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Beste Kortenbergenaar, 

Het afgelopen jaar hebben we met dit bestuur 
hard gewerkt aan een goed toekomstplan voor 
Kortenberg. We gingen daarbij niet over een 
nacht ijs. 

We vertrokken bij de opmaak van het 
Meerjarenplan 2020-2025 vanuit de programma’s 
van Open VLD en CD&V. Dankzij de enquête ‘Kijk 
op Kortenberg’, die we voor, tijdens en na de 
zomer afnamen, konden we daar de waardevolle 
inbreng van onze inwoners aan toevoegen. 
Daarnaast vormden de Chartertoets uit 2018 
en de feedback van adviesorganen belangrijke 
inspiratiebronnen. 

In deze folder nemen we u in vogelvlucht mee 
doorheen ons meerjarenplan, een toekomstplan 
dat opgebouwd is rond een aantal pijlers. Zo 
willen we inzetten op een (verkeers)veilige en 
(verkeers)leefbare gemeente.  We gaan ook voor 
een slimme en duurzame ruimtelijke ordening 
en engageren ons voor duurzaamheid én het 
klimaat. Daarnaast willen we fi nancieel gezond 
blijven en samen met onze inwoners werken aan 
een nog mooier Kortenberg. Uiteraard willen we 
het straff e Kortenbergs verenigingsleven voluit 
ondersteunen. 

 Philippe Jespers      seemykortenberg

Van elk van deze thema’s vindt u in deze brochure 
enkele voorbeelden. Op onze coalitieblog 
(www.kortenbergsamen.be) en de gemeentelijke 
website vindt u onze visietekst en de volledige 
tekst van het meerjarenplan 2020-2025 terug. 

We zijn ervan overtuigd dat we u een goed en 
doordacht plan voor Kortenberg voorstellen. Een 
plan waar Kortenberg en de Kortenbergenaar nóg 
beter van wordt. 

Beleid maken we samen.

Samen met een sterke bestuursploeg, samen 
met onze gemeentelijke diensten en het 
gemeentepersoneel, samen met u. Want 
uiteindelijk doen we het voor u.

Daarom vinden we het belangrijk dat u uw 
mening laat horen. Een pluim geven mag, elk 
goed voorstel is welkom. 

We kijken ernaar uit om de volgende vijf 
jaar samen aan de slag te gaan om van onze 
gemeente een nog betere plek te maken om te 
wonen, te werken en te ontspannen.

Veel leesplezier! 

Alexandra Thienpont
Burgemeester

SAMEN 
OP WEGvoor

&
Kortenberg



Veel kinderen en jongeren gaan in de 
eigen deelgemeente naar school of 
ontspannen zich daar in de sportclub of 
de jeugdbeweging. Voor heel wat korte 
verplaatsingen gaan jong en minder jong 
met de fi ets of te voet. De veiligheid en 
het comfort van voetgangers en fi etsers 
verdienen dus onze grootste aandacht.

Een combinatie van (nieuwe) fi etspaden
en goed aangelegde trage wegen
zorgt ervoor dat die verplaatsingen 
veilig kunnen gebeuren. We investeren 
in extra fi etsstraten en schoolstraten.  
Auto’s worden in een schoolstraat 
tijdelijk geweerd. In een fi etsstraat 
krijgen fi etsers altijd voorrang op de 
auto’s. Zulke ingrepen ontmoedigen en 
vertragen het (sluip)verkeer en maken 
de schoolomgevingen veiliger.

Het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan 
(2004) is aan een update toe. We bewaken 
hierbij zoveel mogelijk het landelijke karakter
van onze gemeente. We willen de schaarse 
open ruimte in Kortenberg zo veel mogelijk 
vrijwaren en de beschikbare bouwgrond 
effi  ciënt benutten. We bakenen ook duidelijk 
af waar appartementen een plaats kunnen 
krijgen.

Kortenberg ligt tussen Brussel en Leuven. 
Dat maakt van onze gemeente een populaire 
plaats om te wonen. Verder inzetten op 
betaalbaar wonen is dan ook een van onze 
prioriteiten. Het realiseren van het project 
Kortenberg West (tussen de Vierhuizenstraat 
en de Sterrebeeksesteenweg) – met aandacht 
voor bekommernissen van omwonenden en 
betrokkenen – is daar een concreet voorbeeld 
van. 

VLOT EN VEILIG 
STAPPEN EN TRAPPEN 
DOOR KORTENBERG 

SLIMME EN DUURZAME 
RUIMTELIJKE ORDENING  
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Het dorpsplein wordt terug een ontmoetingsplek
voor iedereen, jong en minder jong. Op een 
gezellig, aangenaam dorpsplein kan men al eens 
tijd maken om met elkaar een babbel te slaan en 
is er minder aanleiding tot sociaal isolement en 
vandalisme. En als mensen elkaar wat beter leren 
kennen, kunnen ze nadien ook makkelijker bij 
elkaar terecht met een probleem. 

De dorpskernen van Kwerps en Meerbeek 
krijgen de volgende jaren alvast een stevige 
opwaardering. De herinrichting van de 
dorpspleinen zullen we samen met de inwoners 
uitwerken. Veel aandacht zal gaan naar het 
vergroenen en ontharden van deze pleinen. 

We zetten o.m. met een bebloemingswedstrijd
in op meer groen in onze gemeente, want meer 

groen zorgt voor meer 
kleur, maar ook voor meer 
biodiversiteit. 

Tegelijk hebben we ook 
aandacht voor het 
verleden. Ons mooie 
historische patrimonium 
blijven we onderhouden, 
restaureren en 
beschermen. 

We worden de laatste jaren 
geconfronteerd met steeds 
meer en hevigere regenbuien. 
Daarom denken we vooruit. 
Waar het mogelijk is, doen we 
ingrepen, zowel naar infi ltratie 
als naar opvangbekkens. 
Onderhoud van beken en 
grachten sluit hierbij aan. We 
zullen ook blijven investeren in 
het netwerk van riolen.

Zo straf, dat we gerust mogen ‘stoefen’ met heel wat bijzondere streekproducten. Denk maar 
aan ons grondwitloof, lokale biertjes, lekkere chocolade of pralines, aardappelen, … We zullen als 
gemeente deze producenten zo goed mogelijk ondersteunen. Ook de korte keten blijft voor 
ons een belangrijk aandachtspunt. Als lokale producenten hun lokaal lekkers ook lokaal kunnen 
verkopen, heeft dat een positief eff ect op veel domeinen. 

AANGENAME DORPSKERNEN  

KORTENBERG, 
LIEFST MET DROGE VOETEN  

KORTENBERG, 
DA’S EEN STRAFFE GEMEENTE
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De klimaatverandering vormt een van de  
grootste uitdagingen van deze tijd. Met het 
ondertekenen van het Burgemeestersconvenant 
maken we duidelijk dat we in Kortenberg onze 
schouders willen zetten onder een ambitieus  
plan om de CO2-uitstoot van en in onze 
gemeente terug te dringen. Heel wat elementen 
uit ons meerjarenplan dragen daartoe bij. 

Twee arbeiders blijven dagelijks onze straten 
en buurtwegen proper houden, samen met 

onze geweldige vrijwilligers. Daarnaast treden 
we streng op tegen sluikstorters, o.a. met 

camera’s. Het verder ondergronds brengen van 
glascontainers vermindert het sluikstorten. In 

onze gemeente vinden heel wat evenementen 
plaats. We willen als bestuur helpen om deze 
afvalarm te laten doorgaan en zelf het goede 

voorbeeld geven. 

Onze trouwe viervoeters krijgen een 
losloopzone en we laten enkel nog geluidsarm 
vuurwerk toe. Daarnaast ondernemen we acties 
om de bijenpopulatie te beschermen. 

We verlenen in de toekomst geen nieuwe 
vergunningen voor kermisattracties met dieren. 

KORTENBERG, EEN DUURZAME PLEK

KORTENBERG, 
KAMPIOEN IN 

PROPER ZIJN 

KORTENBERG, 
MET EEN HART 
VOOR DIEREN

We willen inzetten 
op de Duurzame 
Ontwikkelingsdoelstellingen 
en deze integreren in alle 
beleidsdomeinen met 
diverse acties, waarbij het 
belang van Noord én Zuid 
wordt belicht.

Kortenberg is een 
Fairtrade gemeente. We 
streven ernaar minstens 
1 op 4 Kortenbergenaren 
Fairtradefan te maken. 
Daarvoor gaan we op 
zoek naar ‘Fairtrade-
ambassadeurs’.  

KORTENBERG, 
SOLIDAIRE 
GEMEENTE

Zo willen we onze evenementen duurzaam 
maken en ondersteunen we energiecoöperatieven. 
Onze gemeentelijke gebouwen worden verder 
geïsoleerd en uitgerust met energiezuinige 
ledverlichting en verwarmingssystemen. Waar 
mogelijk denken we aan herbruikbare energie. 
Ook voor onze straatverlichting schakelen we  
over naar ledlampen. Zo geven we als gemeente 
het goede voorbeeld om duurzaam  
en spaarzaam te investeren. 
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De schuldenlast van Kortenberg blijft dalen
en we willen deze trend verderzetten. Op die 
manier blijft Kortenberg fi nancieel een gezonde 
gemeente. Dat is ook voor de toekomstige 
generaties erg belangrijk. 

Daarnaast willen we de volgende jaren fl ink 
investeren, zoals u in deze brochure kan lezen.

Daarbij willen we kosteneffi  ciënt werken. We 
mogen immers met uw centen werken en dat 
willen we behoedzaam doen. 

De onroerende voorheffi  ng (het kadastraal 
inkomen) en de personenbelasting zijn t.o.v. 
de rest van Vlaanderen en de buurgemeenten 
gemiddeld te noemen. Dat willen we zo houden. 
Er komt dus geen verhoging van de onroerende 
voorheffi  ng of van de personenbelasting. 

We gaan na of onze communicatiemiddelen 
(zowel digitaal als niet-digitaal) onze 
inwoners bereiken en op welke manier 
dit bereik verbeterd kan worden. We 
onderzoeken of een Kortenberg-app een 
nuttige aanvulling is. Daarnaast installeren 
we digitale informatieborden om sneller en 
milieuvriendelijker te communiceren. 

KORTENBERG, 
BEHOEDZAAM MET UW CENTEN

KORTENBERG, 
WAAR WE U

HELDER OP 
DE HOOGTE 

HOUDEN

We breken een lans voor meer inspraak en debat. Meer dialoog 
tussen burgers, maar ook meer dialoog tussen burgers en bestuur. 
We willen een gemeente zijn waar iedereen zijn of haar stem 
kan laten horen en mee de schouders kan zetten onder lokale 
uitdagingen. 

We werven een participatie-ambtenaar aan. Hij of zij zal ervoor 
zorgen dat volwassenen en jongeren kwaliteitsvol mee kunnen 
bouwen aan het beleid van onze gemeente. Daarnaast doen we, 
net als de vorige legislatuur, een chartertoets en stimuleren we 
inwoners om zelf initiatieven te nemen die de charterprincipes tot 
leven brengen. 

We willen het label ‘Kindvriendelijke gemeente’ behalen. 
Kinderen zijn al vele jaren een prioriteit voor onze gemeente. We 
willen alle kinderen en jongeren mee aan boord, ook de meest 
kwetsbare. Het bestuur wil naar kinderen en jongeren luisteren, 
in de kinder- en jongerengemeenteraad of in de jeugdraad, 
maar ook tijdens een goed gesprek bij de chiro, de scouts, het 
jeugdhuis of een evenement. We willen kinderen ook bevragen 
en betrekken als we ‘hun’ ruimtes inrichten. Denk daarbij aan het 
skateterrein, een speeltuin of een speelplaats. 

KORTENBERG, 
DAAR DENKEN EN WERKEN WE 
SAMEN AAN
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In onze Bib van de Toekomst 
krijgen mensen de kans om 
elkaar te ontmoeten tijdens 
een lezing, een debat of een 
workshop. We zorgen dat 
iedereen mee is door ook in te 
zetten op het digitale luik. Op 
langere termijn richten we de 
bib ook helemaal opnieuw in. 
Het wordt dan een gezellige 
ontmoetingsplek, een soort 
tweede huiskamer. 

Jeugdverenigingen moeten 
vaak busjes huren om grote 
materialen te vervoeren. 
Door de aankoop van een 
evenementenbusje willen 
we die logistieke problemen 
oplossen. Zo kunnen verenigingen een groot 
scherm, een geluidsinstallatie of andere grote 
materialen vervoeren met het gemeentelijke 
evenementenbusje.

Heel wat verenigingen organiseren toffe 
evenementen in Kortenberg. We merken 
dat de papierwinkel bij die organisatie vaak 
een drempel is. We maken werk van een 
vereenvoudiging van die administratie. 

Al onze jeugdhuizen hebben een mooi, 
functioneel gebouw en elk jeugdhuis heeft zijn 

eigenheid. Onze jeugdhuizen zijn de partner 
bij uitstek om jongeren te laten oefenen in het 
opnemen van verantwoordelijkheid. Voor jonge 
bestuursleden is en blijft dat een boeiende 
uitdaging. We willen hen daar in de toekomst 
nog beter in begeleiden.

De scoutslokalen in Kortenberg worden 
al vele jaren gedeeld gebruikt met de 
speelpleinwerking. Zo rendeert een investering 
het best. Deze bestuurscoalitie wil de lokalen 
in samenspraak met de scouts opwaarderen 
en vernieuwen zodat ze bruikbaar zijn door 
kleuters, lagereschoolkinderen én jongeren. 

KORTENBERG, 
DAAR ONTMOET JE ELKAAR GRAAG

De afgelopen decennia werd reeds stevig 
geïnvesteerd in schoolinfrastructuur. Zo kregen 
De Negensprong in Everberg en De Klimop in 
Erps-Kwerps een nieuwe kleuterschool en zal 
zowel de kleuter- als de lagere school van De 
Boemerang in Meerbeek binnenkort terecht 
kunnen in een gloednieuw gebouw.

We bereiden nu al de uitbreiding van De 
Regenboog in Kortenberg en de renovatie 
van De Negensprong in Everberg voor. Deze 
dossiers moeten de komende jaren nog een 
lange administratieve (subsidie)weg afleggen. 

We gaan deze legislatuur ook nog een 
stap verder in het vergroenen van de 
schoolspeelplaatsen. 

LEREN, DAT DOEN WE IN KORTENBERG 
GRAAG IN EEN AANGEPASTE 
SCHOOLOMGEVING
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Elektriciteitskastjes en grijze muren zijn saai. Daarom zullen we 
aan lokale graffitikunstenaars vragen om hier wat meer kleur op 
aan te brengen. Op die manier fleurt onze gemeente helemaal op. 
Kinderen en jongeren mogen hen daarbij helpen, zo zijn ook zij 
trots op het straatmeubilair dat ze zelf mee beschilderd hebben. 

We gaan als kleine gemeente niet de concurrentie aan met de 
Schouwburg in Leuven of Het Bolwerk in Vilvoorde. Zulke grote 
zalen kosten handenvol geld en de zaal moet vaak uitverkocht 
zijn om de rekening te laten kloppen. We willen wel inzetten 
op een kleinschalig, vernieuwend cultuuraanbod in de nieuwe 
podiumzaal van OC Berkenhof.

KUNST MET GROTE K 
EN KLEINE K

Wie samen beweegt of sport, heeft daar 
meer plezier aan en houdt het langer vol. We 
willen jong en oud samen aan het bewegen 
krijgen. Denk maar aan een bankenwandeling, 
een speellandschap en gezellige 
ontmoetingsplaatsen.

Ook de sportinfrastructuur verdient onze  
volle aandacht. We willen de sporthal van  
Erps-Kwerps opwaarderen en renoveren.  
Zo krijgt ze terug de plaats die ze verdient:  
een multifunctionele ontmoetingsplek voor  
alle verenigingen van Erps-Kwerps, met plaats 
voor een concert, een rommelmarkt,  
een eetdag, maar evengoed voor 
competitiesport. 

We onderzoeken ook of er ruimte is voor een 
nieuw sportcomplex op een andere plek 

en bekijken de mogelijkheden om tennis en 
gevechtssporten een onderdak te bieden. 

Ook de petanquehal in Erps-Kwerps heeft 
haar beste tijd gehad. We gaan samen met de 
gebruikers op zoek naar een goed alternatief. 
Op die manier kunnen we het Sint-Pietersplein 
in Kwerps ook opwaarderen en er een gezellige 
ontmoetingsplek van maken. 

Het clubhuisje van de atletiekclub kan ook 
een opfrisbeurt gebruiken. Samen met de club 
zullen we bekijken hoe we deze chalet kunnen 
vernieuwen. 

We blijven ook investeren in de gebouwen en 
de velden van de verschillende voetbalclubs. 
Zo kunnen onze voetballers in optimale 
omstandigheden trainen, maar zich achteraf  
ook verfrissen. 

SPORTEN IS GEZOND, OOK IN KORTENBERG
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Met de ondertekening van het 
Gezondheidscharter, engageert 
Kortenberg zich om werk te 
maken van een samenhangend 
gezondheidsbeleid. In een 
gezond Kortenberg krijgt 
gezonde voeding een belangrijke 
plaats: op evenementen, op 
school of bij het aanbieden van 
maaltijden. We zetten ook in 
op rookvrije speeltuintjes en 
schoolomgevingen. 

Het welbevinden en de 
levenskwaliteit van elke inwoner 
is een belangrijke toetssteen voor 
ons beleid. We hebben daarbij 
vanzelfsprekend extra aandacht 
voor kwetsbare groepen. 

Kinderen en jongeren verdienen alle aandacht. 
Het Huis van het Kind wordt daarom ook 
een échte – fysieke - ontmoetingsplaats voor 
ouders en kinderen. We zoeken daarvoor een 
oplossing op de site van Belgostock (centrum 
Kortenberg).

We willen kansarme inwoners aan het woord 
laten en rekening houden met wat ze zeggen. 
Dat kan in het netwerk ‘BOOST’, een vereniging 
waar mensen in armoede het woord nemen. 
Deze ervaringsdeskundigheid en de expertise 
van de projectwerker armoede van het 
Welzijnshuis moeten ervoor zorgen dat de 
initiatieven die we als gemeente nemen telkens 
weer getoetst worden op hun inclusiviteit. We 
maken werk van een Sinterklaasfeest voor alle 
kinderen van Kortenberg. 

We maken onze speelinfrastructuur zo 
toegankelijk mogelijk voor kinderen met een 
beperking. 

Als dementievriendelijke 
gemeente houden we 
rekening met mensen 
die dement worden of 
zijn, maar bieden we ook 
ondersteuning aan hun 
omgeving. 

Vele inwoners willen 
er spontaan méér zijn 
voor elkaar. Dat willen 
we als bestuur ook 
aanmoedigen met ons netwerk ‘buren voor 
buren’. Als je de buren, inwoners van jouw straat 
of wijk kent, kan je er ook mee voor zorgen. Zo 
kan de iets oudere buurman hulp gebruiken 
voor het scheren van de haag. Hij kan voor zijn 
buren dan weer pakjes in ontvangst nemen. Die 
hulp kan, met ondersteuning van professionelen, 
nog verder gaan. Zo kan iedereen langer thuis 
wonen, in zijn of haar vertrouwde omgeving.  

EEN GEZOND EN SOCIAAL
KORTENBERG

&
VU: Carla Demaertelaere - Stationstraat 76 - 3070 Kortenberg

Kortenberg


