
De nieuwe bestuursploeg (CD&V en Open VLD) werkte 
de voorbije maanden hard aan een meerjarenplan voor 
Kortenberg. In dat plan maakt het bestuur duidelijk welke 
ideeën uit de verkiezingsprogramma’s we de volgende 
jaren samen willen realiseren. 

“Deze zomer bevroegen we op markten en op evenementen 
onze inwoners over hun bezorgdheden en dromen voor 
Kortenberg. We kregen heel wat enthousiaste reacties”, 
zegt burgemeester Alexandra Thienpont (CD&V). “Naast 
de persoonlijke contacten met onze inwoners toetsten 
we ook met een online bevraging af of de ideeën in ons 
meerjarenplan overeenstemmen met de noden van de 
Kortenbergenaren.”

Deze inspraakronde vormt het sluitstuk van de opmaak 
van het meerjarenplan. De komende maanden wordt de 
feedback van onze inwoners verwerkt en geïntegreerd in 
het plan. In december zal het meerjarenplan voorgesteld 
worden aan de gemeenteraad.

“Het meerjarenplan is een sterk plan voor de toekomst 
van Kortenberg. Ik ben er zeker van dat we zo samen voor 
een beter en nog 
mooier Kortenberg 
zorgen”, aldus 
Alexandra 
Thienpont.

Burgemeester Alexandra Thienpont aan dé inspiratieplek
 voor participatie in Kortenberg, de Oude Abdij. 
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SPEELPLAATSEN WORDEN GROENE LONGEN
De grijze, stenen speelplaats heeft afgedaan. Zowel De Klimop in Erps-Kwerps als 
De Negensprong in Everberg kozen heel recent voor een schoolspeelplaats van 
de toekomst: groen, gezellig en avontuurlijk. De hulp van Regionaal Landschap 
Dijleland en onze gemeentediensten was hierbij heel erg welkom. 

“Kinderen brengen ongeveer één derde van hun schooldag op de speelplaats 
door. Zij waren mee vragende partij voor meer groen. Onderzoek en ervaring 
wijst uit dat er na een speeltijd in het groen minder ruzies zijn en er meer 
aandacht in de klas is”, zegt schepen van onderwijs Ann Vannerem (CD&V)

“Een avontuurlijke speelplaats, die contact biedt met een stukje natuur is 
tegelijk ook een leerrijke plek voor de kinderen. De Negensprong is zelfs 
een bijvriendelijke school met een zelfgemaakt bijenhotel en bijvriendelijk 
groen. De Klimop zal haar speelplaats delen met o.a. jeugdverenigingen en 
vakantiekampjes. Ook hier nemen leerlingen mee de verantwoordelijkheid voor 
aanplantingen van het groen.”



OP NAAR EEN CONSTRUCTIEVE 
GEMEENTERAAD

Het gemeentebestuur van Kortenberg verzet zich voltallig 
tegen de passage uit het Brussels regeerakkoord met 
betrekking tot de nationale luchthaven Zaventem. Daarin 
stelt het hoofdstedelijk gewest dat rust en levenskwaliteit 
van de Brusselaars van prioritair belang zijn. Ze wil 
daarmee alle overlast afwentelen op de inwoners van 
Vlaams-Brabant. 

“Op 30 juli 2019 overlegden alle Kortenbergse politieke 
partijen in een bijzondere raadscommissie over de 
verontrustende passage in het Brussels regeerakkoord”, 
zegt burgemeester Alexandra Thienpont (CD&V). “Ze zijn 
het er unaniem over eens dat de leefbaarheid in de regio 
en de gezondheid van alle inwoners van belang zijn. De 
geluidshinder van de luchthaven wordt momenteel echter al 
voor meer dan drie kwart afgewenteld op Vlaams-Brabant, 
ten voordele van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. 
Door de claim in het nieuwe Brusselse regeerakkoord 
zou de scheeftrekking alleen maar worden versterkt en 
vergroot. Zowel de verlenging als de herinrichting van de 
landingsbanen zijn voor ons niet aanvaardbaar.”

“De inwoners van Kortenberg en bij uitbreiding van Vlaams-
Brabant zijn niet minderwaardig aan de Brusselaars. We 
erkennen het economisch belang van de luchthaven en de 
werkgelegenheid die de luchthaven met zich meebrengt. Als 
hoofdstad moet Brussel naast de lusten van de luchthaven 
ook een deel van de lasten dragen”, stelt schepen van milieu 
Kristien Goeminne (CD&V).

“De enige optie voor een duurzaam luchthavenbeleid 
met een eerlijke verdeling van de lasten en de lusten en 
een goed evenwicht tussen economie en ecologie, is een 
federale vliegwet, waarin op bindende wijze de vliegroutes, 
de opstijg- en landingsprocedures en de voorwaarden voor 
een objectief onderbouwd luchtverkeersbeleid worden 
vastgelegd”, vult Kristien nog aan. Ze verwijst hierbij 
naar het ‘Minder Hinder plan’ van de gemeente. Tot slot 
benadrukt ze het belang van dialoog en samenwerking 
tussen alle beleidsniveaus, in nauw overleg met de 
betrokken inwoners en met andere stakeholders van de 
luchthaven. 

KORTENBERG EIST DUURZAAM BELEID VOOR 
LUCHTHAVEN ZAVENTEM

Met een open brief maakte de 
raadscommissie dit standpunt ook 
duidelĳ k aan de Brusselse Regering. 

De nieuwe bestuursploeg (CD&V/Open VLD) probeert 
reeds vanaf de start om constructief samen te werken 
met de oppositie. Zo waren we talrijk aanwezig op een 
informatieavond over ruimtelijke ordening, georganiseerd 
door Groen! Daarnaast gaven we ook aan dat we willen 
werk maken van een hondenloopweide in Kortenberg. Dat 
was een programmapunt in bijna alle partijprogramma’s bij 
de gemeenteraadsverkiezingen van oktober 2019. 

“Elk gemeenteraadslid in onze gemeenteraad werd 
democratisch verkozen. We willen iedereen een stem geven 
om constructieve voorstellen te doen”, zegt burgemeester 
Alexandra Thienpont. 

Door de gemeenteraadsleden correct te vergoeden krijgen 
zij de tijd om dossiers voor te bereiden. De presentiegelden 
in Kortenberg liggen in de lijn van de buurgemeenten en 
onder het wettelijk vastgestelde maximum. 

We willen goede, inhoudelijke discussies voeren op de 
gemeenteraad, o.a. door commissies te organiseren over 
complexe dossiers. We hopen dan ook dat alle partijen op 
een serene en ho� elijke manier het debat willen aangaan, 
ook op sociale media!



De Kortenbergenaren verdienen het om in een gezonde 
omgeving te wonen, en dit in de breedste zin van het 
woord. Daarom ondertekent het bestuur, in navolging van 
meer dan 115 andere Vlaamse steden en gemeenten, midden 
september het charter ‘Gezonde Gemeente’.  

“We zullen dat doen tijdens het plantjesweekend van Kom 
op tegen Kanker”, zegt schepen voor gezondheidszorg Wim 
Moons (CD&V). “Met het tekenen van dit gezondheidscharter 
engageren we ons om een samenhangend gezondheidsbeleid 
te voeren. Zo kunnen we bijvoorbeeld inzetten op gezonde 
dranken en voeding op onze scholen. Maar ook het 
organiseren van een rookstopcursus voor het personeel 
behoort tot de mogelijkheden. We denken er ook aan om de 
speeltuintjes rookvrij te maken.”

“Met behulp van een groeimeter kunnen we onszelf evalueren 
rond dit gezondheidsbeleid. Met zoveel zorgdeskundigen in 
het bestuur ben ik er zeker van dat we naar een goed rapport 
zullen streven”,  stelt Wim, die zelf ook apotheker is. 

Het gezondheidsbeleid zal verweven zijn doorheen het totale 
beleid van de gemeente. Je leest begin 2020 meer over de 
concrete acties in het meerjarenplan.

Schepen Wim Moons bijt zich vast in het 
gezondheidsbeleid

De begraafplaatsen van Meerbeek en Everberg kregen in juni 
een langverwachte onderhoudsbeurt.

“De staat van de kerkhoven was jarenlang – terecht – een 
doorn in het oog van de nabestaanden die er het graf van 
een dierbare kwamen bezoeken”, zegt schepen René De 
Becker (CD&V), bevoegd voor de groendienst.

Inmiddels zijn de wandelpaden terug bewandelbaar 
gemaakt, kregen de hagen een trimbeurt en zijn de 
graven opnieuw onkruidvrij (en terug zichtbaar). Via een 
beurtrolsysteem zullen ook deze begraafplaatsen vanaf 
nu regelmatig door de gemeentediensten onderhouden 
worden.

BEGRAAFPLAATSEN MEERBEEK EN EVERBERG
LIGGEN ER OPNIEUW NETJES BĲ 

Schepen René De 
Becker gaat voor 
een duurzaam 
onderhoud van de 
kerkhoven.

KORTENBERG TEKENT
GEZONDHEIDSCHARTER



COLOFON
Heeft u een suggestie voor wat beter kan?
Aarzel niet en ga de conversatie aan!  
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Lees meer nieuws
       OP ONZE WEBSITE

De verschillende bloembakken en plantvakken 
in onze gemeente zijn de afgelopen weken 
gevuld met prachtige bloemen. “Dat is de 
verdienste van onze groendienst”, zegt schepen 
René De Becker (CD&V). “Zij zetten zich elke 
dag in om onze gemeente 
er netjes te laten uitzien. 
Een omgeving die er netjes 
uitziet, zorgt er bijvoorbeeld 
voor dat mensen minder snel 
sluikstorten.” 

“We willen onze prachtige gemeente in de bloemetjes zetten. Letterlijk.” Dat zegt burgemeester Alexandra Thienpont 
(CD&V). “Ook onze inwoners mogen natuurlijk hun steentje bijdragen, want met die prachtige bloemen en planten 
worden onze straten een pak gezelliger.” 

KORTENBERG FLEURT HELEMAAL OP!
(CD&V). “Ook onze inwoners mogen natuurlijk hun steentje bijdragen, want met die prachtige bloemen en planten 

ORANJE CLUB OP 7 NOVEMBER: 
BRUSSELS AIRPORT, HOE MOET DAT VERDER? 

We nodigen in een open debatavond, de ‘Oranje Club’ , verschillende stakeholders uit. Zo proberen 
we Brussels Airport Company, VOKA, het burgerforum, FairFin én iemand met een Brusselse kijk 
rond de tafel te krijgen. Het wordt ongetwijfeld een boeiende debatavond. Zoals steeds kunnen de 
aanwezigen achteraf ook vragen stellen.

Deze avond gaat door op donderdag 7 november in OC De Zolder (Erps-Kwerps) en start om 20u. 
Toegang is gratis. 

Hoe zorg je ervoor dat de aanwezigheid van de luchthaven gedragen blijft door de omwonenden? 
En kan je wel een evenwicht vinden tussen tewerkstelling, natuur, economie en de luchthaven? 

Ereburgemeester Chris Taes (CD&V) schreef een boek over de problematiek én mogelijke 
oplossingen. Nu de regeringsonderhandelingen volop bezig zijn, is het tijd om ook voor dit 
complexe dossier oplossingen te zoeken.


