
Gemeenteraadslid René De Becker draagt de land- en 
tuinbouw een warm hart toe. Dat is zeker geen geheim.” 
Ik ben erg blij met de medewerking van ons 
gemeentebestuur aan twee projecten die de streekidentiteit 
van het Dijleland verder willen uitbouwen en ontwikkelen. 
Het gaat over de projecten ‘Hoeve proeven in het Dijleland’ 
en ‘Pop-up een hoeve’. “ vertelt René.

“Ik weet graag waar en hoe mijn eten geteeld wordt, “zegt René. “ Daarom 
doe ik heel wat van mijn boodschappen bij de lokale boer. Als we moeilijke en 
dure woorden willen gebruiken, spreken we over ‘de korte keten’. Bovendien 
heb ik graag contact met de producent van al dat lekkers.“ 

Zo ontstaat er een vertrouwensband. 
Die komt het imago van de land- en tuinbouw ten goede. 

“En kopen bij de lokale boer heeft nog tal van voordelen”, legt René uit.“ 
Door de voedselketen zo kort mogelijk te houden, worden een aantal 
milieubelastende stappen overgeslagen. Dit is een pluspunt in onze strijd 
tegen de hoge CO2-uitstoot. Ook de consument vaart hier wel bij, want 

kopen bij de boer is goedkoper dan kopen in bv. de supermarkt. Als 
consument krijg je in ruil superverse en kwaliteitsvolle producten recht van 
bij de boer. Bovendien ondersteun je de lokale economie en krijgt de boer 
een eerlijke prijs voor zijn product.”

Deze initiatieven stimuleren de plattelandsontwikkeling. Dat doen we in 
samenwerking met de provincie Vlaams-Brabant producent en consument

Schepenen Ann Vannerem en Kristien Goeminne sporen hun diensten 
aan om de twee projecten op gemeentelijk vlak verder uit te werken. “De 
inwoners van Kortenberg krijgen hierover binnenkort ongetwijfeld meer 
info”, besluit René.

Gemeenteraadslid René De Becker bij de winkel van boer Saelens.

V.l.n.r. Francis Peeters, Kristien Goeminne, Ann Vannerem, 
Chris Taes en René De Becker genieten van een zomerse parkdag. 
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THUIS OP HET PLATTELAND

Een zomer vol ambiance in onze gemeente. 

Verenigingen en buurtcomités hebben weer een 

drukke zomer achter de rug.  

“Dankzij het nieuwe evenementenreglement beschikken organisatoren 

nu over een praktische leidraad om hun activiteiten probleemloos 

voor te bereiden.” Verduidelijkt schepen Ann Vannerem. “Zo kan elk 

evenement veilig en ordelijk verlopen. Wij willen iedereen bedanken 

om voor een zomerse en ontspannen sfeer in Kortenberg te zorgen.”  

Ook voor de vrijetijdsdienst zijn het drukke maanden geweest. 

Er waren natuurlijk de ‘gewone’ speelpleinwerking, de cultuur- en 

sportweken, Kortenberg Feest en de Zomerse Parkdagen. 

Maar voor het eerst organiseerde ze nu ook themakampjes voor 

kleuters in de zomer. De kleine ukkepukken konden dansen rond de 

totempaal in indianenland of  zwemmen tussen walvissen en dolfi jnen 

in de wondere onderwaterwereld. En of  ze ervan genoten... Ook in de 

bibliotheek zomerde het volop. Families met kinderen gingen  op pad 

om de Schat van Vlieg te zoeken. Met de Vlieg-app en een rugzakje 

met attributen konden de kinderen zich twee uur lang uitleven in het 

abdijpark of  bij slecht weer in de bibliotheek. Ook kleine broertjes of  

zusjes konden mee want de wandelzoektocht was buggyproof. 

Dat groot en klein kan genieten van veel zomers 

plezier in onze eigen gemeente is voor CD&V de 

inspanning zeker waard. 

T’ IS WEER VOORBĲ 

DIE MOOIE ZOMER...

COLOFON
Heeft u een suggestie voor wat beter kan?
Aarzel niet en ga de conversatie aan!  

Redactie: Chris Taes, Alexandra Thienpont, Kristien Goeminne 
en Ann Vannerem 

Fotografi e: Hendrik Trappeniers 

VU Bernard Derveaux - Veldstraat 5 - 3078 Everberg

kortenberg.cdenv.be Je kan er ook inschrijven op onze nieuwsbrief!

Lees meer nieuws  

OP ONZE WEBSITE
Het Welzijnshuis organiseert tweewekelijks een 
voedselbedeling dankzij de gulle giften van Bioplanet 
Nossegem. Op de website lees je op welke bijzondere 
manier de cliënten van het Welzijnshuis daar zelf aan 
meewerken. 

De inkomhal van de sporthal van Kortenberg krijgt 
een grondige opfrisbeurt. Je kan nu op onze webstek 
lezen waarom die opfrisbeurt zo broodnodig is. 

In 2012 won CD&V overtuigend de 
gemeenteraadsverkiezingen in Kortenberg. Bijna 1/3 van 
de kiezers kozen voor onze partij. Daardoor konden we 
de leiding nemen binnen het college en het Welzijnshuis 
(het vroegere OCMW).

CD&V Kortenberg voert op dit moment, samen met haar 
coalitiepartner, alle speerpunten uit haar verkiezingsprogramma uit. 
Daarop mag u ons gerust afrekenen. Ook N-VA deed bij het opstellen 
van het bestuursprogramma haar duit in het zakje.

Politiek is een ploegsport en dus realiseert CD&V ook die punten die 
voor coalitiepartner N-VA belangrijk zijn. Op die manier vormen we 
dagelijks een stevige en goed samenhangende bestuursploeg. Het is 
erg belangrijk dat de inbreng van beide partijen erkend en gewaardeerd 
wordt, ook in de communicatie naar de inwoners.

Dat doet CD&V consequent.  Zo vermeldt onze burgemeester op zijn 
blog systematisch welke collega van het schepencollege een bepaald 
agendapunt voorbereidt en verdedigt. Op onze Facebookpagina en op 
de eigen website beklemtonen we dat niet één persoon of  één partij 
eigenmachtig het beleid bepaalt. Elke realisatie is de verdienste van het 
hele gemeentebestuur of  van het hele college. Elke beslissing moet 
gedekt zijn door het voltallige college, niemand speelt ‘cavalier seul’. 

Onze coalitiepartner N-VA, met wie we goed en intens samenwerken, 
hanteert een andere communicatie-aanpak en wekt graag de indruk 
dat alles wat in de gemeente gebeurt, alleen de verdienste van N-VA 
is. Dat klopt natuurlijk niet. Voor CD&V is politiek teamwerk en geen 
egotripperij van een partij of  van een persoon. De gezamenlijke sterkte

van een samenwerking is voor ons minstens even belangrijk als de 
individuele prestaties van politici of  partijen.  Voor CD&V zijn eerlijk 
partnerschap, gedeelde verantwoordelijkheid en gedeelde waardering 
essentieel.  Het is maar dat u, als inwoner van onze gemeente, duidelijk 
weet waarom we niet bij elke mooie realisatie de behoefte voelen om er 
een puur CD&V-etiket op te kleven.  Omdat u wel beter weet.  

Dit standpunt over het verschil in communicatiestrategie tussen 
CD&V en N-VA doet niets af  aan de blijvende goede samenwerking 
tussen de meerderheidspartijen in het belang van alle inwoners van 
onze gemeente.  Maar omdat ‘perceptie’ een belangrijke factor is in de 
communicatiemaatschappij waarin we leven, is het belangrijk even de 
puntjes op de ‘i’ te zetten.  Onze CD&V-mandatarissen werken hard en 
goed en hun inbreng verdient de nodige waardering.

OVER POLITIEK, PARTNERSCHAP 
EN PERCEPTIE.

31% 

CD&V NVA Open VLD GROEN SP.A KNV 
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Ruim vier jaar geleden maakten we werk van een 
ambitieus mobiliteitsplan. Zwaar vervoer maakt 
onze dorpskernen minder leefbaar en is vooral voor 
zwakke weggebruikers onveilig en stresserend. 

“Daarom stelden we met openbare werken en mobiliteit een 
zwaarvervoerplan op. Daarmee proberen we om in 85% van 
de gemeente het doorgaand zwaar verkeer te weren, “ legt 
burgemeester Chris Taes uit. “ Verschillende adviesraden hielpen 
ons om het plan te verbeteren en te verfijnen. “

Het zwaarvervoerplan laat nog slechts één oost-westas toe voor 
doorgaand zwaar vervoer en één noord-zuidas voor de ontsluiting 
van lokaal zwaar verkeer.  In de nabije toekomst zal alleen zwaar 
‘bestemmingsverkeer’ nog welkom zijn in de dorpskernen en in 
de woonstraten. Dat is zwaar verkeer dat leveringen in die straten 
moet uitvoeren.  

Het zwaarvervoerplan houdt rekening met  zowel het 
vrachtwagenverkeer, het openbaar vervoer als het landbouwverkeer 
. Bovendien biedt het actieplan ook een nieuwe aanpak voor het 
laden en lossen van vrachtwagens op de Leuvensesteenweg in 
het centrum van Kortenberg.  Daar zullen specifieke laad- en 
loszones worden voorzien, die ervoor moeten zorgen dat tijdens 
de spitsuren het verkeer niet langer wordt gestremd.   

“ Met het invoeren van het rekeningrijden bestaat de kans 
dat zwaar vervoer sluipwegen zoekt langs dorpskernen of  
woongebieden,” zegt Taes. “ Dankzij dit plan zal daar minder kans 
toe zijn. We zullen met slimme camera’s ook controle kunnen 
uitoefenen op de naleving van het plan.”

We stelden 
samen met 
openbare werken 
en mobiliteit een 
zwaarvervoerplan op.

Chris Taes

We zetten deze keer onze senioren extra in de kijker. Zij 
vertegenwoordigen een belangrijk aandeel van de bevolking in 
ons bestuur. Antoine zorgt voor de ledenwerving en Marc voor het 
secretariaat. , Guido zorgt voor de coördinatie van de verdeling van 
dit blad, Julia is het luisterend oor voor onze senioren in Kortenberg 
en Johan verdiept zich o.a. in de teksten van het congres. Armand is 
dan weer onze vertegenwoordiger van de landbouwers. “Het laatste halfuurtje sluiten de ouders mee aan,” zegt voorzitter van het 

Welzijnshuis Alexandra Thienpont.  “ Op die manier krijgen ze nog meer 
interesse in het schoolwerk van de kinderen.  Bovendien worden ze mee 
ondergedompeld in een Nederlands taalbad. Dit schooljaar gaan we na de 
herfstvakantie opnieuw van start met de Kubusklasjes. Vrijwilligers die onze 
kinderen mee willen begeleiden, zijn van harte welkom,” aldus Alexandra.

Dit eerst Kubusjaar werd op het einde van het schooljaar afgesloten met 
een kriebelbeestjes-wandeling in het Silsombos. 

Een gids van Natuurpunt leerden de kinderen om kriebelbeestjes anders te 
bekijken. Nadien kregen de kinderen een diploma en een leuke geschenktas 
met spelletjes en een doe-boek voor in de zomervakantie. 

“Zonder onze vrijwilligers zou dit project niet mogelijk zijn. Daarom 
zetten wij hun ook in de bloemetjes na de wandeling in het Silsombos, “ 
vertelt Alexandra. “ Dankzij de fi nanciële steun van Kiwanis en de Lions 
Club konden we didactisch materiaal aanschaffen en de leuke afsluitende 
activiteit organiseren. Dat appreciëren we enorm!”

EXTRA KANSEN DANKZĲ  
KUBUSKLASSEN

CD&V KORTENBERG, DA’S TEAMWERK! 

V.l.n.r. Alexandra (voorzittter) en  Hendrik, Marleen en Maria (raadsleden)

Marc Derveaux en Antoine Debien

Het bestuur 
van CD&V 

Kortenberg, 
een hecht 

team!
Johan Christiaens, Guido Lauwerys, Fons Bollen, 

Julia De Coster en Armand Van Tricht

Sommige kinderen kunnen na school nog wat extra 
hulp gebruiken bij het maken van lessen en huiswerk. 
Heel wat vrijwilligers en onderwijzend personeel gaan 
daarom met kinderen van het eerste en tweede leerjaar 
na schooltijd nog even aan de slag. In de Boemerang, De 
Regenboog en Mater Dei werken de kinderen in de ‘Kubusklas’ 
hun huiswerk af. Met een taalspelletje sluiten ze de les leuk af.

ZWAAR VERVOER WEEGT 
MINDER DOOR 


