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Gegeven te Kortenberg op 8 februari 2013 
Aan het College van Burgemeester en Schepenen van Kortenberg 
Een memorandum voor de komende beleidsperiode 
 
Op  2 januari 2013 werd de nieuwe gemeenteraad geïnstalleerd voor een 
beleidsperiode van  zes jaar samen met het nieuwe college van Burgemeester en 
Schepenen.  
Een uitgelezen moment om de wensen van de verenigingsraad Kortenberg op korte 
en op lange termijn integraal voor te stellen, zodat ze ook een plaats kunnen krijgen 
in het komende beleidsprogramma van het nieuwe Schepencollege.  
 
De verenigingsraad Kortenberg speelt in de deelgemeente Kortenberg een zeer 
belangrijke rol. Zij kent de noden van haar aangesloten verenigingen. Daarom is het 
nodig dat er naar haar geluisterd wordt en met haar gecommuniceerd wordt ten 
voordele van dat verenigingsleven, en in het algemeen van alle inwoners van  de 
deelgemeente Kortenberg.  
 
Om dat te verwezenlijken vragen we: 
 
1. Dat voor elke beslissing rond het cultuurbeleid of de daartoe bestemde 

infrastructuur, waarvoor de verenigingsraad bevoegd is,  eerst een advies wordt 
ingewonnen bij de betrokken verenigingsraad (bvb. tariefbepaling, gebruik van 
de infrastructuur, …..) 
 

2. Dat eender welk advies of vraag die we richten tot het Schepencollege 
betreffende het cultuurbeleid of de daartoe bestemde infrastructuur, waarvoor 
de verenigingsraad bevoegd is, gemotiveerd beantwoord wordt.  

 
3. Dat nog meer dan vroeger de verenigingsraad betrokken moet worden bij grote 

culturele evenementen en activiteiten: desgevallend kan zij samen met de dienst 
cultuur het heft in handen nemen. 

 
4. Om nog meer op de behoeften op gebied van cultuur, ontmoeting, sociale actie 

en vorming van verenigingen, instellingen enz. in te spelen, is een degelijke 
infrastructuur nodig.  

 
Het OC Berkenhof (blok A) , waarvan  de verenigingsraad het beheer in 
handen heeft, is dringend toe aan een grondige renovatie zowel binnen als 
buiten.  
 
Infrastructuurwerken gebouw. 
Het dak en de dakgoten moeten nagezien worden en hersteld of vernieuwd 
worden: er is vochtinsijpeling langs de kant van de Beekstraat .  
Dakisolatie is meer dan nodig. 
OC Berkenhof heeft een degelijke bergruimte nodig: Dit kan langs de kant van de 
Beekstraat met toegang tot de cultuurzaal via een dubbele deur. 
 Het zou zelfs goed zijn na te gaan of Blok A (boven cultuurzaal, vergaderzaal en 
harmonie) niet kan opgetrokken worden tot op de zelfde hoogte als Blok B 
(creëren van nog meer ruimte). 
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Verfraaiing en aanpassing van de ruimten aan huidige noden.  
 
Plafond cultuurzaal moet vernieuwd worden.  
Het licht kan vervangen worden door energiezuinige ledverlichting. 
De zijpanelen in de cultuurzaal kunnen weggenomen worden.  
De lichtarmaturen worden best vervangen door moderne dimbare armaturen. 
De vloer vervangen (ouderwetse tegels vervangen door modernere, grotere lichte 
tegels) 
 
De geluidsinstallatie in de cultuurzaal voldoet, de lichtinstallatie laat veel te 
wensen over: 
Vooreerst zou de bediening van het licht anders  moeten: Schakelaars en 
dimmers zouden vanuit de zaal moeten kunnen gebeuren bvb. ter hoogte van  
de toog en het podium. 
Een minimale lichtinstallatie “podium” zou moeten voorzien worden  zodat 
toneelvoorstellingen en muziekoptredens  kunnen worden georganiseerd zonder 
het binnenbrengen van extra licht, cf GC Colomba. 
Een degelijke studie hiervan in samenspraak met de verenigingsraad, die 
hieromtrent reeds de eerste stappen gezet heeft,  moet tot een realistische 
oplossing leiden. 
 
Verduistering voorzien en verbeteren in de cultuurzaal, harmonie en 
ontmoetingszaal. 
 
In de gangen beneden en boven en in de toiletten LED waakverlichting voorzien, 
die blijft branden wanneer de lichten uit zijn. 
 
In de kelder kleedkamers voorzien met sanitair en wasgelegenheid. 
 
De keuken verder aanpassen met een koelcel, reeds lang gevraagd, en vaste (?) 
werktafels, verstelbaar in de hoogte. 
 

5. Subsidiëring van de verenigingsraad: Reeds enkele jaren ontvangen we als 
verenigingsraad € 1000 subsidie, waarmee we onze verzekeringen en een klein 
stuk van onze communicatiekosten kunnen betalen. De rest komt nu uit andere 
inkomsten.    Verzekeringen en communicatie met inbegrip van internet- en 
telefoonaansluiting, en investering in de nodige ICT infrastructuur, zijn 
structurele basiswerkingskosten. We vragen daarom dat de verenigingsraad 
Kortenberg een verdubbeling van haar subsidie ontvangt, zodat deze 
basiswerkingskosten zeker gedekt worden. 

 
 
 


