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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 4 mei 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 telefonisch contact op te nemen om
een afspraak vast te leggen: 02 755 23 20.

Spreekuur Wonen in het hart van Midden-Brabant

Met al uw vragen over wonen kunt u terecht bij het woonloket
van Wonen in het hart van Midden-Brabant. 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

Maandag 4 mei: zachte plastics
Vrijdag 8 mei: huisvuil en gft
Maandag 18 mei: pmd en papier en karton
Vrijdag 22 mei: 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.

Kosteloos fietsgraveren

Woensdag 6 mei van 13 tot 14 u.
Gemeentelijke Werkplaatsen, Engerstraat 172, Erps-Kwerps
Door de coronacrisis is het tijdelijk verplicht om telefonisch een
afspraak te maken via 02 254 11 40

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

Onder voorbehoud van verlenging
van de coronamaatregelen
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Voorwoord
Beste lezer van Zoeklicht
Beste inwoner van Kortenberg,
Het aprilnummer van Zoeklicht werd niet verspreid omwille van de corona
maatregelen. Veel informatie was reeds achterhaald, omdat alle activiteiten tot en met 5 april – en naderhand zelfs tot en met 19 april – moesten
worden afgelast. Heel wat verenigingen besloten ook om al hun activiteiten in april te annuleren.

Blijf zeker op de hoogte van alle activiteiten en evenementen in de
gemeente Kortenberg via www.kortenberg.be. In de UiTagenda vindt u
zoveel mogelijk de meest recente stand van zaken.

Een groot deel van de informatie in de Zoeklichteditie van april was dus
niet meer relevant en kon voor verwarring zorgen. Vandaar de beslissing
om het Zoeklichtnummer van april niet te verspreiden.

Ondertussen kunnen we onze lezers alleen maar vragen om de richtlijnen
over het coronavirus zo strikt mogelijk op te volgen. Houd u aan de regels
van ‘social distancing’ en denk aan alle hygiënevoorschriften, zodat we dit
virus samen kunnen indijken.

Voor de maand mei werd er beslist om wel een Zoeklichtnummer uit te
brengen. Al was er bij het ter perse gaan van dit nummer nog grote onzekerheid of sommige activiteiten wel zullen plaatsvinden. De gemeente en
het Welzijnshuis hebben inmiddels beslist om al hun eigen activiteiten tot
en met 5 juli te annuleren en om de gemeentelijke vrijetijdsinfrastructuur
ook tot en met die datum te sluiten. Activiteiten van verenigingen die
gepland waren om daar plaats te vinden worden mogelijk verplaatst naar
een andere locatie, geannuleerd bij gebrek daaraan of afgelast omdat de
federale maatregelen inmiddels verlengd werden tot en met 3 mei en
mogelijk nog langer. Het was onmogelijk om dit al allemaal te weten op het
ogenblik van de voorbereiding van dit Zoeklichtnummer.
Daarom heeft de Zoeklichtredactie besloten alle activiteiten in het meinummer onder voorbehoud van opschorting of afgelasting te laten verschijnen.
U vindt naast de informatie over een activiteit steeds een ‘stempel’ om u
erop te wijzen dat u dient te controleren of deze nog plaatsvindt.

De redactie hoopt op uw begrip in deze uitzonderlijke omstandigheden.

De gemeente Kortenberg heeft bovendien initiatieven opgezet om de
inwoners zoveel als mogelijk te helpen en bij te staan. ‘Kortenberg Helpt’
wil inwoners die hulp nodig hebben in contact brengen met vrijwilligers
die bereid zijn om te helpen. Lees meer over dit initiatief op pagina 12.
Blijf zeker op de hoogte van al het nieuws over het coronavirus (Covid-19)
door de gemeentelijke communicatiekanalen te volgen. Surf regelmatig
naar www.kortenberg.be/coronavirus, schrijf u in op de gemeentelijke
nieuwsbrieven via www.kortenberg.be/nieuwsbrieven en volg de
gemeentelijke facebookpagina via facebook.com/Kortenberg of de
gemeentelijke twitter-account @GemKortenberg.
Zorg voor elkaar in deze moeilijke tijden en volg de opgelegde regels goed
op. Hopelijk blijven u, uw familie en naasten gezond.
Met vriendelijke groeten,
De redactieleden van Zoeklicht
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Gemeenteraad en raad voor maatschappelijk welzijn
GEMEENTERAAD EN RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN 9 MAART 2020
De gemeenteraad stelde aan:
• Wim Vangoidsenhoven als nieuw gemeenteraadslid ter vervanging van
Kristof Van Roey, die ontslag nam uit de gemeenteraad. Naar aanleiding
van het ontslag van Kristof Van Roey werd ook de rangorde van de
gemeenteraadsleden opnieuw vastgesteld, werd de samenstelling van
twee gemeentelijke raadscommissies gewijzigd en werd Wim
Vangoidsenhoven ook verkozen als nieuw lid van de politieraad.
• algemeen directeur Leen Ceuppens als gemeentelijk vertegen
woordiger voor de stuurgroep van de interlokale vereniging IT-punt.
De gemeenteraad besliste:
• om in samenwerking met politiezone HerKo het charter in verband met
Certificaat Inbraak Veilig te ondertekenen. De bedoeling van dit certificaat is om het aantal diefstallen in woningen te doen dalen en de buurt
veiliger te maken, het veiligheidsgevoel te verhogen, inwoners te sensibiliseren tot een aanvraag voor diefstalpreventief advies en hen aan te
zetten tot het uitvoeren van het advies, van bij de start van nieuwbouw
of verbouwing in te zetten op inbraakpreventie, professionele partners
te motiveren en te sensibiliseren tot het gebruik van kwaliteitsvol
inbraakvertragend materiaal en inbrekers te ontmoedigen.
De gemeenteraad keurde goed:
• de overeenkomst voor de opmaak van een Sustainable Energy and
Climate Action Plan, kortweg SECAP (gemeentelijk energie- en klimaatactieplan) door de provincie Vlaams-Brabant.
• het aansluiten op de meerjarige raamovereenkomst van leveringen
voor de aankoop en installatie van automatische systemen voor
nummerplaatherkenning (ANPR).
• het bestek met de lastvoorwaarden, de raming en de gunningswijze
voor het vernieuwen van de vloer van de sporthal van Kortenberg. De
kosten worden geraamd op 343.598,12 euro inclusief btw.
• de akte van verkoopsvoorwaarden voor de online openbare verkoop
van een onroerend goed.
• de notulen van de gemeenteraad van 10 februari 2020.
De gemeenteraad nam kennis van:
• een aantal verslagen van samenwerkingsverbanden en/of verenigingen waarvan de gemeente Kortenberg deel uitmaakt.
Ook volgende punten werden besproken tijdens de gemeenteraad:
• het klimaatbeleid: earth hour en nacht van de duisternis, zorgparkeren
en audio-opnames van de raadscommissies.

De raad voor maatschappelijk welzijn nam akte van:
• de aanstelling van rechtswege van Wim Vangoidsenhoven als nieuw
raadslid en de geldige samenstelling van de raad.
De raad voor maatschappelijk welzijn keurde goed:
• de notulen van de raad voor maatschappelijk welzijn van 10 februari 2020.

Volgende gemeenteraad en
raad voor maatschappelijk welzijn
Maandag 4 mei 2020
De gemeenteraad start om 20.30 u.
Deze gemeenteraadszitting zal uitzonderlijk in het kader
van maatregelen ter beperking van het risico op besmetting
met het coronavirus digitaal plaatsvinden en zonder publiek.
Er zal dus ook – zoals dat wel gebruikelijk is - geen vragenuurtje
kunnen plaatsvinden aansluitend op de gemeenteraadszitting. Wie
toch een vraag wenst te formuleren aan de gemeenteraad, hetzij over
het algemeen belang, hetzij over punten die tijdens de gemeenteraad
van 4 mei behandeld zullen worden, dient hiervoor uitzonderlijk contact op te nemen met de beleidsmedewerker via
beleidsmedewerker@kortenberg.be of 02 755 30 70 om de te volgen
procedure te bespreken.
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.
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Burgerzaken
OP WELKE TOELAGEN HEBT U RECHT?
GEMEENTEBESTUUR

Hebt u het financieel wat moeilijker, dan kunt u rekenen op de gemeente. Er zijn een aantal toelagen waarvan u onder bepaalde voorwaarden kunt genieten.
We zetten ze hier op een rijtje:
TERUGBETALING TELEFOONKOSTEN

SOCIAAL-PEDAGOGISCHE PREMIE

Wat?
De tussenkomst bedraagt maximaal 30 euro per jaar. Ze wordt niet
(meer) verleend als de begunstigden genieten van een identieke tussenkomst vanwege één of ander publiek- of privaatrechtelijk organisme.

Wat?
Een premie van 200 euro per jaar voor ouders die hun kind met een
zware handicap (1-25 jaar) thuis verzorgen.

Komt u in aanmerking?
Ja, als u
1) op 1 januari 2019 ingeschreven was in het bevolkingsregister van
de gemeente Kortenberg,
2) van het sociaal telefoontarief geniet en u
a) de leeftijd van 70 jaar bereikt had op 31 december 2019, of
b) een beperking hebt (66% blijvende handicap) en ten volle
18 jaar was op 31 december 2019.
Hoe aanvragen?
• Dit jaar vanwege de coronamaatregelen uitzonderlijk in de
maand juni (normaal gesproken in april). Aanvragen die later
binnenkomen, worden niet in aanmerking genomen.
• Op voorlegging van de nodige bewijsstukken (telefoonfactuur
waarop duidelijk wordt vermeld dat u recht hebt op het sociaal
telefoontarief).
• Als het de eerste keer is dat u een aanvraag indient, komt u langs
bij de dienst Burgerzaken om uw dossier in orde te brengen.
• De volgende jaren volstaat het uw eerste factuur van het jaar van de
aanvraag op te sturen – dit jaar is dat dus de eerste factuur van 2020.
Richt uw schriftelijke aanvraag tot de burgemeester van Kortenberg
(Administratief Centrum, Dr. V. De Walsplein 30, 3070 Kortenberg).

Komt u in aanmerking?
Ja, als u
• op 1 januari 2020 minstens één jaar in Kortenberg woont,
• minstens 66% invaliditeit van uw kind kunt bewijzen (getuigschrift dokter-specialist volstaat),
• een netto belastbaar inkomen hebt van niet hoger dan 20.000
euro (+ 3.800 euro per persoon ten laste). Een fotokopie van het
aanslagbiljet geldt als bewijs.
Hoe aanvragen?
• Dit jaar vanwege de coronamaatregelen uitzonderlijk in de
maand juni (normaal gesproken in april). Aanvragen die later
binnenkomen, worden niet in aanmerking genomen.
• Op voorlegging van de nodige bewijsstukken (zie hierboven)
• Richt uw schriftelijke aanvraag tot de burgemeester van
Kortenberg (Administratief Centrum, Dr. V. De Walsplein 30,
3070 Kortenberg).
Meer info
Dienst Burgerzaken, 02 755 30 70, burgerzaken@kortenberg.be
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HEBT U RECHT OP EEN SOCIALE CORRECTIE VOOR DIFTAR?
GEMEENTEBESTUUR

ZIJN ER IN UW GEZIN KINDEREN TOT DE LEEFTIJD VAN 2 JAAR
ingeschreven in de bevolkingsregisters van Kortenberg? Dan wordt
uw DifTarrekening eenmaal per jaar (toestand op 1 januari van het
dienstjaar) aangevuld met een bedrag van 3 euro per maand of 36
euro per jaar. Dit gebeurt automatisch. U hoeft hiervoor niets te doen.
GEBRUIKT U VOOR UW PERSOONLIJKE WELZIJN
INCONTINENTIEMATERIAAL?
Dan wordt uw DifTarrekening eenmaal per jaar aangevuld met een
bedrag van maximaal 11,20 euro per maand of 134,40 euro per jaar
(toestand op 1 januari van het jaar waarin de aanvraag wordt ingediend). Het bedrag wordt enkel uitbetaald als u de dienst Burgerzaken
een attest bezorgt van de behandelende arts dat een familielid incontinentiemateriaal moet gebruiken. Staat op uw attest de vermelding
‘Permanent’? Dan moet u niet jaarlijks een nieuwe aanvraag indienen.
VEROORZAAKT UW ZIEKTEBEELD EEN AANZIENLIJKE
HOEVEELHEID EXTRA HUISVUIL,
net zoals bij incontinentie? Dan kan het college van burgemeester en
schepenen beslissen hetzelfde bedrag toe te kennen als bij incontinentie, mits voorlegging van de nodige bewijsstukken.
GENIET U ALS GEPENSIONEERDE, WEDUWE, WEDUWNAAR,
WEES OF INVALIDE VAN EEN VERHOOGDE TEGEMOET
KOMING VAN DE MUTUALITEIT?
• Bestaat uw gezin uit minstens twee personen? Dan wordt uw
DifTarrekening eenmaal per jaar aangevuld met een bedrag van
maximaal 3,36 euro per maand of 40,32 euro per jaar.
• De DifTarrekening van een éénpersoonsgezin wordt eenmaal
per jaar (toestand 1 januari van het dienstjaar) aangevuld met een
bedrag van maximaal 1,68 euro per maand of 20,16 euro per jaar.
Hiervoor bezorgt u aan de dienst Burgerzaken een attest van het ziekenfonds dat aantoont dat u geniet van de verhoogde tegemoet
koming van de mutualiteit.

Dien uw aanvraag voor een sociale correctie in uiterlijk op 1 december
van het jaar waarvoor de aanvraag geldt. Doe dit
• door uw aanvraag per post te versturen naar de Dienst Burgerzaken, Dr.
V. De Walsplein 30, 3070 Kortenberg, of
• door ze te (laten) bezorgen aan onze loketten.
WAT GEBEURT ER DAN?
• Het gemeentebestuur bezorgt jaarlijks een lijst van de begunstigden
aan EcoWerf.
• EcoWerf vult uw DifTarrekening aan met het bedrag van de aan u toegekende sociale correctie(s).
• De sociale correcties worden alleen toegekend als er voor uw adres een
aansluitpunt bij EcoWerf gekend is.
• Het bedrag van de toegekende sociale correctie kan nooit hoger zijn dan
de totale kost van de huisvuilophaling tijdens het dienstjaar waarvoor u
de aanvraag indient.
Meer info
Dienst Burgerzaken, 02 755 30 70, burgerzaken@kortenberg.be
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Mobiliteit
GEMEENTEBESTUUR

LEVEND VERKEERSPARK LEERT KINDEREN
VEILIG FIETSEN IN HET VERKEER

Het gemeentebestuur van Kortenberg ondersteunt jaarlijks de praktische
verkeerseducatie door het organiseren van een ‘levend verkeerspark’. Leren
doen kinderen immers niet uitsluitend op de schoolbanken: de openbare
weg is de beste plaats om ervaringen op te doen in het verkeer.
Een levend verkeerspark is hiervoor de ideale formule! In de verschillende deelgemeentes zullen de leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar tijdens de
maand mei op de openbare weg fietsen om te leren omgaan met het verkeer.
Terwijl het verkeer zijn gewone gang gaat, volgen de leerlingen een uitgestippelde route in de schoolomgeving. Waarnemers met fluohesje controleren de leerlingen op het naleven van de verkeerssituatie en het correct
uitvoeren van manoeuvres.
De fietsbehendigheid wordt geoefend op de behendigheidsparcoursen die
vervaardigd werden door de uitvoeringsdiensten.

LEVEND VERKEERSPARK 2020: KORTENBERG TEST EEN
NIEUWE APPLICATIE! TEST U MEE?

De leerlingen krijgen ook de gelegenheid om geïnformeerd te worden over
de gevaren van de dode hoek rondom een vrachtwagen. Een vrachtwagen
en een dodehoekzeil worden hiervoor door het gemeentebestuur ter
beschikking gesteld. In de klassen kunnen er theorielessen gegeven worden
aan de hand van een dodehoekkoffer.

Het levend verkeerspark kan enkel geslaagd verlopen als er voldoende seingevers zijn. Met fluohesje en C3-bordje staan zij
opgesteld op het parcours om de vaardigheden van de fietsende
kinderen te beoordelen. Dit jaar is de gemeente Kortenberg partner van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde om een nieuwe
beoordelingsapplicatie uit te testen. Tablets worden hiervoor
voorzien. De papieren formulieren blijven ter beschikking.

De fietsen van de deelnemende leerlingen worden vooraf aan een technische keuring onderworpen met behulp van een fietscontrolekaart.
De doelen van deze actie zijn:
• Leren fietsen in diverse verkeerssituaties;
• Gevaar leren inschatten;
• De kennis van verkeer en veiligheid in schoolverband toetsen.
Tijdens deze actie is er ook de kans om
de fietsen van alle kinderen van de
school te laten graveren. Een gegraveerde fiets kan na een diefstal makkelijker opgespoord worden.
Alle leerlingen worden beloond met een kleine attentie, een drankje en een
versnapering.

Kunt u zich vrijmaken op (een van) de volgende data:
• 7 mei - Hertog Jan Kortenberg
• 8 mei - Regenboog Kortenberg
• 14 mei - Negensprong Everberg
• 15 mei- Boemerang Meerbeek
• 28 mei - Klimop Erps-Kwerps
• 29 mei - Mater Dei Erps-Kwerps
en wenst u mee te werken aan dit initiatief?
Geef dan een seintje aan de dienst Mobiliteit
(mobiliteit@kortenberg.be of 02 755 22 75).
De scholen verwelkomen u met open armen!
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Milieu
GEMEENTEBESTUUR

EEN NEST KITTENS? VERGEET ZE NIET
TE STERILISEREN!

Hebt u een nest kittens in huis? Dan moet u de diertjes castreren of steriliseren voor ze vijf maanden oud zijn. Dat zegt de wet. Indien u ze daarvoor
al weggeeft, dan moet u ook instaan voor de castratie/sterilisatie. Deze
maatregel moet de overbevolking aanpakken, want de dierenasielen kunnen de toevloed aan zwerfkatten niet aan.
Wat als uw huiskat ouder is dan vijf maanden? Ook die moet u steriliseren.
Alleen voor katers en kattinnen die geboren zijn vóór 31 augustus 2014
geldt er een uitzondering. Deze dieren moet u alleen steriliseren of castreren als u ze verkoopt of weggeeft, anders niet.
ELKE KAT GESTERILISEERD? ZAL DE HUISKAT DAN NIET UITSTERVEN?
Zo’n vaart loopt het helemaal niet. De dierenasielen worden overspoeld
met katten uit ongewenste nestjes. Soms worden de diertjes gewoon
gedumpt langs de kant van de weg. Niet alle katten vinden een thuis. Het
aantal katten wordt nauwlettend opgevolgd. Wanneer de zwerfkattenpopulatie niet meer stijgt, kan het beleid worden aangepast. Maar tot dan
geldt er dus een duidelijke verplichting.
OCHARM, DIE DIEREN?
Neen, hoor. Een sterilisatie bespaart een kattin flink wat ongemakken. Niet
alleen hebben ze minder kans op baarmoederontstekingen en melkkliertumoren, ze vechten ook veel minder met andere katten. Dus lopen ze minder wonden en overdraagbare ziektes zoals kattenaids op. Gesteriliseerde
kattinnen leven dan ook langer dan niet-gesteriliseerde katten.
Dat geldt ook voor gecastreerde katers. De dieren gaan niet langer op zoek
naar krolse kattinnen, vechten minder en worden minder vaak aangereden
door auto’s. Ze krijgen een rustigere aard en een tragere vetverbranding, wat
hun kans op overgewicht vergroot. Wat minder voer geven, helpt daarbij.
Opgelet: ook na de castratie blijft een kater nog enkele weken vruchtbaar
door het sperma in de zaadleider.
Meer informatie vindt u op www.dierenwelzijn.vlaanderen.be

WIST-JE-DATJE OVER DUIVEN
GEMEENTEBESTUUR

Velen weten het niet, maar duiven die u in het straatbeeld ziet, zijn vogels
die ooit gedomesticeerd waren. Deze dieren zijn in de loop der jaren verwilderd en kunnen zelf hun voedsel zoeken.
Door de duiven te voederen maakt u de dieren afhankelijk van de mens. De
duiven doen dan geen moeite meer om zelf hun voedsel te zoeken, planten
zich steeds sneller voort en hun levensverwachting stijgt.
En daar blijft het niet bij. Door duiven te voederen wordt het samentroepen
in grote zwermen gestimuleerd, met de ontwikkeling van ziekten en hinder (lawaai, nestvorming tussen huizen, enzovoort) voor de mens als
gevolg.
Het aangeboden voedsel bestaat vaak uit droog brood, wat niet beantwoordt aan de voedingsbehoeften van de duiven. Droog brood bemoeilijkt
hun spijsvertering en maakt hun uitwerpselen zuur, waardoor er schade
aan voertuigen en gebouwen optreedt. De niet-opgegeten broodkruimels
trekken ook ongedierte zoals ratten aan.
Duiven laat u maar beter zelf hun voedsel zoeken. Ze voederen is trouwens
verboden door artikel 92 van de algemene bestuurlijke politieverordening.

Ook eenden voederen is om dezelfde redenen verboden!
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Ruimtelijke Ordening
FINANCIËLE TEGEMOETKOMING DOOR KORTING OP DE ONROERENDE VOORHEFFING
GEMEENTEBESTUUR

Het gemeentebestuur van Kortenberg wil wonen in eigen streek aantrekkelijker maken voor (jonge) Kortenbergse gezinnen door hen een finan
ciële tegemoetkoming te verlenen. Deze financiële tegemoetkoming
bestaat uit een terugbetaling van 75% van de onroerende voorheffing na
de aankoop van een woning of appartement op het grondgebied van
Kortenberg gedurende 3 opeenvolgende jaren en dit met een maximumbedrag van 1.000 euro per jaar.
DE AANVRAGER MOET VOLDOEN AAN VOLGENDE VOORWAARDEN:
• een natuurlijk, meerderjarig persoon zijn
• de woonst permanent bewonen binnen 1 jaar na aankoop bij een
instapklare woonst, of binnen de 3 jaar na verbouwing bij een nietinstapklare woning
• voldoen aan de voorwaarden betreffende maatschappelijke, socioculturele en economische binding en de voorwaarden betreffende de maximale inkomensvoorwaarden, vastgesteld door Vlabinvest
(https://www.vlaamsbrabant.be/vlabinvest/kom-ik-in-aanmerking-/index.jsp)
• nog niet eerder genoten hebben van deze tegemoetkoming
• voldoende kennis hebben van het Nederlands
• de aanvraag moet door alle wettelijk of feitelijk samenwonenden
samen gebeuren

DE WONING MOET VOLDOEN AAN VOLGENDE VOORWAARDEN:
• gelegen zijn op het grondgebied van Kortenberg
• verworven zijn door de aanvrager en eventueel diens wettelijk of feitelijk samenwonende partner zonder dat er nog andere personen bij
betrokken zijn
• voor minstens 75% van de vloeroppervlakte gedurende minstens tien
jaar ononderbroken als hoofdverblijfplaats van de aanvrager en zijn of
haar gezin gebruikt worden
• de ‘enige woning’ zijn van de aanvrager, zijn partner en alle andere
volwassenen die gedomicilieerd zijn op hetzelfde adres en er hun
hoofdverblijfplaats hebben
• vergund of vergund geacht zijn, of in overeenstemming gebracht worden met een afgeleverde vergunning
Het volledige reglement en de aanvraagformulieren zijn beschikbaar op de
gemeentelijke website via kortenberg.be/korting-op-onroerende-voorheffing.
Voor verdere informatie kunt u terecht bij de dienst Omgeving via het
nummer 02 755 30 70, per e-mail naar omgeving@kortenberg.be of aan
de themabalie Woon- & Leefomgeving op de tweede verdieping van het
Administratief Centrum tijdens de openingsuren.
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GEMEENTEBESTUUR

VOLDOET UW (HUUR)WONING AAN DE
MINIMALE VEREISTEN VOOR VEILIGHEID,
GEZONDHEID EN KWALITEIT?

Het is belangrijk dat uw (huur)woning geen gevaren inhoudt voor uw veiligheid en/of gezondheid. Zowel de woninghuurwet als de Vlaamse
Wooncode legt minimale kwaliteitsnormen op voor woningen.
Op vraag van een huurder of na een klacht kunnen huurwoningen gecontroleerd worden door de gemeentelijke woningcontroleur. Voldoet een
huurwoning niet aan de normen en wil de eigenaar de gebreken niet
oplossen? Dan kan dit ernstige gevolgen hebben, zoals een ongeschikten/of onbewoonbaarverklaring van de woning. Met een conformiteitsattest dat door de gemeente kan worden uitgereikt, kan een verhuurder
aantonen dat de woning bij aanvang van de huur in orde is.
Voordat u uw woning verhuurt, moeten een aantal basisnormen in orde
zijn. Hieronder kunt u een checklist vinden met de belangrijkste normen:
• Zijn het dak, de buitenmuren, de dragende binnenmuren en draagvloeren stevig en stabiel genoeg?
• Zijn de technische installaties (elektriciteits- en de gas- of stookolieinstallatie) voldoende veilig? Is er geen risico op elektrocutie of CO-gevaar?
• Is er geen vochtschade of schimmelvorming?
• Zijn de ramen en deuren in goede staat of vertonen ze houtrot, corrosie
of andere gebreken?
• Zijn de wanden en vloeren naar behoren afgewerkt?
• Is de toegang tot de woning veilig? Hebben alle trappen een trapleuning?
• Zijn de bad-, keuken- en toiletfunctie(s) vakkundig geïnstalleerd en
functioneren ze naar behoren (zowel warm als koud water aanwezig
en een goede afloop)?
• Is er in de woning voldoende natuurlijke lichtinval?
• Kan de woning voldoende verlucht worden?
• Voldoet de woning aan de minimale oppervlakte- en hoogtenormen?
• Voldoet de woning aan de minimale dakisolatienorm?
• Beschikt de woning over dubbel glas?
• Beschikt de woning over voldoende rookmelders?
Hebt u nog vragen over de kwaliteit van uw (huur)woning? Of hebt u
andere vragen over wonen? Wist u dat er voor heel wat renovatiewerken
premies bestaan? Zowel de woonconsulent als de technisch adviseur van
de gemeente helpt u graag verder met uw vragen.
Voor meer info kunt u terecht bij huisvesting@kortenberg.be of via het
nummer 0471 85 03 77.

GEMEENTEBESTUUR

DE GEMEENTE HELPT U ENERGIE
TE BESPAREN

Onze woningen kunnen heel wat energiezuiniger zijn. Met de provinciale
groepsaankopen en de inzet van een ‘BENOvatiecoach’ geven de provincie
Vlaams-Brabant, IGO, PajoPower, 3WPlus, de Kringwinkel Hageland en de
gemeenten Kortenberg en Herent u graag een duwtje in de rug.
PROVINCIALE GROEPSAANKOPEN
U kunt als inwoner van Vlaams-Brabant intekenen op een groepsaanbod
voor zonnepanelen, dak- of muurisolatie, isolerende ramen, warmtepompen of een warmtepompboiler. Grijp dus de kans om uw woning nog beter
te isoleren en uw wooncomfort te laten stijgen.
Meer info en intekenen:
www.vlaamsbrabant.be/groepsaankopen
Contact: Kristof De Cupere via groepsaankopen@igo.be of 016 35 29 71.
INZET VAN EEN BENOVATIECOACH
U wilt een of meerdere energierenovaties laten uitvoeren, maar u weet niet
goed hoe u dit moet aanpakken? Hoe begint u eraan? Hoe vindt u een
betrouwbare en kwalitatieve aannemer met een correcte prijs? Hoe
bekomt u al de verschillende premies?
Om een antwoord te krijgen op uw vragen, kunt u een beroep doen op een
BENOvatiecoach van IGO. De BENOvatiecoach begeleidt u van begin tot
einde tijdens dit traject. Deze begeleiding is volledig gratis. U dient enkel een
waarborg van 100 euro te betalen die u terugkrijgt zodra u binnen de twee
jaar minstens een energiebesparende benovatiemaatregel laat uitvoeren.
Contactgegevens BENOvatiecoach:
Johan Eyben via benoveren@igo.be of 0471 66 04 27.
Meer info via Energiehuis IGO, 016 31 18 66.
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HOE WARM IS UW HUIS?
GEMEENTEBESTUUR

Ontdek de energiescore van uw woning op mijnwarmhuis.be

Met de toepassing ‘Mijn warm huis’ kunt u als inwoner van Kortenberg
eenvoudig en stapsgewijs nagaan hoe goed uw woning scoort op het vlak
van energiezuinigheid. Het resultaat van deze online vragenlijst is een
inschatting van de gevolgen van verschillende renovatiemaatregelen zodat
u de beste keuze kunt maken. Daarnaast krijgt u ook de investeringskost te
zien, net als mogelijke energiepremies en wat u bespaart (financieel en
energetisch). Het eindresultaat is een stappenplan voor renovatie. Op basis
van de Vlaamse zonnekaart wordt ook nagegaan of uw dak geschikt is
voor de installatie van zonnepanelen of zonneboilers.
De toepassing is terug te vinden via mijnwarmhuis.be/kortenberg en werd
recent nog geactualiseerd. Zo vindt u de meest recente informatie over de
premies van distributienetbeheerder Fluvius waarop u mogelijk recht hebt
als u energiebesparende maatregelen uitvoert. De gemeente Kortenberg
helpt verder met premies, advies en begeleiding op maat. Zo wordt u op
weg gezet voor een energie-efficiënte renovatie.

Zijn bepaalde zaken toch niet duidelijk, dan kunt u terecht bij ‘Wonen in
het hart van Midden-Brabant’ om een antwoord op uw vragen te bekomen. Een afspraak met de woonconsulent maakt u via 0471 85 03 77 of
per mail naar huisvesting@kortenberg.be.
Bij concrete bouw- of renovatieprojecten kunt u nog steeds gratis deskundig technisch energieadvies vragen via steunpuntdubo@vlaamsbrabant.be.
Een uitgebreid technisch advies wordt persoonlijk gegeven op het vlak van
oriëntatie, isolatie, ventilatie, keuze verwarmingssysteem, waterbesparing
en duurzame materialen.
Meer info: 0471 85 03 77 of huisvesting@kortenberg.be

Ondernemen
GEEF ONZE LOKALE HANDELAARS EEN DUWTJE IN DE RUG!
GEMEENTEBESTUUR

Heel wat Kortenbergse handelaars en ondernemers hebben het zwaar te
verduren door de veiligheidsmaatregelen die genomen zijn om de verspreiding van het coronavirus (Covid-19) tegen te gaan. Meerdere handelszaken werden zelfs verplicht om de deuren te sluiten. Dat heeft natuurlijk
een enorme financiële impact op de lokale economie in Kortenberg.
De gemeente Kortenberg wil u als inwoner dan ook aanmoedigen om tijdens én na de coronacrisis onze lokale handelaars een (financieel) duwtje
in de rug te geven. Hoe u dat kunt doen? Simpel. Maak gebruik van alternatieve dienstverlening van horecazaken, zoals afhaal- en thuisleverdiensten. Mogelijk kunt u ook online kopen bij bepaalde handelaars.
En probeer, ook in de toekomst, nog meer dan anders lokaal te kopen om
onze lokale economie ademruimte te geven. Een lijst van Kortenbergse
handelaars vindt u via https://ondernemen.kortenberg.be/ondernemingen.
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Welzijnshuis
‘KORTENBERG HELPT’ TIJDENS DE CORONACRISIS
Wat kunt u doen om andere Kortenbergenaren te helpen tijdens de coronacrisis? En wat moet u doen als u zelf hulp nodig hebt? In eerste instantie
zou het fijn als u zorg draagt voor mensen in uw directe omgeving: buren,
familie en vrienden. Daarnaast helpt het Welzijnshuis Kortenberg om mensen met elkaar in contact te brengen met 'Kortenberg Helpt'.
Hebt u hulp nodig tijdens de coronacrisis of wilt u hulp bieden?
Laat het Welzijnshuis weten waarmee u geholpen kunt worden of hoe u
wenst te helpen. De dienst Gezondheid & Zorg van het Welzijnshuis
behandelt alle vragen vertrouwelijk en brengt mensen met een hulpvraag
en vrijwilligers met elkaar in contact.

Welke soort hulp kunt u vragen of bieden?
• Boodschappen doen (supermarkt)
• Medicijnen afhalen (apotheek)
• Naar de post gaan
• Eten brengen
• Dieren verzorgen (bijvoorbeeld hond uitlaten)
• Gebeld worden / bellen
• Brief krijgen / sturen
• ...
U kunt hulp vragen of aanbieden via www.kortenberg.be/kortenberghelpt, via het e-mailadres kortenberghelpt@kortenberg.be en telefonisch
via 02 755 22 77 (op weekdagen tussen 9 en 17 u.).
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Gezondheid en zorg
BOV-COACH IN KORTENBERG
Wilt u meer bewegen, maar weet u niet hoe, waar en wanneer? Of hebt u
een extra duwtje in de rug nodig? Sinds april 2020 beschikt Kortenberg
over een Bewegen op Verwijzing-coach (BOV-coach).

Kirsten Verboven werd gerekruteerd als BOV-coach van Kortenberg. De
huisdokters in Kortenberg kunnen u doorverwijzen naar Kirsten voor professionele coaching.

Bewegen op Verwijzing is een project in samenwerking met het Vlaams
Instituut Gezond Leven, Logo Oost-Brabant en Vlaanderen, dat intussen al
enkele jaren loopt in regio Leuven. In onze regio zijn er reeds meer dan 2.000
deelnemers. BOV heeft als doelstelling om kwetsbare doelgroepen met een
inactieve levensstijl of een kans op verhoogde gezondheidsrisico’s aan te
zetten tot beweging. Zo wil het project er voor zorgen dat deelnemers winst
kunnen boeken op fysiek, mentaal en sociaal vlak. Uit onderzoek blijkt dat
BOV werkt: meer dan 7 op 10 deelnemers geeft aan zich in het algemeen
beter te voelen, 5 op de 10 kan beter met problemen om en 4 op de 10 geeft
aan beter te kunnen slapen door middel van BOV.

Dankzij een verwijsbrief kunt u tegen een verlaagd tarief naar de BOVcoach gaan. Echter: zolang de coronacrisis duurt, hebt u tijdelijk geen
verwijsbrief van een huisdokter nodig.

Huisartsen kunnen patiënten door middel van een verwijsbrief doorsturen naar
een deskundige bewegingscoach. De coach zorgt voor een beweegplan op
maat en motiveert de patiënt om vol te houden. De bedoeling is dat personen
op termijn zelfstandig verder kunnen via het lokale beweeg- en sportaanbod.

Politie
MICROSOFTFRAUDE
‘Microsoftfraude’ is een vorm van internetoplichting waarbij slachtoffers
worden opgebeld door zogenaamde Microsoft-medewerkers met de
smoes dat er (beveiligings)problemen zijn aan hun computer. Er wordt ook
onder andere firmanamen geopereerd zoals telecombedrijven, tweedehandswebsites, enzovoort.
Cybercriminelen proberen altijd misbruik te maken van iets waar u in
gelooft of van iemand die u vertrouwt. Ze luizen mensen er in om een
bepaalde software te installeren op uw computer. Via die software komen
ze aan uw bankkaartnummer en code en wordt vervolgens uw bankrekening leeggehaald. Laat u niet vangen!

Tijdens de coronacrisis kunt u nog eenvoudiger een beroep doen op
een BOV-coach, want het blijft belangrijk om te bewegen. Om de
drempel te verlagen, is er tijdelijk geen verwijsbrief nodig van de
huisarts. Voor de sessies wordt er ingezet op videobellen. U kunt de
Kortenbergse BOV-coach Kirsten Verboven bereiken via
0475 73 03 25 of via (kortenberg@bewegenopverwijzing.be’).
PRIJS?
• 1 euro per half uur voor personen met een verhoogde tegemoetkoming
• 5 euro per half uur voor personen zonder verhoogde tegemoetkoming
Deelnemers bepalen zelf hoeveel consultaties ze willen, maar per patiënt worden er in dit project maximaal zeven uren begeleiding voorzien. De patiënt kan
daarnaast zelf kiezen voor individuele begeleiding of groepsbegeleiding.
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Vertrouw geen telefoonoproepen van bedrijven die vragen om een aantal
acties uit te voeren op uw computer. Laat uw computer niet overnemen en voer
geen betalingen uit terwijl een onbekende uw computer heeft overgenomen.
Bent u toch geld kwijtgeraakt? Doe dan aangifte bij de lokale politie.
Hebt u iets verdachts te melden, maar bent u geen geld kwijtgeraakt?
Meld dit dan via https://meldpunt.belgie.be/meldpunt/.
Nuttige tips:
• Wantrouw altijd telefoons van bedrijven die vragen om een aantal
acties uit te voeren op uw computer
• Microsoft zal nooit ongevraagd contact opnemen om een probleem te
melden.
• Laat uw computer niet overnemen door iemand die u niet kent.

• Voer geen betalingen uit, ook niet van enkele euro’s, terwijl een onbekende uw computer heeft overgenomen.
• Verzamel zoveel mogelijk gegevens (naam en firma van de oplichter,
telefoonnummer, taal/accent, ...)
• Verbreek onmiddellijk de verbinding
• Hebt u uw bankgegevens toch doorgegeven? Contacteer dan Cardstop:
070 344 344
• Hoe sneller u de bank verwittigt, hoe meer kans dat u het geld nog kunt
recupereren.
• Doe enkel aangifte bij de politie als u geld bent kwijtgeraakt.
Meer informatie over Microsoftfraude:
www.safeonweb.be, www.cert.be of
www.besafe.be/nl/veiligheidsthemas/cyberveiligheid

DIEFSTAL MET LIST
Laat een dief zichzelf niet uitnodigen in uw huis. Dieven doen zich voor als
politie-inspecteur, als controleur van de nutsmaatschappijen, als verkoper,
... U hebt altijd het recht om iedereen de toegang tot uw huis te weigeren.
Door middel van een deurspion of videofoon ziet u bezoekers van binnenuit, vooraleer u de deur opent.
Een controleur van de nutsmaatschappij komt om de twee jaar en dit alleen
tijdens de kantooruren op weekdagen. Een controleur beschikt over een
dienstkaart en draagt een herkenbaar uniform met het logo van de maatschappij (Eandis, Infrax, ...). Kijk of u een herkenbaar dienstvoertuig ziet.
Een politie-inspecteur herkent u aan het uniform met het logo van de politie
(een witte vlam op een blauwe achtergrond). Elke politieambtenaar heeft
een graad- en naamplaatje. Vraag hem steeds zijn identificatiekaart te tonen.
Enkele nuttige tips:
• Boetes of facturen moet u nooit cash betalen.
• Dieven handelen soms in groepen van twee tot drie personen. Dus let
op dat er niemand langs achter binnendringt op het moment dat u aan
de voordeur staat.
• Vermeld op de deurbel alleen uw familienaam (zo is het niet duidelijk
hoeveel personen er wonen)
• Wanneer u alleen thuis bent, doe dan alsof u iemand in huis roept om
te doen geloven dat u niet alleen thuis bent.
• Denk goed na vooraleer u iemand toelaat om naar het toilet te gaan, de
telefoon te gebruiken of om iets te eten of te drinken. Bij twijfel, weiger dan.
• Bel in geen geval naar het nummer dat de bezoeker u geeft: dit kan het
nummer van een kompaan zijn.

Bij verdachte situaties en twijfel, bel de politie via het noodnummer 101!
Meer informatie over diefstal met list: www.besafe.be
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SNELHEIDSMETINGEN FEBRUARI EN MAART
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 februari
Straat

Toegelaten snelheid

Gemiddeld aantal
voertuigen per dag

V85*

% overtredingen

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

175
324
1.074
2.877

41 km/u.
53 km/u.
58 km/u.
47 km/u.

0,3
8
19,5
2,7

Onze-Lieve-Heerstraat (beide richtingen)
Grensstraat (richting Tervuursesteenweg)
Tervuursesteenweg (richting Coigesteenweg)
Karterstraat (beide richtingen)
*V85 is de snelheid die door 85% van de voertuigen niet overschreden wordt.

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

Kerkhoflaan
Diestbrugstraat
Leuvensesteenweg
Molenstraat
Hulstbergstraat
Leuvensesteenweg (februari)
Annonciadenstraat
Kwerpsebaan
Nederokkerzeelsesteenweg
Leuvensesteenweg (maart)

Toegelaten snelheid

Aantal gemeten
voertuigen

Percentage geflitste
voertuigen

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

22
44
1.850
113
205
1.715
52
72
556
872

13,6 %
6,8 %
6,3 %
5,3 %
7,8 %
4%
5,8 %
5,6 %
7,7 %
8,5 %

Flitspalen februari en maart
Straat

Sterrebeeksesteenweg
Wijnegemhofstraat (februari)
Wijnegemhofstraat (maart)

Toegelaten snelheid

Aantal gemeten
voertuigen

Percentage geflitste
voertuigen

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

43.671
46.448
26.092

1%
1%
0,4 %
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Prikbord
HOUD AFSTAND TIJDENS HET WANDELEN, LOPEN EN FIETSEN!
GEMEENTEBESTUUR

Tijdens de coronaperiode wil de gemeente iedereen aanmoedigen om
ondanks de moeilijke omstandigheden zoveel mogelijk in beweging te blijven.
Veel inwoners gaan wandelen, lopen of fietsen. Maar probeer naast de algemene richtlijnen over ‘social distancing’ (kom enkel buiten met uw familie of
maximum per twee, steeds met dezelfde persoon) ook rekening te houden
met andere personen hun kielzog wanneer u in beweging bent.

TOCH INHALEN?
Wanneer u toch iemand wilt inhalen tijdens uw activiteit, dan vertraagt u
uw snelheid en wacht u tot wanneer de situatie het toelaat om in te halen
volgens de opgelegde regels van ‘social distancing’.

Bij fietsen, lopen en zelfs wandelen is het sterk aangeraden om, behalve de
gewenste 1,5 meter afstand te houden, ook naast of schuin achter elkaar te
blijven. En dus niet in de het kielzog te komen, de zone achter een persoon die
ontstaat tijdens het bewegen waardoor de lucht meegetrokken wordt.
Tijdens het sporten of wandelen blijven er dankzij de luchtstroom druppels
achter (door ademen, hoesten, ...) in dit kielzog. Door voldoende afstand te
houden en zeker niet achter elkaar te wandelen of te sporten vermindert de
kans dat u druppels van iemand anders opvangt, wat ook de kans op besmettingen verkleint. Houd dus bij elke activiteit voldoende afstand!

ZITDAGEN AANGIFTES PERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2020 GEANNULEERD
GEMEENTEBESTUUR

Op dinsdag 21 mei, dinsdag 4 juni en donderdag 6 juni waren er in de grote
zaal in GC Colomba drie hulpsessies gepland om Kortenbergse inwoners te
helpen met het invullen van hun personenbelasting aanslagjaar 2020 (inkomstenjaar 2019). Door de coronamaatregelen zijn deze drie zitdagen geannuleerd. Ook in de kantoren van de FOD Financiën is er geen hulp voor het invullen van aangiftes mogelijk. Veel belastingplichtigen zullen een voorstel van
vereenvoudigde aangifte ontvangen en zullen niets moeten doen (als hun
gegevens juist en volledig zijn). Zoals gebruikelijk zullen belastingplichtigen
hun aangiften kunnen indienen (of hun voorstel van vereenvoudigde aangifte
kunnen wijzigen) via Tax-on-web.
Er zijn vier opties om een aangifte in te vullen.
1. U doet uw aangifte via Tax-on-web (MyMinfin): simpel en snel!
Uw aangifte (grotendeels vooraf ingevuld) of uw voorstel van vereenvoudigde aangifte zal beschikbaar zijn in Tax-on-web (MyMinfin)
vanaf begin mei. Hoe krijgt u toegang tot uw aangifte of voorstel van vereenvoudigde aangifte? Ga naar MyMinfin en meld u
aan met ‘itsme’ of met uw identiteitskaart, de pincode en een kaartlezer.
2. U krijgt een voorstel van vereenvoudigde aangifte: u kijkt
na of dit juist en volledig is.
Uw gegevens zijn juist en volledig? U moet niets doen. U zult automatisch uw aanslagbiljet (belastingberekening) ontvangen. Uw

gegevens zijn onjuist of onvolledig? U moet ze corrigeren: ofwel in
Tax-on-web (via MyMinfin), ofwel via het papieren antwoordformulier.
3. U hebt meer informatie of hulp nodig: u kijkt op de website
of maakt een telefonische afspraak (telefoonnummer op de
envelop) om uw aangifte te laten invullen per telefoon.
Vind het antwoord op uw vraag. Raadpleeg de website van de
FOD Financiën. Bel de FOD Financiën op 02 572 57 57 (elke werkdag
van 8.30 tot 17 u.). Laat uw aangifte invullen door de experten
van de FOD Financiën. Bel naar het nummer dat op de envelop van
uw aangifte staat zodra u die ontvangt. U krijgt een afspraak om uw
aangifte te laten invullen per telefoon. Na het invullen per telefoon,
ontvangt u per post een document met de meegedeelde gegevens. U
moet dat document ondertekenen en terugsturen. U zult de indiening
van uw aangifte ook kunnen afronden via Tax-on-web (MyMinfin).
4. U ontvangt uw documenten van de FOD Financiën digitaal
via de eBox.
Maak het uzelf gemakkelijk en ontvang uw documenten van de FOD
Financiën digitaal via de eBox, de digitale en beveiligde ‘brievenbus’ van de
overheid. Activeer uw eBox op doemaardigitaal.be! U krijgt dan een melding
(bijvoorbeeld een e-mail) zodra er een nieuw document beschikbaar is.
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EÉN KEUZEMENU VOOR DE TWEE NOODNUMMERS 112 EN 101
Sinds februari is er in België een keuzemenu voor de noodnummers 112 en 101. In een noodsituatie kunt u zowel 112 als 101 bellen
om één van de drie hulpdiensten (brandweer, ambulance of politie) te bereiken. U wordt in alle gevallen geholpen, ook als u geen
of de verkeerde keuze gemaakt hebt.
Ongeacht of u 112 of 101 belt, laat het keuzemenu u toe om te kiezen welke
hulp u nodig hebt: van de brandweer, de ambulance of de politie. Zodra de
keuze gemaakt is, wordt u in contact gebracht met een operator van de
noodcentrale die onmiddellijk de hulpdiensten kan sturen die u nodig hebt.
Dit keuzemenu maakt het gemakkelijker om in noodsituaties een keuze te
maken en helpt vermijden dat uw oproep wordt doorgeschakeld van 112
naar 101 (of vice versa).

1 KEUZEMENU VOOR DE
2 NOODNUMMERS
In nood?

1

Ter herinnering : in België raadt de FOD Binnenlandse Zaken aan om voor
dringende hulp van een ambulance of de brandweer naar het nummer 112
te bellen. Voor de politie kunt u ook naar 101 bellen. Achter deze twee
nummers gaan twee verschillende noodcentrales met verschillende processen voor de behandeling van noodoproepen schuil: één voor medische
hulp en de brandweer, de andere voor de politie.

101

“ Noodcentrale.
brandweer, druk 1.
Voor ziekenwagen of
druk 2. ”
itie
pol
r
Voo

IN ALLE GEVALLEN WORDT U GEHOLPEN
Indien u niet naar het juiste nummer belt, wordt u doorgeschakeld
naar een operator.
GEBRUIKSVRIENDELIJK
Het keuzemenu is een gebruiksvriendelijk hulpmiddel om u efficiënter en sneller te helpen. Het werkt op een gelijkaardige manier als de
app ‘112 BE’, namelijk door een eenvoudige keuze aan te bieden tussen
ambulance, brandweer of politie voor u een operator aan de lijn krijgt. Als
u een smartphone hebt, kunt u de app ‘112 BE’ ook als alternatief gebruiken voor het keuzemenu.
Dit keuzemenu biedt bellers meer snelheid en efficiëntie.

2
Maak je keuze
3

1

2
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6
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7

*
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ziekenwagen of
brandweer

2

politie

<

|||

In alle gevallen word je geholpen, ook als
je geen of de verkeerde keuze zou maken.

3
Blijf aan de lijn

Meer informatie vindt u op www.112.be/nl/menu.
HOE WERKT HET MENU?
1. Bel naar het noodnummer 112 of 101
2. Luister naar de boodschap :
‘Noodcentrale. Voor ziekenwagen of brandweer, druk 1. Voor politie, druk 2.’
3. Maak uw keuze: 1 of 2
4. Indien u geen keuze maakt, herhaalt de boodschap zich:
‘Voor ziekenwagen of brandweer, druk 1. Voor politie, druk 2.
Blijf aan de lijn. We verbinden u door.’
5. Blijf aan de lijn : een operator zal uw oproep beantwoorden.

Bel en luister
naar de boodschap

Een operator stuurt de hulp die je nodig hebt.

101

www.112.be

Download ook de app “112 BE”
om meteen de hulpdienst te
bereiken die je nodig hebt.
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FEBRUARI EN MAART IN BEELD

Begin februari werd De Kapstok in een nieuw jasje gestoken. De
tweedehandswinkel kreeg onder meer extra kledingrekken en een
tweede pashokje.

Voor de Bib haar deuren moest sluiten omwille van het coronavirus,
konden toch enkele klassen genieten van de Jeugdboekenmaand
met als thema ‘Kunst’ en maakten ze zelf een kunstwerk van armen
en benen.

Tijdens de krokusvakantie werd er carnaval gevierd in de Bib. Bij
carnaval wordt er natuurlijk meteen aan clowns gedacht en waar
treden die op? In het circus, natuurlijk! Wim van ‘Circusstreken’ gaf
een demonstratie van zijn jongleer- en eenwielerkunsten en hielp
de aanwezige kinderen daarna op weg om zelf volleerde jongleurs
te worden.

Zoeklicht · Kortenberg
mei 2020

20

in Kortenberg
ACTIVITEITEN ONDER VOORBEHOUD VAN VERLENGDE CORONAMAATREGELEN
Dit nummer van Zoeklicht werd begin april gemaakt. Dit betekent dat het bij het
ter perse gaan van Zoeklicht nog niet duidelijk was of de maatregelen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan verlengd werden tot een latere datum,
waardoor de hier vermelde activiteiten mogelijk niet kunnen doorgaan. Dit betekent dat je voor alle in dit nummer van Zoeklicht vermelde activiteiten steeds moet
nagaan of deze activiteit wel degelijk zal plaatsvinden.
(Dienst Cultuur)

SAMEN MAKEN WE VAN KORTENBERG HET GROOTSTE OPENLUCHTMUSEUM!
GEMEENTEBESTUUR

Bedenk eens wat een quarantaine zou zijn zonder boeken, films, muziek, ...
In deze speciale tijden helpen kunst en cultuur bij het vinden van ontspanning, genot, afleiding, inspiratie, ...
Om iedereen van dit moois te laten genieten wil de gemeente, samen met haar
inwoners, Kortenberg omtoveren tot het grootste openluchtmuseum van België.
In iedereen schuilt wel een kunstenaar, ook al is het maar een kleine. De
gemeente vraagt haar inwoners om tijdens de coronaperiode een kunstwerk achter het raam, in de voortuin of ergens anders zichtbaar te plaatsen: een schilderij, een gedicht, een tekening, een houtsculptuur, een
bloemschikwerk, een mooie foto, een beeldhouwwerk, een sprei in patchwork, een collage, zelfgemaakte kaarsen, juweeltjes, ...

Ook kinderen kunnen deelnemen. Laat hen kleiwerkjes maken en exposeren in
de voortuin, laat hen met raamstiften het raam veranderen in een reuzegroot
schilderij of laat hen zich uitleven met papier-maché voor een 3D-kunstwerk.
Plaats bij je werk de affiche ‘Openluchtmuseum Kortenberg’ zodat alle
voorbijgangers zien dat jouw werk deel uitmaakt van de collectie. Druk
de affiche af die je vindt op www.kortenberg.be/openluchtmuseum of
vraag een papieren versie aan die via de post opgestuurd wordt via
info@kortenberg.be of 02 755 30 70.
Maak vrijblijvend een foto van je werk en post deze, met vermelding van je
straatnaam, op de Facebookpagina van de cultuurdienst Kortenberg
(https://www.facebook.com/cultuurdienstkortenberg). Zo weten de inwoners alle kunstwerken te vinden. Voeg zeker #openluchtmuseumKortenberg
toe aan al jouw foto’s op Instagram!
Veel plezier gewenst tijdens het creëren of het bezichtigen van de kunstwerken!

Openluchtmuseum
Openluchtmuseum Kortenberg
Kortenberg
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(De Komedie Spelers)

(Edelweis)

KIPPENBAK

APERITIEFCONCERT MOEDERDAG VERPLAATST

De Komedie Spelers organiseren hun jaarlijkse kippenbak! Je kan de kippen
komen afhalen op donderdag 21 mei tussen 9 en 13 u. aan het voetbalterrein in Meerbeek. Je kan je kip op voorhand reserveren via kip@dekomediespelers.be. De kippen zijn te koop voor 8 euro per kip. Je kan ter plaatse
ook nog appelmoes en patatjes kopen indien gewenst.

Edelweis en Moederdag. Edelweis zorgt er al jaren voor dat dit een perfecte
match is.
Helaas ziet Edelweis zich genoodzaakt om - na zoveel trouwe jaren - daar
in 2020 verandering in te brengen gezien deze bizarre COVID-19-periode.
Normaliter speelde Edelweis op zondag 10 mei zijn Aperitiefconcert, waar
je nadien nog kon genieten van een lekkere 'Edelweisiaanse' schotel, maar
dit jaar moet dit dus geannuleerd worden.
Hopelijk is tegen de zomer deze toestand genormaliseerd en dan nodigt
Edelweis jullie allen uit voor een Aperitiefconcert op verplaatsing, namelijk
in het Stadspark te Leuven op zaterdag 18 juli 2020 om 13.30 u. in het
kader van Zomer Concerten georganiseerd door Vlamo en de stad Leuven.
Hopelijk tot dan!

Foto: Claessens
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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.

ALLE ACTIVITEITEN ONDER VOORBEHOUD VAN VERLENGDE CORONAMAATREGELEN
Dit nummer van Zoeklicht werd begin april gemaakt. Dit betekent dat het bij
het ter perse gaan van Zoeklicht nog niet duidelijk was of de maatregelen om
de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan verlengd werden tot een
latere datum, waardoor de hier vermelde activiteiten mogelijk niet kunnen
doorgaan. Dit betekent dat je voor alle in dit nummer van Zoeklicht vermelde
activiteiten steeds moet nagaan of deze activiteit wel degelijk zal plaatsvinden.

Wanneer

Wat

Organisator

Ma 04/05/20, 11/05/20,
18/05/20 en 25/05/20
van 14:00 tot 16:00
Woe 06/05/20
van 13:00 tot 14:00
Zo 17/05/20
van 12:50 tot 20:00

KVLV Everberg wandelt!

KVLV Everberg

Fiets graveren

Gemeente Kortenberg

Het Zwanenmeer,
ballet in Capitole Gent

vtbKultuur Kortenberg

Do 21/05/20
van 09:00 tot 13:00
Di 26/05/20
van 18:00 tot 20:00

Kippenbak

De Komedie Spelers

Bloed geven

Rode Kruis Kortenberg

Waar
Dorpsplein Everberg,
Annonciadenstraat

Info

Kosteloos,
02 757 27 78, kvlveverberg@gmail.com,
www.kvlv-everberg.be
Gemeentelijke Werkplaatsen,
Kosteloos,
Engerstraat 172, Erps-Kwerps tijdelijk verplicht op afspraak: 02 254 11 40
Vertrek OC Berkenhof (autocar) € 64, € 59 leden,
02 759 84 66, kortenberg@vtbkultuur.be,
www.vtbkultuur.be/kortenberg
Voetbalterrein Meerbeek
€ 8,
kip@dekomediespelers.be
Rusthuis O.L.V. Lourdes,
bloed@kortenberg.rodekruis.be
Kammestraat, 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 april gebeuren voor het juninummer, en ten
laatste op 25 mei voor het juli-augustusnummer. 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, Gasparina de Laat en Bart Ver Elst
Druk
IPM printing nv, Rusatiralaan 3, 1083 Ganshoren
Gedrukt op 100% PEFCTM

Praktisch

Het volgende nummer verschijnt rond 1 juni 2020. Alle voorstellen
voor artikels en foto’s moeten ten laatste op 25 april worden ingediend.
Voorstellen voor het juli-augustusnummer van Zoeklicht moeten ten
laatste op 25 mei worden ingediend.
Deze deadline wordt strikt toegepast.
De volgende redactieraad vindt plaats op 30 april 2020 om 13 u. op de
tweede verdieping van het Administratief Centrum. Geïnteresseerden kunnen contact opnemen met de redactie van Zoeklicht als ze de redactieraad
willen bijwonen.

V.U. Dirk Dewolf, Agentschap Zorg en Gezondheid, Koning Albert II-laan 35 bus 33, 1030 Brussel

HET CORONAVIRUS
Hoe kan je een besmetting voorkomen?

Was je handen
regelmatig en grondig
met water en zeep.
Reken zo’n 40 à 60
seconden per wasbeurt.

Hoest of nies
in een papieren
zakdoekje of in de
binnenkant van
je elleboog.

Raak je gezicht zo
weinig mogelijk aan
met je handen.

Gebruik papieren
zakdoekjes en
gooi ze weg in
een afsluitbare
vuilbak.

Vermijd
handen
geven.

Blijf zo veel
mogelijk thuis.
Ziek? Blijf dan in
isolatie.

Vermijd
nauw contact.
Hou voldoende
afstand (1,5 m).

D RA AG Z O R G VO O R J E Z E L F E N Z O O O K VO O R A N D E R E N .

AGENTSCHAP
ZORG &
GEZONDHEID

Meer info op
www.info-coronavirus.be

