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Wellicht vind je niet alles wat je bezighoudt terug in ons CD&V-programma.  

Indien er nog aandachtspunten zijn die jij belangrijk vindt voor de volgende 

gemeentelijke bestuursperiode, laat het ons dan zeker weten.   

We zullen je zeker antwoorden of we die bekommernis delen en of we er werk 

kunnen/zullen van maken. 

 

 

Stuur ons een berichtje met jouw vraag via 

secretaris@kortenbergcdenv.be  

of via onze website  

https://kortenberg.cdenv.be/  

waar nog meer informatie beschikbaar is. 

Of post een bericht op 

https://www.facebook.com/cdenvkortenberg/ 

 

 

Aarzel natuurlijk ook niet om onze kandidaten te contacteren. 
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Inleiding 

  

In Kortenberg is het aangenaam wonen en leven. Door haar geografische ligging is onze gemeente 
een uitstekende uitvalsbasis. Er is een goed uitgebouwd sportief en cultureel aanbod, bedrijven 
en lokale middenstand zorgen voor toegevoegde waarde en werkgelegenheid, er is een uitgebreid 
en kwalitatief scholenaanbod en zowel jong als oud zijn er thuis. 

Kortenberg is bovendien een veilige gemeente. 

 

Op deze en vele andere pluspunten moeten we zuinig zijn.  

Kortenberg is de laatste jaren uitgegroeid tot een gemeente met meer dan 20.000 inwoners. Dat 
zorgt zowel voor dynamiek en vernieuwing als voor nieuwe uitdagingen. 

 

CD&V Kortenberg heeft hard en goed gewerkt, maar beseft dat het werk nooit af is; en we claimen 
ook niet dat ons werk perfect is.  

 

Onze speerpunten voor de volgende jaren zijn: onderlinge verbondenheid en solidariteit tussen 
de inwoners, een verdere verbetering van de mobiliteit, een beter onderhoud van de wegen en de 
groenvoorzieningen, uitbreiding en coördinatie van de voorzieningen voor zorg en welzijn, 
betaalbaar wonen voor starters en minder kapitaalkrachtige gezinnen en aangepaste woningen 
voor ouderen, aandacht voor de klimaatverandering en het attractief maken van alle 
deelgemeenten en handelskernen.  

 

Deze en andere uitdagingen liggen voor ons. Ze zijn niet utopisch, maar haalbaar. Het zijn geen 
dromen in het wilde weg, maar beloften die we willen waarmaken zoals wij dat ook de afgelopen 
jaren hebben gedaan. Ons team staat daarvoor garant, maar we kunnen en willen het niet op ons 
eentje doen. We moeten er samen werk van maken. Beter samen, samen beter! 

 

We hopen op je stem en je steun op 14 oktober 2018. Want op ons kan je rekenen. Ook nà de 
verkiezingen. 

 

 

 

 Chris TAES Alexandra THIENPONT 
 Burgemeester OCMW-voorzitter 

Lijstduwer Lijsttrekker 
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EEN EFFICIËNTE EN BETAALBARE DIENSTVERLENING  

 

Kortenberg is al een slimme gemeente, maar CD&V wil er Kortenberg 3.0 van maken, met 
de juiste technologische vooruitgang voor zowel gemeentelijke diensten als burgers. Dit 
alles moet betaalbaar blijven. 

Inzake elektronische dienstverlening staat Kortenberg aan de top in Vlaanderen. We 
maakten als eerste gemeente in onze provincie gebruik van gecertificeerde documenten 
(zowel voor de gemeentediensten als voor de inwoners). We werken al samen met VICTOR 
(Vlaamse ICT ORganisatie) en VERA (het Vlaams-Brabants steunpont e-government) en we 
maken actief gebruik van de meeste raamcontracten op de markt. 

Dienstverlening moet gebeuren op maat van de inwoners, verenigingen en 
ondernemingen. Afgelopen jaar werd met de installatie van een ontvangstbalie de 
dienstverlening in het Administratief Centrum sterk verbeterd. Die weg willen we verder 
inslaan. 

 

Digitale dienstverlening  

In de toekomst moeten inwoners nog meer dan vandaag op een veilige manier documenten en 
attesten kunnen opvragen en toegezonden krijgen per e-mail. Via een nieuwe app zullen 
problemen (bv. een putje in de straat) nog gemakkelijker kunnen gemeld worden – met of zonder 
foto.  

 

Dienstverlening en informatie op maat 

Door de plaatsing van een ideeënbus op een toegankelijke plaats in het Administratief Centrum 
willen we de vinger aan de pols houden om te weten wat er leeft bij onze inwoners. CD&V 
Kortenberg wil de bevolking bevragen of de openingsuren van het Administratief Centrum 
moeten worden aangepast. 

Door een duidelijke interne communicatielijn moeten vragen van burgers sneller bij de juiste 
persoon terechtkomen. Daarom moet informatie op verschillende niveaus beschikbaar zijn.  

Door meer samen te werken met andere gemeenten (systeem VICTOR) en met het hogere 
beleidsniveau kan de werking van de gemeente steeds verbeteren. Dat vereist ook een 
regelmatige en goede opleiding van het personeel. 

De nieuwe regelgeving rond privacy (GDPR) zal volledig geïmplementeerd worden. 

 

Dienstverlening aan verenigingen  

CD&V Kortenberg wil een 

 interactiever en gebruiksvriendelijker reservatiesysteem voor de huur van lokalen en 
infoborden; 

 online draaiboek met checklist voor verenigingen die evenementen willen 
organiseren; 
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 badgesysteem i.p.v. sleutelsysteem in openbare gemeentelijke gebouwen; 
 gemeentelijk noodnummer voor ernstige problemen bij evenementen. 

 

Elektronische infoborden 

In het najaar wordt het eerste elektronische infobord geplaatst aan het Administratief Centrum. 

Nadien volgen, als het van CD&V afhangt, elektronische infoborden in alle deelgemeenten, waarop 
online alle nuttige informatie kan worden meegedeeld. 

 

Digitalisering – Iedereen computert 

Online dienstverlening is de toekomst omdat het veel voordelen biedt, zowel voor burgers als voor 
de gemeentediensten (geen openingsuren, geen verplaatsing), maar niet alle inwoners 
beschikken over voldoende computervaardigheden en de nodige apparatuur. 

Daarom wil CD&V Kortenberg 

 een toegankelijk computerlokaal ter beschikking stellen waar vrijwilligers mensen die hun 
weg (nog) niet zo goed vinden in de digitale wereld, wegwijs maken in het werken met een pc 
en internet; 

 wekelijkse consultatie in de bibliotheek van de Digidokter; 
 het project ‘Digitale Week’ verderzetten. 

 

Fiscaliteit en financiën 

Twaalf jaar geleden heeft CD&V de basis gelegd voor een gezond financieel beleid. Sedertdien 
werd de schuld sterk teruggedrongen. Die bedraagt in Kortenberg een derde minder dan 
gemiddeld in het Vlaamse Gewest. In de loop van de volgende bestuursperiode willen we een 
schuldenvrije gemeente worden. Dat is belangrijk voor de jonge generatie: we willen hen geen 
schulden op de schouders leggen voor uitgaven die wij gedaan hebben.  

De aanslagvoet van de onroerende voorheffing ligt in Kortenberg nu een derde lager dan 
gemiddeld in het Vlaamse Gewest, de aanvullende personenbelasting is gemiddeld. Met CD&V 
wordt de belastingdruk niet verhoogd. Integendeel: zodra de gemeente schuldenvrij is, wil CD&V 
de personenbelasting verlagen, in functie van de financiële reserve die nodig is om de 
noodzakelijke investeringen te kunnen blijven uitvoeren. Met een doordacht beleid willen we als 
goede huisvader/huismoeder de tering naar de nering blijven zetten. Geen zotte uitgaven of 
prestigeprojecten.  

CD&V wil dat de programmavoorstellen van alle partijen voor de verkiezingen 2024 een 
‘begrotingscheck’ ondergaan. 
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JEUGD, SPORT & VRIJETIJDSBELEVING  

 

CD&V ziet Kortenberg als een jonge, kindvriendelijke, actieve en ontspannende gemeente 
waar alle doelgroepen aan vrijetijdsbeleving kunnen doen. Daarvoor hebben we 
uitstekende troeven, maar het kan altijd beter. 

 

DE JEUGD - ONZE TOEKOMST 

 

CD&V Kortenberg staat achter een gemeente waar jongeren echt inspraak hebben en waar 
er naar hen geluisterd wordt. Jongeren moeten de kans krijgen zich volledig en in een 
veilige omgeving te ontplooien. Daar moet de gemeente zich op richten. 

 

Meer integratie tussen jeugd en senioren 

CD&V wil de interactie tussen senioren en jongeren in de gemeente bevorderen, in het rusthuis, 
in dagopvang Noah of via projecten als ‘Buren voor Buren’.  

Zowel individuele jongeren als Kortenbergse jeugdbewegingen kunnen samenwerken aan 
concrete projecten. Het gaat niet alleen om een vriendschappelijk bezoekje. Jongeren kunnen 
bijvoorbeeld informaticaworkshops aan senioren geven (computer, smartphone, sociale media, 
...).  Maar senioren kunnen ook aan jongeren veel leren: wijsheid, inzicht, perspectief of gewoon 
leren kaart spelen. 

CD&V wil dergelijke initiatieven promoten in samenwerking met de bibliotheek en het 
Welzijnshuis. 

 

Talenten ontwikkelen: met en zonder computer  

De computer is niet meer weg te denken uit het onderwijs, en ook buiten de school moeten 
computers ter beschikking staan van jongeren.  

De gemeente moet de jeugd sensibiliseren om op een correcte en veilige wijze om te gaan met 
sociale media, netwerken en de hele onlinewereld, door hen de juiste waarden en netetiquette bij 
te brengen. Dit is vooral een taak voor de scholen en de bibliotheek. 

Talenten van onze jongeren komen niet altijd tot uiting op school. Daarom zal de gemeente 
inzetten op een soort ‘talentendag’ waarop de jeugd haar talenten kan tonen (bijvoorbeeld een 
vrij podium – ‘K-town got talent’). 

 

Sport en spel  

CD&V wil dat iedereen zich kan ontspannen. Daarom moet de spel-o-theek van het Huis van het 
Kind verder uitgebouwd worden. Jongeren die met elkaar of met senioren een spel spelen, steken 
daarvan meer op dan van de gebruiksaanwijzing voor het spel. 
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Het ruime sportaanbod in Kortenberg mag meer bekend gemaakt worden bij kinderen en 
jongeren. Voor CD&V moet de gemeente de sportclubs helpen een sportbeurs te organiseren om 
nieuwe sporten bekend te maken en nieuwe leden te werven.  

Ook jongeren met een beperking hebben hun plaats bij sportactiviteiten en vakantiewerkingen 
zoals Speelplein of Sportweken. CD&V wil voorzien in een opleiding voor vrijwilligers om deze 
deelnemers op een correcte manier en in een breder, intergemeentelijk verband te begeleiden.  

Bij onze jeugdbewegingen kunnen mensen die het financieel moeilijker hebben reeds gebruikte 
kledij, schoenen en sportaccessoires kopen en opnieuw verkopen. Dat mooie initiatief moet bij 
alle jeugdbewegingen en sportclubs verder uitgebouwd worden.  

 

Betaalbaar wonen 

We zouden graag tijdens de volgende legislatuur het systeem van premies aan jongeren en 
jonge gezinnen bij de aankoop van een eerste woning promoten en vereenvoudigen, zodat 
iedereen er vlot zijn weg naar vindt.  

 

Speelpleintjes uitbreiden 

De speeltuintjes in Groot-Kortenberg zijn vooral gericht op jongere kinderen. En dat is goed. Met 
CD&V worden die pleintjes ook aangevuld met enkele basic en openbare fitnesstoestellen, of 
met een hoogteparcours. Door de plaatsing van banken en vuilnisbakjes kunnen zowel jongeren 
als ouderen genieten van een aangename en propere omgeving. Speeltuinen moeten ontmoetings-
plaatsen worden in het groen met volop ontspanning voor jong en oud. 

In het skatepark moet de grondlaag vernieuwd worden, bij voorkeur met polyvalent beton. Bij de 
heraanleg van het plein en  de dorpskern van Meerbeek kan een skatepark en speeltuin worden 
voorzien. 

 

Ruimte voor jongeren om rond te hangen 

Voor CD&V Kortenberg is het belangrijk dat jongeren voldoende ruimte hebben om samen te 
komen, zowel bij goed als bij slecht weer. Bij voorkeur gaat het om eigen plekken voor jongeren 
waar alles toch volgens de regels verloopt en waar er sociale controle is. Daarom wil CD&V ook 
inspraak van jongeren bij de herinrichting van pleinen en ontmoetingsruimten in de gemeente.  

Graffiti is een hedendaagse kunstvorm, die echter niemand aan zijn voorgevel wil. Met CD&V 
worden er enkele locaties opengesteld waar jongeren graffiti (begeleid) kunnen spuiten. Zo krijgt 
Kortenberg meer kleur! 

 

Jeugdraad 

De jeugdraad moet actiever om advies gevraagd worden, zodat jongeren meer inspraak hebben 
in Kortenberg. Door tijdig en beter met elkaar te communiceren kan het gemeentelijke beleid 
gerichter rekening houden met de visie van de jeugd. CD&V Kortenberg wil streven naar een open 
communicatie tussen de jeugdraad en de gemeente, een vlot contact tussen het schepencollege en 
de jeugdraad en voldoende ondersteuning van jeugdige initiatieven. 
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 De jeugdraad moet worden gestimuleerd en ondersteund om het jaarlijkse weekend van de jeugd 
(Toernee General) te organiseren voor alle jongeren van Groot-Kortenberg en niet enkel voor de 
leden van de jeugdbewegingen. 

Samen met de jeugdraad moet de gemeente creatief de jeugdhuizen helpen hun werking verder 
uit te bouwen en meer jongeren aan te spreken. 

CD&V Kortenberg wil opnieuw een kinder- én jongerengemeenteraad uitbouwen, waar ook 
jonge kinderen hun ideeën kunnen laten horen en praktijkvorming in lokale democratie krijgen. 

  

Bestelwagen  

(Jeugd)verenigingen hebben bij de organisatie van hun evenementen of activiteiten (eetfestijn, 
kamp, loopwedstrijd, fuif, …) vaak materiaal (zoals de provincie dat verhuurt) nodig dat veel 
plaats inneemt of in grote koffers moet worden vervoerd. Daarvoor is een grote wagen of zelfs een 
bestelwagen nodig. 

CD&V zal ervoor ijveren dat de gemeente dat aangepast vervoer ter beschikking stelt. 
Jeugdverenigingen kunnen een bestelwagen gebruiken om materiaal voor hun werking te 
vervoeren. In drukke periodes zal die bestelwagen bijna constant in gebruik zijn; daarbuiten 
kunnen de gemeentediensten ervan gebruik maken. 

 

 

VRIJE TIJD – TEVREDEN EN GELUKKIG ZIJN 

 

In Kortenberg heerst grote tevredenheid over de activiteiten in de gemeente voor een breed 
publiek (zoals DAG 1 en Kortenberg Feest), over de ondersteuning van buurt- en straatfeesten en 
fuiven, over activiteiten voor een specifiek publiek (zoals de seniorenfeesten) of rond een bepaald 
thema (zoals infoavonden in de bibliotheek). Dat blijkt uit de prachtige score van 7,0 in het 
tevredenheidsonderzoek van de Grote Kortenberg-enquête.  

CD&V waardeert het vele werk van alle medewerkers van de dienst vrije tijd en van de 
uitvoeringsdiensten. Het mooie resultaat motiveert hen om elke dag opnieuw met veel goesting 
aan de slag te gaan. Ook de tientallen actieve verenigingen waar veel vrijwilligers dagelijks het 
beste van zichzelf geven, dragen bij aan een warme gemeente. De Grote Kortenberg-enquête 
toont aan dat mensen die actief zijn in een vereniging het prettiger vinden om in onze 
gemeente te wonen dan zij die niet deelnemen aan het verenigingsleven. De verenigingen 
zorgen er mee voor dat inwoners zich hier goed voelen. Dat wil CD&V Kortenberg de volgende 
zes jaar verder ontwikkelen. 

 

Niet minder maar meer middelen voor vrije tijd 

Nu de provincies geen persoonsgebonden bevoegdheden meer hebben en de subsidies van de 
Vlaamse overheid voor de sectoren cultuur, sport en jeugd opgenomen zijn in het Gemeentefonds 
(geplafonneerd op het niveau van 2014 en niet geïndexeerd), bestaat het risico dat de middelen 
voor vrije tijd zullen dalen of voor andere doeleinden zullen gebruikt worden.  
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CD&V wil niet minder maar meer middelen voor vrije tijd. Via vrijetijdsbeleving maken mensen 
deel uit van sociale netwerken. Vrije tijd betrekt mensen bij het sociale leven en versterkt de 
sociale cohesie. Ook de geïntegreerde aanpak van het vrijetijdsbeleid m.a.w. cultuur, bibliotheek, 
sport, jeugd, evenementen, toerisme en recreatie met veel gemeenschappelijke doelstellingen en 
doelgroepen is voor CD&V een pluspunt. CD&V wil een vrijetijdsdienst met een klantgericht 
aanbod (= voor) waarbij ondernemende inwoners en verenigingen de optimale ondersteuning (= 
door) en inspraak (= met) krijgen.  

 

Cultuur 

Cultuur emancipeert, brengt mensen samen en kan ook zorgen voor onthaasting en ontspanning. 
Door mensen ertoe aan te zetten om zowel passief als actief deel te nemen aan culturele 
activiteiten, betekent ontmoeting en betrokkenheid stimuleren meer banden met en tussen 
mensen creëren. Zo’n cultuurbeleid vertrekt van wat van onderuit groeit en opborrelt.  

CD&V ijvert voor kwaliteit en verscheidenheid in cultuur en wil in het gemeenschapscentrum en 
de ontmoetingscentra een uitgebreid en divers aanbod voor de bevolking waarbij de inzet 
van verenigingen, vrijwilligers en inwoners vooropstaat. De gemeente zal vooral 
regisseren en ondersteunen en slechts organiseren waar het nodig is. Vermits we de 
concurrentie met de grote cultuurcentra in de ons omliggende gemeenten niet kunnen winnen, 
moeten we inzetten op kleine vernieuwende initiatieven voor doelgroepen die het moelijker 
hebben om zich te verplaatsen zoals kinderen en ouderen. 

 

Sport 

Sporten is gezond en bewegen is noodzakelijk voor een gezonde samenleving. Meer mensen aan 
het sporten krijgen is wenselijk en van vitaal belang voor een warm en gezond dorp. CD&V trekt 
in de toekomst ook verder de kaart van sport voor iedereen, recreatiespelers en 
competitiespelers, sporters zonder en met een beperking. Met de oprichting van de interlokale 
sportvereniging wordt de samenwerking met de naburige gemeenten voor sportpromotie en 
doelgroepenbeleid van de vroegere sportregio verdergezet. CD&V wil die samenwerking ook na 
2018 verderzetten zodat doelgroepen die door elke gemeente apart moeilijk bereikbaar zijn, niet 
in de kou komen te staan. Initiatieven als familiezwemdagen en -schaatsdagen, sport-AVAL en 
junior sport-AVAL (sportdag voor sporters met een mentale beperking) en G-sportdag (voor 
sporters met een fysieke beperking) moeten verder georganiseerd worden.  

CD&V wil laagdrempelige en openbare sportinfrastructuur. De fit-o-meter is terug van 
weggeweest. Dankzij de fit-o-meters herontdekken zowel recreatieve als competitieve sporters 
het genot van buiten sporten. Het is een budgetvriendelijk en laagdrempelig alternatief voor de 
fitnessclub. Geen oubollige oefeningen, maar bewegingen en activiteiten aangepast aan de huidige 
manier van sporten.  

Via permanente loopomlopen wil CD&V Kortenberg ervoor zorgen dat mensen kunnen lopen in 
een natuurvriendelijke omgeving, wanneer ze dat willen en met wie ze dat willen. 

Naast de overeenkomst met de gemeente Zaventem wil CD&V ook met Sportoase Leuven 
onderhandelen over een gunstig zwemtarief voor de Kortenbergenaars.   
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Iedereen toerist 

Door het convenant met Toerisme Vlaams-Brabant vzw heeft de gemeente inspraak in het 
strategisch beleidsplan Groene Gordel waar Kortenberg deel van uitmaakt. Zo werkt Kortenberg 
met andere gemeenten samen rond de thema’s Mysterieuze bossen, Groene Valleien en Witte 
Goud (witloof, asperges, witbier). Er komt binnenkort ook een wandelknooppuntennetwerk in 
Erps-Kwerps en het fietsknooppuntennetwerk wordt vernieuwd. CD&V wil een nieuw 
convenant sluiten voor de ontwikkeling van nieuwe toeristische producten. Een toerist stopt niet 
aan de gemeentegrens.  

Naast de Gidsenbond Dijleland heeft nu ook Kortenberg plattelandsgidsen. Samen met de 
landbouwsector wil CD&V het plattelandsleven promoten en meer toeristen naar de regio 
lokken door het aanbod voor scholen en verenigingen rond boerderijbezoeken uit te 
breiden. 

In Kortenberg zelf zullen op elektriciteitskasten oude dorpsgezichten worden aangebracht. 

CD&V wil zeker ook toeristische partners warm maken om meer aandacht te hebben voor mensen 
met een beperking.  

 

De bibliotheek is er voor iedereen 

CD&V vindt een openbare bibliotheek een basisdienst waar elke inwoner recht op heeft. CD&V 
blijft overtuigd van de maatschappelijke meerwaarde van een bib voor de gemeente en haar 
inwoners, ook al zal de werking ervan - door allerlei maatschappelijke en technologische 
ontwikkelingen - in de toekomst helemaal anders zijn dan nu. De bibliotheek van Kortenberg 
geniet nu al een bijzonder goede reputatie in de wijde omgeving door het ruime aanbod aan 
gewone boeken, e-books, audiovisueel materiaal, grootletterboeken, luisterboeken, 
voorleesnamiddagen, lezingen en filmvoorstellingen, de Digitale Week en de Digidokter, de 
jeugdboekenmaand en de scholenwerking. 

Lezen kan een basis zijn voor ontmoeting, verbinding, begrip en verrijking, ook in een steeds meer 
digitale samenleving. CD&V wil met ‘Kortenberg leest’ een leesplatform organiseren dat 
ontmoeting (online en offline) creëert rond lezen, lezers verbindt met elkaar door leestips en 
leuke leesplekken uit te wisselen en ook andere inwoners warm maakt om te lezen.  

Zo bereikt de bibliotheek meer dan één doel tegelijk: leesbevordering, informatiebemiddeling, 
cultuurspreiding en -participatie en ontmoeting. Daarom zal CD&V ervoor blijven ijveren dat 
de bibliotheek een knooppunt van kennis, contact en informatie blijft waarbij waarden als 
toegankelijkheid, pluriformiteit, onafhankelijkheid en betrouwbaarheid centraal staan. In de 
bibliotheek gaat het om collecties en connecties tussen mensen onderling en met informatie. 
Daarvoor is infrastructuur nodig, zowel digitaal als analoog.  
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Een bibliotheek van morgen in een parel van gisteren 

CD&V is bezorgd over de toekomst van de kerkgebouwen in onze gemeente. Deze 
indrukwekkende historische gebouwen worden onderhouden met gemeenschapsgeld, maar 
worden nu onderbenut. Samen met de kerkelijke overheid werd dan ook nagedacht over de 
toekomst van de O.L.V.-kerk en de mogelijkheden om ook nieuwe functies onder te brengen in de 
te groot geworden kerkruimte.  

De gemeente ging in op de vraag van het Centraal Kerkbestuur om de kerk van Kortenberg een 
gemeentelijke nevenbestemming te geven. Volgens een onafhankelijk studiebureau van de 
universiteit Hasselt was dat het beste van de drie onderzochte scenario’s. In het buitenland 
bestaan daarvan al meerdere mooie voorbeelden. Een full service ontwerpbureau, gespecialiseerd 
in het strategisch begeleiden en uitvoeren van innovatieprojecten, begeleidt de gemeente in dit 
participatieve toekomsttraject. Voor CD&V Kortenberg is de bibliotheek onderbrengen in het 
kerkgebouw - met de nodige digitale en analoge infrastructuur - de meest geschikte 
nevenbestemming. De nieuwe locatie moet minstens hetzelfde comfort en gebruiksgemak bieden 
als de huidige bibliotheek. Dat concept moet nog concreet uitgewerkt worden, met inspraak van 
de gebruikers en van het kerkbestuur.  

Zo wordt in Kortenberg een bibliotheekconcept voor de komende decennia vormgegeven. We 
gaan van de bibliotheek van vandaag naar de ‘connecteek’ van morgen, met alle mogelijke 
informatiekanalen via printmedia, digitale dragers, online communicatie en persoonlijke 
contacten. 

 

Ruimte voor sport, cultuur en recreatie 

Verenigingen hebben nood aan een goede accommodatie en vrijetijdsinfrastructuur. De voorbije 
jaren zorgde de gemeente voor onderdak voor de drie jeugdverenigingen en de drie jeugdhuizen. 
In Everberg werden de lokalen voor de Chiro nog maar pas uitgebreid en vernieuwd.  

In elke deelgemeente is er een ontmoetingscentrum waar de plaatselijke verenigingen onderdak 
vinden. De pijnpunten in sommige ontmoetingscentra zullen aangepakt worden.  

Zo zal CD&V de verhuis van de kleuterschool naar de Alfons Dewitstraat en de heraanleg van het 
Dorpsplein in Meerbeek aangrijpen om te zorgen voor voldoende parkeermogelijkheden in de 
buurt van OC Atrium. Het voetwegje (32) tussen de Dorpsstraat en de Sint-Antoniusstraat zal 
verlicht worden zodat mensen er ook ’s avonds met een veilig gevoel gebruik van kunnen maken.  

In Kortenberg staat de bouw van het nieuwe OC Berkenhof in de steigers. Een podiumzaal met 
uitschuifbare tribune biedt ruimte voor optredens tot ongeveer 100 toeschouwers. Voor de 
eetdagen zullen verenigingen kunnen gebruik maken van een goed uitgeruste keuken.  

OC De Zolder in Erps-Kwerps biedt ruimte voor activiteiten voor een eerder beperkt publiek. 
CD&V gaat voor het behoud en een grondige renovatie van de polyvalente zaal in Erps-
Kwerps. Na het beluisteren van de argumenten die werden aangebracht vindt CD&V dat het 
accommodatieplan én de omgevingsanalyse moeten aangepast worden zodat grote eetdagen, 
fuiven en activiteiten voor een groter publiek kunnen blijven plaatsvinden op een vertrouwde 
plek.  



 
 

CD&V Kortenberg – Verkiezingsprogramma 2019-2025  14/48 

Daarnaast zal CD&V zich voor de volle 100 % inzetten om een nieuw sportcomplex in het hart 
van de gemeente te realiseren: een complex met indoor en outdoor sportruimtes, met een aantal 
specifieke lokalen voor petanque, gym- en vechtsporten en met buitenruimte voor tennis- en 
voetbalterreinen. Een locatie aan de Leuvensesteenweg is het meest aangewezen omdat scholen, 
verenigingen en sporters er gemakkelijk met de fiets of het openbaar vervoer naartoe kunnen. 
CD&V zal over dit project opnieuw met Ruimte Vlaanderen in overleg gaan. 

 

Ondersteuning van de lokale verenigingen 

CD&V wil bijdragen tot een bruisend verenigingsleven en wil de verenigingen optimaal 
ondersteunen. Verenigingen hebben vaak heel verschillende noden. Buurtfeesten willen vooral 
tafels en stoelen ontlenen terwijl een indoor sportclub liever een terrein in de sporthal wil huren 
voor een wekelijkse training.  

CD&V zal de huidige subsidiereglementen voor jeugd, sport en cultuur herkneden tot een breder 
ondersteuningsreglement waarin alle vormen van ondersteuning die de gemeente biedt 
(financieel, logistiek, materiaal, promotie, infrastructuur, personeelsinzet, ... ) gebundeld worden. 
Door transparantie over alle inspanningen die de gemeente voor het verenigingsleven levert, 
kunnen de middelen eerlijk verdeeld worden over de vele verenigingen volgens hun specifieke 
noden.  

 

Vakantie zonder zorgen  

Het succes van de sport- en cultuurkampen, de speelpleinwerking en het vakantieaanbod van de 
bibliotheek is gekend. De themakampen voor kleuters zijn een schot in de roos en werden op 
vraag van vele ouders uitgebreid. Het is een rijk aanbod aan vakantie-initiatieven tegen betaalbare 
tarieven.  

CD&V wil in de toekomst de vakantie-initiatieven nog uitbreiden zodat er tijdens iedere 
schoolvakantie een voldoende en divers aanbod is, dat voor elk kind toegankelijk is. 

 

Onze gemeente bruist 

Evenementen zorgen voor een levendige gemeente, maar daar komt heel wat bij kijken voor de 
organisatoren en de omwonenden. Voor CD&V is de veiligheid van bezoekers belangrijk. Bij 
meerdere evenementen wordt vooraf veiligheidsoverleg georganiseerd met de hulpdiensten 
(politie, brandweer, Rode Kruis, ...). Dat ervaarden alle partners als positief. CD&V wil de 
evenementengids en evenementenambtenaar - die verenigingen een leidraad geven en de 
organistoren begeleiden vanaf het eerste gek of spontaan idee tot en met het laatste opgeruimde 
blikje - meer kenbaar maken. Zo zullen organisatoren, naast de voorschriften voor leefbaarheid, 
veiligheid, gezondheid en openbare orde, beter op de hoogte zijn van de inzet van alle 
gemeentelijke middelen voor evenementen zoals subsidies, diensten, promotie en materialen.  

Door de eid-screening van fuifbezoekers met de ‘Safe Party Zone’-procedure worden 
fuifbezoekers aan de ingang gecontroleerd, en wordt de maximum-capaciteit van de zaal nooit 
overschreden. Daarom mag voor CD&V Kortenberg de voorverkoop bij evenementen worden 
afgeschaft. 
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CD&V wil een duurzaamheidssubsidie invoeren voor organisatoren van evenementen en 
buurtfeesten die aandacht besteden aan afvalpreventie, afvalinzameling, schoonmaak, energie en 
water. Elke inspanning op dat vlak, hoe klein ook, is belangrijk.  

 

Ontspanning is essentieel voor het welzijn van mensen 

Vrijetijdsparticipatie is het middel bij uitstek om mensen die in moeilijkere situaties leven, te laten 
deelnemen aan de samenleving. Iedereen moet de kans krijgen om lid te zijn van een club, 
vereniging, een hobby te beoefenen, op vakantie te gaan, …  Via het Participatiedecreet wil 
CD&V Kortenberg het bestaande rijke vrijetijdsaanbod binnen ieders bereik brengen, o.m. door 
een systeem van cofinanciering of kortingen ten gunste van mensen met een beperkt budget.  

In samenwerking met het Huis van het Kind wil CD&V ook verenigingen sensibiliseren over 
oorzaken en mechanismen van (kans)armoede en hen gevoelig maken voor signalen van mensen 
die uit de boot (dreigen te) vallen. Bewustwording is een eerste stap om werk te maken van het 
doorbreken van isolement en alle inwoners deel te laten uitmaken van de warme gemeenschap 
van ons dorp. Vrijetijdsdienst en Welzijnshuis stemmen dan ook hun activiteiten voor moeilijk 
bereikbare doelgroepen op elkaar af.    

 

Erfgoed 

De voorbije jaren heeft de gemeente een succesvolle samenwerking met het Erfgoedhuis 
opgezet, gaande van het geven van adviezen (zowel aan de gemeente als aan inwoners) over het 
beheren van archieven (zowel persoonlijke, gemeentelijke als kerkelijke archieven) tot het 
deelnemen aan initiatieven zoals Open Monumentendag, Erfgoeddag, en het organiseren van 
tentoonstellingen. Deze samenwerking met een enthousiaste en bekwame groep vrijwilligers 
heeft ervoor gezorgd dat het Erfgoedhuis een stevige reputatie heeft opgebouwd als dé referentie 
in de regio. 

CD&V wil deze werking verder ondersteunen, zowel op logistiek als op materieel vlak, omdat de 
zorg voor ons erfgoed uitermate belangrijk is voor zowel huidige als toekomstige inwoners van 
Kortenberg. Daarbij moet men de beschikbare collecties optimaal bewaren in het Erfgoedhuis én 
ze ook digitaal toegankelijk maken voor een zo breed mogelijk publiek. 
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EEN GEMEENTE MET EEN WARM HART 

 

CD&V staat voor een zorgzame gemeente, die niet alleen alle kansen geeft aan mensen die 
dynamisch en actief zijn en die er ‘staan’ in het leven, maar die ook daadwerkelijk aandacht heeft 
voor wie tegenslag heeft of met een beperking te maken krijgt. De menselijke waarde van een 
samenleving wordt bepaald door de concrete zorg die ze besteedt aan wie het moeilijk heeft.   

In eerste instantie moeten we mensen met problemen ondersteunen om zelf (mee) een 
antwoord te vinden op de moeilijkheden waarmee ze te maken hebben. Deze zelfredzaamheid 
moet hen weerbaar helpen maken en in staat stellen nadien bestand te zijn tegen nieuwe 
tegenslag. Maar in sommige omstandigheden worden mensen zo hard door het leven aangepakt, 
dat ze begrip, hulp en steun nodig hebben. Ook – en vooral – dan wil CD&V er voor hen zijn.  

 

Huis van het Kind 

Het Welzijnshuis heeft tijdens de voorbije bestuursperiode een ‘Huis van het Kind’ in het leven 
geroepen, waar alle actoren die met kinderen te maken hebben (ouders, scholen, 
jeugdbewegingen, vrijetijdsinitiatieven, …) worden samengebracht. 

Op dit moment is dat ‘Huis van het Kind’ een samenwerkingsverband zonder fysieke vaste stek. 
CD&V wil van het Huis van het Kind ook een vaste, herkenbare plaats maken, waar mensen terecht 
kunnen met alle vragen, suggesties en noden die met kinderen en opvoeding te maken hebben. 
Dit moet ook een plaats worden waar ouders elkaar kunnen ontmoeten om ervaringen en 
expertise uit te wisselen. 

CD&V ziet een hele reeks kansen voor dit nieuwe Huis van het Kind: workshops, een 
opvoedingswinkel, een consultatiebureau, naslagwerken over opvoedingsproblemen, … kunnen 
er ondergebracht worden. Het Huis van het Kind moet ruimte bieden om spelnamiddagen te 
organiseren, lummelplekjes te voorzien en speelruimten te creëren. Sinterklaas en de paashaas 
kunnen er zeker langs komen. Ook een spel-o-theek in samenwerking met de bib zal hier een 
mooie plaats krijgen.  

 

Weerbaar tegen (kans)armoede 

De voorbije jaren werd veel aandacht besteed aan de opsporing en de begeleiding van 
(kans)armoede bij kinderen. De effecten op het volwassen leven bij kinderen die in 
(kans)armoede opgroeien, zijn bijzonder ingrijpend. Daar ligt ook één van de taken van het Huis 
van het Kind. 

CD&V promoot daarom de verdere uitbreiding van een vrijetijdspas voor elke inwoner en wil dit 
volwaardig integreren in het (kans)armoedebeleid. Mensen de kans geven om zich in de gemeente 
te integreren via vrijetijdsinitiatieven, biedt hen de gelegenheid om hun talenten en eigenwaarde 
te ontdekken en ontplooien. 

We willen ook bijzondere vrijetijdscheques ontwikkelen voor éénoudergezinnen. 

 



 
 

CD&V Kortenberg – Verkiezingsprogramma 2019-2025  17/48 

De Kubusklas, waar vrijwilligers kinderen die in een kansarme omgeving opgroeien helpen bij het 
maken van hun huiswerk of bij het correct interpreteren van schooltaken, wil CD&V Kortenberg 
verder uitbreiden naar alle scholen in onze gemeente. Kansarmoede wordt best zo jong mogelijk 
aangepakt, zodat kinderen in hun groeiproces de beste kansen krijgen. 

CD&V wil een sociale kruidenier helpen oprichten, waar voedsel en basisproducten aan 
budgetvriendelijke prijzen verkocht worden aan wie het minder breed heeft. 

De voedselbedeling met producten die door handelszaken ter beschikking worden gesteld en die 
nu reeds wekelijks gebeurt, zal nog beter worden bekendgemaakt. Dat biedt mogelijkheden om 
mensen en culturen elkaar te laten ontmoeten. Het Welzijnshuis denkt aan ‘kookmiddagen’ om 
alle types van gezonde producten te leren waarderen en om van elkaars cultuur en traditie te 
kunnen leren. Op die manier wordt die wekelijkse voedselbedeling niet alleen een ‘materiële 
overdracht van etenswaren’, maar wordt er ook een menselijke meerwaarde aan gekoppeld. 

De Kapstok, de tweedehandskledingwinkel met hippe kleding van het Welzijnshuis, heeft de 
voorbije legislatuur een nieuwe locatie gekregen op een strategische plaats: de 
Leuvensesteenweg. CD&V kiest ervoor om deze locatie te behouden en deze hippe vintage winkel 
te blijven opwaarderen. 

De huidige locatie van de Kapstok biedt voldoende ruimte om workshops te organiseren, waarbij 
mensen leren om kleding te herstellen of opnieuw hip te maken. Elke inwoner is er welkom, zodat 
de drempel – letterlijk en figuurlijk – zo laag mogelijk blijft. 

De sociale kerstmarkt krijgt een jaarlijkse vaste plaats: daardoor willen we het gevoel van 
eenzaamheid bij sommige inwoners plaats laten maken voor warmte, gezelligheid en genegenheid 
tijdens deze voor sommige mensen moeilijke periode in het jaar. 

Gezinnen die het met veel minder moeten stellen, moeten daarom welkom zijn in het Huis van het 
Kind. 

 

Een projectwerker ‘Zorg’ 

Het Welzijnshuis nam de voorbije bestuursperiode een projectwerker ‘Zorg’ in dienst om 
drempelverlagend te werken voor élke inwoner die een beroep wil doen op het rijke aanbod aan 
dienstverlening.  

Deze projectwerker heeft als taak te onderzoeken waar de noden inzake zorg precies liggen en 
daar actief op in te spelen: eenzaamheid, moeilijkheden met administratie, vergeetachtigheid bij 
een alleenwonende bejaarde, digitale ongeletterdheid, … 

De projectwerker Zorg heeft al een vrijwilligersnetwerk opgericht en staat in de toekomst in voor 
de verdere uitbreiding en de interne coördinatie van dat netwerk. 

Vrijwilligers worden gescreend naar hun grootste interesses, krijgen een opleiding, weten bij wie 
ze terecht kunnen wanneer ze problemen ervaren en kunnen met elkaar ervaringen uitwisselen 
op meerdere ontmoetingsmomenten tijdens het jaar. 

De vrijwilligers houden nu reeds tal van activiteiten draaiende, maar er mogen gerust nog nieuwe 
vrijwilligers bijkomen, zeker omdat de leeftijd bij de huidige vrijwilligers relatief hoog ligt. 
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Poetshulp om dringende medische redenen 

Mensen die om medische redenen (bv. een gebroken been, een recente ziekenhuisopname, een 
ernstige ziekte) dringend poetshulp nodig hebben, kunnen hiervoor een beroep doen op ons 
Welzijnshuis zonder op een wachtlijst te komen. 

Deze mogelijkheid tot dringende poetshulp werd de voorbije legislatuur opgericht en kent een 
zeer groot succes. Ondanks het feit dat dit type hulp vrij duur is, wil CD&V de komende jaren nog 
meer poetsvrouwen en -mannen inzetten om onze inwoners nog beter te kunnen helpen. 

 

Een nieuwe bestemming voor Belgostock 

De voorbije legislatuur is er een spaarzaam beleid gevoerd en mede dankzij de verhoogde 
gemeentelijke toelage voor het Welzijnshuis werd wat reserve opgebouwd voor de 
herbestemming van de site Belgostock. 

Belgostock is gelegen op een strategische plaats, naast de serviceflats op de Leuvensesteenweg en 
grenst aan de personeelsparking van het gemeentehuis. 

Door het huisvesten van Noah (dagopvang voor ouderen) op de plaats van Belgostock, kunnen er 
tal van activiteiten georganiseerd worden waar ook de bewoners van de serviceflats kunnen aan 
deelnemen. Daardoor wordt ook een capaciteitsuitbreiding van Noah mogelijk, wat noodzakelijk 
is omwille van het succes van het initiatief en de toenemende vraag. 

Omdat de cliënten van de sociale dienst van het Welzijnshuis vaak niet kunnen gaan werken als 
gevolg van een gebrek aan kinderopvang, kan dit eveneens worden georganiseerd op de site 
Belgostock. 

Met een gemeenschappelijke patio kunnen jong en oud elkaar ontmoeten en van elkaar leren. 

We zien op deze site ook plaats voor multifunctionele ruimten, waar tal van activiteiten kunnen 
georganiseerd worden, zoals opleidingen voor vrijwilligers en mantelzorgers en ontspannende of 
educatieve cursussen. 

Ook het dorpsrestaurant zou hier een plaats kunnen krijgen, zodat mensen die er hun maaltijd 
komen nuttigen ook een ruim aanbod krijgen aan ontmoetings- en ontspanningsactiviteiten. 
Daarnaast is er behoefte aan nieuwe seniorenwoningen en woningen voor mensen met een 
beperking.  

 

Buren en buurten 

Onder het motto ‘Beter samen, samen beter’ vindt CD&V het belangrijk mensen bij elkaar te 
brengen.  

Sociale verbondenheid in een wijk of buurt is zeer bevorderend voor het welbevinden, de 
zelfredzaamheid en de gezondheid van de inwoners. Bovendien draagt sociale cohesie bij tot 
solidariteit in een buurt. Daardoor zullen buurtbewoners elkaar spontaan meer helpen in 
crisissituaties en is er meer aandacht voor de bijzondere noden van ouderen of mensen met een 
beperking die extra ondersteuning nodig hebben. 
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CD&V wil initiatieven die deze verbondenheid stimuleren – hoe klein of eenvoudig ook – resoluut 
ondersteunen. Het Welzijnshuis moet hierbij een faciliterende en adviserende rol opnemen.  

Samenwerking met ‘zorgregisseurs’ (inwoners van een wijk die door hun ervaring, kennis van 
de buurt of beroep een vertrouwensband opbouwen met de andere inwoners) kan helpen om naar 
zorgzame buurten te evolueren waar ouderen zo lang mogelijk in hun vertrouwde ‘thuis’ kunnen 
blijven wonen, waar mensen met een beperking de nodige aandacht en zorg krijgen en waar 
mensen op elkaar kunnen rekenen.  

 

Oud(er), maar niet Out! 

Medioren en senioren vormen een belangrijke groep in onze gemeente. Zij leveren een 
betekenisvolle bijdrage aan onze samenleving. Senioren hebben veel levenservaring en 
vakkennis: troeven en kwaliteiten waarop een beroep kan worden gedaan in bv. het 
verenigingsleven en vrijwilligersnetwerk. Dit willen we blijven stimuleren en ondersteunen. 

Wij vinden het belangrijk dat senioren elkaar kunnen ontmoeten in hun eigen buurt. Initiatieven 
zoals seniorendansfeesten, kaartnamiddagen, sporteldagen (sporten op eigen tempo) moeten wat 
CD&V betreft behouden blijven. 

Elkaar ontmoeten is ook gewoon kuieren en op een bankje kunnen gaan zitten. Daarom zal CD&V 
werk maken van meer zitbanken, verspreid over de hele gemeente.  

Een relatief gezonde oude dag is helaas niet voor iedereen weggelegd. Gelukkig kunnen vele 
senioren in dat geval rekenen op de hulp van familieleden en mantelzorgers, naast professionele 
zorgverleners. Deze vrijwillige zorg waardoor senioren langer in hun vertrouwde omgeving 
kunnen blijven wonen, is voor ons van onschatbare waarde. CD&V wil in de volgende legislatuur 
de mantelzorgpremie verhogen en initiatieven zoals dagopvang voor ouderen (NOAH) 
uitbreiden.  

Wij willen in het bijzonder de problematiek rond dementie ter harte nemen en streven naar een 
dementievriendelijke omgeving. 

 

Toegankelijk voor iedereen 

De openbare ruimte en de openbare gebouwen moeten voor iedereen toegankelijk zijn, ook voor 
inwoners in een rolstoel, met een rollator of met een kinderwagen, voor blinden of 
slechthorenden. Bij de aanleg van straten, fiets- en voetpaden of gebouwen, is de toegankelijkheid 
een heel belangrijke factor. De stichting INTER geeft de gemeente hierover advies en begeleiding. 
Een bijkomend pluspunt zou zijn om raad te vragen aan ervaringsdeskundigen. CD&V wil dit in 
de toekomst organiseren. 

Toegankelijkheid moet vanzelfsprekend zijn. 
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Beter voorkomen dan genezen 

Kortenberg heeft het label ‘gezonde gemeente’ en dat willen we zo houden. Daarom blijft CD&V 
inwoners sensibiliseren om deel te nemen aan bevolkingsonderzoeken zoals voor darmkanker en 
borstkanker. 

Jaarlijks is er de week van de valpreventie. Aangezien een val het begin van een lijdensweg kan 
worden, willen we hier verder op inzetten. 

De drugs-en alcoholpreventieambtenaar heeft deze legislatuur goed werk geleverd – ook bij 
de organisatie van fuiven en feestelijkheden –en als het van ons afhangt, blijft die aandacht voor 
preventie behouden. 

Tijdens deze legislatuur werden er 5 AED-toestellen geplaatst en werden er meerdere 
(kosteloze) EHBO-cursussen georganiseerd in samenwerking met het Rode Kruis Kortenberg om 
inwoners te leren werken met een dergelijk reanimatietoestel. In de toekomst willen we nog meer 
van deze toestellen plaatsen op plekken waar dat nuttig kan zijn, bv. bij clubs waar sporters 
intensieve fysieke inspanningen leveren.  

 

 

 

AANGENAAM, BETAALBAAR EN DUURZAAM WONEN 

 

CD&V Kortenberg staat voor een gemeente waar iedereen een heel leven lang in de beste 
omstandigheden kan wonen: van jong tot oud, gezinnen en alleenstaanden, verschillende 
(zorg)doelgroepen en alle inkomensgroepen. 

Voor het welzijn van de huidige en toekomstige generaties moet Kortenberg met een 
doordachte positieve aanpak van de ruimtelijke ordening en planning woongelegenheid 
met een landelijk karakter, in een kwalitatieve leefomgeving, blijven waarborgen, Als 
goede rentmeester wil CD&V Kortenberg verantwoord blijven omgaan met onze 
leefomgeving. 

 

Wonen voor iedereen 

Onder de ‘beste omstandigheden’ samenwonen betekent niet alleen een dak boven het hoofd 
hebben, maar ook zich thuis voelen in de buurt, in de school, in de vereniging, in een woning die 
betaalbaar, duurzaam en toegankelijk is.  

Kortenberg is landelijk, groen en centraal gelegen wat zowel voor- als nadelen heeft: de grond- en 
woningprijzen zijn zeer hoog waardoor niet iedereen een eigen woning kan verwerven in de buurt 
waar hij/zij opgroeide. 

Daarom wil CD&V - gespreid over de gemeente - kleinschalige initiatieven nemen om tijdens de 
volgende bestuursperiode betaalbare woongelegenheden aan te bieden, en zo ook het BSO 
(Bindend Sociaal Objectief) te behalen.  
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Het broodnodige aanbod aan betaalbare woningen kan gerealiseerd worden door de gefaseerde 
ontwikkeling van het project Kortenberg West in Kortenberg, het Hof van Elisabeth in Erps-
Kwerps en Ter Gessel II in Meerbeek. Als gemeente werken we daarvoor samen met o.m. 
Vlabinvest, SWaL en Interleuven. Op die manier kunnen betaalbare woningen of kavels worden 
verkocht of verhuurd aan burgers die een band met onze gemeente kunnen aantonen. 

CD&V wil de korting van 75% op de onroerende voorheffing voor de eerste en enige woning 
gedurende drie jaar na de aankoop, met een maximum van 1000 euro per jaar, behouden 
en promoten. In Leuven wordt dit door sommige partijen momenteel voorgesteld als dé grote 
vernieuwing. In Kortenberg wordt deze maatregel al sinds begin 2017 concreet toegepast …  

De werking van SVK’s (sociale verhuurkantoren) moet door het bestuur nog meer ondersteund 
worden. Eigenaars die via een sociaal verhuurkantoor verhuren, ontvangen een iets lagere 
huurprijs, maar ontlopen daarbij alle administratieve rompslomp en zijn zeker van 
huurinkomsten gedurende langere tijd.  

 

Gezinstoets 

Omdat gezinsrelaties en de waarden die daarin tot ontwikkeling komen fundamenteel zijn, wil  
CD&V Kortenberg bij alle maatregelen een gezinstoets invoeren om na te gaan wat het effect is 
van een maatregel op gezinnen met kinderen, en op ouderen. Zo kan de levenskwaliteit voor 
iedereen worden bevorderd door de gepaste ondersteuning van gezinnen (in alle samenlevings-
vormen).  

 

Duurzaam wonen 

Onze samenleving verandert: ruimtelijke ordening en planning worden steeds belangrijker door 
de groei van de bevolking, de toename van het aantal gezinnen – in welke vorm dan ook - en een 
stijging van het aantal (oudere) alleenstaanden. De vraag naar betaalbare, kwaliteitsvolle 
woningen vergroot.  

Toch willen we onze gemeente leefbaar houden en de open ruimte beschermen. De ruimte is 
beperkt en dus is het noodzakelijk om het ruimtelijk rendement (meer doen met dezelfde 
ingenomen oppervlakte) te verhogen. 

Vernieuwende woonvormen zoals cohousing of co-wonen waar mensen elk in een eigen unit 
wonen, maar met gemeenschappelijke ruimten zoals werkplaats, ontmoetingszaal of berging, 
willen we in onze gemeente zeker een kans geven. We zullen er wel op blijven toezien dat een 
efficiëntere woningbouw niet leidt tot een voorstadsgevoel. Want het landelijke karakter van 
onze gemeente moeten we te allen prijze beschermen en behouden.  

CD&V Kortenberg wil erop toezien dat duurzaamheid ingebed raakt in alle aspecten van onze 
samenleving, dus ook op vlak van wonen. Wij zullen toekomstige bouwheren opleggen om bij 
concrete bouwplannen een ‘duurzaamheidschecklist’ te gebruiken: naast energieverbruik zijn 
onder andere locatie (nabijheid van bv. school, zorg, ontspanning en groen), mobiliteit, 
leefcomfort, inplanting en grondinname bepalende parameters. 
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Duurzaam wonen betekent ook dat mensen zo lang mogelijk in hun woning kunnen blijven wonen. 
Daarom vindt CD&V Kortenberg het interessant om bij elke bouwaanvraag de bouwheer op z’n 
minst te sensibiliseren tot het realiseren van een toegankelijke woning die door iedereen zonder 
problemen en liefst zonder al te grote hulpmiddelen kan betreden en gebruikt worden. 

 

Een juiste aanpak 

Ruimtelijk plannen vergt een duidelijke visie en een aanpak die zorgt voor echte rechtszekerheid. 
CD&V Kortenberg keurde in het verleden de juiste plannen goed om rechtsonzekerheid weg te 
werken. Met een doordachte positieve aanpak van de ruimtelijke ordening en planning 
moet Kortenberg in de toekomst woongelegenheid met een landelijk karakter kunnen 
blijven waarborgen. Elke burger met plannen rond woningbouw moet bij de gemeente 
terechtkunnen voor juiste en betrouwbare informatie. De toekomst van Kortenberg wordt 
verzekerd door een goede samenwerking tussen de burger en het bestuur. 

 

Wateroverlast verder voorkomen 

De voorbije jaren heeft het gemeentebestuur aanzienlijke inspanningen geleverd om 
wateroverlast te bestrijden en te voorkomen. Bij de grondige heraanleg van straten en pleinen 
werd steeds gezorgd voor een gescheiden rioleringsnet, waarbij het hemelwater en het 
huishoudelijk afvalwater niet in dezelfde buis terechtkomen, maar afzonderlijk worden 
afgevoerd.  

Op plaatsen die gevoelig zijn voor wateroverlast, werd en wordt werk gemaakt van grotere 
spaarbekkens en buffering van water zodat, na de volledige uitvoering van die werken, het 
probleem onder controle moet zijn. Bij nieuwe bouwinitiatieven wordt steeds een watertoets 
uitgevoerd en wordt er zorg voor gedragen dat de waterhuishouding op het bouwterrein zelf 
wordt opgelost en dat er geen supplementaire druk ontstaat op andere straten en gebieden in de 
buurt. 

De voorbije jaren werd ook een uitvoerig programma van IBA (Individuele Behandeling van 
Afvalwater) gerealiseerd op plaatsen waar geen rioleringen kunnen worden aangelegd. CD&V 
zal, in samenwerking met Aquafin, de volgende legislatuur de nog resterende pijnpunten op het 
vlak van wateroverlast verder aanpakken.  

 

Samen duurzaam 

Duurzaamheid wordt steeds belangrijker en vanzelfsprekender. Duurzame transformatie start 
bij ons eigen gedrag: elk steentje dat we kunnen bijdragen is een stap vooruit. CD&V laat zich in 
die transitie leiden door de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties. 

Door een hele reeks initiatieven heeft Kortenberg reeds de CO2-uitstoot verminderd en de 
biodiversiteit verbeterd. Enkele voorbeelden: premies voor dak-, vloer- en spouwmuurisolatie, 
thermografische scans van woningen om warmtelekken te detecteren, laadpalen voor elektrische 
voertuigen, aankoop van gemeentelijke voertuigen op gas, infosessies over duurzaam bouwen, 
een bijenplan, een plan alternatief onkruidbeheer, aankoop van 100% groene stroom voor alle 
gemeentelijke gebouwen.  
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CD&V Kortenberg wil geen beloften doen die ze niet kan houden. Daarom heeft onze fractie 
de afgelopen jaren eerst het instrumentarium op punt gezet zodat het volgende bestuur de 
verbintenissen in het Burgemeestersconvenant voor klimaat en energie daadwerkelijk 
kan onderschrijven. Via deze doelstellingen willen we er als gemeente toe bijdragen het 
klimaatakkoord van Parijs daadwerkelijk te realiseren. 

Voor de vermindering van de CO2-uitstoot wordt verder ingezet op elektrische en gedeelde 
mobiliteit. De verdere uitrol van laadpalen is noodzakelijk. Auto- en fietsdelen moet gepromoot 
worden in Kortenberg. Het wagenpark van de gemeente kan nog verder vergroend worden. 

CD&V Kortenberg wil ook lokale energieproductie stimuleren en ondersteunen, waarbij 
enthousiaste burgers, landbouwers en ondernemers op lokaal vlak kunnen investeren in 
hernieuwbare energieprojecten of projecten rond energie-efficiëntie. CD&V wil samen met de 
provincie een concreet plan uitwerken om alle rendabele mogelijkheden van duurzame, 
lokale energiewinning te benutten. Indien dergelijke energiewinning rendabel is, kan 
hiervoor crowdfunding worden ingeschakeld.   

De resultaten van het burgeronderzoek dat de Standaard deed naar de luchtkwaliteit (Curieuze 
Neuze) zullen we met veel belangstelling bestuderen en er, waar mogelijk, de juiste acties aan 
koppelen.  

Met betere fietsinfrastructuur, veilige fietspaden, verlichte én overdekte fietsstallingen zullen 
mensen vaker de auto thuislaten en op de fiets springen. 

 

Circulaire economie is de toekomst 

De inwoners van Kortenberg zijn gekend als bijzonder goede sorteerders. In Vlaams-Brabant 
behoren we volgens alle recente statistieken tot de sorteerkampioenen. 

Om de afvalberg nog verder te verkleinen, zijn de oplossingen: sorteren, hergebruik, herstel en 
delen met anderen. CD&V Kortenberg wil de inwoners verder sensibiliseren en stimuleren 
om de kaart van de circulaire economie te trekken. Acties zoals Repair Café of Vrijgevig 
Kortenberg zullen we verder promoten en ondersteunen. 

Het gemeentebestuur moet het goede voorbeeld geven rond duurzaam aankoopbeleid. Bij 
aankoopbeslissingen mag niet alleen op de prijs, de kwaliteit en de levertijd van een product 
worden gelet, maar moeten ook sociale en milieuaspecten van de producten worden beoordeeld. 

Voor het wegwerken van zwerfvuil heeft het huidige bestuur al de ‘Proper Kortenberg’-ploeg 
ingeschakeld: twee voltijdse werknemers die instaan voor het opruimen van het zwerfvuil. Maar 
ondanks hun inspanningen en die van vele burgers is het probleem nog niet weggewerkt. Met 
coaching door OVAM zal CD&V tijdens de volgende bestuursperiode het afvalplan verder 
uitvoeren. Initiatieven om het plasticverbruik te doen verminderen, zullen we actief steunen en 
promoten. CD&V Kortenberg is voorstander van een regeling voor statiegeld op plastic en 
blikjes op Vlaams en Europees niveau.  
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Natuurlijk genieten 

CD&V Kortenberg wil werk maken van een groenplan om plaatsen met een tekort aan groen 
zichtbaar te maken en kansen voor het uitbreiden en verbinden van openbaar groen in beeld te 
brengen. 

Een gezonde balans tussen natuur, landbouw en recreatie is de basis voor een aangename 
leefomgeving, waar mens en dier tot rust kunnen komen. In de open ruimte natuurgebieden en de 
akkers wil CD&V Kortenberg nog meer samenwerking bevorderen tussen natuur(verenigingen) 
en landbouwers, en bijzondere aandacht schenken aan de cruciale rol van ons ecosysteem. 

CD&V vindt het belangrijk dat inwoners kunnen genieten van de talrijke bossen die onze 
gemeente rijk is en zal er daarom voor zorgen dat meer mensen van deze bossen kunnen genieten. 
Dat kan bijvoorbeeld door het inrichten van een sprookjesbos voor de allerkleinsten.  

En CD&V wil zeker ook werk maken van een afgebakende losloopzone voor honden die er niet 
alleen kunnen spelen met andere honden maar ook getraind worden; zo genieten baasjes nog 
meer van de hond, én omgekeerd! 

 

Lekker landelijk 

Land- en tuinbouw is in een landelijke gemeente als Kortenberg heel belangrijk. De 
landbouwers beheren een groot deel van de open ruimte en zijn de belangrijkste 
voedselproducenten. Met de stijging van de bevolking wordt de voedselproductie steeds 
belangrijker. 

Om de levensvatbaarheid van de landbouw te behouden moet ruimte worden gegeven aan 
nevenactiviteiten zoals bijvoorbeeld de hoeveverkoop. Dit is niet alleen in het belang van de 
landbouwers en de consumenten, maar ook van ons leefmilieu. CD&V Kortenberg wil acties die 
deze korte keten verkoop bevorderen blijven ondersteunen. Initiatieven als Buurderij en Straffe 
Streekproducten zijn in dat opzicht toonaangevend.  

Land- en tuinbouwers zijn groenbeheerders; om hun werk te kunnen doen zijn goede 
landbouwwegen onontbeerlijk. In een volgende legislatuur wil CD&V Kortenberg het onderhoud 
van deze wegen via een onderhoudscontract toevertrouwen aan een externe firma. Op die manier 
wordt het eigen gemeentepersoneel niet extra belast en kan er sneller op de bal gespeeld worden 
bij problemen. 

 

Mondiale samenwerking 

Kortenberg moet een volwaardige FairTradeGemeente blijven.  

Met onze westerse samenleving leven we niet op een eiland. Sommige mondiale problemen, zoals 
migratie door oorlog en geweld, de klimaatopwarming en de nood aan een meer duurzame 
economie, kunnen we alleen oplossen door partnerschappen met andere landen en continenten. 

Uiteraard kunnen we als gemeentebestuur niet op ons eentje de wereld verbeteren. We moeten 
onze beperkingen erkennen en ons dus ook niet voordoen als een mini-departement buitenlandse 
zaken of als een miniatuurversie van de Verenigde Naties. 
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Maar we kunnen als gemeentebestuur wel degelijk initiatieven nemen om onze inwoners te 
informeren en te sensibiliseren en om duidelijk te maken dat ons dagelijks gedrag (in aankoop, 
in verbruik, in wegwerpcultuur, …) invloed heeft op de toekomst van onze planeet.   

Door landbouwers en producenten in de derde wereld een eerlijke prijs te geven voor hun werk, 
verleggen we een steentje in de rivier en bouwen we, weliswaar met onze beperkte 
mogelijkheden, mee aan een rechtvaardige handel en aan evenwaardige partnerschappen. 

Daarom zal CD&V concrete, tastbare en lokale projecten in de derde wereld steunen in goede 
samenwerking met de Wereldraad Kortenberg (ondersteuning van 4de pijlerinitiatieven).   

Daarom wil CD&V Kortenberg ook de huidige, aantrekkelijke locatie van de Wereldwinkel 
aan de Leuvensesteenweg 258a behouden en, in overleg met de vrijwilligers, een eerlijke prijs 
afspreken voor het gebruik ervan.  

Wat betreft de thematiek van vluchtelingen en integratie is CD&V voor een menselijke aanpak. 
Het gaat om mensen waarvoor we, in opdracht van de federale overheid, opvang voorzien waar 
nodig. Na de officiële erkenning willen we met deze nieuwe inwoners zoeken naar woning en hun 
traject van integratie verder zetten. Het Sociaal Huis heeft een werkgroep waar vrijwilligers deze 
problematiek opvolgen en deze nieuwe inwoners zo goed mogelijk ondersteunen. Dat willen we 
verder uitwerken. 

 

MOBIEL KORTENBERG 

 

Kortenberg bevindt zich op het kruispunt van de drukste verkeersaders van het land, tussen 
Brussel, Leuven, Vilvoorde en Mechelen. Reken daarbij het feit dat twee derde van onze inwoners 
zelf de auto gebruikt voor korte verplaatsingen binnen de eigen gemeente en het hoeft niet te 
verwonderen dat in de Grote Kortenberg-enquête ‘mobiliteit’ veruit als belangrijkste 
aandachtspunt wordt aangestipt.   

We willen allemaal veilige, rustige en leefbare straten, maar tegelijk willen we onszelf op 
elk ogenblik van de dag met elk vervoermiddel vrij kunnen verplaatsen. Dat stelt het 
gemeentebestuur voor een bijzonder moeilijke evenwichtsoefening. Voor CD&V staan de 
veiligheid en het comfort van de zwakke weggebruiker voorop. 

 

STOP-principe 

De voorbije jaren heeft CD&V voluit ingezet op het STOP-principe. STOP staat voor de beginletters 
van stappen, trappen, openbaar vervoer en personenvervoer. Daarbij komen de ‘stappers’ en de 
‘trappers’ op de eerste plaats. CD&V wil een goed georganiseerd openbaar vervoer (trein en bus) 
met een ‘oplossing op maat’ voor de bussen van De Lijn die frequent onze gemeente doorkruisen. 
Het kan niet dat grote gelede bussen over voetpaden rijden, met grote snelheid door de 
dorpskernen razen en op sommige uren van de dag nauwelijks enkele passagiers tellen. In de 
nieuwe ‘vervoersregio’s’ moet het komende bestuur met De Lijn bindende afspraken maken om 
dit openbaar vervoer anders te organiseren: grote bussen op de grote verkeersassen (N2) en 
kleinere bussen in de dorpskernen die een regelmatige verbinding verzekeren met de grote 
verkeersknooppunten. 
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Omdat De Lijn tot nog toe doof bleef voor de vraag naar belbussen voor iets meer afgelegen wijken 
(zoals Vrebos en Den Tomme), zal CD&V een proefproject i.v.m. taxicheques opzetten om aan 
deze nood tegemoet te komen. 

De keuze voor het STOP-principe heeft serieuze gevolgen: bij de heraanleg van straten hebben we 
met het gemeentebestuur in de eerste plaats aandacht voor veilige voet- en fietspaden, wat 
betekent dat rijvakken voor auto’s smaller worden en dat maatregelen worden getroffen om de 
snelheid van voertuigen te verlagen. In nieuwe verkavelingen leggen we trage verbindingen 
voor voetgangers en fietsers op, bij voorkeur volledig ‘vrijliggend’ en dus los van het 
gemotoriseerd verkeer. Via een algemene stedenbouwkundige verordening moeten bij het 
bouwen van woningen de nodige parkeerplaatsen worden voorzien, zowel voor auto’s als voor 
fietsen.  

In overleg met de scholen en oudercomités zullen verder maatregelen worden getroffen om de 
schoolomgevingen veilig in te richten. Schoolstraten zijn prima maar mogen niet blind worden 
ingericht. Daarom wil CD&V concreet onderzoeken op welke manier schoolomgevingen optimaal 
verkeersluw en fiets- en voetgangersvriendelijk kunnen worden ingericht, zonder het probleem 
naar elders te verplaatsen. Elke oplossing moet praktisch ondersteund kunnen worden. 

 

20 kilometer nieuwe voet- en fietspaden 

In de nieuwe bestuursperiode wil CD&V Kortenberg zich nog meer inzetten voor een goed 
onderhoud van alle wegen en voet- en fietspaden, zodat alle deelgemeenten en de treinstations 
van Kortenberg en Erps-Kwerps goed bereikbaar zijn. Daarom is de aanleg van nieuwe voet- en 
fietspaden (zowel bij de volledige heraanleg van een straat als bij bestaande straten) een 
prioriteit. In de volgende zes jaar zal CD&V 20 kilometer nieuwe voet- en fietspaden aanleggen. 
Dat is een verdubbeling tegenover de afgelopen zes jaar.  

De jaarlijkse uitbreiding van de fietsenstallingen zal worden opgevoerd. Fietsers moeten kunnen 
beschikken over gemakkelijk bereikbare, veilige, overdekte en verlichte stallingen. 

Via de gemeentelijke informatiekanalen moeten inwoners gestimuleerd worden om voor korte 
verplaatsingen de auto op stal te laten en met de fiets te rijden: naar school, naar het werk, naar 
de winkel of gewoon als gezonde en sportieve ontspanning. 

In overleg met de fietsersbond zal een project rond deelfietsen worden uitgewerkt. Ook het 
gebruik van deelwagens zal gepromoot worden. In overleg met de horeca wil CD&V 
laadstoppunten voor elektrische fietsen in kaart brengen: niets zo gezellig als even stoppen op 
een toeristische fietsroute en intussen genieten van een lekkere verfrissing of een heerlijke 
maaltijd. 

 

Trage wegen 

Kortenberg bezit een uitgebreid netwerk van voet- en buurtwegen en trage wegen. Dat zijn 
paden tussen akkers of tuinen, weg van het drukke verkeer. Zij kunnen wel gebruikt worden door 
fietsers en voetgangers, maar niet door auto’s.  
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De voorbije zes jaar is hard gewerkt aan schoolroutenetwerken via trage wegen in Everberg en 
Erps-Kwerps. De volgende zes jaar wil CD&V dat programma verder uitrollen in Meerbeek en 
Kortenberg. Dat zal op korte termijn uitzicht bieden op een schoolroutekaart, waardoor elk 
schoolgaand kind via een veilige route met de fiets of te voet naar school kan gaan. Deze 
schoolroutes moeten ook duidelijk bewegwijzerd worden.  

Naast de schoolroutenetwerken zal CD&V investeren in functionele en recreatieve 
fietsroutenetwerken via trage wegen, die ervoor zorgen dat het woon-werkverkeer en het 
vrijetijdsverkeer met de fiets veilig en ontspannen kan verlopen.  

De trage wegen moeten verbindingswegen worden tussen de verschillende wijken en 
deelgemeenten. Speciale bordjes moeten aanduiden waar de trage wegen naartoe leiden. Zo 
moeten deze wegen niet alleen genummerd worden maar moeten ze ook een leuk naambord 
krijgen. 

Op de belangrijkste trage wegen die door fietsers en voetgangers frequent worden gebruikt, 
wordt met CD&V in ledverlichting op zonne-energie voorzien. De evolutie van de technologie 
maakt een dergelijke ingreep in de toekomst betaalbaar.  

In samenwerking met IGO moeten de trage wegen heel goed onderhouden worden. 

 

Prioriteiten durven leggen 

Wie werken wil uitvoeren, moet kiezen waar hij wil beginnen. Het budget is immers niet 
onbeperkt. CD&V kiest ervoor om eerst de voetpaden in de dorpskernen te vernieuwen waar 
nodig. Zij worden het meest gebruikt door schoolgaande kinderen, winkelende mensen of 
kuierende senioren. 

Bij de (her)aanleg van straten worden eerst de straten aangepakt die er het slechtst aan toe zijn. 
De gemeentelijke uitvoeringsdiensten kunnen op basis van hun dagelijkse ervaringen het bestuur 
het best adviseren over een prioriteitenlijst.  

 

Dorpsplein is ontmoetingsplein 

Een volwaardig mobiliteitsbeleid heeft niet alleen aandacht voor vlotte en veilige verbindingen, 
maar ook voor rust- en ontmoetingspunten. 

Het dorpsplein moet in elke deelgemeente terug de functie krijgen die het verdient: een 
ontmoetingsplaats voor jong en oud. Op gezellige, aangename dorpspleinen, kan men al eens 
tijd maken om met elkaar een babbel te slaan en is er minder aanleiding tot sociaal isolement en 
vandalisme. CD&V wil het Sint-Pietersplein in Kwerps, het Kerkplein in Meerbeek, het 
Gemeenteplein in Everberg en het Dr. V. De Walsplein in Kortenberg omvormen tot aangename 
ontmoetingsplaatsen, uiteraard in samenspraak met de bewoners en de gebruikers van die 
publieke ruimten. 

Daarbij moet gezorgd worden voor materialen en inrichting die gemakkelijk te onderhouden zijn. 
En uiteraard wordt voorzien in voldoende speelmogelijkheden voor kinderen, hangplaatsen 
voor jongeren, verstandig groene accenten en zitbanken om te rusten.  
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Een grondige aanpak van de Leuvensesteenweg (N2) 

Dé winkelstraat bij uitstek is de Leuvensesteenweg in Kortenberg-centrum. Deze steenweg (N2) 
wordt beheerd door de Vlaamse overheid. CD&V Kortenberg zal erop toezien dat de Vlaamse 
overheid deze centrale as in het hart van Kortenberg mooi, aantrekkelijk en betaalbaar 
herinricht, met de nodige aandacht voor het handelscentrum, de parkeerproblematiek, de 
voetpaden en de planning van de werken.   

Intussen kreeg de gemeente van minister Joke Schauvliege (CD&V) de toezegging dat de 
noodzakelijke rioleringswerken op de Leuvensesteenweg betoelaagd zullen worden als een 
bovenlokaal project en zegde de minister van mobiliteit ook een budget toe om een grondige 
studie van de doortocht van de N2 en Kortenberg te maken.  

De concrete invulling van deze ‘doortocht’ vergt grondig nadenken over de toekomst van het 
centrum van Kortenberg op langere termijn. Blijft het leefbaar om zowel kwetsbare voetgangers 
en fietsers als het drukke autoverkeer, het openbaar vervoer en het zware vrachtvervoer op één 
en dezelfde weg te concentreren? Of moet het dorpscentrum eerder een rustige, veilige en 
aangename leef-, winkel- en ontmoetingsruimte worden waar het verkeer dat er niet thuishoort 
wordt om- of afgeleid?   

Dat is echt niet zo futuristisch of onmogelijk als het lijkt. In Steenokkerzeel bijvoorbeeld, waar 
men met dezelfde problematiek geconfronteerd werd, is er een verbindingsweg rond het 
dorpscentrum aangelegd. CD&V wil met De Lijn, het Vlaams Gewest, de provincie Vlaams-
Brabant, de omwonenden en de handelaars grondig onderzoeken welke alternatieven er 
bestaan om op langere termijn de leefbaarheid van het centrum van Kortenberg te 
garanderen, met respect voor de bestaande schaarse open ruimte.  

   

Kiezen voor slimme verkeersregelingen 

Elke ingreep op het vlak van mobiliteit heeft een directe invloed op het wooncomfort van hele 
groepen mensen. Daarom willen we alle betrokkenen mee laten denken over de inrichting van 
hun straat. De gemeentelijke adviesraad voor mobiliteit en verkeersveiligheid (GAMV) moet een 
constructief en actief overlegforum zijn, waar bewoners, handelaars, bedrijven, scholen, 
vervoersmaatschappijen, politie en gemeentediensten regelmatig samenzitten om oplossingen te 
bespreken voor de complexe verkeersproblemen waarmee we worden geconfronteerd. 

CD&V Kortenberg wil waar nodig de wegeninfrastructuur verbeteren door asverschuivingen op 
de rijbaan; daardoor zal de snelheid automatisch dalen.  

 

Verkeersoverlast creatief en op maat aanpakken 

Vele woonstraten van onze gemeente kampen vooral met problemen tijdens de spitsuren. We 
moeten het probleem (snel doorgaand verkeer) dan ook op dàt moment aanpakken. Zo is er nu al 
een slimme verkeersregeling aan de school van Everberg: met dynamische verkeersborden 
geldt er in die straat eenrichtingsverkeer, net voor en na schooltijd.   
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Ook in de Minneveldstraat geldt tijdens de ochtendspits een tijdelijk verbod voor doorgaand 
verkeer, met spectaculaire resultaten voor de leefbaarheid in de schoolomgeving van De 
Regenboog en het centrum van Kortenberg. Zo’n creatieve oplossingen moeten we verder 
durven uitproberen en kritisch evalueren, in overleg met alle betrokkenen (omwonenden, 
weggebruikers, handelaars). Daarbij moet een evenwicht worden gevonden tussen de belangen 
van de omwonenden, van de handelaars en van de zwakke weggebruikers, in functie van een 
optimale leefbaarheid en verkeersveiligheid. 

Het sluipverkeer is zeker niet alleen ‘ons’ probleem. Ook de gemeenten rondom ons hebben er 
mee te kampen. CD&V zal op provinciaal niveau een ‘mobiliteitsmonitor’ laten aanstellen, die 
de knelpunten in kaart brengt en het nodige overleg zal organiseren met alle betrokken overheden 
om tot oplossingen te komen. Alleen via bovengemeentelijke samenwerking krijgen we dit 
knelpunt onder controle. Daarbij moet er slim geknipt worden in de grote toevoerlijnen van het 
doorgaand verkeer dat in onze dorpskernen niets te zoeken heeft.  

 

Zwaarvervoerplan en parkeerbeleidsplan uitvoeren 

De voorbije bestuursperiode keurde de gemeenteraad een zwaarvervoerplan en een 
parkeerbeleidsplan goed. 

Het zwaarvervoerplan (zie webstek van de gemeente) heeft tot doel in 85% van de straten van 
onze gemeente alleen nog zwaar vervoer toe te laten dat een bestemming heeft in die straten (bv. 
voor leveringen, verhuis of werken). Het andere zwaar vervoer zal via de ‘hoofdwegen’ moeten 
rijden.   

Eind 2018 wordt het plan al uitgerold in Kortenberg-Noord. In de eerste drie jaar van de nieuwe 
bestuursperiode, wil CD&V dit zwaarvervoerplan verder uitrollen, in overleg met De Lijn en met 
de transportbedrijven die in onze gemeente gevestigd zijn. 

Met een uitgewerkt parkeerbeleidsplan wil CD&V Kortenberg zowel toekomstige 
parkeerproblemen voorkomen als huidige knelpunten oplossen. In de eerste helft van de volgende 
bestuursperiode moet het bestuur efficiënt en concreet te werk gaan en de eerste reeks concrete 
parkeermaatregelen (zoals in de schoolomgeving van De Regenboog) verder uitwerken.   

 

Snelheidsovertredingen kordaat aanpakken 

Vroeger werd in onze gemeente vaak lukraak ‘geflitst’, soms op plaatsen die niet echt een gevaar 
voor (zwakke) weggebruikers inhielden. Op vraag van de burgemeester wordt nu een andere 
aanpak gehanteerd. Indien er klachten zijn over overdreven snelheid, wordt eerst met een 
anonieme camera objectief gemeten hoe groot het probleem is. Indien blijkt dat een groot 
percentage van de voertuigen de snelheidsbeperking niet respecteert, gaat de politie er 
snelheidscontroles uitoefenen. De resultaten daarvan kunt u maandelijks lezen in Zoeklicht. 

Deze gerichte, doeltreffende aanpak van snelheidsovertredingen zal CD&V ook de volgende jaren 
aanhouden. 
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In de loop van 2018 werden drie flitspalen geplaatst: één op de Zavelstraat, één op de 
Wijnegemhofstraat en één op de Sterrebeeksesteenweg (voorlopig geplaatst op de ‘omleiding’ van 
de werken op de Sterrebeeksesteenweg). Deze infrarode snelheidscamera’s meten dag en nacht 
in beide rijrichtingen de snelheid en registreren voertuigen die te snel rijden. De plaatsen 
voor deze permanente snelheidscontroles zijn vanzelfsprekend niet lukraak gekozen. Metingen in 
flitsacties gedurende de voorbije jaren hebben objectief uitgewezen dat net op deze drie plaatsen 
vele snelheidsovertredingen worden vastgesteld en dat louter sensibiliseren of af en toe flitsen 
niet helpt om het probleem op te lossen. 

In de loop van de volgende zes jaar wil CD&V ook op andere plaatsen in de gemeente 
permanente snelheidscontroles invoeren, omdat de veiligheid van onze inwoners – en vooral 
van de ‘stappers’ en de ‘trappers’ – voor ons een absolute prioriteit is. 

 

Een leefbare niet uitgebreide luchthaven 

De nationale luchthaven van Zaventem is een grote troef voor onze provincie. Ze is - na de haven 
van Antwerpen – de tweede belangrijkste economische poort van het land. Vele inwoners van 
onze provincie verdienen er rechtstreeks of onrechtstreeks hun brood mee.  

CD&V Kortenberg kiest daarom voor een duurzaam toekomstproject voor de luchthaven, 
waarbij een reëel evenwicht tot stand komt tussen de economische tewerkstellingskansen 
die de luchthaven biedt én de leefbaarheid voor en de levenskwaliteit van de omwonenden. 
Dat evenwicht houdt in dat de toekomstige ontwikkeling van de luchthaven zich situeert 
binnen de huidige grenzen van het luchthavendomein.  

Een uitbreiding van de infrastructuur met een verlenging van startbaan 25L komt er voor 
ons dus niet. Zo’n project zou de leefbaarheid van een aantal dorpskernen rechtstreeks in het 
gedrang brengen.  

Bovendien moet er dringend een evenwichtige verdeling komen van de lasten en de lusten 
van de luchthaven tussen Brussel en Vlaams-Brabant. Het gaat niet op dat de luchthaven het 
visitekaartje is van de hoofdstad van Europa, maar dat alle geluidslast op Vlaams-Brabant wordt 
afgewimpeld. We blijven er met het gemeente- én provinciebestuur op toezien dat de geluidslast 
eerlijk wordt verdeeld.  

Kortenberg is leidende partij in juridische procedures om de uitbreiding van de luchthaven tegen 
te gaan, en zo de leefbaarheid van de gemeente te bevorderen. Ook in de komende jaren zal het 
volgende bestuur alle dergelijke initiateven verder ondersteunen. 

Gelet op de grote geluidshinder, de negatieve gezondheidsimpact en het beperkte aantal vluchten 
dat op basis van de huidige regelgeving ’s nachts nog is toegelaten (gemiddeld 13 opstijgende 
vluchten per nacht), zal CD&V-Kortenberg de hogere overheid vragen om bij de volgende 
goedkeuring van de milieuvergunning de nachtvluchten af te schaffen.  
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KORTENBERG – EEN VEILIGE GEMEENTE 

 

Een aangename leefomgeving vergt garanties voor veiligheid. Kortenberg is een veilige 
gemeente en CD&V wil dat zo houden. Een open, verdraagzame, solidaire en geborgen 
samenleving is voor CD&V Kortenberg een prioriteit. 

 

Wijkinspecteur 

Een goede wijkinspecteur weet wat er heerst en leeft onder de bevolking, is bij voorkeur een 
persoon die een band heeft met de inwoners, maar is nog niet door iedereen als dusdanig gekend.  

Door de functie van wijkinspecteur op te waarderen, en hem/haar aanwezig te laten zijn in het 
dagelijks straatbeeld en op (lokale) activiteiten (zoals buurtfeest, rommelmarkt, straatfeest), wil 
CD&V Kortenberg de politie in een informele sfeer aanspreekbaar maken. Dat zal ertoe bijdragen 
om een beter beeld te krijgen van wijken waar zich specifieke of problematische situaties zouden 
kunnen voordoen, en om proactief te kunnen optreden bij conflicten (bijvoorbeeld door 
burenbemiddeling, in samenwerking met de provinciale bemiddelingsdiensten). 

Zo’n wijkinspecteur zal de onderlinge band tussen de mensen en het veiligheidsgevoel versterken. 
CD&V wil structureel verankeren dat een wijkinspecteur binnen de 48 uur reageert op vragen 
van inwoners. Wanneer dringende politie-interventies vereist zijn, stelt CD&V een maximum-
aanrijtijd van een kwartier als norm voorop. 

 

Een waakzame politie 

Zoals in elke gemeente zijn er in Kortenberg auto-ongevallen en worden er misdrijven zoals 
diefstallen gepleegd. Het aantal misdrijven is de voorbije jaren gelukkig gedaald, maar elk geval is 
er één te veel. Door sneller ter plaatse te zijn worden inbrekers afgeschrikt en dieven sneller 
opgepakt. Een zichtbare aanwezigheid op straat wordt door de inwoners zeker gewaardeerd. 

 

Gebruik van verdovende middelen 

CD&V Kortenberg zal het gebruik van illegale drugs blijvend aanpakken door gerichte controles 
bij gelegenheden waar gedeald en gebruikt wordt, met de hulp van drugshonden.  

Door dergelijke controles zal ook het aantal (kleine en grote) vandalenstreken (vernielingen aan 
eigendommen van buurtbewoners) verminderen. 

 

Buurtinformatienetwerken (BIN’s) 

Politiezone HerKo heeft een ruim werkgebied. Lokaal kunnen buurtinformatienetwerken hier 
een grote meerwaarde bieden. Zij kunnen de lokale politie een extra paar ogen bieden. Hun taak 
is observeren en melden, maar zij gaan niet tot actie over. Dit blijft vanzelfsprekend de taak van 
de politiediensten. Alles gebeurt uiteraard steeds in overleg met en via een nauwe samenwerking 
met de politie. CD&V zal buurten die een draagvlak kunnen aantonen om met een 
buurtinformatienetwerk te starten, met overtuiging ondersteunen. 
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Cameraschild 

CD&V wil op een overlegde wijze op de invalswegen van Kortenberg ANPR-camera’s gebruiken 
die gekoppeld zijn aan de Algemene Nationale Gegevensbank (ANG). ANPR-camera’s kunnen 
systematisch nummerplaten registreren. Daardoor kunnen verdachte voertuigen sneller en 
accurater worden onderschept, en worden diefstallen voorkomen (door bijvoorbeeld voertuigen 
‘op verkenning’ te identificeren).  

 

Slachtofferondersteuning 

Sommige inwoners die slachtoffer werden van een inbraak of een ander crimineel feit, dragen 
deze traumatische ervaring jarenlang, om niet te zeggen levenslang, met zich mee. Het spreekt 
daarom vanzelf dat we deze mensen niet in de kou mogen laten staan en een volgehouden 
ondersteuning van deze slachtoffers aanbieden. 

 

Verkeersveilig fietsen 

Met CD&V Kortenberg worden er in de nieuwe bestuursperiode 20 km nieuwe voet- en 
fietspaden aangelegd.  

Zwarte punten zullen systematisch worden aangepakt. Daarom zal de Nederokkerzeelse-
steenweg (tussen de Kasteelstraat en Nederokkerzeel) worden heraangelegd, met fietspaden die 
aansluiten op het tracé in Nederokkerzeel. De veiligheid van de fietsers moet beter gewaarborgd 
worden in de Hulstbergstraat in Meerbeek. Tussen Everberg en Vrebos moet er een veilig fietspad 
komen. 

In de Kerselarenstraat moet met een veilige aansluiting worden voorzien op de HST-fietsroute.  

CD&V Kortenberg zal ervoor zorgen dat de bermen langs fietspaden conform het Bermdecreet 
tweemaal per jaar gemaaid worden.  

 

Snelheidsbeperkingen 

Er zijn realistische snelheidsbeperkingen en zones 30 nodig. Op plaatsen waar geen of quasi geen 
huizen staan, is een zone 30 niet verantwoord. CD&V Kortenberg pleit voor een realistische en 
concrete aanpak. Zo dragen variabele verkeersborden tijdens spitsmomenten ’s ochtends en 
’s avonds bij tot een veiligere (school)omgeving. 

 

Wegmarkeringen 

Een goed onderhoud van de wegen vergt ook het bijschilderen van wegmarkeringen en het 
vervangen van verbleekte verkeersborden. CD&V zal hiervoor een inhaalprogramma 
ontwikkelen. 
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Sensibilisering van kinderen en jongeren 

Kinderen zijn onze waardevolste schat. In het verkeer zijn ze snel afgeleid. Daarom is het 
belangrijk hen aan te moedigen om op de fiets een helm en een fluohesje te dragen.  

 

Parkeerbeleid aan de scholen 

Aan alle scholen moet er aandacht zijn voor parkeer- en circulatieproblemen. CD&V wil hierover 
met de oudercomités, de schooldirecties, de politie en het gemeentebestuur concreet overleg 
organiseren om na te gaan hoe de schoolomgevingen, met inbreng en verantwoordelijk 
rijgedrag van alle betrokkenen, veilig en leefbaar kunnen worden gemaakt.  

 

 

 

 

ONDERWIJS 

 

Een school in je eigen buurt 

Elke 2,5- tot 12-jarige moet in Groot-Kortenberg naar school kunnen gaan.  

Momenteel wordt naast de lagere school in de Alfons Dewitstraat in Meerbeek een nieuwe 
kleuterschool gebouwd.  

CD&V wil de volgende bestuursperiode ook de gemeenteschool van Kortenberg verder uitbreiden. 
De voorbije jaren werden reeds drie panden aangekocht in het verlengde van de huidige school, 
zodat de nodige ruimte effectief beschikbaar is om die schooluitbreiding te realiseren. 

CD&V heeft een hekel aan tentjes met wachtende ouders aan de scholen voor de 
inschrijving van nieuwe leerlingen. Elke gemeenteschool moet daarom binnen een redelijke 
periode over voldoende capaciteit beschikken. Voor CD&V mag een klas slechts maximum 25 
leerlingen tellen.  

 

Inzetten op samenwerking 

Omdat de job van leerkracht de voorbije jaren een steeds grotere uitdaging werd, moeten de 
verschillende scholen en leerkrachten meer samenwerken, ook over de netten heen. De expertise 
in de scholen van Kortenberg moet nog veel meer gedeeld worden. In Kortenberg zijn er hele 
goede leerkrachten. CD&V wil al dat talent erkennen en promoten. 

Door samenwerking wordt ook de efficiëntie bevorderd. Zo kunnen kosten gedrukt worden bij 
de organisatie van workshops, schoolvoorstellingen en uitstappen. Deze middelen kunnen 
binnen de school dan elders worden gebruikt. 

 

 



 
 

CD&V Kortenberg – Verkiezingsprogramma 2019-2025  34/48 

Een moderne, gezonde en duurzame school 

Goed onderwijs vindt plaats in een moderne school. Daarom wil CD&V verder investeren in 
een goed uitgebouwd wifinetwerk en in een softwarepakket (Microsoft Office) voor 
leerlingen en hun ouders, zodat kinderen later beter hun weg vinden in programmeren, robotica 
en ICT.   

CD&V Kortenberg wil in alle scholen goede en voldoende sportinfrastructuur die buiten de 
schooluren wordt opengesteld. 

Op speelplaatsen kunnen kinderen zich uitleven zodat ze zich tijdens de lestijd beter kunnen 
concentreren. Voor CD&V moeten kinderen zich kunnen ontspannen op uitdagende, ruime 
speelplaatsen met voldoende onderhoudsvriendelijke, groene en schaduwrijke elementen 
en boomstammen.  

Wie zich tijdens de speeltijd amuseert, heeft ook minder tijd om andere kinderen te plagen of te 
pesten. Kinderen en leerkrachten krijgen alle kansen om deze speelplaatsen mee te ontwerpen. 
CD&V zal scholen aanmoedigen een effectief anti-pestbeleid uit te werken. 

In heel wat scholen is er geen gesuikerde drank of chocomelk meer te verkrijgen. CD&V 
Kortenberg wil zich inzetten voor voldoende drankkraantjes in de scholen. Scholen moeten 
ondersteund worden om kinderen zoveel mogelijk aan te moedigen gezonde tussendoortjes en 
lunchpakketten mee te nemen. CD&V Kortenberg wil het aanbod aan warme maaltijden 
behouden en mee waken over de kwaliteit van dat aanbod.  

Ook de ouders wil CD&V Kortenberg sensibiliseren door een uitgebreider rookverbod in de 
schoolomgeving. 

De toekomst ligt mede in handen van de kinderen. Het bestuur zal de scholen ondersteunen met 
een aanbod om in te zetten op o.m. duurzaamheid, betaalbare en duurzame energie. Op die wijze 
realiseren de scholen en de kinderen mee de doelstellingen van Agenda 2030. 

 

Een doordacht pedagogisch beleid 

Samen met directies en leerkrachten moet het bestuur nagaan hoe het de kwaliteit van het leren 
nog meer kan verhogen. Leerkrachten en directies moeten nog te vaak bezig zijn met 
organisatorische rompslomp. Wellicht kan een deel van dat werk uit handen genomen worden of 
overkoepelend ondersteund worden. Zo kunnen alle medewerkers op school zich bezighouden 
met de essentie: kinderen een goede basisvorming geven binnen een doordacht pedagogisch 
beleid.  

 

Iedereen mee 

In de strijd tegen kinder(kans)armoede vormt de school een belangrijke schakel. Alle kinderen 
moeten kunnen deelnemen aan alle activiteiten. Vanuit de ervaringen van scholen moet de 
gemeente (financieel) bijspringen voor kinderen die niet mee kunnen.  
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Het digitale leren wordt steeds belangrijker. Niet iedereen kan een computer of laptop kopen. 
CD&V-Kortenberg wil dat het volgende gemeentebestuur concreet nagaat hoe de meest 
kwetsbare gezinnen toch een (tweedehands) (refurbished) laptop of computer kunnen ter 
beschikking krijgen.  

Middagtoezicht en huiswerkbegeleiding moeten kosteloos blijven. Voor CD&V wordt dus 
geen ‘boterhammentaks’ geheven. Kinderen die ’s avonds hun huiswerk begeleid op school 
maken, moeten daar ook vragen kunnen stellen.   

 

Veilig naar school 

De speelplaats is geen parking, de schoolomgeving evenmin. Alle onnodige verkeersmanoeuvres 
die gebeuren rond de school houden risico’s in. Ouders parkeren hun wagen daarom best wat 
verder van de school en brengen hun kinderen dan te voet. Voor CD&V wordt de straat aan de 
ingang van de school waar mogelijk een ‘schoolstraat’, een straat die tijdelijk voor alle verkeer 
wordt afgesloten bij het begin en het einde van de schooldag. Andere ingrepen zijn mogelijk na 
overleg met handelaars, bewoners, oudervereniging en de school. 

Omdat voorkomen beter is dan genezen blijft CD&V inzetten op goede voet- en fietswegen naar 
de scholen. In de derde graad (vijfde en zesde leerjaar) kunnen de leerkrachten bekijken hoe het 
verkeersparcours nog verbeterd kan worden. Leerlingen kunnen op hun parcours met de fiets een 
actiecamera meekrijgen. De film van de afgelegde weg en de schoolomgeving kan men dan in de 
klas bespreken, en concrete voorstellen uitwerken.  

 

Contact met de buurt 

Leerlingen kunnen heel wat opsteken van een bezoek aan handelaars en ervaringsdeskundigen 
uit de buurt, zoals de fietsenmaker, de bakker, de slager, de apotheker. Daarnaast moet de school 
ook de korte keten promoten, zodat kinderen ontdekken dat er ook aardappelen te koop zijn bij 
de landbouwer om de hoek.  
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PARTICIPATIE 

 

Mensen zoveel mogelijk laten deelnemen aan het leven en aan het beleid van de gemeente. 
Dat steunt CD&V Kortenberg volop. In 2012 vierde Kortenberg 700 jaar Charter van Kortenberg 
en zette daarmee de democratie centraal. Het resultaat van een intensief traject met inwoners van 
de gemeente waren de Charterprincipes die voor CD&V vandaag nog het vertrekpunt zijn van 
het beleid en voor elk verder initiatief. Dat zal ook in de toekomst zo zijn.  

Voor CD&V is democratie meer dan één keer om de zes jaar een stem uitbrengen. In de toekomst 
moeten burgers, politici, verenigingen en gemeentelijke administratie samen uitdagingen 
aanpakken en de gemeente maken tot wat ze is. 

 

Burgerbudget - burgerbegroting 

Voor CD&V komen mensen samen in (jaarlijkse) wijkraden om mee te beslissen over de inkleding 
van pleinen en straten, aan de hand van een burgerbudget waarover de inwoners na 
democratische besluitvorming kunnen beschikken. Wijken of deelwijken kunnen via het 
burgerbudget concrete acties voorstellen (zoals plaatsen van een bank of bloembakken, aanleggen 
van een basketbalveld, onderhoud van buurtwegen) die door het gemeentebestuur na overleg, 
dialoog en studie worden uitgevoerd. Deze acties verhogen de sociale cohesie en de 
leefbaarheid van buurten en wijken. Op deze manier komen straten en pleinen zoveel mogelijk 
in handen van de inwoners van onze gemeente.  

Deze kleinschalige oefenplaatsen voor democratie zullen op termijn ruimte geven om na te 
denken over een burgerbegroting. Hierbij geven bewoners advies over waar zij prioritair de 
middelen van de gemeente zouden op inzetten. Burgerbegrotingen zijn niet dwingend, maar 
geven het gemeentebestuur inkijk in waar inwoners echt van wakker liggen. 

 

Een gemeenschapsmunt 

Een gemeenschapsmunt zorgt voor verbondenheid in een buurt, wijk, gemeente of stad. Via de 
gemeenschapsmunt kunnen onvervulde noden beantwoord worden. Concreet wil CD&V de munt 
bij aanvang gebruiken om de vrijwilligers van de Kapstok en het Welzijnshuis te belonen voor hun 
vrijwillige inzet. Zij kunnen de munt op hun beurt gebruiken om deel te nemen aan activiteiten in 
de gemeente, voor een maaltijd in het dorpsrestaurant, aankopen in de sociale kruidenier, … Op 
termijn kan het gebruik van de munt uitgebreid worden naar andere diensten, verenigingen en de 
plaatselijke handelaars. De gemeente zal zich bij de ontwikkeling van de gemeenschapsmunt, in 
overleg met alle betrokkenen, laten adviseren en ondersteunen door Muntuit vzw. 

 

Nieuwe initiatieven van onze inwoners 

In het hoofdstuk over jeugd, sport en vrijetijdsbeleving staan al vele plannen van CD&V 
Kortenberg. Verenigingen kunnen vaak terugvallen op een jarenlange traditie en krijgen daarvoor 
subsidies van de gemeente. Om nieuwe initiatieven op te zetten en te organiseren moeten 
inwoners niet alleen beroep kunnen doen op de expertise van de gemeentelijke administratie, 



 
 

CD&V Kortenberg – Verkiezingsprogramma 2019-2025  37/48 

maar ook op een projectsubsidie. CD&V Kortenberg wil er voortdurend voor ijveren om de 
inwoners regelmatig samen te brengen. 

 

Adviesraden 

Adviesraden nemen in het beslissingsproces van de gemeente een centrale plaats in, van bij de 
start (en dus niet aan het einde). Kortom, op basis van hun mening en werk kan een voorstel 
worden uitgewerkt dat teruggekoppeld wordt naar de gemeenteraad. CD&V Kortenberg wil dat 
adviesraden evenwichtig worden samengesteld, frequenter samenkomen, goed voorzien 
worden van alle informatie en ook in hun adviestraject begeleid worden. CD&V wil de 
adviesraden opnieuw in de kijker zetten door nieuwe leden te rekruteren, de doelstellingen 
scherp te stellen en in vorming te voorzien voor begeleiders/voorzitters. Het bestuur moet de 
adviesraden feedback geven op hun werk en op de adviezen die ze uitbrengen, en hen informeren 
over hoe met het advies aan de slag werd gegaan.  

 

Chartertoets 

De Chartertoets is een belangrijke toetssteen voor het democratische gehalte van onze gemeente. 
Dat moet zo blijven. Het materiaal en de ervaring die de Chartertoets opleverde, moet worden 
gekoesterd en kan de basis vormen van nieuwe initiatieven van de Charterstuurgroep. Voor 
CD&V Kortenberg blijven de Charterprincipes een belangrijke spiegel voor het beleid (lees 
hierover zeker onze slottekst). 

 

Gemeenteraad 

De maandelijkse gemeenteraad is het sluitstuk van de gemeentelijke democratie. Via allerlei fora 
(adviesraden, raadscommissies, online-fora, infovergaderingen, …) worden inwoners en 
raadsleden geïnformeerd over en betrokken bij de besluitvorming.  

CD&V Kortenberg wil in de gemeenteraad een gezonde, open en geïnformeerde 
debatcultuur bevorderen, met rechtstreekse terugkoppeling naar alle geïnteresseerde 
inwoners. Concrete initiatieven zoals het vragenuurtje, waar alle inwoners de 
gemeenteraadsleden kunnen bevragen over elk onderwerp dat op de gemeenteraad aan 
bod kwam, wil CD&V-Kortenberg zeker behouden en valoriseren. 

In ons hoofdstuk over jeugd vindt u meer informatie over de kinder- en jongerengemeenteraad. 

 

Participatie-ambtenaar 

In deze superdiverse samenleving is participatie niet voor iedereen vanzelfsprekend. Niet 
iedereen vindt de weg naar verenigingen, diensten, adviesraden, politiek, … CD&V Kortenberg 
heeft daar oog voor. In nauw overleg met alle betrokkenen wordt gewerkt van een betere 
toegankelijkheid van onze diensten en besluitvormingskanalen voor àlle inwoners van 
onze gemeente. Ook voor minder assertieve inwoners en mensen die in het leven minder kansen 
hebben gekregen. Om al deze participatie-initiatieven te faciliteren, zal de volgende bestuursploeg 
een participatie-ambtenaar aanstellen.   
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DIERENWELZIJN 

 

Ook al is dierenwelzijn op zich een gewestelijke bevoegdheid, toch blijven de gemeenten 
verantwoordelijk voor verwante aangelegenheden, zoals de opvang van zwerfdieren, 
evenementen waarbij dieren betrokken zijn, gemeentelijke markten of gevallen van mishandeling 
waarvoor een tussenkomst van de politie vereist is. Dierenwelzijn staat sinds jaren hoog op de 
agenda van CD&V Kortenberg. Een doordacht beleid heeft zo een rechtstreekse impact op het 
leven van dieren in onze gemeente.  

 

Dierenpolitie 

In Kortenberg wordt de politie al nauw betrokken bij de problematiek van dierenwelzijn. CD&V 
wil inspecteurs van de politiezone HerKo specifieker laten inzetten op deze problematiek. Op die 
manier kan een coördinator worden aangeduid die op het terrein eventuele problemen kan 
aanpakken. CD&V Kortenberg wil dierenwelzijn een centrale plaats geven in de prioriteiten 
voor het volgende bestuur. 

 

Zwerfkatten 

CD&V wil het zwerfkattenproject ook in de toekomst verderzetten. Inwoners die zwerfkatten 
opmerken kunnen aan het schepencollege een vraag tot sterilisatie van de zwerfkatten richten. 
Vrijwilligers vangen de katten en zetten ze terug na de ingreep. Op die manier worden er zo weinig 
mogelijk kittens geboren zonder ‘thuis’ en wordt overlast door een teveel aan zwerfkatten 
vermeden. 

 

Diervriendelijk vuurwerk 

Verspreid en occasioneel vuurwerk gedurende het jaar vormt weinig problemen voor de dieren. 
CD&V Kortenberg wil ijveren voor diervriendelijk vuurwerk. Vooral het vuurwerk op 
oudejaarsavond is moeilijk te controleren. Daarover moet het volgende bestuur nadenken. 
Inwoners moeten worden gesensibiliseerd om bewust met vuurwerk om te gaan en hoe het 
daarbij kan fout lopen voor mensen en dieren. 

 

Dieren toegelaten  

De gemeente laat het houden van gezelschapsdieren toe in haar woningen en serviceflats, maar 
natuurlijk bestaan er beperkingen met betrekking tot het aantal dieren en de diersoorten. Oudere 
personen die verhuizen, moeten de kans krijgen om hun hond of kat mee te nemen. 

 

  



 
 

CD&V Kortenberg – Verkiezingsprogramma 2019-2025  39/48 

Kermissen 

Dieren horen niet thuis op een kermis. Als het van CD&V afhangt, krijgen kermiskramen met 
pony’s geen vergunningen voor de Kortenbergse kermis. 

 

Losloopzone voor honden  

CD&V wil werk maken van een afgebakende losloopzone voor honden. Een plek waar honden 
niet aan de leiband moeten, maar kunnen spelen met andere honden zodat baasjes hen kunnen 
trainen op sociaal gedrag waardoor ze ook aan de leiband sympathieke viervoeters blijven. (zie 
deel over milieu) 

 

 

 

LOKALE ECONOMIE 

 

Voor CD&V Kortenberg moet de lokale economie verder uitgebouwd en versterkt worden.  

 

Adviesraad RLE 

De adviesraad RLE vormt de link tussen het bestuur en de lokale middenstand. Voor CD&V moet 
de samenwerking tussen de actieve middenstand en het gemeentebestuur de volgende 
bestuursperiode geïntensifieerd worden.  

  

Polyvalente vergaderruimte 

CD&V Kortenberg staat achter het idee om een ruimte te creëren die volledig up-to-date is met de 
nieuwste communicatiemiddelen. De actieve ondernemer kan deze dan benutten voor een 
presentatie, klantenbinding, bijscholing of teambuilding. Deze ruimte kan ook gebruikt worden 
als ontmoetingsplaats en om aan netwerking te doen. In overleg met de adviesraad RLE kunnen 
hier op regelmatige basis interessante sprekers worden uitgenodigd. 

Zo’n samenwerking vanuit verschillende invalshoeken wapent de lokale handelaars beter tegen 
de concurrentie van grote steden en winkelcentra. 

 

Teambuilding 

Kortenberg biedt als groene gemeente vele mogelijkheden om in de bossen, de open ruimte en in 
de natuur aan teambuilding te doen. Met CD&V wordt in de gemeente een aanbod aan 
teambuildingsmogelijkheden uitgewerkt, in overleg met de lokale middenstand.  
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Cadeaucheque 

Het nieuwe gemeentebestuur zal de cadeaucheque volop ondersteunen, als een uitstekend 
middel tot ondersteuning en promotie van de lokale middenstand. 

 

Belasting op ongeadresseerd drukwerk 

Zoals in de omringende gemeenten wordt in Kortenberg een belasting geheven op 
ongeadresseerd drukwerk. Lokale handelaars worden hier echter mede door getroffen.   

CD&V heeft concrete voorstellen om via periodieke publicaties Kortenbergse 
ondernemingen toch de mogelijkheid te bieden om kosteloos te kunnen adverteren. Voor 
CD&V worden de ontvangen inkomsten terug geïnvesteerd ten gunste van de eigen handelaars. 
Dergelijke ondersteuning kan er bijvoorbeeld uit bestaan dat RLE een aantal keer per jaar een 
brochure post met ruimte voor reclame en allerhande info.  

 

Concrete initiatieven 

CD&V wil een Kortenbergse shoppingtas overhandigen aan elke nieuwe inwoner. De 
gemeente zal ook daadwerkelijke ondersteuning leveren bij startende ondernemingen, bv. 
door een startersloket en door de ontwikkeling van een Facebookpagina voor de Kortenbergse 
middenstand. 

Het bestuur moet de zelfstandigen ondersteunen en motiveren door hen te laten werken in een 
aangename gemeente met goed onderhouden publieke gebouwen en voetpaden. Voor 
klantvriendelijke ondernemers kan men voorzien in de prijs van de ‘Kortenbergse handelaar van 
het jaar’. 

Op het vlak van veiligheid zal CD&V Kortenberg de creatie van een BIN-platform voor 
Kortenbergse ondernemingen ondersteunen. Dat is een nuttig instrument om verdachte 
handelingen, wisseltrucs, winkeldiefstallen, … onderling te melden en daartegen samen de strijd 
aan te binden, in nauw overleg met de politie.  

Ten slotte zal CD&V ijveren voor meer parkeergelegenheid, zoals aan de stations van Kortenberg 
en Erps-Kwerps. Acties zoals winkelen per fiets zal het gemeentebestuur verder krachtig 
ondersteunen.  
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BIJ WIJZE VAN SLOT 

Ons programma en de Charterprincipes 

 

CD&V ambieert om het gemeentebeleid te blijven toetsen aan de Charterprincipes van Kortenberg 
en om inwoners van de gemeente te blijven stimuleren initiatieven te nemen om deze principes 
in daden om te zetten.  

Ook voor de uitwerking van dit programma namen we de Charterprincipes ter harte. We 
baseerden tal van onze acties op de accenten in de Chartertoets. Bij die toets zorgden de Grote 
Kortenberg-enquête en de adviezen van de adviesraden voor input. Mocht je hierbij nog 
achtergrondinformatie zoeken, kan je altijd terecht op https://www.kortenberg.be/chartertoets-
2018. 

Als je ons programma gelezen hebt, zal het je niet verbazen dat we onze ideeën en acties kunnen 
plaatsen onder de verschillende charterprincipes. We gaan er niet dieper op in want de betekenis 
en de achtergrond van elk idee en elke actie kan je lezen op de bladzijden die hieraan voorafgaan. 
Wat hieronder opgesomd staat, is ook slechts een greep uit de vele initiatieven die we willen 
nemen tijdens de volgende legislatuur. 

 

Charterprincipe 1: Een solidaire samenleving. 

 Kinder(kans)armoede prioritair aanpakken. 
 Vrijetijdsparticipatie voor iedereen door cofinanciering of korting voor mensen met 

beperkt budget. 

 Specifieke vrijetijdscheques voor éénoudergezinnen. 
 Laptop of computer ter beschikking van kwetsbare gezinnen. 
 Kosteloos middagtoezicht en huiswerkbegeleiding. 
 Een vaste stek voor het Huis van het Kind. 
 De Kubusklasjes uitbreiden naar alle scholen. 
 Een gemeenschapsmunt biedt antwoord op onvervulde noden en beloont vrijwilligers 

van de Kapstok en het Welzijnshuis voor hun inzet.  

 Een sociale kruidenier oprichten. 
 Het project voedselbedeling verder bekend maken. 
 Wonen voor iedereen: betaalbare woongelegenheden aanbieden en 75% korting op 

onroerende voorheffing voor de eerste en enige woning gedurende drie jaar na aankoop. 
 Ondersteunen van sociale verhuurkantoren. 

 

Charterprincipe 2: Een kruispunt voor alle generaties en culturen. 

 Vrijetijdsdienst en Welzijnshuis stemmen hun activiteiten voor moeilijk bereikbare 
doelgroepen op elkaar af. 

 Interactie tussen kinderen, jeugd en senioren stimuleren in samenwerking met de bib en 
het Welzijnshuis. 
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 Ruimtelijke ordening, groenplan, mobiliteitsplan vormgeven, rekening houdend met jong 
en oud.  

 De site Belgostock heropbouwen: plaats voor kinderopvang, projecten met jongeren en 
senioren. 

 Zorgzame buurten stimuleren en faciliteren: ouderen en mensen met een beperking 
kunnen langer thuis blijven wonen. 

 Alternatieve woonvormen stimuleren: verschillende generaties onder één ‘dak’. 

 

Charterprincipe 3: Een open gemeenschap met plaats voor ontmoeting. 

 Méér middelen voor vrije tijd. 
 Uitgebreid en divers cultuuraanbod en sportaanbod. 
 Optimaal ondersteunen van het bruisende verenigingsleven met o.m. een breder 

ondersteuningsreglement. 

 De bib voor iedereen: leesbevordering, cultuurspreiding en – participatie met o.m. 
‘Kortenberg leest’.  

 Uitbreiden vakantie-initiatieven met voldoende en divers aanbod voor kinderen en 
jongeren. 

 Behouden en grondig renoveren van polyvalente zaal in Erps-Kwerps. 
 Parkeermogelijkheden aan OC Atrium opdrijven. 
 Heraanleg van de dorpspleinen als rust- en ontmoetingsplaatsen. 
 Ontmoetingsplekken voor jongeren mogelijk maken. 
 Inrichten van een sprookjesbos voor de allerkleinsten. 

 

Charterprincipe 4: Een lokale ruimte om in te leven en te beleven. 

 Open ruimte beschermen. 
 Uitbreiden speelpleintjes: meer, beter, diverser. 
 Naar school in je eigen buurt en klasjes van maximum 25 leerlingen.  
 Groene elementen op speelplaatsen. 
 Een actief anti-pestbeleid voor de scholen. 
 Sport voor iedereen met o.m. fit-o-meter, permanente sportomlopen en aandacht voor 

recreanten, competitiespelers en sporters met een beperking. 

 Nieuw sportcomplex op de Leuvensesteenweg. 
 Een losloopzone voor honden. 
 Een groenplan opstellen. 
 Sluipverkeer aanpakken door bovengemeentelijke samenwerking te promoten.  
 Creatieve oplossingen voor verkeersproblemen aan scholen. 
 Permanente snelheidscontroles invoeren na objectieve metingen. 
 Bewaken van de plannen voor de uitbreiding van de luchthaven: geen uitbreiding van 

de infrastructuur en geen verlening van startbaan 25L. 
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Charterprincipe 5: Groene verbindingen. 

 Wandelknooppuntennetwerk in Erps-Kwerps. 
 Ledverlichting op zonne-energie op fiets - en voetpaden. 
 Vernieuwd fietsknooppuntennetwerk. 
 Veilige fietspaden. 
 Verlichte en overdekte fietsstallingen. 
 Plattelandsleven promoten door inzetten plattelandsgidsen en boerderijbezoeken voor 

verenigingen en scholen. 

 Landbouwwegen goed onderhouden door onderhoudscontract met externe firma. 
 Kleinere bussen in de dorpskernen. 
 Invoeren van taxicheques. 
 Schoolomgevingen optimaal verkeersluw en fiets- en voetgangersvriendelijk maken. 
 20 kilometer nieuwe voet- en fietspaden. 
 Laadpunten voor elektrische fietsen. 
 Schoolroutenetwerk in Meerbeek en Kortenberg uitrollen. 

 

Charterprincipe 6: Een gemeenschap die duurzaam vooruit gaat. 

 Ondertekenen en opvolgen burgemeestersconvenant klimaatneutrale gemeente. 
 Inzetten op elektrische en gedeelde mobiliteit. 
 Meer laadpalen voor auto’s. 
 Auto- en fietsdelen promoten. 
 Wagenpark gemeente verder vergroenen. 
 Grondige aanpak van de Leuvensesteenweg. 
 Investeren in hernieuwbare energieprojecten en projecten rond energie-efficiëntie, 

samen met inwoners. 

 Historische gebouwen (her)waarderen: herbestemming van deel O.L.V.-kerk tot bib 
van de toekomst. 

 Landelijk karakter beschermen en behouden. 
 Doordachte aanpak van ruimtelijke ordening. 
 Duurzaamheidschecklist voor toekomstige bouwers. 
 Circulaire economie promoten bij inwoners. 
 Sociale en milieuaspecten bepalen mee het aankoopbeleid van gemeentediensten en 

organisatoren van activiteiten. 

 Initiatieven die plasticverbruik doen verminderen actief promoten. 
 Hoeveverkoop en korte keten verkoop ondersteunen en promoten.  
 Lokale economie als partner voor de uitbouw van een toekomstgerichte gemeente: 

ondersteunen van bestaande en startende ondernemers.  

 Efficiënte en betaalbare dienstverlening, voor individuele burgers en voor verenigingen. 
 Schuldenvrije gemeente voor de volgende generaties. 
 Duurzaamheidssubsidie voor organisatoren van evenementen en buurtfeesten. 
 Met een burgerbudget kunnen wijkraden democratisch beslissen over de inrichting van 

hun wijk. 
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 Het label ‘FairTradeGemeente’ blijvend verdienen. 

 

CD&V zal sterk investeren in participatie (zie het hoofdstuk over participatie) van inwoners aan 
het beleid en aan het leven in Kortenberg. Alleen op deze manier kunnen de Charterprincipes nog 
meer tot leven komen. 

Dat kan door: 

 het versterken van de adviesraden, 
 het oprichten van een kinder- én jongerengemeenteraad, 
 het ondersteunen van de Charterstuurgroep, 
 het interactieve karakter van de gemeenteraad te vergroten, 
 het aanstellen van een participatie-ambtenaar. 
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Gedetailleerde inhoudstafel 

 

INLEIDING   5. 
 
EEN EFFICIËNTE EN BETAALBARE DIENSTVERLENING    6. 
 

Digitale dienstverlening   6. 
Dienstverlening en informatie op maat   6. 
Dienstverlening aan verenigingen   6. 
Elektronische infoborden   7. 
Digitalisering – Iedereen computert   7. 
Fiscaliteit en financiën   7. 

 

JEUGD, SPORT & VRIJETIJDSBELEVING   8. 
 
 DE JEUGD - ONZE TOEKOMST   8. 
 

Meer integratie tussen jeugd en senioren   8. 
Talenten ontwikkelen: met en zonder computer   8. 
Sport en spel   8. 
Betaalbaar wonen   9. 
Speelpleintjes uitbreiden   9. 
Ruimte voor jongeren om rond te hangen   9. 
Jeugdraad   9. 
Bestelwagen   10. 

 
VRIJE TIJD – TEVREDEN EN GELUKKIG ZIJN   10. 
 

Niet minder maar meer middelen voor vrije tijd   10. 
Cultuur   11. 
Sport   11. 
Iedereen toerist   12. 
De bibliotheek is er voor iedereen   12. 
Een bibliotheek van morgen in een parel van gisteren   13. 
Ruimte voor sport, cultuur en recreatie   13. 
Ondersteuning van de lokale verenigingen   14. 
Vakantie zonder zorgen   14. 
Onze gemeente bruist   14. 
Ontspanning is essentieel voor het welzijn van mensen   14. 
Erfgoed   15. 
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EEN GEMEENTE MET EEN WARM HART   16. 
 

Huis van het Kind   16. 
Weerbaar tegen (kans)armoede   16. 
Een projectwerker ‘Zorg’   17. 
Poetshulp om dringende medische redenen   18. 
Een nieuwe bestemming voor Belgostock   18. 
Buren en buurten   18. 
Oud(er), maar niet Out!   19. 
Toegankelijk voor iedereen   19. 
Beter voorkomen dan genezen   20. 

 
AANGENAAM, BETAALBAAR EN DUURZAAM WONEN   20. 
 

Wonen voor iedereen  20. 
Gezinstoets   21. 
Duurzaam wonen   21. 
Een juiste aanpak   22. 
Wateroverlast verder voorkomen   22. 
Samen duurzaam   22. 
Circulaire economie is de toekomst   23. 
Natuurlijk genieten  24. 
Lekker landelijk   24. 
Mondiale samenwerking   24. 

 
MOBIEL KORTENBERG   25. 

 
STOP-principe   25. 
20 kilometer nieuwe voet- en fietspaden   26. 
Trage wegen   26. 
Prioriteiten durven leggen   27. 
Dorpsplein is ontmoetingsplein   27. 
Een grondige aanpak van de Leuvensesteenweg (N2)   28. 
Kiezen voor slimme verkeersregelingen   28. 
Verkeersoverlast creatief en op maat aanpakken  28. 
Zwaarvervoerplan en parkeerbeleidsplan uitvoeren   29. 
Snelheidsovertredingen kordaat aanpakken   29. 
Een leefbare niet uitgebreide luchthaven   30. 
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KORTENBERG – EEN VEILIGE GEMEENTE   31. 
 

Wijkinspecteur   31. 
Een waakzame politie   31. 
Gebruik van verdovende middelen   31. 
Buurtinformatienetwerken (BIN’s)   31. 
Cameraschild   32. 
Slachtofferondersteuning   32. 
Verkeersveilig fietsen   32. 
Snelheidsbeperkingen   32. 
Wegmarkeringen   32. 
Sensibilisering van kinderen en jongeren   33. 
Parkeerbeleid aan de scholen   33. 

 
ONDERWIJS   33. 
 

Een school in je eigen buurt   33. 
Inzetten op samenwerking   33. 
Een moderne, gezonde en duurzame school   34. 
Een doordacht pedagogisch beleid   34. 
Iedereen mee   34. 
Veilig naar school   35. 
Contact met de buurt   35. 

 
PARTICIPATIE   36. 
 

Burgerbudget – burgerbegroting   36. 
Een gemeenschapsmunt   36. 
Nieuwe initiatieven van onze inwoners   36. 
Adviesraden   37. 
Chartertoets   37. 
Gemeenteraad   37. 
Participatie-ambtenaar   37. 

 

DIERENWELZIJN   38. 
 

Dierenpolitie   38. 
Zwerfkatten   38. 
Diervriendelijk vuurwerk   38. 
Dieren toegelaten   38. 
Kermissen   39. 
Losloopzone voor honden   39. 
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LOKALE ECONOMIE   39. 
 

Adviesraad RLE   39 
Polyvalente vergaderruimte   39 
Teambuilding   39 
Cadeaucheque   40. 
Belasting op ongeadresseerd drukwerk   40. 
Concrete initiatieven  40. 

 
BIJ WIJZE VAN SLOT 
 
 Ons programma en de Charterprincipes   41. 

 

 


