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Het park van de abdij van Kortenberg:
een nieuwe oase van rust voor ieder
Op initiatief van Ann Outtier-Vannerem, schepen van cultuur en toerisme,
keurde de gemeenteraad ondertussen een parkreglement goed.‘Je kan
in het park kuieren van zonsopgang
tot zonsondergang met respect voor
de stilte en rust die er al eeuwenlang
heerst.’ vertelt Ann. ‘De komende
maanden wordt er stevig gewerkt in
het park. Er werden in de wintermaanden een aantal bomen gerooid. Binnenkort zal de vijver helemaal gerenoveerd worden. Het park moet klaar
zijn tegen 2012.’
Lees verder op pagina 4.

Myriam, Chris, Hendrik en Ann aan de vijver
van de Oude Abdij

Een tijdje terug tekenden vertegenwoordigers van de vzw Oude Abdij
Kortenberg en de gemeente een overeenkomst. Daardoor wordt een groot
deel van het park van de abdij opengesteld voor alle inwoners van Kortenberg. Samen met de mogelijkheden
van de site Colomba en het Warandebos ontstaat zo een oase van rust,
waar iedereen zijn gading zal vinden.

700ste verjaardag
van het Charter van Kortenberg
In 2012 vieren we feest voor de
700ste verjaardag van het Charter
van Kortenberg. ‘In 1312 tekende
Hertog Jan II dat charter in de abdij
van Kortenberg. Het was meteen de eerste ‘grondwet’ voor het
hertogdom Brabant, en wellicht in
Europa.’ zegt Ann ‘Die grondwet
was destijds erg belangrijk. Het
was de eerste keer dat de inwoners

inspraak kregen over het beleid in
hun streek.’

een feest van inspraak en democratie worden.’ Heel wat verenigingen
zetten hun beste beentje voor om er
Chris Taes vult aan: ‘We herdenken
iets mooi van te maken. Zo wordt
het verleden maar willen vooral ook er speciaal voor deze verjaardag een
samen zoeken naar nieuwe en betere lied gemaakt, waarin deze geschiemanieren om inspraak van onze
denis verwerkt zit. Meer informatie
inwoners en onze organisaties (verover Charter 700 vind je op de
enigingen, wijken, groepen, comités) gemeentelijke webstek.
te garanderen. Charter 700 moet

Werken aan Colomba schieten goed op
De werken aan Colomba schieten
goed uit de startblokken. Gemeenteraadslid Koen Van Roey loopt zelf
enkele duizenden kilometers per
jaar: ‘Ik ben blij dat er werk gemaakt
wordt van een atletiekpiste in kunststof. Honderden joggers en atleten
komen hier sporten. De nieuwe
piste zal voor hen heel wat mogelijk-

heden bieden.’ Ook het voetbalveld,
de speeltuin, het skateterrein, het
basketbalveld en de terreinen aan
de scoutslokalen krijgen een opfrisbeurt.

Koen en Ann op werfbezoek
aan de atletiekpiste

Jeugdhuis ‘t Excuus krijgt mooie toekomst
Onze ploeg heeft er altijd
voor gekozen om te investeren in comfortabele en
veilige infrastructuur voor
de jeugdverenigingen- en
jeugdhuizen. Na jeugdhuis
Den Aap in Meerbeek en
jeugdclub Den Uyl in Everberg komt nu jeugdhuis ’t
Excuus aan de beurt voor
een verbetering van haar
infrastructuur.
Koen Van Roey stond mee aan de
wieg van het jeugdhuis in Kortenberg: ‘We startten in 1999 in een
klein zaaltje in Berkenhof en kregen daarna de repetitieruimte ter
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beschikking.’ Al snel bleek dat die
oplossing niet ideaal was. Daarom
ging deze meerderheid op zoek naar
een locatie.
Koen is tevreden: ‘Bovenop het

gemeenschapscentrum Colomba
bouwen we een constructie. De
jongeren van het jeugdhuis kregen
zelf inspraak. Zo komt het gebouw
helemaal tegemoet aan wat zij nodig
hebben. En ze dragen zelf hun
steentje bij. Dat zorgt zeker voor
nog meer respect voor dit gebouw.
Dat de repetitieruimte nu zijn oorspronkelijke functie krijgt, is een bonus. Zo kunnen plaatselijke groepjes
in hun eigen dorp repeteren.’
De gemeenteraad keurde alvast een
reglement goed om het gebruik van
de repetitieruimte in goede banen
te leiden. Meer informatie over de
repitieruimte én het reglement vind
je op de gemeentelijke webstek.

OC De Zolder wordt vernieuwd

De inwoners van Erps-Kwerps kunnen al een tijdje terecht in een goed
geïsoleerd ontmoetingscentrum ‘De

Zolder’. Na de werken aan het dak,
wordt de ruimte eronder aangepakt.
Gemeenteraadsleden Francis Pee-

Naar een veiliger centrum
in Everberg
verkeer door hun straten te krijgen.
Het siert het college dat zij altijd
openstonden voor de dialoog en er
intensief gezocht werd naar verbeteringen. Tot november 2011 zal er
hier hard gewerkt worden. Er is dan
ook enkel plaatselijk verkeer toegelaten.”

De werken voor de herinrichting
van het centrum van Everberg starten in mei. “We willen het centrum
van ons mooie dorp verkeersveilig
maken en het sluipverkeer tegengaan” licht gemeenteraadslid Hendrik Trappeniers toe. “Een goede
oplossing vinden was niet evident.
Uit contacten met inwoners kwamen er terechte bezwaren naar voor.
Door de oorspronkelijke plannen
riskeerden zij alle overlast van het

Burgemeester Chris Taes vult aan:
‘We hebben de voorbije maanden
uitgebreid naar de inwoners geluisterd. We proberen een zo goed
mogelijke oplossing te vinden door
de inzet van onder andere tijdelijke
verkeersmaatregelen. Zo wordt de
Annonciadenstraat, die naast de
school ligt, eenrichtingsverkeer bij
het begin en einde van de schooldag.
Dit laat toe dat de kinderen veilig
naar school stappen of fietsen.’ Hoe
gaat dat in zijn werk? ‘We plaatsen
elektronische borden. Daardoor
kunnen de auto’s in twee richtingen
rijden als de kinderen van de school
veilig in de klas zitten.’ zegt Taes.

ters, Myriam Van Tricht en schepen
Ann Outtier-Vannerem vertellen:
‘De verenigingen zullen gebruik
kunnen maken van een goed ingerichte keuken en een prachtige,
grotere zaal. Ook de school heeft
hier baat bij. De huidige lerarenkamer werd te klein en verhuist
naar boven. Zo kunnen de leraren
comfortabel werken en vergaderen.’
De meerderheid besliste om ook het
buitenschrijnwerk van De Klimop
(onder De Zolder) aan te pakken.
Dat gebeurt voor een groot deel
met subsidies.

Webstek
Kortenberg
bijgewerkt
De meerderheid maakte al werk
van een vernieuwde website voor
onze gemeente. Nu zetten we de
volgende stappen voor een verdere
digitalisering van de dienstverlening. Chris Taes vertelt: ‘Het digitaal huis verzamelt alle informatie.
die de steunzoeker voor sociale
hulp, meteen vertelt waar hij best
op zoek gaat voor hulp.’ Ann
Outtier-Vannerem voegt toe: ‘Ook
de verenigingen zijn nu terug te
vinden op de website in de verenigingengids.’
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Samen is super: uitstap naar Ieper
Flanders Field museum, genoten de
aanwezigen van een plezante verrassingsactiviteit: op de golfclub van
Ieper sloegen de meesten onder ons
hun eerste balletjes op de green.
Super leuk.

Op zaterdag 7 mei trok een super
toffe delegatie van CD&V Kortenberg richting Ieper. Iedereen was
van de partij: mandatarissen, bestuursleden, leden en sympathisanten. Samen trokken we erop uit. We
ontdekten een prachtige stad Ieper,
die na de eerste wereldoorlog vol-

ledig moest worden heropgebouwd.
Het was een schitterende dag met
een prachtige zomerzon. Een gids
begeleidde ons langs de vestigingswallen door Ieper uit de Middeleeuwen. En op het stadshuis kregen we
een aperitief van de burgemeester.
Na het bezoek aan het prachtige In

Met een goed gevulde buik woonden we aan de Menenpoort een
bijzondere, én emotionele uitvoering
van de Last Post bij. We trokken
met heel wat leuke herinneringen
huiswaarts.
Namens alle aanwezigen danken wij
onze jongerenvoorzitter en Ieperling
Olivier Deweerdt, voor de schitterende organisatie van deze geslaagde
dag.

Veilig fietsen naar Nederokkerzeel

Francis geeft aan waar het fietspad komt

De fietsverbinding van ErpsKwerps naar Nederokkerzeel wordt
een stukje veiliger. Dat kan door de
(kostenloze) overname van een stukje grond op de hoek van de Nederokkerzeelsesteenweg en de Kasteelstraat. Dit zal gebruikt worden voor
de aanleg van een fietspad. Francis
Peeters is verheugd over de realisatie

Thuiszorgbeurs was groot succes!
Een tijdje geleden vond in Berkenhof de eerste thuiszorgbeurs plaats.
Heel wat organisaties die zich met
thuiszorg bezig houden, waren
paraat. Zij stelden zich graag voor
aan de talrijke bezoekers. Schepen
van Welzijn Ann Outtier-Vannerem
en voorzitter van de Welzijnsraad
Walter Geuens zijn zeer tevreden.
‘Er was duidelijk nood aan zo’n
initiatief. Ziek zijn en thuis moeten
blijven, kan iedereen overkomen. Je
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kan dus maar beter voorbereid zijn’
zegt Walter.

Welzijnsraad organiseert welzijnsbeurs

van dit project: ‘Fietsers zullen niet
meer langs een drukke weg moeten fietsen, maar kunnen nu veilig
vanuit Lelieboomgaarden naar het
centrum van Erps-Kwerps fietsen.
En omgekeerd kunnen alle inwoners
van Erps-Kwerps veilig naar Nederokkerzeel fietsen. Fantastisch toch?’
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