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Karterstraat in de steigers

De Karterstraat was boos. Het sluipverkeer en de inrichting van de straat zorgden voor veel overlast
voor de bewoners. Daar maakt dit bestuur korte metten mee.
“We gaven de inwoners van de Karterstraat en de omliggende straten op verschillende momenten
inspraak. We brachten ook de verkeersstromen in de Karterstraat en de ruime omgeving in kaart. Op
basis daarvan beslisten we om in de Karterstraat éénrichtingsverkeer in te voeren”, licht Chris Taes
(burgemeester) toe.
“Er komen parkeervakken waar men permanent of tijdelijk kan parkeren. We richten de straat zo in
dat je er niet snel kan rijden. Met deze maatregelen hopen we het sluipverkeer tegen te gaan”, licht
fractieleider Koen van Roey (CD&V) toe.
De werken in de Karterstraat zullen in december 2013 van start gaan. De straat zal dan niet toegankelijk
zijn voor doorgaand verkeer. Er worden omleidingen voorzien.

Zalig Kerstfeest
&
een warm 2014

Kortenberg

Kortenberg heeft oog voor sociale noden
“We willen in Kortenberg een warm en modern sociaal beleid voeren met een
hart voor onze inwoners”, zegt OCMW-voorzitter Alexandra Thienpont (CD&V).
“Daar voorzien we de nodige centen voor. De bijdrage van de gemeente aan
het OCMW steeg met een kwart van 613.000 euro tot 815.000 euro voor 2013.
Die centen gaan we efficiënt en zuinig gebruiken. Bovendien is de toelage ook
welvaartsvast: ze wordt elk jaar aangepast aan de index.”

Alexandra Thienpont

“De federale overheid besliste om de subsidies voor het lokaal opvanginitiatief
te verminderen. Het verschil past de gemeente nu bij. Dat lokaal opvanginitiatief
vangt de asielzoekers in onze gemeente op en ondersteunt ze. Daarnaast
willen we de stijgende kosten voor de uitbating van de serviceflats niet
doorrekenen aan de gebruikers. We voorzien vanaf nu ook extra middelen om
die serviceflats in 2036 helemaal af te betalen. Op die manier zadelen we de
toekomstige generatie niet op met extra schulden“, motiveert Alexandra de
budgetverhoging.

Het budget dat de gemeente
voorziet voor 2014 zal nog
wat hoger liggen. Op die
manier kunnen broodnodige
investeringen gebeuren.
Alexandra
Thienpont:
“Het
bestuur zal nagaan of er niet
beter
kan
samengewerkt
worden tussen gemeente en
OCMW. Op die manier kunnen
we
zeker
nog
besparen.”

Toelage van de gemeente.

Agenten minstens acht keer per maand de fiets op.
Vanaf oktober zul je in Herent en Kortenberg
regelmatig agenten op de fiets tegenkomen. Het
idee komt van de agenten zelf.
“We willen de politie-inspecteurs dichter bij de
mensen brengen”, zegt burgemeester Chris Taes.
“Inwoners kunnen agenten op de fiets gemakkelijker
aanspreken dan achter het stuur van hun auto.
Bovendien zullen onze inspecteurs zich gemakkelijker
verplaatsen op wandel-en fietswegen. Op die manier
kan er meer en beter toezicht gehouden worden,
ook op pleintjes. De agenten kunnen ook gericht
communiceren met hangjongeren, ze kunnen ook
assistentie en toezicht verlenen bij evenementen.“De
verplaatsingen van de politiezone Herko worden zo
alvast een stukje vriendelijker voor het milieu.”
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Wereldoorlog I in de schijnwerpers

Naar aanleiding van de herdenking van de Grote Oorlog plant het gemeentebestuur van Kortenberg
enkele acties. Zo frissen we de kerkhoven van de vier deelgemeentes de volgende jaren op. Daarbij
wordt speciale aandacht besteed aan monumenten die onze oud-strijders herdenken.

Maaltijden OCMW anders georganiseerd

René De Becker

“Het OCMW van Kortenberg bedeelt maaltijden aan huis. Dat gebeurt al sinds 1998. De kostprijs van
die maaltijden is afhankelijk van het inkomen. Vanaf 6 januari 2014 worden de maaltijden op een
andere manier aangeleverd“, zegt Hendrik Trappeniers, OCMW-raadslid voor CD&V.

Alexandra Thienpont en Hendrik Trappeniers

“Het Universitair Psychiatrisch Centrum Sint-Jozef besliste om de maaltijden enkel af te leveren in ‘koude
lijn“, vult OCMW-voorzitter Alexandra Thienpont aan. “Deze maaltijden worden niet meer dagelijks
bereid, maar er worden wel verschillende maaltijden tegelijk bereid. Deze worden na de bereiding
onmiddellijk extreem afgekoeld. Zo voldoen ze aan alle veiligheidsnormen inzake voedselhygiëne.
Bovendien zullen de maaltijden niet aan kwaliteit inboeten. Dat vinden we erg belangrijk!”
“Het OCMW van Kortenberg wil warme maaltijden blijven aanbieden. Er werden specifiek aangepaste
ovens, transportkarren en hermetisch afsluitbare maaltijdsetjes aangekocht. Een hele investering!”,
vertelt Alexandra nog.
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Tien veelgestelde vragen over afval in Kortenberg.
1)

Ik heb in Kortenberg een KMO (kleine of middelgrote onderneming).
Kan ik ook op het containerpark terecht met afval van mijn KMO?
Ja, vanaf 1 januari 2014 kan een KMO met zijn afval terecht op het containerpark. KMO’s
betalen in sommige gevallen wel wat meer voor de verwerking van hun afval.

2)

Hoeveel zal ik vanaf 1 januari 2014 betalen?
We geven de oude en nieuwe prijzen voor een container van 120l weer in een tabel.
voor 1/1/2014

vanaf 1/1/2014

aanbiedingskost restafval

€1

€ 0,5

verwerkingskost restafval

€ 0,20/ kg

€ 0,25/kg

Huur container

€ 5,04 per jaar

€ 10,08 per jaar

voor 1/1/2014

vanaf 1/1/2014

aanbiedingskost GFT

€0

€0

verwerkingskost restafval

€ 0,15/ kg

€ 0,18/kg

Huur container

€ 5,04 per jaar

€ 10,08 per jaar

* Je vindt de prijzen van afvalverwerking in het containerpark en een
voorbeeld
voor een concreet gezin op onze webstek terug.

3) Waarom betaal ik geen kost om de GFTbak te ledigen, en wel een kost om mijn
bak restafval te ledigen?
Het is belangrijk dat GFT-afval snel wordt verwerkt.
Enkel op die manier kan men goede compost bekomen.
Ecowerf wil mensen aanmoedigen om zo vaak mogelijk
hun bak buiten te zetten.

4) Wie legt de tarieven van Ecowerf vast?
Ecowerf is een intercommunale. Dit bedrijf organiseert voor heel wat
gemeentes de ophaling en verwerking van het afval. Ze doet dat
bijvoorbeeld ook voor de gemeente Herent. Onze schepen stelde een
paar kritische vragen op de Raad van Beheer van Ecowerf en toetste
de tarieven af bij OVAM. We hebben jammer genoeg maar één stem
tussen alle andere aangesloten gemeentes bij Ecowerf.
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5) Kost het verwerken van afval echt zo veel?
De inwoners van Kortenberg betalen maar een deel van de echte kost. In 2013 werd de helft van
die kost betaald door de gemeentekas (en dus ook door de belastingbetaler). Met de nieuwe
regeling hopen we dat grote vervuilers een groter aandeel betalen.

6) Ik gebruik mijn groene bak maar een paar keer per jaar. Kan ik hem terug
inleveren?
Ja, neem dan contact op met Ecowerf (0800/97 0 97).

7) Het grof vuil wordt op afroep opgehaald. Wat betekent dat? (inclusief
voorrijkost)
Heel wat mensen brengen hun grof vuil nu al naar het containerpark. Bij de laatste ophaalronde
van grof vuil werd in 2013 maar 1/8 van een volle vrachtwagen opgehaald. Daarom moet je nu
naar Ecowerf bellen om je grof vuil op te halen. Je betaalt dan een voorrijkost van 25 euro en 5
euro per halve kubieke meter grof vuil.

8) Hoe weet ik wat ik juist betaal?
Je krijgt een factuur in de bus als je voorschot bijna op is. Maar je kan ook wekelijks zelf opvolgen
hoeveel afval je produceerde. Daarvoor moet je je registreren op de webstek van Ecowerf met je
elektronische identiteitskaart.

9) Blijven de sociale correcties bestaan?
Ja, er verandert niets aan de sociale correcties.

10) Betaalt men in de gemeentes rondom ons vanaf 2014 ook meer voor de
afvalophaling en verwerking?
Ja, in heel wat gemeentes stijgen die kosten ook. Bovendien moeten heel wat gemeentes de
personenbelasting verhogen en hun personeelsbestand inkrimpen om de financiën op orde te
houden. De voorbije jaren lette Kortenberg goed op haar en uw centen. Daarom zullen we geen
extra maatregelen moeten nemen.

Kortenberg zet reuzenstap in E-Government
In welk gemeentehuis kan je de klok rond documenten zoals een uittreksel uit het strafregister
opvragen? Juist, in het administratief centrum van Kortenberg.
“Neen, we gaan onze ambtenaren niet verplichten om langer te werken”, lacht burgemeester Chris
Taes (CD&V). “ De software van Verifeer kunnen onze inwoners op de gemeentelijke webstek
voortaan een hele reeks documenten, uittreksels en attesten elektronisch aanvragen.”
“Om die documenten aan te vragen gebruik je de kaartlezer voor de identiteitskaart. Sommige
mensen maken van die kaartlezer gebruik als ze hun belastingen invoeren via Tax-on-web. Die
elektronische documenten worden gratis aangevraagd en verstuurd. De kosten van papier,
omslagen, inkt en postzegels vallen immers weg. Kortenberg is een pionier op het vlak van
e-government“, vertelt Chris Taes
De volgende documenten kunnen vanaf 3 september 2013 elektronisch opgevraagd worden :
samenstelling gezin, uittreksel strafregister, bewijs van woonst, bewijs van nationaliteit (enkel voor
Belgische inwoners), bewijs van leven, ontvangstbewijs adreswijziging, uittreksel uit bevolkings- of
vreemdelingenregister, uittreksels burgerlijke stand (indien de akte in Kortenberg opgesteld werd).
Sommige documenten kan je nog niet elektronisch opvragen. Dat komt omdat de wetgever bepaald
heeft dat je zelf fysiek aanwezig moet zijn bij het opstellen van bijvoorbeeld documenten over
orgaandonatie.
Zin om al aan de slag te gaan? Dat kan op de webstek van de gemeente Kortenberg.
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Zomerse parkdagen waren groot succes!

Tijdens de maanden juli en augustus vonden de zomerse parkdagen plaats in het abdijpark van
Kortenberg. Op het programma stonden heel wat bands met Kortenbergse muzikanten. “Die mix
van lokale groepen en het mooie zomerweer maakten van onze parkdagen een succesformule”, zegt
schepen van cultuur Ann Vannerem (CD&V). “We evalueren het initiatief in het najaar, maar wellicht
komt er in de zomer van 2014 een nieuwe editie aan.”

Onze burgemeester op Twitter
Wil je op de hoogte blijven van politiek nieuws uit Kortenberg? Onze burgemeester tweet heel regelmatig.
Je kan hem vinden door de gebruikersnaam Ctaes in te tikken. Interessant om te volgen!
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Er was veel volk op het Innestocongres

Een uitgebreide delegatie van CD&V Kortenberg trok eind november naar het nationale CD&V Congres
in Lommel. Dat congres was het sluitstuk van een jaar lang dialoog binnen CD&V over Operatie Innesto,
de inhoudelijke vernieuwing van onze partij. Het partijprogramma werd in samenspraak met duizenden
leden uitgewerkt.
Vrijdagavond en zaterdagochtend werden de ontwerpteksten besproken. Onze leden waren vooral
actief in de werkgroepen ‘Gezin, cultuur en vrije tijd’, ‘Mobiliteit’, ‘Wonen’ en ‘Zorg’. Sommige discussies
waren heftig maar steeds vriendschappelijk, en uiteindelijk werden de congresteksten zowat met
algemene stemmen goedgekeurd.
U kan ze lezen op http://www.cdenv.be/innesto-congresteksten

A g e n d a
Zondag 19 januari 2014 vanaf 10u30: nieuwjaarsreceptie CD&V Kortenberg met
Minister-President Kris Peeters.
Tijd voor een babbel met o.a. uw mandatarissen uit Kortenberg.
Onze burgemeester geeft een speech en tal van CD&V’ers uit de
Vlaamse en nationale politiek komen meevieren. Kom genieten
van een hapje en een drankje in de Ridderzaal van de Oude Abdij.

Dinsdag 4 februari 2014 : debatavond CD&V Kortenberg
Koen Geens, onze Minister van Financiën, en Servais
Verherstraeten, staatssecretaris voor staatshervorming
en Regie der gebouwen, komen ons een bezoek brengen.
Het wordt een inspirerende avond op De Zolder in Erps-Kwerps
Afspraak om 20u.
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Kortenberg werft drugspreventieambtenaar aan

Kristien Goeminne

Schepen van welzijn Kristien Goeminne (CD&V) ondertekende begin
november een samenwerkingsovereenkomst met Haacht en Keerbergen
om met de drie gemeenten samen een drugpsreventiemedewerker aan
te stellen.
“Die beslissing maakt deel uit van een globale aanpak van het alcoholen drugprobleem. Organisatoren van fuiven en politiediensten stellen
regelmatig vast dat jongeren dronken op fuiven aankomen. Soms
verzamelen ze op plekjes en pleinen in de gemeente. Daar veroorzaken
ze vaak overlast. Sommige jongeren kopen ‘s avonds en ‘s nachts sterke
drank, bier of wijn. Op die manier willen ze zich ‘indrinken’ voor ze naar
een fuif of een feestje gaan”, zegt burgemeester Chris Taes (CD&V).”

Die vaak anonieme aankoop van alcohol
door jongeren willen we voorkomen met
een politiereglement. Om dat reglement
gericht toe te passen, volgt eerst
nog verder overleg met de betrokken
handelaars, de politie en de jeugdraad.
Taes ijvert ook voor verantwoord
drankgebruik tijdens fuiven. Daarom
stimuleert hij samen met de jeugdraad
van Kortenberg het gebruik van
armbandjes tijdens fuiven. “Op die manier
kan men een onderscheid maken tussen
+ en – 16-jarigen. Zo krijgen -16-jarigen
op een fuif geen alcohol”, stelt de
burgemeester.

Kortenberg zet in op efficiëntie
Heel wat grote steden en gemeenten bezuinigen dezer dagen op personeel of verhogen de belastingen.
Dat vernam u ongetwijfeld al in de media. Kortenberg hoeft dat niet te doen.
“Paul Goeminne, oud-schepen, van financiën hield de gemeentekas
nauwgezet in het oog“, vertelt Ann Vannerem. “Het zuinige en efficiënte
beleid van de vorige zes jaar werpt nu zijn vruchten af. De belastingen
hoeven hier niet omhoog en we zetten niemand op straat.”
“Toch hebben we een audit laten uitvoeren om te kijken of we middelen en
personeel niet beter kunnen benutten”, zegt schepen Kristien Goeminne. “
Ann Vannerem

Ann Vannerem

“Het OCMW en de gemeentediensten gaan in
de toekomst nog beter
samenwerken. Zo komt er
ruimte om bijvoorbeeld
extra energie te steken in
communicatie via sociale
media, Zoeklicht en de
gemeentelijke webstek.”
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Schuld van Kortenberg

