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Wachtdienst apothekers

Huisvuilkalender

04/06:GORTZ
02/759
Dorpsplein 6, Erps-Kwerps
11:
Weekend: VAN SANNEN 02/759
Leuvensesteenweg 232, Kortenberg
Week: MOONS
02/759
Leuvensesteenweg 343, Kortenberg
18:
VAN DE CASTEELE
02/759
Stationsstraat 8, Kortenberg
25:
LELONG
02/757
Kwerpsebaan 285, Erps-Kwerps

71 81
63 58
72 41
64 27

Wachtdienst tandartsen
Op ZON- en FEESTDAGEN van 10 tot 12 uur en van
14 tot 17 uur kan u terecht op een centraal oproepnummer : 070 - 25 40 40

Wachtdienst dierenartsen
NA TELEFONISCHE AFSPRAAK

THAS
LIEVENS
DECLIPPEL
VANROSSEM
VAN KETS

huisvuil/GFT
PMD/GFT
papier & karton
huisvuil/GFT
GFT/PMD
huisvuil/GFT

Bloedinzameling
Woensdag 23 juni:
Erps-Kwerps: O.C. De Zolder
van 18 tot 20.30 uur

Bij afwezigheid van uw huisarts, kunt u van
zaterdagochtend 8 tot maandagochtend 8 uur,
evenals tijdens de feestdagen, de dokter van wacht
bereiken op het nummer : 02-757 06 72

Dr.
Dr.
Dr.
Dr.
Dr.

01 :
08 :
11 :
15:
22 :
29:

08 00

Wachtdienst huisartsen

31/05
05-06/06
12-13
19-20
26-27

Dinsdag
Dinsdag
Vrijdag
Dinsdag
Dinsdag
Dinsdag

02/731 73 83
02/759 39 21
02/751 76 51
0475/51 78 62
02/720 51 77

Wit-Gele Kruis

(verstrekken van verpleegkundige hulp in Kortenberg,
Zaventem, Kraainem en Wezembeek-Oppem)

NIEUW ADRES: De Walsplein 23—Kortenberg
Telefoon: 02-704 46 30 (24 uur/24)
Kantooruren: elke werkdag van 8 tot 12 uur en van
14 tot 16.45 uur.
Dispensarium: elke werkdag van 14 tot 14.30 uur

Mailadressen &
Telefoonnummers
algemenezaken@kortenberg.be
02-755
onderwijs@kortenberg.be
bibliotheek@kortenberg.be
02-755
burgerlijkestand@kortenberg.be
02-755
burgerzaken@kortenberg.be
containerpark@kortenberg.be
02-757
cultuur@kortenberg.be
02-755
toerisme@kortenberg.be
zoeklicht@kortenberg.be
financien@kortenberg.be
02/755
personeelsdienst@kortenberg.be
02/755
gemeentelijkewerkplaatsen@kortenberg.be
02/759
jeugddienst@kortenberg.be
02/755
sportdienst@kortenberg.be
02/755
ruimtelijkeordening@kortenberg.be
02/755
stedenbouw@kortenberg.be
milieu@kortenberg.be
onthaal@kortenberg.be
02/755
openbarewerken@kortenberg.be
02/755
welzijn@kortenberg.be
02/755
kinderopvang@kortenberg.be
OCMW: info@ocmwkortenberg.be
02/755
PWA: info@midbrab.pwa.be
02/755

22 20
22 90
22 30
06 84
22 80
22 50
22 55
98
22
22
22

28
85
87
60

22 00
22 70
22 86
23 20
23 30

Wachtdiensten allerlei
Elektriciteitspanne (24/24)
Gasreuk (24/24)
Straatlamp stuk (24/24)
of www.straatlampen.be
Waterdienst VMW E/K -EV - ME
Waterdienst IWVB centrum KO
Aquafin noodcentrale
Lokale politie (kantooruren)
Lokale politie (wacht in weekend)
E-mail politie@kortenberg.be

078/35 35 00
0800/65 0 65
0800/63 5 35
016/30 13 40
02/739 52 11
0800/16 603
02/755 23 00
016/28 04 11

Zelfstandigen (RSVZ)
Zitdag op donderdag 17 juni van 9 tot 11 uur
Administratief Centrum (zaal Hensmans) Kortenberg.

Ombudslijn gemeente
registreerapparaat
02/755 22 45
Hier kan u altijd een bericht inspreken of een vraag
stellen. Later wordt u dan gecontacteerd op het
door u vermelde telefoonnummer.

Crisisnummer ‘De Grubbe’

Antwoordapparaat
02/755 22 99
Bij problemen wordt dit nummer onmiddellijk bemand.

Luchthavenhinder

Klachten over nachtelijke of andere hinder van
vliegtuigen kunt u melden aan de ombudsdienst
van de luchthaven.
Tel. 02/206 32 32 - fax. 02/206 32 30
E-mail: raf.debaerdemaeker@mobilit.fgov.be

Zoeklicht juni
BURGEMEESTER
Henri Vannoppen (VLD)
Leuvensesteenweg 839, 3071 Erps-Kwerps
02/759 61 19
henri.vannoppen@kortenberg.be
SCHEPENEN
Johan Vleeracker (GROEN!)
Hertog Jan II laan 45, 3070 Kortenberg
0474/44 58 59
johan.vleeracker@kortenberg.be
Michel De Groote (SP.a)
Haaggatstraat 36, 3071 Erps-Kwerps
02/759 56 37
michel.degroote@kortenberg.be
Erwin Willems (VLD)
Kasteelstraat 43, 3071 Erps-Kwerps
02/759 96 53
erwin.willems@kortenberg.be
Marcel Mesmans (SP.a)
B. Van Kelfstraat 11, 3078 Meerbeek
02/759 74 23
marcel.mesmans@kortenberg.be
Elke Schillebeeckx (GROEN!)
Kerkstraat 19, 3070 Kortenberg
02/757 12 82
elke.schillebeeckx@kortenberg.be
RAADSLEDEN
Paul Goeminne (CD&V)
Annonciadenstraat 38
3078 Everberg
02/759 87 59
goeminne.paul@skynet.be

Chris Taes (CD&V)
Bruulstraat 32
3071 Erps-Kwerps
02/759 62 01
chris.taes@cdenvkortenberg.be

Julia De Coster (CD&V)
Vogelenzangstraat 128
3070 Kortenberg
02/759 55 66
Albert Sommereyns (VLD)
Kwikstraat 56
3078 Everberg
02/759 44 72
Luc Vanbiervliet (Vlaams-Blok)
Erpsestraat 125
3070 Kortenberg
02/759 31 99
Luk.vanBiervliet@pi.be
Ann Outtier-Vannerem (CD&V)
Hofstraat 97
3070 Kortenberg
02/759 43 72
ann.vannerem@cdenvkortenberg.be

Bart Nevens (N-VA)
Prins Van Everbergstraat 6
3078 Everberg
Bart.nevens@pandora.be
Francis Peeters (CD&V)
Kammestraat 14
3071 Erps-Kwerps
02/759 85 12

francis.peeters@cdenvkortenberg.be

Frank Grauls (CD&V)
Dorpsstraat 238
3078 Meerbeek
02/757 29 23
frank.grauls@cdenvkortenberg.be

Irene Penninckx (Vl.-Blok)
Dorpsstraat 27
3078 Meerbeek
02/759 89 97
Bea Verstraeten (VLD)
Patrijzenstraat 11
3078 Everberg
02/757 05 81
Kris Mommens-Vrebos (CD&V)
Hulstbergstraat 20
3078 Meerbeek
02/759 31 37
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kris.vrebos@cdenvkortenberg.be

Linda Vander Elst (VLD)
Blockmansstraat 29/2
3070 Kortenberg
02/251 96 89
Armand Van Tricht (CD&V)
Curegemstraat 48
3071 Erps-Kwerps
02/759 77 73

armand.vantricht@cdenvkortenberg.be

Wim Van Roey onafhankelijke
Wijnegemhofstraat 50
3078 Meerbeek
02/757 01 19
Hendrik Engels (VLD)
Winkelstraat 19
3078 Everberg
02/759 41 14
Maria Brumagne (GROEN!)
Rechtestraat 42
3071 Erps-Kwerps
0476/66 85 07
mia.brumagne@pandora.be

Stef Ryckmans (VLD)
Vogelenzangstraat 26
3070 Kortenberg
02/757 10 50
stef@ryc.be

Marc Thienpont (VLD)
Stationsstraat 6
3070 Kortenberg
02/759 70 96

Colofon
Contactadres Redactie
Dienst Algemene Zaken / Dienst Cultuur
Administratief Centrum
De Walsplein 30
3070 Kortenberg
Tel. 02/755 22 26
E-mail: zoeklicht@kortenberg.be

Medewerking & samenstelling
Bea Cludts, Walter De Brouwer, Nathalie Du Breuil,
Gert Janssens, Freek Rombouts, Elke Schillebeeckx,
Marian Sempels, Bernadette Trappeniers, Willy
Trappeniers, Jeugd en Sportdienst, Dienst Welzijn,
Dienst OCMW, Ann Van Nieuwenhuyzen en Henri
Vannoppen

Druk
Drukkerij Van Erps
Zavelstraat 137 - 3071 Erps-Kwerps

Archief Zoeklicht
U kan al de “oude” afleveringen van Zoeklicht
on line consulteren op www.kortenberg.be/zoeklicht

Praktisch
Het volgende nummer verschijnt rond 1 juli. Alle
artikels
en
foto’s
moeten
uiterlijk
op
donderdag 27 mei binnengeleverd worden.

Gemeenteraad
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Gemeenteraad 3 mei
Spreidingsplan Anciaux
De gemeenteraad keurt unaniem een motie goed
waarbij een herziening wordt geëist van het huidige
spreidingsplan A34 voor de luchthaven om te komen
tot een daadwerkelijk billijke spreiding van zowel de
dag- als de nachtvluchten, zowel bij opstijgbewegingen als bij landingen.
De gemeenteraad machtigt het schepencollege om
een rechtsvordering in te stellen tegen de invoering
van het spreidingsplan A34 en de gemeente te laten
bijstaan door een advocaat.
Meerjarenplan OCMW ‘04-’06 en budget ‘04
Met 13 stemmen voor, 7 tegen en 4 onthoudingen,
geeft de gemeenteraad zijn goedkeuring aan het
meerjarenplan 2004-2006 van het openbaar centrum
voor
maatscha ppelijk
welz ij n.
Er
wordt
kennisgenomen van het budget voor 2004.
Begravingen
Het huishoudelijk reglement op de grafconcessies
wordt aangepast en met algemene stemmen goedgekeurd. Daarnaast wordt ook een belastingsreglement voor ontgravingen goedgekeurd en het
retributiereglement voor grafconcessies en nissen in
het columbarium wordt aangepast.
Subsidiereglement ter bevordering van het
culturele leven in Kortenberg
De raad keurt een reglement goed om erkende
verenigingen, raden en buurtcomités te stimuleren en
te ondersteunen bij het opzetten van culturele
activiteiten in Kortenberg. Het reglement wil tevens
samenwerkingsverbanden stimuleren om zo te komen
tot een kwalitatief en gevarieerd cultureel aanbod.
Voor- en naschoolse kinderopvang
Met ingang van 1 september 2004 zal effectief gestart
worden met het nieuw Initiatief Buitenschoolse
Opvang. Met algemene stemmen worden de tarieven
voor de bijdrage van de ouders aangepast volgens de
richtlijnen van Kind & Gezin.
Politieverordeningen
•
Het
gedeelte
van
de
Erpsestraat,
tussen
Guldendellestraat en de JB Vinckstraat wordt
tijdelijk opengesteld voor het werfverkeer van de
wegeniswerken aan de Engelenstraat en Edegemstraat.
•
In de Mispelarenstraat
wordt uitgezonderd
plaatselijk verkeer ingesteld.
•
In de
C. Schuermanslaan wordt éénrichtingsverkeer ingesteld tussen de Vogelenzangstraat en
de Beekstraat. Het verkeer wordt toegelaten te
rijden
van
de
Beekstraat
naar
de
Vogelenzangstraat.
•
In de Oudebaan en de Dekenijstraat wordt
éénrichtingsverkeer ingevoerd. In de Oudebaan
wordt de rijrichting van de Nederokkerzeelsesteenweg naar de Klapstraat. In de Dekenijstraat wordt
de rijrichting van de Klapstraat naar en tot het

•

•

•

Dorpsplein.
In de Parkstraat wordt éénrichtingsverkeer
ingesteld, zijnde verkeer toegelaten van de
Blockmansstraat naar de Stationsstraat.
De weg nummer 4 in de deelgemeente Everberg,
tussen de Hollestraat en de Kruisborrestraat,
wordt verkeersvrij gemaakt.
In de Vilvoordsebaan en de Oudebaan, tussen de
Kwerpsebaan
en
de
Kouterstraat,
wordt
plaatselijk verkeer ingesteld.

Uitbreiding technische diensten
Het gewijzigde ontwerp voor de verbouwingswerken
aan
de
gemeentelijke
werkplaatsen
wordt
goedgekeurd. De uitgaven worden geraamd op
224.973 euro, inclusief btw.
BPA uitbreiding Guldendelle
De gemeenteraad neemt kennis van het ontwerp
BPA Guldendelle dat zich in de fase van de
adviesronde bevindt.
Er wordt opgemerkt dat:
25%
korting
op
busabonnementen
voor
jongeren, senioren en werklozen, een goed
alternatief zou zijn voor het huidige ‘nultarief’
voor busvervoer op het grondgebied van de
gemeente.
•
De cafetaria van de sporthal van Kortenberg al
veel te lang “voor onbepaalde tijd” gesloten is.
•
Het probleem ligt echter bij de brouwerij die de
cafetaria in concessie heeft.
•
Op de grond van Dry Coningen een voorlopige
parking zou worden voorzien. De uitvoering
hangt echter af van het tijdstip waarop met de
bouw van de serviceflats mag gestart worden.
•
Er dringend duidelijkheid moet komen over de
criteria die zullen worden gebruikt bij de
toewijzing van sociale kavels in de verkaveling
aan de Kammestraat.
•
Er weer sprake is van een uitbreiding van de
jeugdgevangenis in Everberg. Het bestuur krijgt
geen duidelijk antwoord van de minister.
•
De Peperstraat in Erps afbrokkelt. De herstelling
is opgenomen in de algemene planning der
werken. - er nog steeds problemen zijn met het
speelpleintje in Weesbeekdal. De situatie zal
opnieuw onderzocht worden.
•
In
Kortenberg
minstens
één
algemene
toegankelijke bankterminal zou moeten zijn.
•
Er al verschillende ongelukken gebeurden op de
rotonde
Wijnegemhofstraat/Zavelstraat.
Het
college blijft dit herhaaldelijk aanklagen bij …
•

Volgende gemeenteraden:
7 juni
28 juni - 6 september - 4 oktober
8 november en 6 december
De volledige verslagen van de gemeenteraden vindt
u op onze gemeentelijke website:
www.kortenberg.be

Inschrijvingen schooljaar 2004-2005
“de Klimop”
Kwerpsebaan 249
3071 ERPS-KWERPS
02/ 759 64 59
www.deklimop.net

“De Regenboog”
Kloosterstraat 10
3070 KORTENBERG
02/759 60 69
www.de-regenboog.be
Opendeurdag
maandag 30 augustus van 18 tot 20 uur

Info & inschrijvingen
- elke schooldag, van 8.15 tot 17.30 uur

Inschrijvingsdata:
maandag 23 augustus
dinsdag 24 augustus
woensdag 25 augustus
donderdag 26 augustus
vrijdag 27 augustus

- onthaaldag voor jongste kleuters
woensdag 9 juni, van 9.30 tot 11.30 uur
-opendeurdagen:
* vrijdag 25 juni, van 17.30 tot 19 uur
* zaterdag 28 augustus, van 17.30 tot 19.30 uur

telkens van 18 uur tot 20 uur

- tijdens de zomervakantie:
* van 1 juli t.e.m. 6 juli, van 18 tot 19 uur
* van 26 t.e.m. 29 augustus, van 17 tot 19 uur

op andere dagen kan er ingeschreven
worden na telefonische afspraak met
de schooldirecteur, Johan Vandenbergen.

“De Boemerang”
A. Dewitstraat 7
Dorpsstraat 182
3078 MEERBEEK
02/759 63 60
www.deboemerang.info

- of na afspraak: 0474/65 05 60
schooldirecteur: Johan Bryon

“De Negensprong”
Annonciadenstraat 1
3078 EVERBERG
02/ 759 96 22
denegensprong@kortenberg.be

donderdag 1 juli 2004
vrijdag 2 juli 2004
telkens van 17 tot 19 uur

donderdag 1 juli
maandag 23 augustus

lagere school: A. Dewitstraat 7
kleuterschool: Dorpsstraat 182

en tijdens de opendeurdag op
maandag 30 augustus

opendeurdag: zaterdag 28 augustus 2004
van 14 tot 17 uur
op andere dagen kan er ingeschreven
worden na telefonische afspraak met
de schooldirecteur, Ingrid Craessaerts.

telkens van 18 tot 20 uur
op andere dagen kan er ingeschreven
worden na telefonische afspraak met
de schooldirecteur, Jos Devriese.

In al onze scholen is zowel kleuter- als lager onderwijs!
Inlichtingen: dienst onderwijs, tel.: 02/755 22 22

Milieu
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Het spreidingsplan Anciaux:
Kortenberg heeft het gehoord…
Naar aanleiding van de zeer grote toename van
de luchthavenhinder ten gevolge van de
invoering van het spreidingsplan Anciaux werd
er op de gemeenteraad van maandag 3 mei
uitgebreid aandacht geschonken worden aan
dit, voor vele inwoners, slechte plan.

Een afvaardiging van het schepencollege werd
op 24 maart en op 19 april op het kabinet van
Minister van Mobiliteit Anciaux ontvangen. Het
gemeentebestuur heeft er zijn protest tegen het
spreidingsplan overgemaakt met de nodige
argumenten. De minister had oor naar deze
opmerkingen, maar beperkte zich tot het
meedelen van drie zaken:
•
een bijkomend meetpunt zou onderzocht
worden
•
een evaluatie van het plan volgt eind dit jaar
•
de stijgingshoek kan opnieuw bekeken
worden….
Weinig concreets dus.
De volgende zaken zijn ondernomen door het
Gemeentebestuur Kortenberg aangaande het
spreidingsplan:
1.
Opstellen van een motie
* Na overleg met de gemeentelijke commissie
ad hoc luchthaven, met vertegenwoordiging van
alle politieke partijen, werd een motietekst
opgesteld en werd goedgekeurd op de
gemeenteraad d.d. 03/05/2004.
* Inhoudelijk:
- wordt er een herziening geëist van het
huidige spreidingsplan zodat er een billijke
spreiding is van zowel de dag - als de nachtvluchten en dit zowel bij de opstijgbewegingen
als bij de landingen.
- wordt er gevraagd om gedurende minstens
een maand op meerdere plaatsen in Groot Kortenberg, zowel gedurende de dag als s’ nachts,
uitgebreide geluidsmetingen uit te voeren door
een onafhankelijke wetenschappelijke instantie.
- Wordt er geëist dat bij de opmaak van een
nieuw spreidingsplan, de gemeentebesturen uit
de onmiddellijke omgeving van de luchthaven
rechtstreeks betrokken zullen worden.
* De goedgekeurde motie betreffende het
spreidingsplan kan geconsulteerd worden op de

gemeentelijke website: www.kortenberg.be
2. Aanstellen van een raadsman
* Het Gemeentebestuur Kortenberg heeft
advocaat Dirk De Maeseneer aangesteld als
raadsman.
* Momenteel treft deze reeds alle voorbereidingen om een rechtsgeding in te leiden bij de
rechtbank van eerste aanleg te Leuven. Op deze
manier wil het Gemeentebestuur Kortenberg de
minister verplichten het spreidingsplan te
herzien aangezien er een enorme toename is
van gehinderden in de gemeente.
3. Burgerlijke vordering voor de rechtbank
van eerste aanleg te Leuven
* In een rechtsgeding kan een gemeentebestuur
echter niet aanvaard worden als rechtstreeks
belanghebbende partij. Elke inwoner kan zich
echter wel als medeëiser opgeven in deze zaak.
De gemeente zorgt dan voor de juridische
begeleiding en de financiële kant. De door de
gemeente aangestelde raadsman zal dan ook de
belangen van alle inwoners verdedigen die zich
schriftelijk hebben gemeld bij het college.
* Indien u als mede-eiser wil optreden, dan kan
dit door een formeel schrijven gericht aan het
college
van
burgemeester
en
schepen
(schriftelijk of via schepencollege@kortenberg.be)
Dit dient te gebeuren vóór 10 juni 2004. In uw
verzoek stelt u de vraag, voor ondersteuning bij
deze
burgerlijke
vordering,
wegens
de
aantasting van uw nachtrust en de leefkwaliteit
ten gevolge van het spreidingsplan.
* De lijst van de inwoners wordt vervolgens
doorgegeven aan de raadsman en deze
personen zullen uitgenodigd worden.
Melding van klachten
We raden elke inwoner aan om al de mogelijke
klachten/vragen eveneens te stellen aan de
ombudsman van de luchthaven BrusselNationaal. Vermits eind dit jaar het spreidingsplan geëvalueerd wordt, is het van belang dat
zij een volledig overzicht hebben van gehinderde
inwoners.
Nuttige info
* Ombudsdienst Luchthaven Brussel Nationaal
Raf De Baerdemaeker - 02/206 32 76
raf.debaerdemaeker@mobilit.fgov.be
* Raadsman
Advocaat Dirk De Maeseneer - 016/49 80 90
dirk.de.maeseneer@lovius.be
* Milieudienst Kortenberg
Ann Van Nieuwenhuyzen - 02/755.22.18
ann.vannieuwenhuyzen@kortenberg.be
De Walsplein 30 - 3070 Kortenberg

Milieu
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Dag van de compostmeester
zondag 6 juni 2004
Tijdens
deze
dag
worden er vier tuinen
van
de
compostmeesters opengesteld
voor het grote publiek.
Betreffende
de
volgende onderwerpen
kan u meer informatie
bekomen en wat van
belang is, alles ook in
praktijk beleven:

Tuin 1:
Waarheen met je grasmaaisel
•
Voorbeelden van mulching
•
Demonstratie hakselaar
•

Tuin 2:
•
Wat is mulching?
•
Gebruik van compost via mulching
•
Principe van Perma-cultuur
Tuin 3:
•
Groentetuin
volgens
principe
van
vruchtafwisseling
•
Assortiment kleinfruit (mogelijkheid tot aankoop
van stekken)
•
Proeverij (verschillend assortiment: vb. vlierbloesemsiroop)
Tuin 4:
•
Toelichting werking van een compostvat
•
Welke diertjes zijn er aanwezig in de compost?
Gans dit compostgebeuren gaat van start
om 10 uur doorlopend tot 17 uur.

Bespaar tussen 50 en 3.750 euro!!
Op 1 juli 2003 is de volledige vrijmaking van de
energiemarkt in Vlaanderen een feit. Dit heeft een
aantal gevolgen voor de organisatie van de distributie
en levering van energie. Voor het ‘verkopen van
energie’ geldt de vrije concurrentie. Dit betekent dat
alle gezinnen vrij kunnen kiezen bij welke leverancier
ze energie aankopen.
Voor ‘het beheer van de
distributienetten’ is er geen concurrentie. Deze taak
werd opgelegd aan de energie-intercommunales, die
optreden als distributienetbeheerder. Concreet voor
de gemeente Kortenberg betekent dit dat Interleuven
instaat voor het transport van energie over het
distributienet en de uitbouw, het beheer en het
onderhoud van het distributienet.
De
gemengde
intercommunales,
waaronder
Interleuven, hebben besloten een aantal taken
collectief uit te voeren. Zo is GeDIS ontstaan, het
Gem eentelij k
Sam enwer kingsv er ba nd
voor
Distributienetbeheer. Naast de hierboven beschreven
taken, heeft GeDIS ook de verplichting om rationeel
energiegebruik te promoten. Om dit te realiseren
worden premies gegeven voor energiezuinige
installaties en toepassingen.
Vanaf 1 juli 2003
kunnen huishoudelijke elektriciteitsgebruikers in het
gebied van GeDIS een premie ontvangen voor
volgende toepassingen:
Actie

Premie

Vervangen oude ketel door een HR+
ketel

€ 50

Vervangen oude
condensatieketel
Plaatsen
bouw

ketel

condensatieketel

door
bij

een

nieuw-

€ 125
€ 125

Een eerste halte is de inkomhal van het administratief centrum (De Walsplein 30 – 3070 Kortenberg)
van Kortenberg. Hier ontvangt u praktische
informatie zoals een adresoverzicht van de
verschillende
tuinen,
een
assortiment
van
verschillende brochures, mogelijkheid tot bezoek van
een infostand,... Iedereen is vrij te kiezen welke tuin
hij wil bezoeken en in welke volgorde.

Vervangen HR+
condensatieketel

Per tuin is er de mogelijkheid om een wedstrijdlotje
in te vullen en mee te dingen voor ‘compost’prijzen.
Dus hoe meer tuinen er bezocht worden, hoe meer
kans je maakt op een prijs (1 prijs/persoon).

Plaatsen dakisolatie (enkel in bestaande
bouw)

€ 1,25 / m²

Plaatsen muurisolatie (enkel in bestaande bouw)

€ 5 / m²

Ventilatiesysteem met warmterecuperatie

€ 150

Tevens kan je op deze dag een compostvat +
beluchtingstok aanschaffen voor € 16 (in het administratief centrum).
Iedereen is van harte welkom namens de
compostmeesterwerking Kortenberg!!
Indien u meer informatie wenst betreffende dit
gebeuren
of
andere
vragen
heeft
inzake
composteren, dan kan u steeds contact opnemen
met Ann Van Nieuwenhuyzen (02/755 22 18).

ketel

door

een

Zonneboiler
(min € 625, max 3750)

€ 75/m²

Warmtepomp
(afhankelijk van kVA)
Vervanging enkel
isolerend glas

glas

€ 125

min € 250,
max € 2.112
door

super-

€ 10 / m²

REG-audit

€ 50

Planadvies bij nieuwbouw of verbouwing

€ 75

De premies kunnen aangevraagd worden door het
invullen van een aanvraagformulier. De formulieren
zijn beschikbaar op de website van GeDIS of kunnen
aangevraagd worden op onderstaand telefoonnummer
of emailadres. Ook voor meer info. omtrent premies
voor ondernemingen en lokale besturen kan u terecht
op de website: www.gedis.be - 078/35 35 34

Milieu
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Mulchmaaien
Wil je graag een behoorlijke grasoppervlakte
behouden en toch weinig of geen grasmaaisel
produceren? De mulchmaaier of recyclergrasmachine is voor jou de ideale oplossing.
Tegenwoordig vind je dit type grasmaaier in het
gamma van bijna ieder merk. Het is een toestel
dat zodanig is gebouwd dat het gemaaide gras
volledig wordt verpulverd en vervolgens tussen
de
grasmat
wordt
teruggeblazen.
Het
fijngesnipperde maaisel komt tussen de
grasprietjes op de bodem terecht waar het een
dunne mulchlaag vormt, vandaar de naam. Met
de mulchmaaier heb je dus gewoon geen
maaisel meer. Het verteert ter plaatse en geeft
zijn voedingsstoffen terug aan de bodem en het
gras. Zeker bij mulchmaaiers is het van belang
voldoende hoog te maaien (4 à 5 cm) zodat de
grasmat het verpulverde gras volledig kan
opnemen en verwerken.

Sinds kort erkent de Vlaamse overheid dit ook
en subsidieert onder bepaalde voorwaarden
aanleg en onderhoud van een hoogstamboomgaard.
Voor
aanplant
van hoogstamfruitbomen van
oude
rassen
ontvang je € 20
per
boom,
gespreid over 5
jaar.
Voor
onderhoud van
een
reeds
bestaande boomgaard krijg je een tegemoetkoming van € 10 per boom, eveneens gespreid
over 5 jaar.
Deze subsidie mag gecombineerd worden met
bestaande gemeentelijke initiatieven.
Wens je gebruik te maken van deze mogelijkheid? Neem dan tijdens de kantooruren contact
op met de boomgaardenstichting die, omwille
van haar kennis ter zake, instaat als loket voor
deze Vlaamse steunmaatregel en je ongetwijfeld
kan vertellen of en hoe je in aanmerking komt
voor deze subsidie

Mulchmaaiers bestaan zowat in lichte als zware
uitvoering, zowel elektrisch aangedreven als
met een benzinemotor. Sommige merken
bieden de mogelijkheid om toch eenvoudig en
snel een opvangbak aan de machine te
monteren. Wanneer je dus wegens slechte
weersomstandigheden
of
vakantie
enkele
weken niet aan maaien toe bent geraakt, kan je
het maaisel voor één keer op de ‘klassieke’
wijze opvangen.
De voordelen van mulchmaaien
• Tijdwinst
• Geen afval
• Minder bemesten
Aandachtspunten
• maaifrequentie
• het gras moet (vrij) droog zijn
• grasmaaier reinigen na iedere beurt

Vlaamse subsidies voor
hoogstamboomgaarden
Bezitters van een hoogstamboomgaard weten
ongetwijfeld al langer dat zowel de boomgaard
als de oude fruitrassen bijdragen tot het behoud van de genetische diversiteit en een mooi
landschap in Vlaanderen.

Adresgegevens
Nationale Boomgaardenstichting v.z.w.
Leopold-III-straat 8
3724 Vliermaal - Kortessem
Tel. 012/391188 - Fax 012/747438
Website: www.boomgaardenstichting.be

Foto’s voorpagina Zoeklicht gezocht!
Heb jij prachtige foto’s waarvan jij denkt dat ze
uitermate geschikt zijn voor de voorpagina van
ons gemeentelijk infoblad? Het kan!
Stuur de digitale foto’s via e-mail naar
zoeklicht@kortenberg.be
Omwille van technische redenen vragen wij
foto’s van 3 megapixel of beter.

OCMW
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Wenskaarten voor alle
gelegenheden

Wilt u graag uw beste
wensen overbrengen met een
persoonlijke tint? Weet u niet
hoe eraan te beginnen of leert u gewoon graag een
aantal zaken bij. Dan beiden wij u hiervoor de
perfecte gelegenheid.
Wat?
Het lokaal dienstencentrum Dry Coningen organiseert
op donderdag 17 juni (13.30 tot 16 uur) een crea
-namiddag waar u wenskaarten leert maken voor alle
gelegenheden.
Het
wordt
een
ontspannende
namiddag waar er u een aantal technieken zullen
aangeleerd
worden.
Het
worden
eenvoudige
wenskaarten met uw persoonlijke tint.
Prijs?
Per persoon vragen wij een bijdrage van € 4 voor de
aankoop van materialen.
Waar?
De activiteit zal plaatsvinden in het Berkenhof.
Wat meebrengen?
- Karton als onderlegger (bijvoorbeeld de achterkant
van teken- of cursusblok), vod, fijn schaartje,
gewone schaar, potlood, gom, lat, pincet, prikmat of
muismat.
- Indien in bezit: pouseu, stempels, fantasieschaar.
Meer info?
Indien u geïnteresseerd bent en u wil inschrijven of
graag meer info wenst kan u terecht bij de centrumleider: Geert Gevers, De Walsplein 30, Kortenberg,
02/755 23 24, geert.gevers@ocmwkortenberg.be.
Modeshow voor
mannen en vrouwen
Op dinsdag 1 juni organiseert
het ldc Dry Coningen een
modeshow in samenwerking
met Myriam Confectie. Zij
heeft al eerder modeshows gedaan in andere
dienstencentra. Er zal kleding en schoenen
gedefileerd worden voor zowel mannen als vrouwen.
Iedereen is welkom voor een leuke babbel, een
drankje en tevens is er de mogelijkheid tot aankoop
van de kleding met eventuele kortingen. De
modeshow zal starten om 14.30 uur, voordien is er
de wekelijkse warme maaltijd van het dienstencentrum, voor € 5 kan u genieten van een volledig
menu (drankje, soep, hoofdgerecht, nagerecht en
koffie). Voor de maaltijd dient u zich in te schrijven
vóór 27 mei 2004 bij Geert Gevers (zie hieronder)
Praktisch:
- Waar: Berkenhof, Beekstraat 25, 3070 Kortenberg
(grote zaal).
- Meer info of inschrijvingen: Geert Gevers, De Walsplein 30, 3070 Kortenberg, Tel. 02/755 23 24,
e-mail: geert.gevers@ocmwkortenberg.be
- Prijs: gratis
- Wanneer: dinsdag 1 juni 2004 vanaf 14.30 uur.

Behoefteonderzoek 55-plussers
in verwerkingsfase
In november startte het lokaal
dienstencentrum Dry Coningen
met een behoefteonderzoek bij de
55-plussers van Kortenberg en
deelgemeenten. Het onderzoek
gebeurde door Katrijn Beelen een
derdejaarsstudente maatschappelijk werk van de
Erasmushogeschool te Brussel.
In de eerste fase heeft zij uit alle 75-plussers van
Kortenberg een selectie gemaakt van 60 personen.
Bij deze mensen is zij persoonlijk de enquête gaan
afnemen in de vorm van een huisbezoek.
De tweede fase startte in januari. De schriftelijke
enquêtes werden bedeeld aan alle 55-plussers van
Kortenberg, Erps-Kwerps, Meerbeek en Everberg. Zij
konden deze invullen en terug binnenbrengen op de
verschillende inzamelingspunten, zowel bij handelaars
als in het administratief centrum van Kortenberg tot
19 maart 2004. De respons was zeer goed, 16%
heeft de enquête terugbezorgd (10 % is al voldoende
om een representatief beeld te verkrijgen).
Momenteel worden de gegevens van de terugbezorgde enquêtes verwerkt. Aan de hand van deze
gegevens zal het dienstencentrum nagaan op welke
manier zij hun werking beter kunnen afstellen op de
noden en wensen van de 55-plussers.
In september zullen de resultaten van dit onderzoek
gepubliceerd worden in het zoeklicht. Indien er
mensen zijn die geen enquête hebben ontvangen en
toch nog graag de enquête zouden willen invullen,
kunnen zij hiervoor terecht bij Geert Gevers, De
Walsplein 30, 3070 Kortenberg, 02/755 23 24 of op
e-mail: geert.gevers@ocmwkortenberg.be.

Warme maaltijd in Meerbeek
Elke dinsdag wordt er door het lokaal dienstencentrum Dry Coningen in het Berkenhof warme
maaltijden georganiseerd.
Binnenkort organiseert het LDC eenmalig deze warme
maaltijden in Meerbeek. Via deze weg willen wij u
graag kennis laten maken met onze werking en nodigen wij u graag uit voor al onze andere activiteiten en
natuurlijk de warme maaltijden in het Berkenhof.
Iedereen is welkom zowel de inwoners van Meerbeek
als mensen uit de andere gemeenten. Mensen die
reeds bekend zijn met onze werking zijn eveneens
welkom. Graag willen wij er een gezellig samenzijn
van maken in een sfeer waar iedereen zich goed
voelt. U kan komen voor een leuke babbel, de
gezelligheid, de aangename sfeer of gewoon voor het
lekkere eten en tevens moet u zelf niet koken. Tegen
een betaling van € 5 krijgt u een drankje, soep,
hoofdgerecht, nagerecht en koffie. Lijkt het je wat,
aarzel dan zeker niet om je in te schrijven, heb je nog
vragen dan mag je steeds contact opnemen met de
centrumleider: Geert Gevers, De Walsplein 30,
Kortenberg, 02/75523 24, e-mail
geert.gevers@ocmwkortenberg.be
Iedereen is van harte welkom op donderdag
3 juni 2004 tussen 12 en 15 uur in zaal Atrium
in de Dorpsstraat 177 te Meerbeek.

OCMW

10
OCMW Kortenberg heeft
een bejaardenwoning vrij staan!
De 9 bejaardenwoningen, gelegen Curegemstraat te
3071 Kortenberg, worden beheerd door het OCMW
van Kortenberg. Het is gelegen dicht bij het centrum
van de deelgemeente Erps-Kwerps.
De bejaardenwoningen staan open voor ouderen die
omwille van diverse redenen niet meer in hun eigen
huis willen/kunnen blijven maar toch nog voldoende
zelfredzaam zijn. In principe komen enkel bejaarden
in aanmerking, zowel alleenstaanden als samenwonenden, die geen actieve beroepsbezigheid meer
uitoefenen en de leeftijd van 65 jaar bereikt hebben.
Elke aanvraag
wordt individueel onderzocht en
behandeld door de verantwoordelijke van de dienst
huisvesting. Concreet dient u een aanvraag in bij de
dagelijks verantwoordelijke van de bejaardenwoningen, die uw dossier onderzoekt.
De personen die een aanvraag indienen moeten
aan volgende vereisten voldoen:
Op het ogenblik dat de aanvraag tot een bejaardenwoning wordt ingediend:
1. Gedomicilieerd zijn te Kortenberg en er effectief
wonen
of
indien
men
niet
te
Kortenberg
gedomicilieerd is:
- vroeger 20 jaar (deze periode hoeft niet aaneengesloten te zijn) gedomicilieerd geweest zijn te
Kortenberg en er effectief gewoond hebben of
kinderen hebben die reeds 10 jaar te Kortenberg
gedomicilieerd zijn en er effectief wonen.
2. De leeftijd van 65 jaar bereikt hebben.
3. Eigendom:
De
aanvragers
mogen
over
eigendommen
beschikken, maar er wordt rekening mee gehouden
voor het berekenen van het inkomen. Het kadastraal
inkomen van het eigendom wordt in rekening
gebracht voor de berekening van de inkomsten en dit
tot 5 jaar na de verkoop van het eigendom.
De aanvragers mogen bij de toewijzing van een
woning, eigenaar zijn van een eigendom, maar deze
moet binnen 1 maand te koop gesteld worden en
binnen de 6 maanden na de toewijzing verkocht
worden (een bewijsje van de compromis volstaat, de
effectieve verkoopsakte moet nog niet ondertekend
zijn).
4. Inkomen:
Voor het bekomen van een woning moeten de
aanvragers voldoen aan een bepaalde inkomensgrens. Indien men een hoger inkomen heeft, komt
men niet in aanmerking voor de woningen. Indien de
aanvrager huurgelden optrekt via hun eigendommen,
wordt dit ook in rekening gebracht. Het huidig
gezamenlijk belastbaar inkomen wordt verhoogd met
de huurgelden. De basisbedragen inzake het
inkomen worden jaarlijks herzien door het Vlaams
ministerie, departement Huisvesting. De actuele
inkomensgrenzen voor een toewijzing zijn:

Alleenstaande: € 16.261
Gehuwden en samenwonenden: € 24.391
De basisbedragen worden verhoogd met € 1.356 per
persoon ten laste.
Indien de persoon ten laste voor minstens 66%
gehandicapt is, wordt er rekening gehouden met €
2.712/persoon ten laste. Om dit bewijs te staven
vragen we een attest van invaliditeit.
•
•

Wachtlijst
Iedereen die aan bovenvermelde voorwaarden
voldoet en waarvan de verantwoordelijke van de
dienst huisvesting het dossier heeft onderzocht, komt
op de wachtlijst terecht.
Indien u interesse heeft, kan u zich steeds inschrijven
op de wachtlijst. Meer info kan u verkrijgen bij Eva
Fredrix 02/755 23 23.

Opstarten centrumraad
Het lokaal dienstencentrum startte in 2002 met zijn
activiteiten, ondertussen zijn we in kortenberg geen
onbekende meer. Zo organiseren we elke dinsdag een
warme maaltijden in het Berkenhof, daarnaast
organiseren we verschillende vormingen, zoals
Engelse en Franse les, infomomenten over de meest
uiteenlopende zaken. In de toekomst zouden we
graag onze werking uitbreiden, een goede samenwerking opbouwen met andere verenigingen en onze
centrumraad opstarten.
Voor de opstart van onze centrumraad zoeken we
mensen met: ideeën, mensen uit het verenigingsleven, gebruikers van het dienstencentrum enz…
Wat is de centrumraad?
De centrumraad is de motor van het lokaal
dienstencentrum. We hebben uw ideeën nodig om
onze werking verder uit te bouwen en nieuwe
activiteiten op te starten.
Als lid van de centrumraad kan u op eigen initiatief
of op verzoek van de centrumleider advies uitbrengen
over de werking van het dienstencentrum. Volgens
het decreet moet de centrumraad minstens 1 maal
per semester samenkomen, graag zouden wij hier
een grotere frequentie aan geven. Wij zouden graag
tweemaandelijks samenkomen, omdat we zo leden
van de centrumraad beter kunnen betrekken in onze
werking en u als lid ook beter weet waarmee we
bezig zijn.
De vergaderingen van de centrumraad worden steeds
voorgezeten door de centrumleider (Geert Gevers) en
zal uit minimum 8 personen bestaan.
Als lid van de centrumraad kan u adviezen uitbrengen
over de algemene werking, activiteiten, het beleid.
Adviezen naar de gemeente toe enz…
Wanneer?
Op donderdag 17 juni 2004 tussen 10 en 11 uur zal
er een infovoormiddag plaatsvinden in het Berkenhof
en zal tevens de oprichting van de centrumraad
plaatsvinden.
Als u meer info wenst of je hebt interesse neem dan
zeker contact op met de centrumleider Geert Gevers,
De Walsplein 30, 3070 Kortenberg, 02/755 23 24,
e-mail: geert.gevers@ocmwkortenberg.be

Ontwikkelingssamenwerking
Suriname in blauw (deel 2)

Vorige maand kreeg u al wat te lezen over onze
zustergemeente Blauwgrond. Dit keer maakt u
kennis met o.m. de gemeenteraad en een paar
scholen.
Dinsdag
Om 15 uur pikt An – een Vlaamse die hier al vijf
jaar woont en Kortenberg zowat vertegenwoordigt - ons op om een rondrit door het
ressort Blauwgrond te maken. – een tocht over
veelal zanderige wegen met onnoemelijk veel
valkuilen waar alleen een jeepwagen zonder
problemen overheen kan. Blauwgrond blijkt
veel kleiner in oppervlakte dan Kortenberg
maar telt wel bijna het dubbel aantal inwoners,
al weet hier niemand precies of het er nu 40 of
50.000 zijn. Ook het beeldcontrast overvalt je
dadelijk: soms verbazend mooie villa’s in
oud-koloniale stijl en twee straten verder
tientallen wat je bij ons eerder onbewoonbaar
verklaarde woningen zou noemen. Rijk en arm,
stinkend rijk en straatarm wonen hier
nauwelijks gescheiden van elkaar.
Hiertussen huren An en haar echtgenoot een
middelwoning, netjes onderhouden en met een
leuk tuintje en twee geadopteerde straathonden
er rond. Tot onze grote verbazing betalen ze
hier 400 dollar voor, zeg maar evenveel euro of
16 duizend oude Belgische franken – een klein
fortuin voor de modale Surinaamse leerkracht
basisschool die nauwelijks meer verdient per
maand.
Het gebouwtje van de ressortraad (hetzelfde als
onze gemeenteraad) – eigenlijk is het de locatie
van
het
districtsbestuur
dat
ze
voor
vergaderingen mag gebruiken – zit al aardig vol
als we stipt om 19 uur arriveren. Vijftien van de
17 leden zijn vanavond aanwezig, samen met
de politiecommissaris en twee mensen van de
buurtwacht Tourtonne. Onder voorzitterschap
van Lydia houden we een reguliere ressortraad
met de gewone agenda – let wel: de raad
vergadert elke week en een schepencollege
kennen ze hier niet. Al zijn de vergaderingen

11

openbaar zoals de gemeenteraad bij ons,
publiek is er niet. Hoofdpunt op de agenda is
natuurlijk onze aanwezigheid: zelf word ik
gemakshalve voorgesteld als wethouder (het
equivalent in Nederland voor schepen bij ons)
van
onderwijs,
jeugd
en
ontwikkelingssamenwerking; Freek stelt zich voor als de
gemeenteambtenaar van cultuur en de stedenband. Onze aanwezigheid maakt echt indruk,
vooral als we duidelijk maken dat wij
Kortenbergenaren van hen heel wat kunnen
leren. En dat is ook zo: hier hebben we in amper
2 dagen ervaren wat een multiculturele
samenleving echt betekent. Hier leven indianen,
bosnegers, creolen, javanen, hindoestanen,
chinezen vredig samen; hier staat de roomskatholieke
kerk
broederlijk
naast
een
hindoetempel; hier zitten op de islamitische
lagere school meer kinderen met een andere
religie
dan
echte
moslims.
Andere
agendapunten: de relaties met de pers,
criminaliteit in de buurt, de ziekte van een
raadslid
en
traditiegetrouw
de
onmacht
tegenover het centrale bestuur dat de middelen
heeft maar niks doet.
Na de obligate groepsfoto wordt er met een
suikerzoet groen drankje afscheid genomen.

Woensdag
Dit wordt opnieuw een dag van hollen door
Paramaribo-centrum en het ressort Blauwgrond,
van IMEAO, de centrale school waarin onze
computerklas gehuisvest wordt naar het
computerbedrijfje CARIBU dat voor hard- en
software heeft gezorgd en het onderhoud op
zich gaat nemen.
Commercieel directeur Etienne geeft ons een
korte, boeiende intro over hun werking en
daarna krijgen we een vreemde rondleiding in
hun bedrijf: de eeuwenoude joodse synagoge
van
Paramaribo
die
ze
knap
hebben
gerestaureerd en waarvan de religieuze inboedel
verhuisd is naar een synagoge in Miami…
In de namiddag gaan we lekker eten bij An,
waar haar Javaanse
vriendin
voor
ons
lekkere bami heeft
klaargemaakt.
En
daarna bezoeken we
de stad Paramaribo.
Walter De Brouwer

Prikbord
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Laat je fiets GRATIS
graveren
Tijdens de maand juni is er
uitzonderlijk
geen
dag
voorzien om je fiets te laten
graveren. Maar in juli zijn we terug van de partij!
Lees dan ook aandachtig de Zoeklicht van juli om te
weten waar en wanneer je terecht kan met je fiets.
Voor meer informatie kan je steeds terecht op de
milieudienst bij Nathalie Du Breuil – 02/755 22 65.

Gratis huisvuilzakken voor
gepensioneerden, weduwen &
weduwnaars, wezen en invaliden
De gepensioneerden, weduwen/weduwnaars, wezen
en invaliden die tijdens de zitdagen in april een aanvraag hebben ingediend en geen negatief antwoord
kregen, kunnen hun gratis huisvuilzakken afhalen op
de volgende data:
Maandag 28 juni:
MEERBEEK: Cultuurcentrum van 14 tot 16 uur
Dinsdag 29 juni:
ERPS-KWERPS: Sporthal van 13.30 tot 16 uur
Woensdag 30 juni:
EVERBERG: Feestzaal van 10 tot 12 uur
Vanaf donderdag 1 juli:
KORTENBERG: Administratief Centrum: dienst
Burgerzaken. Maandag tot vrijdag van 9 tot 11.45 u.
Nog geen aanvraag gedaan? Dat kan nog altijd tot
1 oktober 2004 op de dienst Burgerzaken
(info: 02/755 22 42)
De politiezone HerKo gaat
over tot de aanwerving van:
een klusjesman (M / V)
Er is geen specifiek diploma vereist voor deze betrekking. De kandidaat wordt aangeworven onder de
voorwaarden van het Gescostatuut.
De klusjesman zal o.a. belast worden met:
•
kleine herstellingswerken aan de politiegebouwen
•
onderhoudswerken in de tuin
•
onderhoudstaken aan de voertuigen en materiaal
•
aanbieden van de voertuigen aan een garage voor
herstelling, een rijbewijs niveau B is dus noodzakelijk.
•
koerierdiensten
•
kleine herstellingen waar geen grondige technische
kennis voor vereist is.
•
plaats van het werk: Kortenberg
Wij bieden:
•
salaris overeenkomstig de schalen van het
Calogpersoneel niveau D-contract van onbepaalde
duur
•
een soepel werkrooster
•
een aangename en positieve werksfeer

Sollicitaties en inlichtingen:
Politiezone HerKo - Commissaris Marc Meelberghs
Dewalsplein 30 - 3070 Kortenberg - 02/755 23 04
Sollicitatiedossier:
Het sollicitatiedossier dient volgende documenten te
bevatten:
•
sollicitatiebrief, eventueel met CV komt voor het
Gescostatuut
•
attest van goed gedrag en zeden
•
fotokopij rijbewijs B
•
attest waaruit blijkt dat de kandidaat in aanmerking komt voor het Gesco-statuut.

Zitdagen voor het invullen van de aangiftes
in de personenbelasting aanslagjaar 2004
De Belastingdienst, controle Zaventem, zal op
onderstaande data zitdagen houden in onze gemeente voor het invullen van de aangiftes in de personenbelasting, aanslagjaar 2004:
•
Kortenberg: zaal Hensmans, Administratief
Centrum, De Walsplein 30 - donderdag 10 juni van
9 tot 12 uur en van 13 tot 15 uur.
•
Everberg-Meerbeek: ontmoetingscentrum Everberg, Gemeentehuisstraat 11 - woensdag 16 juni
van 9 tot 12 uur
•
Erps-Kwerps: sporthal, Oudebaan 14 - donderdag 17 juni van 9 tot 12 uur en van 13 tot 15 uur
Om het invullen van de aangiftes zo correct en vlot
mogelijk te laten verlopen moeten alle vereiste stukken meegebracht worden. Deze stukken kunnen onder meer bestaan uit:
•
alle inkomstenfiches van 2003;
•
strookje van het in 2003 ontvangen vakantiegeld;
•
aanslagbiljet in de onroerende voorheffing 2003;
•
eenmalige fiscale vrijstellingsattesten van de
hypothecaire leningen en levensverzekeringscontracten afgesloten in het jaar 2003;
•
betalingsbewijzen van levensverzekeringspremies,
kapitaalsaflossingen, intresten en onderhoudsgelden;
•
attesten van betaling van kosten voor kinderopvang, pensioensparen, PWA-cheques;
•
strookjes van de in 2003 gedane voorafbetalingen;
•
opgave van de werkelijke beroepskosten indien
hiervoor geopteerd werd.
U kan uiteraard eveneens terecht in het kantoor van
deze belastingsdienst, Hoogstraat 19 bus 11, 1930
Zaventem en dit elke werkdag van 9 tot 12 uur.
Vacature jobstudent(e) speelpleinen
Student(e) pedagogische opleiding 2de jaar of
beschikken of brevet hoofdmonitor of minstens drie
jaar ervaring speelpleinen.
Coördineren van het monitorenteam, stressbestendig
en inventief zijn, contactpersoon voor de ouders en
speelpleinkinderen, beperkt financieel luik beheren.
Opsturen van CV vóór vrijdag 4 juni 2004 naar
Gemeentebestuur Kortenberg, t.a.v. de personeelsdienst, De Walsplein 30, 3070 Kortenberg

Prikbord
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Met een vol karretje heerlijk toffe belevenissen kom
je elke avond weer thuis!!!

Wil je af en toe, een week, een langere
periode of één of twee weekends in de maand,
kusjes voor het slapengaan, kindertekeningen op de
ij s k a s t ,
d e u g d n ie t e r ij
in
de
je
t u in ,
gegiechel op de badkamer, pretoogjes in je huis, …
dan moet je bij de Kinderdienst zijn!
Wij zoeken opvang voor kinderen die het thuis niet
zo
gemakkelijk
hebben.
Wij
willen
deze
kinderen
graag
een
beetje
kinderplezier
gunnen. Bij de opvang van kinderen sta je er niet
a lle e n
voor,
de
K in d e r d ie n s t
v o o r z ie t
begeleiding.
Sta je daar voor open en woon je in Vlaams-Brabant
of Brussel, bel naar 02/289 72 70 of e-mail naar
kinderdienst@skynet.be
Voor
meer
info
kan
je
terecht
op
www.kinderdienst.be of kan je langskomen op één
van onze infoavonden.
VZW Kinderdienst van Teledienst
Kogelstraat 24 - 1000 Brussel
Maandag tot vrijdag: 9 tot 13 uur
en 13.30 tot 17 uur.

Kinderclub
Octopus
Het hangt al een beetje in
de lucht… de zomer! Dat
betekent
ook
“DE
ZOMERVAKANTIE” JOEPIE!

Bij de Geko’s (6 tot 12 jaar)
is het thema “VREEMDE WEZENS”!?
De vraag is: “Wie is er een
beetje
vreemd?”
De
mensen of de dieren? Wij
nemen ze allemaal onder de
loep!
We
beginnen
en
eindigen met onszelf door
spelletjes, knutsels… en gaan
dan terug naar de “wezens”
uit het verleden zoals dino’s, Romeinen, ridders,…
Ook hier zijn weer allerlei knutsel en kookactiviteiten.
Om er eentje uit te pikken: We koken dinodrollen om
daarna lekker op te smullen?! Ook de volwassenen
komen aan de beurt en al de dieren. Zowel die op de
grond, in het water, als in de lucht!
Het wordt weer ongetwijfeld een vakantie vol leuke
activiteiten. Wil je er meer over weten en meedoen,
vraag dan onze Octopuskrant aan via 02/757 00 05 of
loop even bij ons (Octopus of kinderdagverblijf) langs
in de Kerkhoflaan 28 in Kortenberg.
Hopelijk zijn jullie dan ook van de partij voor alweer
een geweldige vakantie vol kei-coole activiteiten.

Er op uit...
Bent u op zoek naar een leuk weekendverblijf of arrangement?
Wilt
u
ontsnappen
aan
de
dagelijkse sleur en eens lekker ontspannen? Dan zullen de brochures “Vlaanderen Vakantieland” &
“Toeristische
Attracties
2004”
u
zeker
interesseren.
U

In onze kinderclub Octopus
wordt alles klaar gemaakt
om er weer een super
leuke, coole, geweldige
vakantie van te maken.
Spettertjes (2,5 tot 6 jaar) wat horen we daar…?
TING TING TINGELING…
Neen het is niet de ijscokar die er aan komt… TING
TING TINGELING…!
Spetters,
alle
kleuters
van
Kortenberg
en
omgeving (tussen 2,5 en 6 jaar )… hou
jullie klaar, want de grote vakantie is in
aantocht en dan zijn er in de “superwinkeltjes” van
Octopus.
Superkoopjes
voor
jullie
allemaal!Iedere week trekken we een ander winkeltje
in om er de leukste, grappigste
en meest
knotsgekke dingen te zoeken. Zo hebben we de dierenwinkel, de bakker, de slager, de bloemenwinkel,
de boekenwinkel en het reuzesuperwarenhuis.
TING TING TINGELING daar gaat de winkeldeurbel
al… kleuters hou je klaar en ga mee op superkleuterkoopjestocht !!!

kan beide publicaties gratis bekomen op
de Dienst voor Toerisme, De Walsplein 30,
Kortenberg, 02/755.22.80, toerisme@kortenberg.be

Data politieraden Herko
Donderdag 17 juni 2004 te Kortenberg
Donderdag 23 september 2004 te Herent
Donderdag 23 december 2004 te Kortenberg
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Van gemeentehuis en gemeenteschool
Meerbeek tot Ontmoetingscentrum Atrium
De oudste school van
Meerbeek lag naast
de Sint-Antoniuskerk.
In 1839 was het nog
slechts
een
ruïne:
“Het gebouw hetwelk
sedert meer dan een
eeuw
voor
school
dient, is thans niet
meer dan een puinhoop, zijnde een deel der muren
en het dak ingestort”. In 1837 huurde de gemeente
een kamer in de herberg van Janneken Vandenschrieck
in
de
Dorpsstraat.
Daar
zou
de
gemeenteraad gehouden worden en daar zouden de
gemeentearchieven bewaard blijven. Daar kwam
protest tegen van Jan-Frans Van den Weyngaert, die
eerste schepen was en burgemeester ad interim.
Deze vestigde het gemeentehuis in zijn eigen woning
in de Dorpsstraat. Het werd een halve burgeroorlog
en op 11 februari 1837 kreeg Meerbeek zelf het
bezoek van arrondissementscommissaris Jean de
Man d’Attenrode om een einde te stellen aan de
gemeentehuizenoorlog. In 1837 werd Antoon Van
Meerbeeck tot burgemeester benoemd. Hij bewoonde
het pachthof van Gobber in de Put. Hij besliste dat
de herberg Vandenschrieck dan toch gemeentehuis
zou worden. Voor onderwijs was er in de gemeenteraad weinig interesse, tenzij van gemeenteraadslid
Joseph Brouwers. Hij was geneesheer en woonde in
de pastorie, waar zijn broer pastoor was. In 1837
schreef hij een brief aan de gouverneur van Brabant
om een nieuwe raadszaal en een gemeenteschool te
bouwen. Raar maar waar: de gouverneur van
Brabant kwam naar Meerbeek. Hij zag de oude
school naast de kerk in een ‘allerellendigste
toestand’. Hij beloofde subsidies, maar het bleef bij
beloften. In 1842 werd Petrus Bulens gemeenteonderwijzer. Men noemde hem ‘Pikke de Meester’. Hij
gaf les in de woning van zijn vader, de herberg Vandenschrieck, waar ook de gemeenteraad verzamelde.
In 1857 huurde de gemeente een deel van de herberg Van Bruystegem op de hoek van de Constant
Cludtsstraat en de Dorpsstraat. De huurprijs was 75
BEF per jaar. Van Bruystegem moest het schoollokaal witten in september. Met de twee kermissen
mocht hij het schoollokaal als danszaal gebruiken.
Besluit van het verhaal: voor 1863 bleef het maar bij
huren van krotwoningen of delen van herbergen.
Meerbeek bezat geen eigen gemeentehuis en geen
eigen schoolgebouw.
In 1863 kwam daarin verandering. De gemeente
kocht een stuk grond op de hoek van de Engelbert
Moensstraat (de Lange Weg of de Ezelsweg) en van
de Dorpsstraat. Deze grond was eigendom van
Engelbert
Vrebos
of
‘pachter
Ingeles’,
die
burgemeester van Meerbeek was van 1882 tot 1886.
Het gemeentehuis met de gemeenteschool werden
gebouwd onder burgemeester Jan-Frans Van
Meerbeeck of Jan-Cis, die Meerbeek bestuurde van
1855 tot 1872. Er was toen nog geen fanfarestrijd in
Meerbeek. Jan-Frans Van Meerbeeck bewoonde het
pachthof van de oude Maire achteraan in de

Historiek
Engelbert Moensstraat. De architect van het gebouw
was Van Arenbergh, de provinciale architect van
Brabant, een vrijmetselaar, die een luxueuze woning
had in de Blijde Inkomstraat te Leuven. Het schoollokaal was afgestemd op 120 leerlingen. Er was dus
slechts één klas, want er was ook maar één
onderwijzer. De gemeenteonderwijzer woonde gratis
in het gemeentehuis: Jan Tuts van 1863 tot 1870,
Frans Lievens van 1870 tot 1887, Petrus Emilius Van
Meerbeeck, Felix Godts en Francis Vanderstappen.
Rond 1930 lag de woning van de hoofdonderwijzer
tegen de Dorpsstraat. Daarachter tegen de E. Moensstraat lagen twee klaslokalen (de huidige cafetaria en
het fanfarelokaal). Naast het schoolhuis had men het
gemeentehuis (de ingang en de huidige toiletten). Dit
omvatte een bureel en een archief. Hier was ook de
trouw- en raadszaal. Jarenlang was het gemeentehuis
het strijdveld tussen de twee Meeerbeekse fanfares:
De Jonge Fanfare of de ‘Sussen’ gesticht in 1872 en
De Ware Vrienden of de ‘Duvelen’, gesticht in 1874.
Verschillende burgemeesters volgden elkaar op:
Alexius Vanderhulst van 1872 tot 1882 (Duvel),
Engelbert Vrebos van 1882 tot 1886, Petrus-Josephus
Vrebos van 1886 tot 1887 (Sus), Jan-Frans De Coster
van 1888 tot 1907 (eerst Sus, later Duvel), Louis
Storms van 1907 tot 1932 (Sus), Karel Van Kelf van
1932 tot 1946 (Duvel) en zijn zoon Louis Van Kelf van
1947 tot 1976 (Duvel). In 1944-45 bezetten de
Engelse soldaten de jongensschool, waar ze hun
keuken vestigden. De indeling van het gemeentehuis
werd nog enkele malen gewijzigd, wanneer het
gebouw niet meer bewoond werd.
In 1972 was de basisschool te Meerbeek gemengd
geworden en verhuisde naar de gebouwen van de
vroegere vrije meisjesschool in de Alfons De
Witstraat. Er kwam nu heel wat plaats vrij. In 1976
werd de speelplaats of de ‘koer’ van de gemeenteschool overdekt en zo ontstond de feestzaal van
Meerbeek. De feestzaal was één van de laatste
beslissingen van het zelfstandige Meerbeek onder
burgemeester Louis Van Kelf.
In 1988 werden het gemeentehuis en de feestzaal
omgebouwd tot het Cultureel Centrum van Meerbeek.
Dit werd officieel geopend door burgemeester Dr.
Henri Vannoppen op 17 juni 1989. Het Comité 1.000
jaar Meerbeek schonk toen drie schilderijen van
kunstschilder Felix Stroobants voor de versiering van
de cafetaria: de Vijfwegenboom, de pastorie en de
kerk van Meerbeek. De naam Cultureel Centrum van
Meerbeek werd onlangs veranderd in Ontmoetingscentrum Atrium. Wat ooit het politiek strijdveld
tussen Sussen en Duvelen was is nu een vreedzaam
oord van cultureel en verenigingsleven geworden met
een sterke nadruk op de toneelaccommodatie.
Dr. Henri Vannoppen

Erfgoedhuis Kortenberg VZW
Adres: Dorpsplein 16, 3071 Erps-Kwerps
Open: donderdag 10 juni 2004 van 18 tot 20 uur
Europese jumelage van heemkringen op 27 juni
Het Erfgoedhuis Kortenberg VZW sectie CultuurHistorische Vereniging van Erps-Kwerps verzustert
voor de 4de maal met de heemkring ‘Op die Dunghen ‘
uit Den Dungen bij ‘s Hertogenbosch in Nederland op
zondag 27 juni.
Voor meer info: 02/759 61 19

Fietspromotiecampagne

“Met Belgerinkel naar de Winkel”
Op zaterdag 8 mei 2004 start (BBL) Bond Beter Leefmilieu in samenwerking met
(UNIZO) Unie van Zelfstandige Ondernemers en de gemeente Kortenberg terug de
campagne “Met Belgerinkel naar de Winkel”. Deze actie is om het fietsen naar de
winkel aan te moedigen en eindigt op woensdag 30 juni 2004.
Het is eenvoudig deelnemen. Telkens u op de fiets springt voor een aankoop krijgt
u een stempel op je spaarkaart. Deze zijn te bekomen bij de deelnemende
handelaars, de marktkramers en de gemeentelijke diensten van het Administratief
Centrum (herkenbaar aan de affiche). Je mag zo vaak deelnemen als gewenst en
een onbeperkt aantal spaarkaarten laten afstempelen. De gestempelde spaarkaarten kan men inleveren in de voorziene inzameldoos. Door een loting op het
einde maak je kans aanlokkelijke prijzen te winnen.
De winnaars zullen bekendgemaakt worden via een grote affiche bij de
deelnemende handelaren en zo weet je ook onmiddellijk in welke winkel je de
prijs kan afhalen. Tevens zullen de winnaars in Zoeklicht verschijnen.
Fietsen is milieuvriendelijk en gezond. Met de fiets naar de winkel om de hoek is
tevens één van de oplossingen om de handelszaken bereikbaar en toegankelijk te
maken voor iedereen.
Tijdens de campagne kan iedereen op een speelse manier de mogelijkheden van
de fiets ontdekken en daarmee zelfs een prijs winnen. Voor mensen die anders ook
al fietsen is het eens een extra beloning. Extra, inderdaad, want fietsen heeft veel
voordelen!
Wist je dat een half uur fietsen per dag je fit maakt? Fietsen is ook veel goedkoper
dan autorijden: 5 kilometer autorijden kost immers evenveel als een groot
gesneden brood. Fietsen kost niets.
Dus: met de fiets om boodschappen gaan is de boodschap!

Gemeentebestuur Kortenberg

Fiets van 8 mei tot 30 juni 2004 en win een mooie prijs.
Fiets vanaf 1 juli 2004 voor altijd en win een duurzame, leefbare omgeving!

Fietspromotiecampagne

“Met Belgerinkel naar de Winkel”

(vervolg)

1 superhoofdprijs ~ fiets ter waarde van € 600 gesponsord door:
Handelaar
Nv. Willems-Tecno

Adres

Sponsoring

Leuvensesteenweg 157, 3070 Kortenberg

€ 100

Groenten en Fruit ‘t Primeurtje

Craenenplein 8, 3070 Kortenberg

€ 100

Keurslagerij Guido

Leuvensesteenweg 218, 3070 Kortenberg

€ 100

Gemeentelijke Adviesraad voor
Mobiliteit & Verkeersveiligheid

De Walsplein 30, 3070 Kortenberg

€ 100

Marktkramers

De Walsplein 30, 3070 Kortenberg

€ 100

Gemeentebestuur

De Walsplein 30, 3070 Kortenberg

€ 100

sponsoring 2de tot 8ste hoofdprijs ~ waardebon ter waarde van € 50
te besteden bij de deelnemende handelaar
Handelaar
PROXY DELHAIZE

Adres
Sint-Antoniusstraat 22, 3078 Meerbeek

Bvba Kleding FANNES

Leuvensesteenweg 282, 3070 Kortenberg

Fietsen – Hometrainers VERHELST

Lodewijk Maesstraat 31, 3070 Kortenberg

Lingeriezaak CLOSE TO YOUR BODY

Craenenplein 6, 3070 Kortenberg

OSV - ORTHOPEDISCHE SCHOENTECHNIEK

Stationsstraat 38, 3070 Kortenberg

Kapsalon CLUDTS

Brouwerijstraat 25, 3070 Kortenberg

Dierenverzorging ADISHAH

Leuvensesteenweg 220, 3070 Kortenberg

waardebon ter waarde van € 20 af te halen
bij de deelnemende handelaren
Handelaar

Adres

Damesfashion ECLIPS

Leuvensesteenweg 359, 3070 Kortenberg

PROLINE SYSTEMS

Erpsestraat 93, 3070 Kortenberg

SUPERETTE DELHAIZE

Dorpsplein 20, 3071 Erps-Kwerps

Kapsalon WIM

Kruisstraat 60, 3078 Everberg

Apotheek BIOPHARM

Stationsstraat 8, 3070 Kortenberg

COIFFLOT

Europastraat 3, 3078 Everberg

SCHOETERS

Kapellestraat 44, 3070 Kortenberg

Apotheek SANNEN

Leuvensesteenweg 232, 3070 Kortenberg

Nv. Apotheek MOONS-MASSONNET

Leuvensesteenweg 343, 3070 Kortenberg

Dagbladhandel KARTER

Lodewijk Maesstraat 30, 3070 Kortenberg

Dagbladhandel EDDY REULENS

Kruisstraat 74, 3078 Everberg

Fijnslagerij RENÉ & JO

Leuvensesteenweg 311, 3070 Kortenberg

Kapsalon CAPRI

Zavelstraat 6, 3071 Erps-Kwerps

Bvba RENE LECLERCQ

Kruisstraat 32 & 26, 3078 Everberg

Dagbladhandel DE ZAVEL

Zavelstraat 6, 3071 Erps-Kwerps

Man’s kapper GIL

Leuvensesteenweg 315, 3070 Kortenberg

Schoonheidsinstituurt CLANDES

Kouterstraat 51, 3071 Erps-Kwerps

Dierenspeciaalzaak RONSMANS

Kruisstraat 134, 3070 Kortenberg

’T BIEZEKE

Constant Cludtsstraat 13, 3078 Meerbeek

Glace GERMAIN

Diestbrugstraat 13, 3071 Erps-Kwerps

BEENHOUWERIJ JOËL Vannetelbosch

Brouwerijstraat 15, 3070 Kortenberg

DE ZOETE ZONDE

De Walsplein 35, 3070 Kortenberg

