22 51
kvlvmeerbeek@yahoo.com

Kortenberg
stopt met roken!

Drugs- en
alcoholpreventue H3K

OC Berkenhof

drugsenalcoholpreventie@kortenberg.be
016 26 94 37

Dorpsrestaurant

Dienstencentrum
Kortenberg

Ontmoetingshuis De Klok,
Dekenijstraat 22, Erps-Kwerps

€8
www.welzijnshuiskortenberg.be
02 755 30 70

Fiets graveren

Gemeente Kortenberg

Woe 08/01/20,
15/01/20, 22/01/20 en
29/01/20
van 14:00 tot 16:00
Woe 08/01/20 en
woe 22/01/20

Ochtendwandeling 8 km
Kortenberg
Nieuwjaarsconcert
PSK Brussel
DAG 5: Feestelijke start van
2020
KVLV Everberg wandelt!

Vertrek station Kortenberg

€ 5, sociaal tarief met vrijetijdspas
kortenberg.kwandoo.com

Gemeentelijke Werkplaatsen,
Engerstraat 172, Erps-Kwerps
Bibliotheek Kortenberg Bibliotheek Kortenberg

Kosteloos

Musicallessen

Fidastic

OC Oud Gemeentehuis

€ 200 per jaar
info@fidastic.be
0476 99 22 51

Patchwork

KVLV Meerbeek

OC Atrium

kvlvmeerbeek@yahoo.com

Voorleesuurtje:
sneeuwballengevecht

Kosteloos
uitbalie@kortenberg.be, 02 755 22 80
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Wanneer
Van woe 08/01/20
tot woe 18/03/20
Do 09/01/20

Wat

Organisator

Info
kvlvmeerbeek@yahoo.com

Glühwein en chocolademelk Marktkramers
op de markt
Kortenberg
Za 11/01/20 en 25/01/20 Lessen kantklossen
Kantschool Kortenberg
van 09:00 tot 16:00

Dr. V. De Walsplein

Kosteloos

OC Berkenhof

Zo 12/01/20, 19/01/20
en
26/01/20
van 09:45 tot 10:45
Ma 13/01/20
van 20:00 tot 22:00

Turnzaal GBS De Regenboog,
Kloosterstraat 10, Kortenberg

€ 80 beginners (materiaal inbegrepen),
€ 50 gevorderden (prijzen voor een volledig
lesjaar), kantschool.kortenberg@skynet.be
€ 25 voor 8 lessen
www.jump-up.be

Za 18/01/20
om 10:00
Za 18/01/20
om 18:30

Zo 19/01/20
van 09:30 tot 17:00
Zo 19/01/20
van 10:00 tot 12:00
Zo 19/01/20
van 10:30 tot 13:00
Ma 20/01/20
om 19:00 en om 20:00
Ma 20/01/20 om 20:00
en
ma 27/01/20 om 19:00
Van ma 20/01/20
tot vrij 20/03/20,
elke ma en woe
van 20:00 tot 22:00
Di 21/01/20 en
woe 22/01/20

Di 21/01/20
van 19:30 tot 22:00
Do 23/01/20
van 19:30 tot 22:00

KVLV Meerbeek

Waar
OC Atrium

Di 14/01/20
van 13:30 tot 15:30
Di 14/01/20
om 14:00
Vrij 17/01/20
van 11:30 tot 18:00
Vrij 17/01/20
van 20:00 tot 22:30

Pilates

25

Ropeskipping voor
kleuters

Jump-up vzw

Veilig online: Gamen

Gezinsbond Kortenberg GBS De Regenboog
i.s.m.
GBS De Regenboog
Dienstencentrum
OC Berkenhof, lokaal 1.8
Kortenberg
Bibliotheek Kortenberg Bibliotheek Kortenberg

Bloemschikken

Die Blomme

GC Colomba

Infosessie: De wondere
wereld van slaap
Café creatief:
bloempotjes pimpen

Markant GrootKortenberg
Femma Erps-Kwerps

OC De Zolder

Kosteloos
02 759 89 49
m.cappan@skynet.be
Infosessie: Ouder
Kosteloos, inschrijven voor 10 januari via
worden en alcohol
dienstencentrum@kortenberg.be of 02 755 23 10
Film in de Bib:
Kosteloos, kortenberg.kwandoo.com,
Stan & Ollie
uitbalie@kortenberg.be, 02 755 22 80
Feestmaaltijd voor alle
Dienstencentrum
GC Colomba
€ 11,50 - inschrijven voor 8 januari via
inwoners van Kortenberg
Kortenberg
kortenberg.kwandoo.com
De ultieme Antartica
vtbKultuur Kortenberg Auditorium Congrescentrum UPC € 7, € 6 leden
Expeditie - Première!
KU Leuven, Leuvensesteenweg www.vtbkultuur.be/kortenberg
517, Kortenberg
kortenberg@vtbkultuur.be, 02 759 84 66
Digidokter: Kennis maken
Bibliotheek Kortenberg Administratief Centrum - Zaal Kosteloos, kortenberg.kwandoo.com,
met sociale media
1.1 (eerste verdieping)
uitbalie@kortenberg.be, 02 755 22 80
Meerlicht - een Meerbeekse Oudercomité GBS
Tuin van de pastorie, Meerbeek
Nieuwjaarsdrink en
De Boemerang i.s.m.
Lichtjeswandeling
tal van Meerbeekse
verenigingen
Dagtocht 20 km te Perk
Wandelclub
Vertrek Dr. V. De Walsplein
www.witlooftrekkers.be
Witlooftrekkers
0470 76 89 56
Maandelijkse wandeling in Bezoekerscentrum
Bezoekerscentrum De Groene gerd.vanthienen@natuurpunt.be
de Groene Vallei: dieren in
Groene Vallei
Vallei, Lelieboomgaardenstraat 0490 11 31 94
de winter
60, Erps-Kwerps
Nieuwjaarsreceptie met
vtbKultuur Kortenberg GC Colomba
€ 10www.vtbkultuur.be/kortenberg,
Rosina en Herman Dewit
kortenberg@vtbkultuur.be
(ex-Kliekske)
02 759 84 66
Informatieavond digitaal
Dienst Onderwijs
Administratief Centrum Kosteloos
aanmelden Kortenbergse
Raadzaal
onderwijs@kortenberg.be
scholen 2020-2021
02 755 30 70
Danscursus,
vtbKultuur Kortenberg GC Colomba
Kosteloos
kennismakingsles en
www.vtbkultuur.be/kortenberg
gratis proefles
kortenberg@vtbkultuur.be, 02 759 84 66
Cursus EHBO:
Rode Kruis Kortenberg GC Colomba
Kosteloos
eerste hulp en helper
vorming@kortenberg.rodekruis.be

Ontmoetingshuis De Klok,
Dekenijstraat 11, Erps-Kwerps

€ 60 voor 9 lessen van september 2019 tot en
met mei 2020, info: 02 759 20 09,
micheline.matterne@skynet.be of 0476 26 99 92,
edith.dewit-vanhaelen@skynet.be
€ 15, € 8 leden,
vrijwilligersnet.markantvzw.be/kortenberg
€ 5, € 3 leden
annemie.magnus@telenet.be, 02 759 44 26
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Wanneer
Do 23/01/20
van 20:00 tot 22:30
Vrij 24/01/20
van 14:00 tot 16:00
Za 25/01/20
van 18:00 tot 22:00
Za 25/01/20
van 18:30 tot 24:00
Zo 26/01/20
van 10:30 tot 12:00
Zo 26/01/20
van 13:20 tot 17:00
Zo 26/01/20
van 15:00 tot 18:00
Di 28/01/20
van 20:00 tot 22:00
Woe 29/01/20
van 19:00 tot 21:00
Do 30/01/20
van 09:00 tot 17:00
Do 30/01/20
van 13:45 tot 17:45
Do 30/01/20
van 18:00 tot 20:30

Wat

Organisator

Waar

Winteravond: archeologische ontdekkingen
in de Groene Vallei
Mantelzorgcafé met
kleine receptie
Kaas- en wijnavond

Natuurpunt Beheer

Het Land van de
Glimlach - operette
A Tale of Reeds Aperitiefconcert cd-voorstelling
Brabantwandeling
12 km te Loonbeek
Pannenkoekennamiddag

vtbKultuur Kortenberg

Vertrek OC Berkenhof, autocar

vtbKultuur Kortenberg

Oude Abdij, Abdijdreef 22,
Kortenberg

Wandelclub
Witlooftrekkers
KVLV Meerbeek

Vertrek Dr. V. De Walsplein

vtbKultuur Kortenberg

GC Colomba

Dienst Mobiliteit

Administratief Centrum
verschillende zalen

vtbKultuur Kortenberg

Vertrek OC Berkenhof, autocar

Wijnavond Sicilië door
Michèle Vermeulen
Infomarkt opstart
verkeersonderzoek
Erps-Kwerps
FoMu Stephan Vanfleteren
en MuHka De Collectie,
Antwerpen
Dansnamiddag voor senioren
Bloed geven

Dienstencentrum
Kortenberg
KH De Verbroedering

Seniorenadviesraad en
het Welzijnshuis
Rode Kruis Kortenberg

Bezoekerscentrum De Groene
Vallei, Lelieboomgaardenstraat
60, Erps-Kwerps
OC Berkenhof, lokaal 1.8
OC De Zolder

OC Atrium

Info
www.natuurpunt.be
0490 11 31 94
gerd.vanthienen@natuurpunt.be
Kosteloos
dienstencentrum@kortenberg.be, 02 755 23 10
info@verbroedering.be
www.vtbkultuur.be/kortenberg
kortenberg@vtbkultuur.be, 02 759 84 66
€ 20
www.vtbkultuur.be/kortenberg
kortenberg@vtbkultuur.be, 02 759 84 66
www.witlooftrekkers.be
0477 86 05 25
kvlvmeerbeek@yahoo.com
www.vtbkultuur.be/kortenberg
kortenberg@vtbkultuur.be, 02 759 84 66
Kosteloos, inschrijven verplicht tot 22/01/2020
via mobiliteit@kortenberg.be, 02 755 30 70

www.vtbkultuur.be/kortenberg,
kortenberg@vtbkultuur.be
02 759 84 66
GC Colomba
Kosteloos, gezondheid-en-zorg@kortenberg.be
02 755 30 70, www.kortenberg.be/
Parochiezaal Everberg,
kortenberg.rodekruis.be
Annonciadenstraat 23, Everberg bloed@kortenberg.rodekruis.be

ADRESSEN

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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Hoe contact opnemen met de diensten van gemeente of Welzijnshuis?
Per telefoon:
Alle diensten
UiTbalie
Bibliotheek
Dienstencentrum

02 755 30 70
02 755 22 80
02 755 22 90
02 755 23 10

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) en een foto/logo als bijlage(n) bezorgen. De precieze
instructies en de formulieren vindt u op de gemeentelijke webstek:
kortenberg.be/artikels-voor-zoeklicht-aanleveren
Dit moet ten laatste op 25 december 2019 gebeuren voor het februarinummer, en ten laatste op 25 januari 2020 voor het maartnummer.
Deze deadlines zullen strikt worden toegepast.
Activiteiten die in de UiTdatabank.be worden ingevoerd, zullen bovendien ook automatisch verschijnen in de UiTagenda op de gemeentelijke
webstek en in tal van andere media.

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

Themabalies gemeente en Welzijnshuis
Maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag
Woensdag		
Zaterdag		
Bibliotheek
Maandag
Dinsdag
Woensdag
Donderdag
Vrijdag
Zaterdag

van 9 tot 12 u.
van 9 tot 12 u. en van 13 tot 16 u.
van 9 tot 12 u. (behalve Leren,
Ondernemen & Werken)

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 en Welzijnshuis Kortenberg,
Alexandra Thienpont, 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 februari 2020. Alle voorstellen
voor artikels en foto’s moeten ten laatste op 25 december 2019 worden
ingediend. Voorstellen voor het maartnummer van Zoeklicht moeten ten
laatste op 25 januari 2020 worden ingediend.
Deze deadline wordt strikt toegepast.
De volgende redactieraad vindt plaats op 6 januari 2020 om 10 u. op
de tweede verdieping van het Administratief Centrum. Geïnteresseerden
kunnen contact opnemen met de redactie van Zoeklicht als ze de redactieraad willen bijwonen.

Bespaar je huisdier
een oorverdovend
nieuwjaar.

DEPARTEMENT
OMGEVING

WWW.OMGEVINGVLAANDEREN.BE/DIERENWELZIJN

V.U.: Peter Cabus, Secretaris-generaal, Departement Omgeving,, Albert II laan 20/8, 1000 Brussel

IN KORTENBERG IS GELUIDSARM VUURWERK VERPLICHT!
INFO: KORTENBERG.BE/GELUIDSARM-VUURWERK

