
Op 1 december opende het OCMW van Kor-
tenberg een dagopvang voor senioren met de 
naam Noah Kortenberg. Deze opvang vindt 
plaats in de serviceflats aan de Leuvense-
steenweg.

“Project Noah is een initiatief  van de gemeente Korten-
berg en het OCMW in samenwerking met Familiehulp. 
‘Noah‘ staat voor Nabijheid, Opvang, Aandacht en 
Huiselijkheid,” verduidelijkt CD&V OCMW-voorzitter 
Alexandra Thienpont.

“Met dit initiatief  willen we de eenzaamheid van sommige 
senioren doorbreken. We proberen zo ook de mantel-
zorgers te  ontlasten. Mantelzorgers zijn vrijwilligers die 
zorgen voor langdurig zieke mensen of  zorgbehoevenden 

(bijvoorbeeld hun partner). Noah Kortenberg draagt zo 
haar steentje bij om onze senioren zo lang mogelijk in 
hun eigen omgeving oud te laten worden.”

“Wij kozen voor de serviceflats omdat die voldoen aan 
een aantal voorwaarden. De belangrijkste voorwaarden 
gaan over rolstoeltoegankelijkheid. Dit project is ook ge-
subsidieerd door de Vlaamse Overheid “, zegt Alexandra.

Maximum 6 personen per dag kunnen in deze flat terecht. 
Ze kunnen er een babbeltje slaan, wat kaarten,  tv-kijken 
of  gewoon wat rusten. Het OCMW verzorgt tevens het 
vervoer naar de dagopvang en terug naar huis.
De bezoekers kunnen ter plaatse ook een warme maaltijd 
verkrijgen. Iedereen is welkom!
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“Wij willen alternatieven bieden voor 
mensen die niet terecht kunnen op de 
‘gewone’ vastgoedmarkt ” , zeggen 
CD&V-burgemeester Chris Taes en 
CD&V-schepen van Woonbeleid Kris-
tien Goeminne.

“Zo werd onlangs de eerste fase van 
het project “Ter Gessel” in Meerbeek 
afgerond.  De verkaveling bestaat in 
totaal uit 22 woningen en kavels. Het 
is een mix van sociale huurwoningen 
en koopwoningen, “ vertelt Kristien 
Goeminne. 

Er wordt ook hard gewerkt 
aan een nieuw project! 
In deelgemeente Kortenberg wil 
het bestuur, in samenwerking met 
VLABINVEST,  een project voor 
betaalbaar wonen helpen realiseren. We 
willen daarvoor een speciaal plan (RUP) 
opstellen, het RUP ‘Vierhuizen’.   

Bij het openbaar onderzoek van de 
eerste versie van het RUP werden 145 
bezwaarschriften ingediend.  De GE-
CORO (de Gemeentelijke Commissie 
voor Ruimtelijke Ordening) weerlegde 
de meeste bezwaren i.v.m. de voorge-
stelde ruimtelijke ordening van het pro-
jectgebied. Net zoals de omwonenden, 
was de adviesraad wel bezorgd over de 
communicatie over het project, over de 
waterbeheersing in het gebied en over 
de gevolgen voor de mobiliteit.

CD&V neemt die bekommernissen 
ernstig. Daarom werd het RUP “Vier-
huizen” ‘on hold’ gezet.  Het bestuur 
wil eerst een duidelijk en overtuigend 
antwoord formuleren op de bezwaren 
rond wateroverlast en mobiliteit. “Zo 
willen we een breder en steviger draag-

vlak creëren voor de verdere ontwik-
keling van dit project.“ zegt Taes.  “We 
zullen daarover concrete engagementen 
aangaan en er helder over communice-
ren. Nadien volgt een nieuw openbaar 
onderzoek.”

“Over dit RUP is overigens -bewust of  
onbewust- heel wat onjuiste informatie 
verspreid: zo is er bv. helemaal geen 
sprake van mogelijke onteigeningen van 
tuinen in de zone langs de Achteren-
bergstraat. Het gemeentebestuur is ook 
niet van plan om de inwoners van de 
wijk Armendaal te laten omrijden naar 
het centrum van Kortenberg.”, stelt 
Taes nog. 

Burgemeester Chris Taes en schepen 
van woonbeleid Kristien Goeminne 
onderstrepen dat het de bedoeling 
blijft om in de projectzone een initia-
tief  voor betaalbaar wonen te nemen. 
Daar is grote nood aan bij jongeren die 
nu, omwille van de hoge kostprijs van 
bouwgronden, gedwongen worden om 
te verhuizen.

Dringende 
huishoudhulp
Elke inwoner van Kortenberg kan 
beroep doen op onze poetsdienst 
gedurende 6 weken in geval van ziekte 
of  ziekenhuisopname. Je komt daar-
bij niet op een wachtlijst terecht 

“Er is niets zo erg als getroffen worden 
door het noodlot, “ zegt Alexandra 
Thienpont.
“Het is niet altijd evident om op 
dat moment voldoende hulp in het 
huishouden te krijgen door de lange 
wachtlijsten. Met onze ‘dringende 
huishoudhulp’ proberen we daar een 
oplossing voor te bieden. We startten 
deze dienstverlening in januari 2014 en 
dit is een groot succes.”

Enkele mandatarissen en 
bestuursleden: “Dringende 

huishoudhulp is een voorbeeld van de 
CD&V-toets in Kortenberg”.

Werk maken van betaalbaar wonen 
Betaalbaar wonen stond in Kortenberg hoog op de politieke agen-
da bij de gemeenteraadsverkiezingen van 2012. CD&V-Kortenberg 
maakt samen met haar coalitiepartner werk van haar verkiezings-
beloften. 

Fractieleider Koen Van Roey 
“Wij gaan resoluut voor betaalbaar 

wonen. Dat bewijzen we met Ter 
Gessel in Meerbeek.”
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“Heb je het ook al gemerkt op 
jouw factuur? De verwarmings-
kosten nemen het grootste 
deel van onze energiefactuur 
in. Het is dus van groot belang 
om zo weinig mogelijk warmte 
verloren te laten gaan.”, aldus 
Kristien Goeminne, schepen van 
Milieu.

“Om een woning energiezuinig te 
maken zijn er veel mogelijkheden. Het 
belangrijkste is de woning in te pak-
ken in een ‘isolatieschil’. Je isoleert dan 
het dak, muren en vloer, en je maakt 
gebruik van isolerend glas.”

Het plaatsen van dak- of  zoldervloe-
risolatie zorgt voor de grootste ener-
giebesparing, ongeveer 25 %. Op de 
tweede plaats komt spouwmuur- of  

buitenmuurisolatie met een voordeel 
van 20 %. 

Voor nieuwbouwwoningen is er een 
strikte regelgeving zodat de bouwheer 
een energiezuinig huis moet bouwen. 
Bestaande woningen (van voor 2006) 
glippen echter door de mazen van het 
net.

Isoleren kost geld, maar die investering 
is zeker en vast rendabel. Het gemeen-
tebestuur van Kortenberg wil eigenaars 
van deze laatste categorie woningen 
stimuleren om duurzaam om te gaan 
met energie. De dienst Milieu maakte 
een reglement op waarmee ze premies 
kan toekennen voor de isolatie van dak, 
zolder, vloer en muur. Dit reglement 
werd al goedgekeurd door de gemeen-
teraad.

Zo zullen inwoners van bestaande 
woningen hun wooncomfort verhoogd 
zien en  het verschil op hun rekening 
merken. Dat geld kan voortaan op een 
andere nuttige manier gebruikt worden!

Een ander belangrijk aandachtspunt is 
het voordeel voor het milieu. Minder 
warmteverlies betekent immers minder 
nodeloze uitstoot van CO2. 

De inwoners van de wijk Den 
Tomme in Meerbeek leefden 
tientallen jaren in onzekerheid. 
Hun woning lag in ‘weekendzone’ 
en was daardoor zonevreemd. 

“Dankzij een provinciaal ruimtelijk 
uitvoeringsplan (PRUP), werd het voor 
de inwoners van Den Tomme  mogelijk 
gemaakt om een functiewijziging voor 
hun woning of  perceel aan te vragen,” 
zegt CD&V-burgemeester en provincie-
raadslid Chris Taes. Hun woning ligt nu 
in een zone voor ’sociaal wonen’.”  

Op initiatief  van het Kortenbergs 
schepencollege kwam er overleg met de 
provincie. “We troffen daarmee volgende 
regeling: stedenbouwkundige aanvragen 
die helemaal voldoen aan de voorschrif-
ten van het PRUP geven recht op een 
volwaardige stedenbouwkundige vergun-

ning met volledige rechtszekerheid.”, legt 
Taes uit.   

Sommige inwoners dienden aanvragen 
in, waarbij de constructies niet hele-
maal in overeenstemming zijn met de 
voorschriften van het PRUP. Zij werden 
door het gemeentebestuur gedeeltelijk 
vergund.  In dat geval wordt de functie-
wijziging naar kleinschalig sociaal wonen 
principieel toegestaan. De vergunning 
blijft wel onvolledig.  “Kandidaat-kopers  
zullen door hun notaris ingelicht wor-
den over die onvolledige vergunning. 
Deze wordt immers opgenomen in het 
plannenregister van Kortenberg, waar 
notarissen hun informatie opvragen.”, 
stelt Taes nog.   

Het college lost zo het jarenlange 
probleem voor inwoners van deze wijk 
eerlijk en efficiënt op. 

Houd het lekker warm in huis

Den Tomme heeft eindelijk rechtszekerheid

Chris Taes: “Dit bestuur lost het 
probleem van Den Tomme efficiënt 
op met oog voor alle Tommenaars”.



Heeft u een opmerking over het 
gemeentebeleid of de CD&V- 
werking in onze gemeente? Of 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

Uw nationale contactpersoon  
Sam van CD&V (sam@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
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Mee met de bib
Kortenberg investeert al jaren in taalcursussen voor anderstaligen. 
Naast de taalcursussen zelf is er nu een Taalpunt Nederlands 
in de bib. 

Wist je dat …
• er maandelijks op woensdagnamiddag 

een voorleesuurtje is in de bib voor 
kinderen van 4 tot 8 jaar? 

• Chris Taes vanaf  1 januari 2015 de 
nieuwe voorzitter is van de provincie-
raad? Hij blijft natuurlijk ook op post 
als burgemeester! 

• onze CD&V-nieuwjaarsreceptie 
doorgaat op 25 januari 2014 in zaal 
Lindehof  in Erps-Kwerps en dat 
vanaf  10u30?

• de gemeente actief  bezig is met 
sportbeleid voor senioren?

• je binnenkort in meer dan 30 biblio-
theken in Vlaams-Brabant boeken 
kan uitlenen met de lidkaart van onze 
plaatselijke bib? 

• de bewoners van onze serviceflats nu 
ook hun boodschappen aan huis kun-
nen laten leveren? 

• het OCMW met enkele enthousi-
aste vrijwilligers een dorpsrestaurant 
opende in De Klok in Erps-Kwerps? 

• al deze nieuwtjes uitgebreid te lezen 
zijn op onze webstek  
http://kortenberg.cdenv.be? 

“Dat taalpunt is een belangrijke schakel 
in ons beleid om anderstaligen te 
stimuleren Nederlands te leren,”vertelt 
schepen van Cultuur Ann Vanne-
rem. Vroeger stonden de materialen 
verspreid. Vanaf  nu is het Taalpunt 
zichtbaar aanwezig in de bib. Je vindt er 
cursussen, romans, cd-rom’s, muziek, 
de Wablieft-krant, … Allemaal op maat 
van mensen die Nederlands leren. 
Kinderen die moeite hebben met lezen, 
hebben nood aan een steuntje in de 
rug. Vaak gaan ze zonder boek naar 
huis. Niet door een gebrek aan interesse 

maar vaak door de manier van presen-
teren. Ann legt uit dat de bib voor deze 
kinderen het Makkelijk Lezen Plein in 
het leven heeft geroepen. Hier worden 
de boeken thematisch geordend en met 
de cover naar voor getoond. Er staan 
heel wat aantrekkelijke materialen. Die 
zijn speciaal geselecteerd op eenvou-
diger taalgebruik en duidelijke lay-out. 
Het zijn aantrekkelijke boeken met een 
omslag die aanspreekt. Zo helpen we 
deze lezertjes aan begrijpbare infor-
matie en zorgen we ervoor dat ze weer 
met plezier gaan lezen. 


