
“Hier speelde ik al toen ik nog kind was. Het abdijpark was eigenlijk verboden terrein maar wij maakten er toch 
kabouterhuisjes langs de boomstammen.” mijmert Ann Outtier-Vannerem (CD&V), Schepen van Cultuur en Toe-
risme. Ze is de drijvende kracht achter de werken bij de Oude Abdij van Kortenberg.
Lees het volledige artikel op pagina 4!
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Met zicht op Kortenberg: Onze kandidaten voor u!

Koen Van Roey, Francis Peeters, Kristine Goeminne, Hendrik Trappeniers, Danny Laes, Myriam Van Tricht, Ann Vannerem, Rene De Becker, 
Olivier Deweerdt, Guido Lauwerys, Svenja Roevens, Chris Taes. In de volgende editie van dit blad stellen wij al onze kandidaten aan u voor.
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“Hier speelde ik al toen ik 
nog kind was. Het abdijpark 
was eigenlijk verboden ter-
rein maar wij maakten er toch 
kabouterhuisjes langs de 
boomstammen.” mijmert Ann 
Outtier-Vannerem (CD&V), 
Schepen van Cultuur en 
Toerisme. Ze is de drijvende 
kracht achter de werken bij 
de Oude Abdij van Korten-
berg.

“De vijver lag toen al in de schaduw 
van de bomen en het water zag zwart. 
Wat ik toen van de abdij wist, leerde ik 
op school: de abdis Colomba, de Keure 
van Kortenberg, 1312 en Hertog Jan II. 
Voor de rest straalde het ganse park een 
sfeer van geheimzinnige stilte uit.”
Sinds 2005 is het abdijgebouw, het park 

en de wat ruimere omgeving van de 
Oude Abdij van Kortenberg als monu-
ment beschermd. Ann vertelt: “Voor 
veel werken kunnen we dus subsidies 
aanvragen. Jammer genoeg zijn die aan-
vragen een werk van lange adem.”

Oude Abdij: een beschermd 
monument
De vzw Oude Abdij Kortenberg 
stelde al enige tijd belangstelling in een 
constructieve samenwerking met de ge-
meente, niet alleen op sociaal-cultureel 
vlak maar tevens om deze groene oase 
nabij de site Colomba op te waarderen.
In 2009 kreeg het park al een eerste 
opknapbeurt. Waardevolle parkbomen 
werden verzorgd en kaprijpe bomen 
werden vervangen door nieuwe. Ann 
gaat verder: “Het schepencollege 
was bereid om het park verder op te 

knappen en te onderhouden, maar we 
verlangden dan wel de waarborg dat het 
park voor lange tijd toegankelijk zou 
zijn voor onze inwoners. Die zekerheid 
kwam er door middel van een ondererf-
pachtovereenkomst tot 2056.”

Grondige opknapbeurt van het park
Ann: “Daarom gingen we samen met 
een landschapsarchitect aan de slag. De 
bomen rond de vijver werden gerooid, 
de vijver werd geruimd en voorzien van 
bruggetjes en een sluis. De toegangswe-
gen kregen een nieuwe laag asfalt. Naast 
het houtschorspad aan één kant van de 
vijver, werden brede verlichte wan-
delwegen aangelegd in het park. Ook 
minder mobiele mensen en kinderwa-
gens kunnen nu gemakkelijk het park 
in. Stijlvol, tijdloos en sober parkmeubi-
lair biedt rustplaatsen om in alle stilte te 
genieten van dit mooi stukje natuur.”

Oase van rust voor alle inwoners 
Ann: “De ene zoekt gewoon de rust op, 
wil een beetje beweging of  wat wande-
len. Iemand anders gaat dan weer voor 
het contact met de natuur, kijkt naar 
planten of  luistert naar vogels. Scholen 
kunnen het park bezoeken vanuit edu-
catief  oogpunt. Ook vanuit cultuurhis-
torisch oogpunt is ons park de moeite 
waard.”

Een park voor alle inwoners van Kortenberg

Schepen Ann Outtier-Vannerem (CD&V) op bezoek 
in het park van de Oude Abdij van Kortenberg

Stress-less op de eerste  
Fit & Gezondbeurs

Saptrappen is voor gemeen-
teraadslid Myriam Van Tricht 
(CD&V) geen onbekend 
werkwoord meer.

Op de eerste Fit & Gezond beurs in 
OC Berkenhof  stuurde zij met een fiets 
een mixer aan die een lekkere vruch-
tendrank brouwde  van sinaasappeltjes, 

bananen en appels. Het voordeel? Toe-
schouwers konden achteraf  meegenie-
ten van de lekkere smoothie.
Schepen Ann Outtier-Vannerem 
(CD&V) had meer nood aan de work-
shop ‘stress-less’. Ze verduidelijkt nog 
even het doel van de beurs: “We willen 
de bezoekers aantonen dat je ook op 
een leuke en ontspannende manier aan 

een gezond lichaam en een gezonde 
geest kan werken. De grote interesse 
voor deze beurs toont dat daar nood 
aan is.”



5

Zwerfvuilactie: 18 vuilzakken
In maart vond een zwerfvuilactie plaats, 
georganiseerd door Natuurpunt Kor-
tenberg. Acht vrijwilligers, waaronder 
raadslid Myriam Van Tricht (CD&V), 
verzamelden 18 vuilzakken zwerfvuil. 
Ook andere CD&V mandatarissen 
staken afgelopen maanden al de handen 
uit de mouwen tijdens de zwerfvuilac-
ties georganiseerd door de gemeente..

Gratis zaad voor een bloemenakker
Myriam is niet het enige raadslid met 
groene vingers. Ook Hendrik Trap-
peniers (CD&V) houdt zich bezig met 
bloemetjes en bijtjes. Letterlijk. Hij is 
een zeer actieve imker en ijverde samen 
met député Monique Swinnen (CD&V) 
voor de aanleg van bijenweides. Zo sub-
sidieert onze provincie het zaad voor de 
aanleg van bloemenakkers.

Aanleg van het Regenboogbos 
Chris Taes (CD&V) plantte mee een 
boompje bij de aanleg van het Regen-
boogbos. Chris is ook voorzitter van 
Regionaal Landschap Dijleland: een 
VZW die poelen aanlegt, haagplantac-
ties subsidieert en onder andere holle 
wegen beheert. Ook Myriam en Hen-
drik vertegenwoordigen onze gemeente 
bij Regionaal Landschap Dijleland..

In ons vorige huis-aan-huisblad vroegen we om uw ei te 
leggen. Hoe kunnen we volgens u onze gemeente nog 
mooier maken? Welke concrete suggesties hebt u om uw 
eigen straat of buurt aan te pakken?

De inwoners van Kortenberg hebben 
duidelijk een eigen mening, zoals:
“Geurhinder en fijn stof  schoorstenen 
streng aanpakken “ 
“Meer fietspaden”
“De stoepen langs de Leuvensesteen-
weg verbeteren”
“Een propere gemeente met aandacht 
voor straten en plantsoenen”

Op de website http://kortenberg.cdenv.
be vind je meer reacties. Je vindt er met-
een ook een antwoord op jouw sugges-
ties. Onze Burgemeester en Schepenen 
kruipen daarvoor in hun pen.

Wil je ook jouw ei kwijt ? Dat kan 
altijd bij onze bestuursleden en via 

info@kortenberg.cdenv.be

Myriam Van Tricht (CD&V) als vrijwilliger 
voor Natuurpunt

Hendrik Trappeniers (CD&V) in gesprek 
met gedeputeerde Monique Swinnen

Chris Taes (CD&V): “verstandig groen is 
... oranje”

In ons vorige huis-aan-huisblad kon u al lezen dat twee 
straatvegers mee zorgen voor een proper Kortenberg. 
Daarnaast organiseert de gemeente ook zwerfvuilacties 
met vrijwilligers. Daarbij steken onze mandatarissen re-
gelmatig zelf de handen uit de mouwen.

Een propere, milieuvriendelijke gemeente

Verkiezingen: uw mening inbegrepen!Chris en Koen 
gaan voor de 
provincieraad

Op 14 oktober zijn Chris 
Taes en Koen Van Roey 
kandidaat voor de provinci-
eraad.

Chris staat op de 2e plaats, en Koen 
zal je terugvinden op de 6e plaats.  
Dankzij deze kandidaten zullen wij 
wegen op het beleid van de provincie. 
Zo zet Chris zich in voor een duur-
zame oplossing voor Den Tomme, 
tegen het sluipverkeer in onze 
gemeente en tegen de afvalverbran-
dingsinstallatie in Kampenhout.



Op 2 juni 2012 blaast JONGCD&V Kortenberg 
vijf kaarsjes uit. Iedereen is welkom op het ver-
jaardagsfeestje. 

De jongeren zullen terugblik-
ken op de afgelopen jaren en 
hun ideeën voor de toekomst 
toelichten. Een stand up come-
dian zal zorgen dat het niet te 
serieus blijft. We reiken op-
nieuw enkele gouden duimen 
uit aan verdienstelijke inwoners. 
En dat is nog niet alles: de 

jongeren zullen alle aanwezigen trakte-
ren op een lekker stukje ijstaart. Schrijf  
de datum (2 juni) dus snel in je agenda, 
en zorg dat je erbij bent.  
Wij kijken er naar uit !

Agenda: zaterdag 2 juni vanaf 
19u30 in zaal Lindehof, Peperstraat 

46, 3071 Erps-Kwerps.
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Iedereen inbegrepen, ook u!
Heeft u een vraag over het gemeentebeleid of de CD&V-
werking in onze gemeente? Of heeft u een suggestie voor 
wat beter kan? Aarzel niet en neem contact op met ons!

Uw lokale contactpersoon
Bernard Derveaux
(info@kortenberg.cdenv.be)
www.kortenberg.cdenv.be

Uw nationale contactpersoon
Tine van CD&V (tine@cdenv.be)
Wetstraat 89
1040 Brussel
www.cdenv.be

Doe mee met CD&V
Lid worden van CD&V is heel  
eenvoudig:
www.cdenv.be/doe-mee/lid-worden

Volg ons op facebook: www.facebook.com/cdenv

Veiliger fietspad Kwerpsebaan

Vijf kaarsjes voor JONGCD&V Kortenberg

Normaal gezien zijn de 
werken aan het fietspad 
langs de Kwerpsebaan 
voltooid als dit huis-aan-
huisblad in uw bus valt. 

Dankzij dit fietspad kunnen scholieren, 
pendelaars en recreanten veilig en vlot-
ter fietsen. Chris Taes (CD&V): “Het 
fietspad wordt een belangrijke verbin-
dingsweg tussen Erps-Kwerps en het 
station van Kortenberg.”
 De fietspaden worden voor 80% 
gesubsidieerd door de Vlaamse en de 
provinciale overheid (elk 40%). CD&V 
Kortenberg vindt het immers belangrijk 
om spaarzaam met uw belastingscenten 
om te gaan.

Hendrik Trappeniers, Rene De Becker, Danny Laes, Antoine Debien, Myriam Van Tricht, 
Chris Taes, Olivier Deweerdt en Bernard Derveaux


