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Afdelingen	  Everberg,	  Erps-‐	  Kwerps,	  Kortenberg	  en	  
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NAAR	  EEN	  GEZINSVRIENDELIJKE	  GEMEENTE:	  	  
Gezinsmemorandum	  
	  

	  

Inleiding	  

Een	  doelgericht	  gemeentelijk	  gezins-‐	  en	  welzijnsbeleid	  zorgt	  ervoor	  dat	  ieder	  gezin	  in	  de	  
gemeente	  in	  de	  mate	  van	  het	  mogelijke	  geholpen	  wordt.	  Hoe	  dat	  gezin	  er	  ook	  uitziet,	  met	  
welke	  noden	  het	  ook	  te	  kampen	  heeft,	  ieder	  gezin	  verdient	  de	  nodige	  aandacht.	  Met	  de	  
nodige	  	  en	  onmisbare	  	  creativiteitszin	  en	  verantwoordelijkheidszin	  van	  de	  bevoegde	  
beleidspersonen	  kan	  ieder	  gezin	  de	  nodige	  kansen	  en	  hulp	  geboden	  krijgen	  ,	  waarop	  het	  
recht	  heeft.	  	  

Een	  goede	  communicatie	  tussen	  gemeente	  en	  gezinnen	  voor	  het	  welslagen	  van	  het	  gezins-‐en	  
welzijnsbeleid	  in	  de	  gemeente,	  is	  	  hiervoor	  onontbeerlijk	  .	  	  	  

Daarom	  vraagt	  De	  Gezinsbond	  Kortenberg	  vzw.	  	  een	  duidelijk	  aanspreekpunt	  	  (	  Schepen	  voor	  
het	  gezin)	  in	  het	  Schepencollege,	  waarmee	  minstens	  éénmaal	  per	  jaar	  een	  formeel	  contact	  
hebben.	  De	  vorige	  legislatuur	  was	  dit	  eerder	  een	  dode	  letter	  .	  	  

Bovendien	  vragen	  we	  ook	  dat	  	  de	  gezinsbond	  	  gesprekspartner	  is	  ,	  wanneer	  het	  gaat	  over	  	  
materies,	  waarbij	  het	  gezin	  zeer	  nauw	  betrokken	  is.	  

	  Voor	  enkele	  van	  die	  materies	  vragen	  we	  nu	  al	  speciale	  aandacht:	  

a.	  	  	  	  	  	  Verkeersveiligheid	  en	  mobiliteit	  

b.	  	  	  	  	  Wonen	  

c. Toegankelijkheid	  	  van	  openbare	  gebouwen	  	  
	  

d. Milieuvriendelijkheid.	  
	  

e. Inspraak	  en	  participatie	  

	  

A. Verkeersveiligheid	  en	  mobiliteit.	  
	  
De	  voetpaden	  zijn	  zeker	  in	  Kortenberg	  in	  een	  slechte	  toestand	  (	  bvb.	  Leuvensesteenweg,	  
Karterstraat)	  of	  slecht	  aangelegd	  (ze	  	  lopen	  schuin	  af	  naar	  de	  straat(	  Parkstraat)):	  Oudere	  
mensen	  en	  rolstoel	  gebruikers	  kunnen	  ze	  bijna	  niet	  	  gebruiken	  en	  	  kinderen	  kunnen	  het	  
verschil	  tussen	  het	  voetpad	  en	  de	  rijweg	  niet	  onderscheiden.	  Bovendien	  zijn	  er	  overal	  	  
voetpaden,	  die	  nauwelijks	  breed	  genoeg	  zijn	  voor	  1	  persoon.	  
	  Verlichting	  	  voor	  voetpaden	  is	  zeker	  geen	  overbodige	  luxe	  (bvb.	  weg	  achter	  kleuterschool	  	  
Meerbeek).	  
.	  
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De	  fietspaden:	  Fietspaden	  	  zijn	  er	  niet	  	  of	  nauwelijks	  in	  de	  deelgemeente	  Kortenberg	  en	  als	  
die	  er	  zijn	  (	  	  Leuvensesteenweg,	  centrum)	  	  dan	  ze	  zeer	  gevaarlijk	  (	  geparkeerde	  wagens	  in	  het	  
centrum	  en	  niet	  afgescheiden	  van	  het	  autoverkeer)	  of	  in	  een	  slechte	  toestand	  (	  F.	  
Mombaersstraat).	  

Oversteekplaatsen	  via	  zebrapaden	  voor	  voetgangers	  en	  fietsoversteekplaatsen	  	  moeten	  
goed	  aangeduid	  worden.	  Bovendien	  moeten	  de	  verkeersregels	  op	  en	  rond	  zebrapaden	  
gerespecteeerd	  worden.	  Heel	  specifiek	  vragen	  we	  een	  zebrapad	  en	  een	  fietsoversteekplaats	  
ter	  hoogte	  van	  Everbergstraat	  en	  Prinsendreef.	  

Mobilteit	  en	  veiligheid:	  De	  verkeersmobiliteit	  en	  de	  daarmee	  gepaard	  gaande	  	  veiligheid	  
blijven	  een	  heet	  hangijzer.	  	  Vooral	  	  op	  plaatsen	  waar	  veel	  kinderen	  en	  ouderen	  lopen	  of	  
fietsen	  is	  de	  organisatie	  van	  de	  verkeerscirculatie	  onvoldoende	  en	  kan	  het	  toezicht	  van	  de	  
verkeersregels	  veel	  beter.	  	  
	  De	  Karterstraat	  in	  Kortenberg	  is	  daarvan	  een	  mooi	  voorbeeld.	  Dit	  is	  	  een	  processie	  van	  
Echternach	  aan	  het	  worden:	  hoelang	  kent	  men	  dat	  probleem	  al?	  We	  menen	  	  dat	  de	  enige	  
oplossing	  een	  degelijke	  lussenoplossing	  	  is	  	  en	  een	  openstelling	  van	  de	  Minneveldstraat.	  
Het	  openbaar	  vervoer	  is	  goed:	  Een	  betere	  spreiding	  in	  de	  tijd	  van	  de	  lijnbussen	  (	  vooral	  in	  
Everberg,	  Meerbeek	  en	  Erps-‐	  Kwerps)	  zou	  nog	  beter	  zijn.	  
Parkeermogelijkheden	  (	  buiten	  de	  kernen?)	  moeten	  er	  in	  alle	  deelgemeenten	  voorzien	  
worden.	  Een	  oplossing	  zou	  al	  gedeeltelijk	  kunnen	  zijn	  dat	  iedereen	  die	  beschikt	  over	  een	  
garage	  ,	  die	  ook	  als	  garage	  gebruikt.	  
	  

B. Wonen	  
	  
De	  problemen	  die	  we	  aangekaart	  hebben	  in	  ons	  vorig	  memorandum	  blijven	  gelden	  (	  de	  
betaalbaarheid	  van	  gronden	  en	  private	  woningen,aanbod	  sociale	  woningen,	  	  aandacht	  voor	  
een	  gepaste	  en	  gezonde	  inplanting	  van	  woongelegenheden).	  
Misschien	  kan	  de	  gemeente	  Kortenberg	  eraan	  denken	  de	  gemeentelijke	  subsidies	  aan	  te	  
passen	  om	  het	  wonen	  in	  Kortenberg	  aantrekkelijker	  te	  maken.	  	  
Serviceflats	  zijn	  goede	  initiatieven	  voor	  ouderen,	  maar	  toch	  men	  moet	  aandacht	  blijven	  
hebben	  voor	  de	  betaalbaarheid	  ervan.	  Voor	  	  heel	  wat	  ouderen	  zijn	  	  andere	  oplossingen	  
nodig.	  
Positief	  is	  wel	  dat	  er	  het”	  spreekuur	  Woonwijzer”	  georganiseerd	  wordt	  in	  de	  gemeente,	  waar	  
iedereen	  terecht	  kan	  met	  zijn	  vragen	  over	  wonen.	  Misschien	  kan	  er	  gedacht	  worden	  aan	  een	  
uitbreiding	  van	  dit	  positief	  project.	  
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C. De	  toegankelijkheid	  	  van	  openbare	  gebouwen.	  

De	  vergrijzing	  laat	  zich	  in	  Kortenberg	  ook	  voelen:	  Het	  voorzien	  vaneen	  lift	  in	  openbare	  
gebouwen	  is	  zeker	  geen	  overbodige	  luxe.	  

Rolstoelgebruikers	  (occasioneel	  en	  permanent)	  en	  personen	  met	  een	  beperkte	  mobiliteit	  (	  
looprek)	  moeten	  overal	  in	  openbare	  gebouwen	  kunnen	  komen	  op	  een	  veilige	  manier:	  niet	  
alleen	  liften,	  maar	  ook	  aangepaste	  deuren	  en	  aangepaste	  toegangswegen,	  zijn	  meer	  dan	  
noodzakelijk.	  
	  

D. Milieuvriendelijkheid	  
	  
Kortenberg	  is	  de	  laatste	  jaren	  minder	  en	  minder	  proper.	  	  
Hoe	  dikwijls	  moet	  je	  niet	  opletten	  waar	  je	  gaat?	  Hoeveel	  vuil	  ligt	  er	  niet	  op	  de	  straat	  (	  niet	  
alleen	  langs	  de	  Leuvensesteenweg,	  maar	  ook	  langs	  de	  andere	  straten)?	  	  
	  In	  ieder	  geval	  moet	  	  het	  sluikstorten	  langs	  onbebouwde	  wegen,	  op	  pleintjes	  	  en	  	  in	  de	  bossen	  
hard	  aangepakt	  worden.	  	  
Het	  verbranden	  van	  allerlei	  materiaal	  ,	  ook	  in	  houtkachels	  met	  een	  vervelende,	  vuile	  rook	  
moet	  aan	  banden	  gelegd	  worden.	  	  
Voetwegen	  moeten	  regelmatig	  onderhouden	  worden	  en	  vooral	  toegankelijk	  blijven.	  
De	  bloem-‐	  en	  groenperken	  mogen	  ook	  meer	  opknapbeurten	  krijgen.	  	  
	  	  

E. Inspraak	  en	  Participatie.	  

	  

Alhoewel	  er	  een	  zeer	  groot	  aantal	  adviesraden	  in	  de	  gemeente	  Kortenberg	  	  opgericht	  zijn	  en	  
al	  of	  niet	  goed	  functioneren,	  toch	  zijn	  er	  heel	  wat	  mensen	  die	  ontevreden	  zijn	  met	  de	  
inspraakmogelijkheden	  	  in	  de	  gemeente,	  vooral	  	  i.v.m.	  	  woonomgeving,	  verkeersveiligheid,	  
mobiliteit	  .	  	  Terecht	  kan	  men	  zich	  hier	  de	  vraag	  stellen:	  hoe	  komt	  dit?	  	  Een	  	  onderzoek	  naar	  
de	  redenen	  van	  die	  ontevredenheid	  	  en	  er	  positieve	  gevolgen	  aan	  geven,	  lijkt	  ons	  
noodzakelijk.	  

Februari	  2013	  
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