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FIETSPADEN (HER)AANGELEGD
Voor ons verkiezingsprogramma van 2012 deden wij de
eierdoostest op verschillende ﬁetspaden. Met een doos
vol eitjes op de bagagedrager testten we verschillende
ﬁetspaden uit. Als de eitjes braken, was het ﬁetspad aan
vernieuwing toe.
“In de Wijnegemhofstraat lag zo’n ﬁetspad”, vertelt Chris Taes, bevoegd
voor mobiliteit. We pakten het probleem aan. Er kwamen mooie, brede
ﬁetspaden. Die ﬁetspaden verbinden Meerbeek met Erps-Kwerps en met de
Leuvensesteenweg. Ook op de Dalemstraat kwam zo’n ﬁetspad.

Alexandra en Marc Thienpont, samen met Chris Taes
tijdens de feestelijke opening van de ontmoetingsruimte.

ONTMOETINGSRUIMTE BERKENHOF FEESTELĲK GEOPEND
Het dienstencentrum in Berkenhof bestaat tien jaar en dat
werd uitgebreid gevierd met een heuse feestweek.

leggen, de krant lezen of gewoon een kofﬁetje drinken. Zo’n ontmoetingsruimte helpt ons ook om de strijd tegen vereenzaming aan te gaan.”

“In ons dienstencentrum worden drie maal per week warme maaltijden
aangeboden. Maar je kan hier ook terecht voor een ontspannende of
sportieve activiteit,” vertelt OCMW-voorzitter Alexandra Thienpont. “ Onze
thuisdiensten en minder mobielen centrale vonden hier ook een plaatsje. Maar
we misten nog een gezellige ontmoetingsruimte. Daar kan men een kaartje

Tijdens de feestweek werd er niet alleen gefeest. Er werd ook speciale
aandacht geschonken aan Kom Op Tegen Kanker.
Zo kon men o.a. een wens aan een wensboom hangen. Kankerpatiënten en
hun naaste familie konden ook in het dienstencentrum terecht voor stijladvies
en make-up tips. Want ziek zijn en mooi zijn kan ook samen gaan!

GRATIS SOFTWARE VOOR
DUIZEND LEERLINGEN
De digitale (r)evolutie zet zich ook in het onderwijs voort. Daarom
wil CD&V volop inzetten op voldoende middelen voor ICT in het
gemeentelijk onderwijs.
“ Onze ICT-coördinatoren van de gemeentelijke basisscholen willen dat leerlingen en
leraren overal dezelfde versie van het programma Ofﬁce gebruiken. Op school en thuis.
Op die manier kunnen zij documenten of presentaties, die ze thuis voorbereidden, ook
probleemloos op school openen.” zegt burgemeester Chris Taes. “ Door dit programma
voor de leerkrachten aan te schaffen, kunnen alle leerlingen van ons gemeentelijk
onderwijs gratis Ofﬁce 365 gebruiken. Dat programma kost in de winkel al gauw 70
euro per jaar.” aldus Taes.
OCMW-voorzitter Alexandra Thienpont is ook opgetogen: “Gezinnen die het
wat minder breed hebben, moeten nu niet meer in deze software investeren. Het
besturingssysteem, zoals Windows, staat meestal op de aangekochte computer, maar de
Ofﬁce-toepassingen niet. ”
Taes besluit : “ Samen met mijn collega Ledens, slagen we er in om meer dan duizend
leerlingen dit pakket gratis aan te bieden.”

Chris Taes

Ik ben zeer blĳ
met dit initiatief.

NIEUWE LOKALEN VOOR CHIRO EVERBERG
Het is zover. De leden van Chiro Everberg kunnen binnen
afzienbare tijd terecht in nieuwe en ruime Chirolokalen.

De nieuwe infrastructuur zal o.a. tegemoet komen aan de nood voor extra
opslagruimte en er zal ook voldoende sanitair voorzien worden.

“Die belofte maakten we in 2012 en we houden ons er heel graag aan!”, lacht
schepen Kristien Goeminne. Zij woont in Everberg en heeft een groot hart
voor de Chiro. “ Sinds de Chiro van Meerbeek er een tijd geleden mee stopte,
groeide het ledenaantal hier gestaag. En dat bleef de vorige jaren aanhouden.
We reikten als bestuur een oplossing aan met het oude gemeentehuis als
alternatief Chirolokaal. Maar we wilden meer doen …” vertelt Kristien.
“Na overleg en afspraken met de kerkraad en parochieraad- het is tenslotte
hun eigendom- en het openbaar onderzoek kunnen we van start gaan en
hebben de Chiroleden hier een eigen, nieuwe stek. Ze zitten dan allemaal
centraal op één plaats. Op die manier hebben alle jeugdbewegingen en
jeugdhuizen een vaste en gepaste infrastructuur, “ aldus de schepen.
Kristien is blij met de komst van de nieuwe chirolokalen

FEDERALE VLIEGWET VOOR LUCHTHAVEN
“Onze nationale luchthaven moet een groot hart tonen
voor haar omwonenden,” zegt Chris Taes. Hij doet die
uitspraak naar aanleiding van berichten in de pers over
de verlenging van de startbaan en over de ‘verhuis’ van
de luchthaven.
“ Heel wat inwoners verdienen (on)rechtstreeks hun brood dankzij de
luchthaven,” stelt Chris. “ In plaats van groepen inwoners tegen elkaar
op te zetten, maakt men beter werk van een federale vliegwet. Zo
kunnen de procedures voor het opstijgen en landen van vliegtuigen voor
eens en altijd worden vastgelegd. Daarnaast kunnen ook de vliegroutes
hierin opgenomen worden.”

Het gemeentebestuur ontwikkelde onder impuls van CD&V Kortenberg
en Chris Taes een visie over het luchthavendossier. Die kan je lezen op
onze webstek. Taes eindigt met een duidelijke boodschap: “De verhuis
van de luchthaven, dat zal dan toch zonder CD&V zijn! ”
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Ann en Kristien bij de start van Fair Trade in Kortenberg

Onze gemeente zet onder impuls van schepen Kristien
Goeminne stappen om het Fairtrade label te halen.
“Een Fairtrade gemeente en haar inwoners dragen eerlijke handel én
lokale duurzame landbouw een warm hart toe. We willen onze inwoners,
scholen, verenigingen en bedrijven daarin stimuleren. Daar willen we met
onze trekkersgroep echt werk van maken, ” zegt Kristien
Fair Trade staat voor eerlijke handel. Producenten uit het Zuiden krijgen
een eerlijke prijs voor hun handelswaar en de omstandigheden waarin
ze werken zijn menswaardig: geen kinderarbeid , geen extreem lange
werkdagen en aandacht voor het milieu.

“ Maar we gaan ook voor lokale duurzame landbouw, “ aldus Kristien.
“ Wij hebben in Kortenberg heel wat streekeigen producten, geteeld,
gekweekt of geproduceerd door landbouwers en imkers uit de gemeente.
Die troeven moeten we meer in de belangstelling zetten en de lokale boer
moet een eerlijke prijs krijgen. Bovendien beperken we zo het transport
en het verpakkingsmateriaal. ”
Consumptie van lokale hoeve- en streekproducten betekent een eerlijke
prijs voor de boer en het opwaarderen van de lokale economie. Het is ook
eerlijker voor het milieu, want het transport en verpakkingsmateriaal zijn
beperkt.

DOLLE DINSDAG IN
HET WELZIJNSHUIS

NIEUWE KLEUTERSCHOOL
IN MEERBEEK

Om de 14 dagen organiseert het Welzijnshuis een
voedselbedeling in samenwerking met Bio-Planet en
Colruyt.

CD&V Kortenberg kijkt, net als de Meerbeekse gezinnen
uit naar een moderne school in Meerbeek.

“ We krijgen heel wat kwaliteitsproducten gratis aangeboden door BioPlanet, “ vertelt OCMW-voorzitter Alexandra Thienpont.
“ Maar we willen meer dan zomaar een voedselbedeling organiseren. We
gaven deze bedeling een echte meerwaarde. We stellen samen met onze
cliënten van de sociale dienst kraampjes op. Dan houden we ook lijsten
bij waar zorgvuldig genoteerd wordt wie wat bedeeld krijgt. Bovendien
sensibiliseren we naar het gebruik van gezonde voeding, groenten en
fruit, ” legt Alexandra uit.
“ We delen verschillende receptjes uit over de cultuurgrenzen heen. Dit
alles gebeurt bovendien volledig in het Nederlands “,zegt ze trots. “ We
zijn met dit project bezig sinds de zomer en het kent een groot succes.
De receptjes vonden zelfs hun weg naar mijn keuken!”

“De nieuwe kleuterschool vindt een plaatsje naast de huidige lagere school
in de rustige A. Dewitstraat” zegt schepen Ann Vannerem. “De vorige
bestuursploeg zette de eerste stappen, maar nu worden de plannen echt
concreet. “ aldus Ann.
“Omdat subsidies aanvragen erg lang duurt, kiezen we voor
promotiebouw. Het gemeentebestuur stelt een promotor aan en koopt
daarna de nieuwbouw aan. Die aankoop is trouwens een voorwaarde voor
subsidiëring, “ verduidelijkt Ann.
Naast de bouw van de nieuwe school zullen er ook aanpassingsen opfrissingswerken gebeuren in het oude gedeelte en zal het
kloostergebouw gerenoveerd worden.

Grootse plannen voor

KORTENBERG
“In bijna geen enkele andere gemeente zijn zo veel gebouwen met een maatschappelijke functie als in Kortenberg.
“ zegt schepen van sport en cultuur Ann Vannerem. “Van scholen tot jeugdlokalen, van sporthallen tot
ontmoetingscentra, ... het is slechts een greep uit het hele aanbod. Een deel van de infrastructuur is verouderd en
dringend aan renovatie toe.”
De gemeente ontwikkelde na een studie een langetermijnvisie over de
verschillende beleidsdomeinen heen.
CD&V Kortenberg plant samen met haar coalitiepartner tot 2018 nog een
paar concrete investeringsprojecten:

Dit integraal accommodatieplan reikt natuurlijk verder dan de huidige
bestuursperiode. De plannen voor 2019-2024 zijn:
• Effectief centraliseren van de voetbalvelden.

• Herinrichten van het administratief centrum met een snelbalie,
themabalies en spreekkamers voor een verbeterde dienstverlening.

• Bouwen van een nieuwe sporthal en petanquehal. Daarna kan het
Sint Pietersplein heraangelegd worden en kan op de huidige locatie
van de sporthal een ‘verweven’ woongebied gerealiseerd worden.

• Uitbreiden van de Chirolokalen in Everberg om het plaatsgebrek op
te lossen.

• Verkopen van het huidige archiefgebouw met mogelijke valorisatie
van het binnengebied erachter.

• Vernieuwen van de inkomhal, herinrichten van de toogruimte en
vervangen van de sportvloer in het sport- en gemeenschapscentrum
Colomba.

• Concreet invullen van het oude gebouw Belgostock met
mogelijkheid om bijkomende serviceﬂats te bouwen.

• Verbeteren van de akoestiek in de grote zaal en thermisch isoleren
van de berging in het ontmoetingscentrum De Zolder. Voorzien van
een betere bergruimte in de turnzaal van De Klimop.
• Afbreken van het oude gedeelte van ontmoetingscentrum
Berkenhof. Een nieuwbouw zal plaats bieden voor de grote
eetfestijnen in de gemeente.
• Bouwen van de nieuwe kleuterschool van De Boemerang via
promotiebouw.
• Benutten van het aanbod van het centraal kerkbestuur om een
groot deel van de kerk van Kortenberg voor 50 jaar in erfpacht te
geven met als bestemming bibliotheek, klaslokalen en archiefruimte.
Plannen maken in 2016 en uitvoeren vanaf 2017.

• Zoeken naar een geschikte locatie met voldoende ruimte voor al het
personeel en de materialen van de cel ‘grondgebiedzaken’.
CD&V vindt de verbondenheid tussen de inwoners
van Kortenberg heel waardevol. Daarom wil zij in
elke deelgemeente het mee-doen en het ontmoeten
stimuleren. Gespecialiseerde infrastructuur kost
handenvol geld. Daarom zullen sommige soorten
evenementen centraal in één gebouw doorgaan. Niet
elke deelgemeente kan bijvoorbeeld een zaal hebben,
ingericht voor grote eetfestijnen.

• Opstellen ruimtelijke plannen om vier voetbalterreinen,
waaronder één kunstgrasveld, te centraliseren in een
landbouwgebied tussen de Minneveldstraat en het bos. Zoeken
naar een samenwerkingsvoordeel met de Oude Abdij voor de
parkeergelegenheid.
• Opstellen ruimtelijke plannen voor de herlocalisatie van de sporthal
en de petanquehal van Erps-Kwerps naar de Kasteelstraat.
• Verhuis van het dienstencentrum van het Welzijnshuis naar het
administratief centrum wanneer de bibliotheek haar intrek heeft
genomen in de kerk.
Ann voor de inkomhal van GC

oveerd worden.
Colomba die binnenkort zal geren
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Je kan er ook inschr

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
Fotografie: Hendrik Trappeniers
VU Bernard Derveaux - Veldstraat 5 - 3078 Everberg
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