
Het klimaatactieplan van onze gemeente krijgt stilaan vorm. 
De overstromingen en periodes van grote hitte bewijzen dat 
er nood is aan zo’n plan. 

“Kortenberg moet tegen 2030 minder C02 de lucht insturen. 
We mikken op een vermindering van 40%”, zegt schepen van 
milieu Kristien Goeminne “Om dat doel te bereiken, moeten we 
allemaal samenwerken. De voorbije maanden postten tientallen 
inwoners waardevolle ideeën rond energie, duurzaamheid en 
mobiliteit op ons participatieplatform.”

“Daar gaan we de komende maanden mee aan de slag”, vult 
gemeenteraadslid Hendrik Trappeniers aan. “Tijdens een 
‘klimaatcafé’ brainstormden inwoners, gemeenteraadsleden 
en adviesraden in verschillende discussiegroepjes. Zij werken 
de wilde, enthousiaste ideeën uit tot concrete en haalbare 
acties. De kindergemeenteraad deed hetzelfde met een 
klimaatworkshop op één van haar vergaderingen. Daarna schrijft 
de gemeente het plan uit en kunnen we tot actie overgaan.”

Benieuwd naar de fantastische ideeën? Bezoek dan de website www.voluitkortenberg.be
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KORTENBERG SCHRĲ FT AMBITIEUS 
KLIMAATPLAN

Een gezonde geest zit in een gezond lichaam. Daarom 
zorgen we voor heel wat laagdrempelige initiatieven die 
onze inwoners aan het bewegen krijgen.

“Een beweegroute in het centrum van Kortenberg 
houdt jong en oud in vorm. Die route is ongeveer een 
kilometer lang. Je vindt langs de route 15 bordjes 
waarop oefeningen worden uitgelegd. Alle opdrachten 
hebben drie verschillende niveaus zodat ze voor 
iedereen uitdagend zijn”, vertelt schepen Wim Moons.

“Dankzij onze beweegcoach krijgen mensen met een verhoogde kans op gezondheidsrisico’s een duwtje in 
de rug om meer te bewegen. Deze professionele coach stelt, na verwijzing van de huisarts, een beweegplan 
op. Op die manier kan iedereen een haalbaar traject krijgen om te blijven bewegen”, vult gemeenteraadslid 
Tine Vanneste aan.

De Watergroep wil graag een groot wateronthardingscentrum in 
Meerbeek. De installatie zou komen op de plaats waar nu ook al 
60 000 m3 wordt opgeslagen.

“Een actiecomité verzamelde samen met de gemeente meer dan 
400 bezwaarschriften tegen de ontwikkeling van dit project”, 
zegt Hendrik Trappeniers, voorzitter van de gemeentelijke 
commissie Ruimtelijke Ordening “We hadden, net als heel wat 
inwoners, onze bedenkingen bij de impact op het waardevol 
landschap. Daarom gaven we als gemeente ook een negatief 
advies voor de bouw van dit waterproductiecentrum. We 
willen trouwens het actiecomité uitdrukkelijk bedanken voor haar inzet.”

“Het is goed dat De Watergroep investeert in zachter water”, vult schepen Kristien Goeminne aan. 
“Maar uiteindelijk zouden onze inwoners toch nog een waterontharder moeten plaatsen. 
We vinden het een gemiste kans dat De Watergroep niet eerst in dialoog ging met de buurt en de 
gemeente. We willen het prachtige landschap in deelgemeente Meerbeek behouden.“

“Sinds september zijn de dorpsrestaurants in De Klok (wekelijks) en 
Berkenhof (tweewekelijks) terug open”, zegt BCSD-voorzitter Wim 
Moons. “Onze inwoners kunnen er terecht voor een betaalbare maaltijd. 
Het is ook een ontmoetingsplek waar je nieuwe vrienden kan maken. En 
de afwas … die moet je voor één keer niet zelf doen.”
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GEEN REDEN MEER 
OM STIL TE ZITTEN

BERKENHOF OPENDE DE DEUREN
De voorbije maanden werd er hard gewerkt aan het nieuwe 
Berkenhof. De verenigingen kunnen vanaf nu het nieuwe 
ontmoetingscentrum gebruiken”, zegt schepen Ann Vannerem 
(CD&V). “Ze maken gebruik van de industriële keuken, een ruime 
feestzaal en een kleine podiumzaal mét tribune. In deze zaal vinden 
lezingen, optredens en repetities van verenigingen plaats.”

“We zijn tevreden dat onze verenigingen binnenkort in een uiterst 
energiezuinig en goed geïsoleerd gebouw terecht kunnen. De 
zonnepanelen aan de voorzijde van het gebouw wekken alvast een 
deel van de elektriciteit op” besluit Marie-Jeanne De Coster.

Waar inwoners samen dingen doen, ontstaat er een 
hechte buurt. Daardoor kunnen mensen ook op elkaar 
rekenen als er een probleem is.

“Daarom laten we onze inwoners in verschillende 
projecten participeren,” zegt burgemeester Alexandra 
Thienpont. “Zo kan je binnenkort een boekenruilkast 
plaatsen in jouw eigen buurt. De gemeente zorgt 
voor de aankoop en de plaatsing. De peters of meters 
vullen de boekenkast en melden problemen aan de 
gemeente. Gebruikte boeken krijgen op deze manier 
een tweede leven.”

“Inwoners met groene vingers kunnen dan weer 
perkjes of plantvakken van bomen onderhouden 
en mee aanplanten. Op die manier geven we de 
Kortenbergenaar de kans om zijn wijk of straat 
helemaal op te fl euren. We vragen wel om dat 
met bijvriendelijke, inheemse planten te doen,” 
zegt Hendrik Trappeniers, “Kleine perkjes zijn heel 
belangrijk voor vlinders en solitaire bijen. De kosten 
van het plantgoed kunnen voor een deel terugbetaald 
worden aan de initiatiefnemers.”

“Een zitbank zorgt er voor dat mensen samen gezellig 
praten of uitrusten tijdens een wandeling. 

Wanneer inwoners 
van een wijk of 
straat een goede 
locatie kennen 
voor een nieuwe 
zitbank, kunnen 
ze daarvoor een 
aanvraag doen. Er 
kan ook een gravure 
aangebracht worden 
met een gedicht 
of tekst,”vertelt 
Francis Peeters. Op 
de dorpspleinen zijn 
picknicktafels zeker 
nuttig.

PARTICIPATIE VERSTERKT 
WĲ KEN EN BUURTEN

VACCINATIES CORONA, 
MISSIE GESLAAGD
De vaccinatiegraad van de volwassen 
bevolking in Kortenberg is bijzonder hoog. Het 
vaccinatiecentrum verhuist nu naar een kleinere 
vergaderzaal.

“Meer dan 90 procent van de volwassenen liet zich 
vaccineren. Dat is een bijzonder goed resultaat 
en het draagt bij aan het herwinnen van onze 
vrijheid”, zegt burgemeester Alexandra Thienpont . 
“Heel wat vrijwilligers, artsen en verpleegkundigen 
hebben zich ingezet om ook in Kortenberg een 
succesvolle vaccinatiecampagne te voeren. We 
willen hen daar nog eens extra voor bedanken.”

“Het was voor onze inwoners bijzonder eenvoudig 
om zich te laten vaccineren. Het vaccinatiecentrum 
lag immers in het centrum van Kortenberg. Dankzij 

verschillende ‘kom-maar-
af’-dagen konden we nog 
extra mensen overtuigen 
om zich te laten 
vaccineren. Sinds begin 
september sporten de 
gebruikers al terug 
in de infrastructuur”, 
vult gemeenteraadslid 
Gabriëla Langmans aan.

“Die sporters kunnen nu zowel de mini-hall als 
de sporthal opnieuw gebruiken. De sporthal 
werd al eerder terug beschikbaar gesteld. Onze 
sportverenigingen verdienen het zeker en vast om 
terug op hun vertrouwde plek te kunnen sporten.”

WATERONTHARDINGSCENTRUM 
MEERBEEK KRĲ GT NEGATIEF ADVIES

DORPSRESTAURANTS TERUG VAN START
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Onze leerlingen moeten in de best mogelijke omstandigheden les 
krijgen. Daarom investeren we ook in onze verschillende scholen.

“Ook De Regenboog in Kortenberg kwam aan de beurt”, zegt schepen 
Ann Vannerem. “Tijdens de zomermaanden werd er hard gewerkt aan 
het dak van deze school. Daarmee is de insijpeling van regen verleden 
tijd. De roofi ng werd volledig vervangen door kwalitatieve EPDM 
(dakbedekking). “

“Naast de dakbedekking zorgden we er ook voor dat het dak extra 
geïsoleerd werd. Zo houden we de energiefactuur laag”, licht Ann toe. 
“Bovendien stoten we minder C02 uit en we tro� en voorbereidingen 
om extra zonnepanelen op het dak te leggen.”

“Begin september namen we ook nieuwe klascontainers in gebruik. Op 
die manier zitten alle leerlingen terug samen op één plaats. Tot vorig 
schooljaar moest een zesde leerjaar altijd naar Berkenhof om les te 
volgen en die situatie was niet optimaal”, vult Erna Abeloos aan. “Deze 
klassen zijn bovendien toegankelijk voor rolstoelgebruikers.”

Ook de toiletten op de speelplaats zijn aan vernieuwing toe. De 
renovatie van die toiletten start binnenkort. Ondertussen wordt er een 
container met sanitaire voorzieningen geplaatst als alternatief.

“Elk sluikstort is er één te veel”, zegt schepen René De 
Becker “Onze inwoners storen zich terecht aan het afval dat 
onze pleinen, straten en trage wegen ontsiert. Bovendien 
betalen zij wel netjes hun bijdrage voor het verwerken van 
afval. De arbeiders van de gemeente moeten dan weer 
opdraven voor het opkuisen van deze rommel. Daarom 
beslisten we om camera’s in te zetten. Op die manier hopen 
we daders te ontmoedigen. Wie gepakt wordt, riskeert een 
hoge boete.”

“Tijdens een proefperiode zullen we op verschillende 
‘hotspots’ camera’s hangen. De GPDR-wetgeving verplicht 
ons ook om die camera’s aan te kondigen. Zowel ‘s nachts 
als overdag fi lmen we mensen met slechte bedoelingen. De 
speciale technologie zorgt ervoor dat we de inbreuk én de 
ruime omgeving in beeld brengen. Dat gebeurt haarscherp, 
ook ‘s nachts. Na de proefperiode zullen we evalueren of de 
camera’s verder ingezet worden”, vervolgt René “In Erps-
Kwerps werden alvast vier daders betrapt.”

In 2020 werden er heel wat sluikstorten gemeld aan de gemeente. Het gaat om gemiddeld 1 geval per dag.

CAMERA’S VERHOGEN 
PAKKANS SLUIKSTORTERS
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In het voorjaar werkte de gemeente 
Kortenberg hard aan rookvrije speeltuinen en 
schoolomgevingen. De Kortenbergse scholen 
werden daar ook in betrokken.

“We willen de huidige generatie kinderen 
rookvrij laten opgroeien”, zegt BSCD-lid Erna 
Abeloos. “Dat doen we door hun omgeving 
rookvrij te maken. Zo willen we in de buurt van 
scholen en speeltuinen het roken ontmoedigen. 
Tabaksrook is niet enkel schadelijk voor 
volwassenen, maar zeker ook voor kinderen.”

“Onze kindergemeenteraad was meteen 
enthousiast over het idee om speelomgevingen rookvrij 

te maken,” vervolgt gemeenteraadslid Jonas Piot “Zij stelden voor om een tekenwedstrijd uit te 
schrijven in onze lagere scholen om deze actie in de kijker te plaatsen. Heel wat kinderen namen daaraan 
deel. Van de winnende tekeningen werden plaktattoos gemaakt. Die werden daarna in de scholen verdeeld.”

“We maken gebruik van signalisatieborden om de rookvrije omgevingen aan te duiden,” vult BSCD-lid 
Marleen Poels aan “Ook voor de de e-sigaret is er trouwens geen plaats waar kinderen spelen en leren. 
We hopen dat kinderen door deze acties zelf minder zullen roken. Zij kopiëren vaak het gedrag van 
volwassenen. Want zien roken, doet ook roken.”

De Kortenbergenaar kan zijn eigen boeket 
met veldbloemen samenstellen. Dat kan 
op het terrein naast het containerpark in 
de Noodbosweg.

 “Deze plukweide is één van de acties 
die onze gemeente helemaal moet 
opfl euren”, zeg schepen Kristien 
Goeminne. “Onze inwoners kunnen 
hier terecht om gratis een boeket 
veldbloemen te komen plukken. 
We vragen wel om dat te beperken tot 10 
bloemen per plukbeurt. Zo krijgt iedereen de kans om een 
boeketje samen te stellen. Je brengt best een scherp, proper mes mee en een 
emmer met water.”

“Onze groendienst zet al langer haar beste beentje voor om onze gemeente te bebloemen en van bijvriendelijke planten 
te voorzien. De groenarbeiders investeerden o.a. heel wat tijd in het aanleggen van prairietuinen. In die perkjes groeien er 
het hele jaar door planten en bloemen. Deze plukweide is een mooie aanvulling op al het groen in onze gemeente”, vult 
gemeenteraadslid Hendrik Trappeniers aan.

“Ook onze bijen genieten mee van deze plukweide”, vervolgt Kristien. De bloemen zorgen voor het nodige voedsel voor de 
bijen. Die nuttige diertjes hebben we dan weer nodig voor de bestuiving van heel wat gewassen.” 

SPEELTUINEN EN
SCHOLEN ROOKVRĲ 

We willen van Kortenberg een gemeente 
maken waar het tof is om te leven en te 
ontspannen.

“Een street-art-kunstenaar maakte een 
gigantische muurschildering op de muur 

van de sporthal van Kortenberg. We 
vroegen onze inwoners om een keuze te maken tussen twee ontwerpen. 

‘Het kantelpunt’ werd uiteindelijk het winnende ontwerp”, zegt BSCD-raadslid Maria Helsen.

Gemeenteraadslid Gabriëla Langmans is dan weer enthousiast over ‘Tour Elentrik’. Bij de start van de 
zomervakantie beschilderden jonge kunstenaars uit Kortenberg en professionele artiesten elektriciteitskasten. 
Het resultaat is prachtig. De saaie, grijze kasten met nutsvoorzieningen werden echte kunstwerken. Je kan alle 
kunstwerken terugvinden op een handige route die je downloadt van onze gemeentelijke website.

“Dankzij onze groendienst kunnen we genieten van prachtige prairietuintjes. Daar groeien het hele jaar door 
verschillende bloemen en planten in. Deze tuintjes zijn onderhoudsvriendelijk omdat er veel plantjes in staan”, 
zegt gemeenteraadslid Hendrik Trappeniers. “Tevens is dit een deeltje van ons bijenplan waarbij vooral de 
solitaire bijen en vlinders kunnen profi teren. Ook de korven en plantenbakken met bloemen maken onze 
woonomgeving heel wat mooier.”

Je kreeg de voorbije maanden de vernieuwde versie 
van ‘Zoeklicht’ in Kortenberg. Het informatieblad van 
onze gemeente kreeg ook meteen een nieuwe naam: 
‘Kortenberg’.

“Dankzij deze make-over krijgt ook onze papieren 
communicatie de aandacht die het verdient. Heel 
wat inwoners gaven ons als complimenten over de 
vernieuwde versie”, laat Alexandra Thienpont weten. 
“In het blad laten we de Kortenbergenaar aan het 
woord en geven we ook ruimte aan verenigingen om 
hun activiteiten te promoten. Het blad kreeg een 
eigentijdse en frisse uitstraling.

“We werken ook hard verder aan onze app. Die zal ook 
interactief werken. Zo zal je snel een melding van bijvoorbeeld 
een sluikstort kunnen doorsturen naar onze diensten.”

“De app van Kortenberg is klaar en je kan hem vinden onder de 
naam ‘Kortenberg’ in de App Store of Play Store. Het versneld 
invoeren van de app komt er op vraag van de inwoners. Die 
lieten in onze communicatie-bevraging weten dat een app 
voor hen een belangrijk informatiemiddel is. Onze handelaars 
krijgen de kans om hun onderneming in deze app in de kijker te 
plaatsen”, besluit Ann Vannerem.
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