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#karaktervol
kluisbergen
Dit zijn de meest karaktevolle kiekjes die jullie deelden op Instagram met 
#karaktervolkluisbergen of @GemeenteKluisbergen.

Wil je jouw foto hier ook eens zien verschijnen? Deel dan je prachtige 
plaatjes via Instagram met #karaktervolkluisbergen of tag ons @Ge-
meenteKluisbergen.

@marijkedekeyser

@daya.chi

@catrymaite

@emilie_lilo
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Zag je de cover van het Infomagazine? Wat een mooi zicht vanop onze 
Paterberg. Maar net zoals op vele andere plekken in onze gemeente, 
wordt het mooi zicht heel vaak verstoord door allerhande zwerfvuil. 
En dat wil niemand. Daarom roept het gemeentebestuur elke inwoner 
op om mee zorg te dragen voor Kluisbergen en het afval niet weg te  
werpen. Alleen zo houden we onze geliefde gemeente proper.

Wil je zelf een steentje bijdragen aan een proper Kluisbergen? Word dan 
Mooimaker! “Wat? Mooimaker?”  Een Mooimaker is iemand die er vrijwil-
lig op uit trekt met een afvalknijper en -zak in de hand en het zwerfvuil 
langs zijn of haar parcours meepakt. Een schat van een mens dus.

Mooimakers worden ondersteund door de gemeente. 
Ze krijgen volgend materiaal te beschikking:
 • Aantal witte zwerfvuilzakken en/of pmd-zakken
 • Grijper
 • Handschoenen
 • Geel hesje

Volle zakken worden elke vrijdagmorgen aan huis opgehaald door onze 
dienst Gemeentewerken.

Sta je te popelen om Mooimaker te worden? Neem dan contact op met de 
Milieudienst via milieu@kluisbergen.be of via 055 23 16 43.

Hou onze gemeente proper 
en word Mooimaker!

Wat nu met je gele afvalzakken? 
Sinds begin april startte ILvA met gewogen diftar. Je restfractie wordt 
ingezameld via een grijze restcontainer en zowel je GFT als je restfractie 
worden per kilogram aangerekend. 

Gele zakken en GFT-stickers mag je na 5 april niet meer gebruiken. Je kan 
je overschot wel inruilen in de kantoren van de Milieudienst (Berchem-
straat 55A). Je hebt hier tijd tot 30 juni 2021. Het is dus zeker niet nodig je te 
haasten. Het bedrag van de ingeleverde stickers en zakken wordt aan je 
afvalrekening bij ILvA toegevoegd.

Om alles vlot te laten verlopen, vragen we om vooraf een afspraak te ma-
ken. Dat kan makkelijk online via www.kluisbergen.be/afspraak. Lukt dat 
niet, neem dan telefonisch contact op via 055 23 16 43. 

Heb je er al aan gedacht om een startbedrag op je afvalrekening te stor-
ten? Je moet vooraf betalen voor je afvalinzameling. Telkens de vrachtwa-
gen je GFT- en restcontainer leegmaakt, gaat het bedrag van je afvalreke-
ning af. Zorg dus dat er zeker voldoende saldo op staat.
Graag meer info? Surf naar www.ilva.be/gewogendiftar.
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Ook in deze editie willen we je graag wat meer info geven over de vac-
cinatiecampagne. We lijsten enkele veel gestelde vragen en bijhorende 
antwoord op.

Waarom is het belangrijk om je te laten vaccineren?
Je laten vaccineren voorkomt dat je COVID-19 (opnieuw) krijgt. Bovendien 
bescherm je zo niet alleen jezelf, maar ook je familie, collega’s, vrienden 
en de kwetsbaren in je omgeving. Want pas als meer dan 70% van de 
bevolking gevaccineerd is, bereiken we groepsimmuniteit.
Door zoveel mogelijk mensen te vaccineren, kunnen we de strenge co-
ronamaatregelen geleidelijk aan versoepelen, opnieuw samenzijn, onze 
geliefden omhelzen en ons leven weer oppakken.

Zijn de vaccins wel veilig?
De ontwikkeling van het coronavaccin kreeg wereldwijd de hoogste prio-
riteit. De administratieve procedure is verkort, maar alle veiligheidsstap-
pen zijn gezet. Elk vaccin is uitgebreid getest bij een grote groep mensen. 
Ook oudere mensen en kwetsbare personen zaten in die testgroep. 
Alle vaccins doorlopen een uiterst strenge goedkeuringsprocedure voor 
gebruik. De Europese goedkeuring garandeert dat het stuk voor stuk 
betrouwbare vaccins zijn.

Hoe ziet het vaccinatiecentrum eruit?
Op de website www.vaccinatievlaamseardennen.be kan je een filmpje 
bekijken hoe het vaccinatiecentrum COC in Ronse eruit ziet. Zo kan je 
Donaat De Riemaecker nog eens aan het werk zien.
Op het plannetje zie je alvast waaraan je je mag verwachten.

Wanneer ben ik aan de beurt?
De volgorde van vaccineren in ons land is niet lukraak bepaald, maar 
gebaseerd op wetenschappelijke inzichten. De snelheid van de productie 
en distributie van de vaccins laten niet toe om iedereen tegelijk te vac-
cineren. Daarom werden een aantal prioritaire groepen (zorgprofessio-
nals, risicopatiënten en 65-plussers) bepaald. Pas als deze doelgroepen 
gevaccineerd zijn, komt de rest van de volwassen bevolking aan de beurt.

Ik ben minder mobiel. 
Hoe geraak ik in het vaccinatiecentrum?
Heb je zelf geen vervoer om in het vaccinatiecentrum te geraken? Spreek 
eerst je eigen netwerk aan: vraag aan je familie, vrienden, buren of man-
telzorger of ze jou naar het vaccinatiecentrum kunnen brengen op het 
moment van jouw afspraak. Je begeleider mag met jou mee naar binnen, 
maar krijgt op dat moment nog geen vaccin.
Bekijk ook je opties met de trein, bus of belbus. Het station bevindt zich 
op wandelafstand van het vaccinatiecentrum. Verder is er een tijdelijke 
bushalte aangemaakt voor het centrum.

Vind je echt geen vervoer of twijfel je aan de mogelijkheden, contacteer 
dan de infolijn via 055 300 200 om samen naar een oplossing te zoeken.

Kan ik thuis gevaccineerd worden?
Als je je omwille van fysieke redenen niet kan of mag verplaatsen naar 
het vaccinatiecentrum, is thuisvaccinatie een mogelijkheid. Deze vac-
cinatie gebeurt door de huisarts. Heb je je uitnodigingsbrief ontvangen 
en kan of mag je je niet verplaatsen naar het vaccinatiecentrum? Neem 
dan contact op met je huisarts.

Info en vragen
Wil je jouw afspraak bevestigen, weigeren of verplaatsen en lukt 
dit niet online? Heb je vragen rond de bereikbaarheid van het 
vaccinatiecentrum? Zit je met andere vragen over de vaccinatie?
Neem contact op met de infolijn via het nummer 055 300 200 of 
via e-mail naar info@vaccinatievlaamseardennen.be.
Openingsuren infolijn
Maandag tot vrijdag: 9 u. tot 17 u.
Zaterdag: 9 u. tot 12 u.
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Coronabon
Ter ondersteuning van de kwetsbare groepen in onze gemeente, heeft 
het gemeentebestuur de ‘Coronabon’ in het leven geroepen. 
Iedere persoon in een kwetsbare situatie, alsook ieder gezinslid van die 
persoon, krijgt van de gemeente 2 Coronabonnen van 10 euro. Zij kun-
nen deze bonnen spenderen bij de aangesloten lokale handelaars. Deze 
bonnen zijn geldig tot en met 31 december 2021.

Aanvragen
Behoor je tot een kwetsbare doelgroep, dan hebben jij, en al jouw gezins-
leden, recht op 2 Coronabonnen.

Onder kwetsbare doelgroepen wordt begrepen:
 • Personen met een leefloon of gelijkgestelde steun.
 • Personen met een handicap die een inkomensvervangende  

 tegemoetkoming (IVT) ontvangen.
 • Personen met een inkomensgarantie voor ouderen of gewaarborgd  

 inkomen voor ouderen.
 • Personen/gezinnen over wie de sociale dienst van het OCMW  

 oordeelt dat deze op maatschappelijk of sociaal vlak tot de  
 kwetsbare doelgroep behoren.

Indien je onder een van deze doelgroepen valt, kan je jouw Coronabonnen 
aanvragen.

Dat doe je in 3 stappen:
 1. Download het aanvraagformulier via de website 
  www.kluisbergen.be/coronabon.
 2. Vul het formulier volledig in.
 3. Bezorg het ingevulde formulier aan het OCMW, samen met de nodige  
  bewijsstukken waaruit blijkt dat je tot een aangegeven
  doelgroep behoort.
  Voor meer info kan je terecht op het nummer 055 23 16 39 
  of via ocmw@kluisbergen.be.

Held van de maand
Naam: Gwendolien Schelstraete

Genomineerd door: Kim De Temmerman

Reden van de nominatie: Elke dag opnieuw stelt ze alles in het werk om de opvang 
van onze baby's en peuters te garanderen. Golf na golf staat ze er samen met haar 
topteam om onze kindjes te entertainen, te voeden en te verzorgen. Echt bakken res-
pect en dankbaarheid voor deze rots in de branding.

De held aan het woord
We stelden onze ‘held van de maand’ 3 korte vragen:

Waarom koos je voor deze job?
“Ik wou altijd al met kinderen werken, en vooral met hele jonge. Ze zijn zo oprecht en 
eerlijk. Ik zou voor geen geld van de wereld een andere job kiezen… of toch?”, lacht 
Gwendoline. “Neen hoor, het is echt een fantastische job. Het geeft mij alvast veel 
voldoening.”
Wat vind je het leukste aan deze job?
“De kinderen zien opgroeien. In de eerste fase van hun leven gaat alles zo snel en 
leren ze enorm veel bij. Van kruipen tot stappen, van boterhammen eten tot potjes-
training. Alles wat ze bijleren is een mijlpaal voor zowel ouders als begeleiders. En 
dat maakt de job echt uniek.”
Hoe ga je om met de coronacrisis?
“De crisis valt hier heel zwaar. We hebben de deuren al eens moeten sluiten maar 
we doen er alles aan om de kinderen en de ouders zo goed mogelijk te helpen. Zo 
proberen we het verschil te maken voor hen. Makkelijk is anders maar we slaan er 
ons wel door, dat is zeker!”

Wil je zelf een Kluisbergenaar in de kijker zetten? Iemand die, om welke reden 
of op welke manier dan ook, het verschil heeft gemaakt? Laat het ons weten via 
www.kluisbergen.be/heldvandemaand. Wij reserveren alvast een plaatsje in het 
volgend Infomagazine.
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Jij en je tuin(tje) zijn een stuk van de klimaatoplossing!
Door je tuin of terras als een stukje natuur in te richten, heb je niet al-
leen een aangename plek om te toeven, je draagt ook bij aan een beter 
klimaat. 

Om hitte, droogte en wateroverlast in de toekomst te bestrijden, zijn twee 
maatregelen nodig: vergroenen en ontharden. 

Daarom zetten Gemeente Kluisbergen en Provincie Oost-Vlaanderen zich 
in voor meer klimaatgezonde tuinen. Kluisbergen is één van de 16 deel-
nemende gemeenten aan het project Klimaatgezonde Tuin van Provincie 
Oost-Vlaanderen. 

Het provinciebestuur stelt in 2021 een tuincoach aan die aan huis langs-
komt. De tuincoach geeft advies en tips op maat van jouw voortuin om 
deze op natuurlijke en duurzame manier (her) in te richten. Dit advies is 
voor jou volledig gratis en bestaat uit een plaatsbezoek van ongeveer 1,5 
uur. De tuincoach overloopt samen met jou de kansen om meer leven in je 
voortuin te brengen, met meer plek voor inheems groen, water en nuttige 
insecten zoals bijen en vlinders. Dit plaatsbezoek gaat door in openlucht 
en met respect voor de geldende coronamaatregelen. Na het plaatsbe-
zoek ontvang je een geschreven advies met alternatieve mogelijkheden 
om je tuin in te richten, talrijke tips en plantensuggesties.  Deze tips en 
suggesties kan je ook zelf toepassen in je achtertuin of balkon.

Wil je graag beroep doen op de tuincoach? Heb je goesting om je tuin aan 
te pakken en meer ruimte te geven aan natuurlijk groen, water en leven? 

Stuur uiterlijk 30 april je naam, adres, telefoonnummer, e-mail naar mi-
lieu@kluisbergen.be. De Gemeente Kluisbergen heeft recht op 20 geper-
sonaliseerde tuinadviezen. Snel reageren is de boodschap!

Om in aanmerking te komen, moet je voortuin minstens 10 m² te zijn.

Als je kandidatuur weerhouden wordt, ontvang je van de provincie een 
vragenlijstje over je voortuin. Je dient ook enkele foto’s van de bestaande 
toestand van je tuintje doorsturen, samen met een situatieschets met de 
afmetingen van je voortuin.  Deze informatie bezorgt de Provincie aan de 
tuincoach. Zo kan ze het plaatsbezoek goed voorbereiden en reageren op 
jouw mogelijke vragen. 

Doe mee en geef meer ruimte aan groen, water en leven in Kluisbergen. 
Bedankt! 

Klimaatgezonde Tuin:  
 maak kans op persoonlijk
 voortuinadvies van een tuincoach

Lichamelijke gevolgen zijn bijvoorbeeld kneuzingen, verstuikingen en breuken. Op 
psychologisch en sociaal vlak brengt een val vaak valangst en sociale isolatie teweeg. 
Ook de gevolgen op financieel vlak zijn niet te onderschatten door een toename van 
de zorgkosten. 

Hoewel vaak gedacht wordt dat vallen hoort bij het ouder worden, kunnen veel vallen 
voorkomen worden als de onderliggende risicofactoren worden aangepakt. Enkele 
van deze risicofactoren zijn:

• Verminderd evenwicht, spierkracht en mobiliteit: de beste remedie om valpar-
tijen te voorkomen is dan ook dagelijks bewegen! Want rust roest; zo zegt het 
spreekwoord.  

• Ongezonde voeding: gezonde voeding is belangrijk om je spieren en beenderen 
sterk te houden. Vooral calcium, vitamine D en eiwitten zijn belangrijk. 

• Onveilige omgeving: de omgeving heeft een belangrijke invloed op de mate van 
fysieke activiteit. Veilige oversteekplaatsen, goed aangelegde en onderhouden 
wandel- en fietspaden, voldoende rustbanken, … kunnen ervoor zorgen dat ou-
deren meer buiten komen en bewegen.

• Onaangepast schoeisel: onaangepast schoeisel heeft een invloed op het even-
wicht en verhoogt het risico op uitglijden, struikelen en vallen. Ook op kousen 
(zelfs op antislipkousen) of op blote voeten lopen, verhoogt het valrisico. 

Tijdens de Week van de Valpreventie, die doorgaat van 19 tot en met 25 april 2021, 
wordt val– en fractuurpreventie in de kijker geplaatst. Meer informatie en de overige 
risicofactoren kan u terugvinden op onze website www.valpreventie.be.  

Een voor allen, 
allen tegen vallen

Vallen is een veel voorkomend probleem bij ouderen. Ongeveer één op drie 65-plussers komt minstens eenmaal per jaar ten val. Van de 
thuiswonende ouderen valt 33% jaarlijks en bij de ouderen in een woonzorgcentrum komt jaarlijks meer dan 50% minstens één keer ten val. 
Een val kan ernstige gevolgen hebben op diverse vlakken. 
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Valerie Clarysse en Alexander Hugelier, van Buro H+C uit de Bloemenlaan, zijn 
fervente gebruikers van het deelwagensysteem waarvan je in Kluisbergen ge-
bruik kan maken. Ze zweren trouw aan de wagen en zijn fans van het eerste 
uur. We stelden hen enkele pertinente vragen over het systeem waar ze in alle 
eerlijkheid op antwoorden. Zo hoor je het ook eens van een ander.

Wat vind je de voordelen van het autodeelsysteem?
Valerie: “Je draagt allereerst de kosten niet van een extra wagen en toch kan je 
er beroep op doen wanneer nodig. Hoe zalig is dat?! Je betaalt enkel voor de wa-
gen wanneer je die gebruikt. Je bent niet verantwoordelijk voor het onderhoud en 
of andere kosten. Een serieuze besparing op je maandbudget en toch behoud je 
evenveel vrijheid. 
Bovendien creëren deelwagens meer parkeerruimte en minder auto’s op de we-
reld. Het delen van allerhande objecten en ruimtes is dé toekomst, daar geloven 
we in en proberen we ook zo consequent mogelijk zelf naar te leven.”

Heb je geen schrik dat de batterij niet voldoende zal zijn om het gewenste tra-
ject af te leggen?
Alexander: “Helemaal niet! Je kan er bijna 400km mee overbruggen. Je ziet ook 
perfect hoever de auto kan rijden. We hebben ook al wat ervaring met laadpalen 
omdat we zelf overgeschakeld zijn naar hybride, maar die hebben we nog nooit 
nodig gehad bij het gebruik van de deelwagen. Valckenier voorziet ook de perfecte 
back-up. Bij de minste vraag kan je deze mensen bellen die je - echt waar - heel 
vriendelijk bijstaan en helpen. We gebruiken de wagen zelf niet voor een week-
endje Ardennen of zee. We doen er eerder beroep op wanneer er iets fout loopt in 
onze planning en onze enige wagen al op de baan is of wanneer we simpelweg 
allebei echt een wagen nodig hebben. Dan is die deelwagen een zegen.”

Speelt het duurzaamheidsprincipe/klimaatvoordeel mee in je keuze voor auto-
delen?
Valerie: “Zeer zeker! Minder consumptie, minder uitstoot, meer doordacht gebruik 
van een wagen die anders 95% van zijn tijd stilstaat. We spreken waar mogelijk 
eerst de alternatieven aan, zoals openbaar vervoer, een - al dan niet elektrische 
- fiets, de Vespa… Indien de afstand of de weersomstandigheden niet te overbrug-
gen zijn met deze middelen, kiezen we voor het gebruik van de deelwagen.”
Alexander: “We zijn ondernemers met een hart voor duurzaamheid, dit reflecteert 
zich niet alleen in hoe we onze job uitvoeren maar ook in onze persoonlijke levens-
stijl. We willen bewust zelf het verschil maken waar mogelijk en dat doen we al 
jaren stap voor stap. Iedereen kan een verschil maken, hoe klein die druppel ook 
lijkt op die hete plaat! 
Met een deelwagen in de buurt zijn we er nu helemaal. Wat een mooie stap vooruit 
voor onze gemeente Kluisbergen.”

Wat zou je kunnen stimuleren om nog meer gebruik te maken van de deelauto?
Valerie: “Voor ons is het duurzaamheidsprincipe de belangrijkste trigger, maar ik 
ben ervan overtuigd wanneer je de mensen zwart op wit kan aantonen wat hun 
financieel voordeel is om 1 wagen te schrappen uit hun wagenpark de motivatie 
alleen maar zal stijgen om te beginnen nadenken over die beslissing.”

Waarom gebruik je de autodeelwagen? Heb je zelf geen auto?
Alexander: “O jawel. We hebben een hybride gezinswagen en zijn 5 jaar geleden 
bewust overgestapt naar 1 wagen. Eerlijk… het eerste jaar was dat wel wat span-
nend, maar eens je die periode kan overbruggen ben je helemaal vertrokken.”
Valerie: “We zijn beiden zelfstandige met een drukke agenda: ik fotografeer op lo-
caties in heel België en daarbuiten, Alexander heeft als interieurarchitect projecten 
en werven over Oost en West-Vlaanderen. Daarnaast hebben we 2 kinderen met 
tal van hobby’s…en ja hoor ‘wir shaffen das’! We vonden voor onszelf geen enkel 
excuus goed genoeg om het gebruik van onze tweede wagen te blijven verant-
woorden. Zelden of nooit hebben we nog het gevoel een tweede auto te missen.” 

Is het gemakkelijk om de wagen te reserveren?
Alexander: “Zeker weten! Een overzichtelijke app, duidelijke afspraken, een hulplijn 
wanneer nodig. Ben je daar geen held in aarzel niet en bel de hulplijn, ze zijn er om 
jou te helpen en dat doen ze ook. Het mag geen drempel zijn en dat is het ook niet. 
Valckenier is zeer hulpvaardig en klantvriendelijk en neen we werden niet betaald 
om reclame te maken voor dit bedrijf.” lacht Alexander.

Wat vind je van de prijs en de betaalwijze?
Valerie: “Ongelofelijk hé! Voor dat geld kan je nergens een wagen huren. Laat 
staan op deze snelle manier, elektrisch en dat op enkele meters van je voordeur… 
Pure luxe! Het is een heel erg betaalbaar alternatief voor een eigen wagen, of een 
tweede wagen. Reken en tel en maak zelf je jaarrekening maar op. Ons moet je al 
lang niet meer overtuigen.”
Is het gemakkelijk om de wagen los te koppelen van het laadstation?
Valerie: “Ja hoor. Je volgt de stappen en dat is dat. Bij vragen of onduidelijkheden 
nooit twijfelen om de hulpcentrale te bellen. Dat hebben wij bij de eerste keer ook 
gedaan. Ze helpen je daar met zoveel geduld en uitleg verder. Zeer professioneel.”

Hoe veel tijd moet je rekenen tot je effectief kan vertrekken?
Alexander: “De eerste keer is het wat wennen, zoals met alles. Dan gebruik je de 
auto best niet om die eerste trein te halen. Na die eerste keer duurt het nog maxi-
mum 5 minuutjes en dan ben je vertrokken.”
Valerie: “Onze kinderen gaan graag mee, ze nemen ‘al het werk’ uit onze handen. 
In ‘no time’ is de sleutel uit het bakje, zit de laadkabel in de koffer en ondertus-
sen maak ik de foto’s en we zijn vertrokken! Eazy peazy #teamwork #familygoals 
#education.” sluit Valerie al lachend af.

Dat klinkt ons alvast heel overtuigend. Nog info nodig? Surf naar www.kluis-
bergen.be/autodelen en kom nog meer te weten over het deelwagensysteem in 
Kluisbergen.

“Ongelofelijk hé! 
Voor dat geld kan je 

nergens een wagen huren."

c M
. D
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Nu hoor je het eens van een ander:Nu hoor je het eens van een ander:
 “Autodelen? Wat een gemak!” “Autodelen? Wat een gemak!”

c V. Clarysse
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Mag het iets meer zijn?Waterproblemen na werken,
  een gekend probleem
Na de uitvoering van grote wegenis- en rioleringswerken is het mogelijk 
dat aangelanden geconfronteerd worden met water in de kelder, een 
probleem dat men niet kende vóór de werken.

Hoe kan dit verklaard worden?
Het is zo dat oude rioleringen vaak in een slechte staat verkeren en tal van 
lekken vertonen. Langs  deze openingen kan er grondwater binnensijpe-
len, waardoor de rioolbuis het grondwater draineert. Bij kelders die niet 
voldoende waterdicht zijn, voorkomt dit drainerend effect dat er water in 
komt te staan. 

Maar het is niet de bedoeling dat een riool grondwater draineert en naar 
een rioolwaterzuiveringsinstallatie afvoert. Via een lekkende riolering sij-
pelt bovendien afvalwater in de bodem en in het grondwater. 

Het is dus noodzakelijk lekkende rioleringen door nieuwe rioolbuizen te 
vervangen, maar dit kan inderdaad het grondwaterpeil beïnvloeden. Het 
is dan ook belangrijk om te allen tijde als een goede huisvader te zorgen 
voor een waterdichte kelder. 

Tijdens het ontwerp van een project wordt onderzocht of de geplande 
werken invloed hebben op de grondwaterhuishouding. Indien nodig wor-
den er aangepaste maatregelen genomen tijdens de uitvoering van dit 
project.

Hoe gezond is het verkeer in jouw straat?
Vink op donderdag 20 mei aan hoeveel voetgangers, fietsers en andere 
voertuigen er door je straat passeren. 
Tel één uurtje, van 17 tot 18 uur. 

Wetenschappers berekenen jaar na jaar 
of je straat op de goede weg is.

Doet jouw straat al mee? 
Check het op www.straatvinken.be en schrijf je meteen in

Compensatie voor luiergebruikers
Naar aanleiding van de invoering van de gewichtsgebonden inzameling 
van GFT- en restafval, keurde de Gemeenteraad van 25 maart 2021 een 
sociale correctie goed.

VOOR KINDEREN
Vanaf 1 januari 2021 wordt voor kinderen die op 1 januari van het betrokken 
jaar zijn ingeschreven in het bevolkings- of vreemdelingenregister van de 
gemeente Kluisbergen een toelage voorzien van 25 euro per jaar, en dit 
tot en met het jaar waarin het kind de leeftijd van 2 jaar bereikt.
De toelage wordt door het gemeentebestuur betaald op de provisiereke-
ning van ILvA van het gezinshoofd van het adres waar het kind op 1 januari 
van het betrokken jaar was ingeschreven.

VOOR VOLWASSENEN
Vanaf 1 januari 2021 wordt voor mensen met chronische incontinentiepro-
blemen, die niet in een residentiële voorziening, serviceflat, assistentiewo-
ning, ziekenhuis, woonzorgcentrum of centrum voor kortverblijf verblijven 
en op 1 januari van het betrokken jaar zijn ingeschreven in het bevolkings- 
of vreemdelingenregister van de gemeente Kluisbergen, een premie voor-
zien van 75 euro per jaar.

De medische reden tegemoetkoming inzake incontinentie kan worden 
verkregen na het voorleggen van één van de volgende attesten (jaarlijks 
voor te leggen):
 • Incontinentieforfait voor zwaar zorgbehoevenden of
 • Incontinentieforfait voor niet-afhankelijke personen of
 • Attest tegemoetkoming voor incontinentiemateriaal 
  van het Vlaams Agentschap voor Personen 
  met een Handicap (VAPH).

Meer info
Heb je vragen over deze sociale correctie? Neem dan contact op met de 
Milieudienst via milieu@kluisbergen.be of 055 23 16 43.
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Mag het iets meer zijn?
Awel ja! Word Meerdoener en voer ook mee concrete acties uit het kli-
maatplan van gemeente Kluisbergen uit

Onze gemeente maakt dit jaar € 7.500 budget vrij voor burgers die samen 
en onder professionele begeleiding enkele acties uit ons klimaatplan wil-
len realiseren. We zoeken daarom enthousiaste inwoners, ondernemers, 
landbouwers die zich willen engageren in een participatietraject en onze 
klimaatambassadeurs worden.

Gemeente Kluisbergen heeft in de afgelopen jaren al verschillende initi-
atieven genomen om onze gemeente klimaatvriendelijker en -robuuster 
te maken. Zo maakten we in 2016 al een klimaatactieplan op waarin we 
de belangrijkste uitdagingen formuleerden die ons op vlak van klimaat 
te doen staan. 

Hierdoor hebben we al volop ingezet op verledden van de eigen en de 
openbare verlichting, renovatieadvies, voorzien van een elektrische deel-
auto… 

Maar nu is het ook aan jou! Zin om de handen uit de mouwen te steken? 
Om meer te doen, samen met jouw buren, vrienden, vereniging? Dat kan, 
door mee te doen aan het project “De Meerdoeners”.

Een automaat aan het gemeentehuis met groenten van een lokale boer? 
Een fietsbibliotheek voor de kleintjes? Een groepsaankoop regenwater-
tonnen? Zo concreet kunnen de acties zijn waarvoor de Meerdoeners 
7.500 euro budget krijgen om uit te voeren.

Hoe verloopt het concreet?
Als Meerdoener vorm je een team met andere enthousiaste inwoners van 
onze gemeente. 

Tijdens een begeleidingstraject van ongeveer 10 maanden kan dit team 
binnen een bepaald afsprakenkader 1 tot 3 acties uit het klimaatplan kie-
zen én uitvoeren. De Meerdoeners krijgen voor de uitvoering van de ac-
ties een budget van € 7.500. We nemen hiervoor een participatiebureau 
onder de arm die de Meerdoeners coacht doorheen het hele traject. In 
vier begeleidingssessies streven we naar een maximaal resultaat. 

Welke actie zou jij willen uitvoeren?
In het klimaatplan van Kluisbergen zijn heel wat acties opgenomen. De 
Meerdoeners hoeven dus niet van nul te starten en kiezen dus 1 tot 3 be-
staande acties uit ons klimaatplan. Belangrijk is dat de gekozen acties 
maximaal bijdragen aan de vermindering van de CO2-uitstoot of aan het 
klimaatbestendig maken van het landschap (bv. bestrijding van erosie, 
versterken van de biodiversiteit).

Een automaat aan het gemeentehuis met groenten van een lokale boer? 
Een fietsbibliotheek voor de kleintjes? Een groepsaankoop regenwater-
tonnen? Het kan allemaal met het budget dat de gemeente hiervoor vrij-
maakt.

En wat na het project?
De bedoeling is om na het participatietraject te komen tot 'zelfsturende 
teams': de klimaatambassadeurs. Na evaluatie bekijken we of een blij-
vend burgerbudget mogelijk is waarmee in de nabije toekomst nog an-
dere acties kunnen worden uitgevoerd door en samen mét jullie.

Zin om mee(r) te doen?
Meld je dan vandaag nog aan via het inschrijvingsformulier op onze 
website www. kluisbergen.be/meerdoeners.
Aanmelden kan tot maandag 10 mei. We contacteren je dan zo snel mo-
gelijk voor de verdere stappen.

Meer info
Dienst ruimtelijke ordening, stedenbouw en milieu
Contactpersoon: 
Malaika Stevens – 055 23 16 49 
milieu@kluisbergen.be

De Meerdoeners is een project van SOLVA in samenwerking met de ge-
meenten Kluisbergen, Sint-Lievens-Houtem en Zwalm. Dit project wordt 
gesubsidieerd via het Europees Landbouwfonds voor Plattelandsontwik-
keling en Provincie Oost-Vlaanderen.

WORD MEERDOENER EN BRENG SAMEN MET ONS
DUURZAME INITIATIEVEN TOT LEVEN!
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Nieuws van 
GBS De Start
twee scholen 
één team
één visie

Wat na het 6de leerjaar?

Onze leerlingen van het zesde leerjaar zijn eraan begonnen… hun zoek-
tocht naar een middelbare school en een bij hen passend keuzevak.

Door een breed spectrum van leergebieden in het basisonderwijs komen 
de leerlingen in aanraking met diverse inhouden en vaardigheden. Zo 
leren ze niet alleen wiskunde, Nederlands en Frans, maar maken ze ook 
diepgaand kennis met o.a. muzische vorming, ICT en wereldoriëntatie.

In de loop van het 6de leerjaar leggen de leerlingen de OVSG-eindtoets 
af. Deze toets peilt niet alleen naar de kennis en de vaardigheden van de 
leergebieden wiskunde, Nederlands, Frans en wereldoriëntatie, maar de 
leerlingen moeten ook praktische proeven afleggen voor o.a. muzische 
vorming, techniek, verkeer en lichamelijke opvoeding. Op die manier ont-
dekken ze waarin ze sterk zijn of heel erg geïnteresseerd. En ook wat hen 
minder goed ligt. 

Specifiek ter voorbereiding van het secundair onderwijs verkennen de 
leerlingen in de klas hun talenten en werkpunten a.d.h.v. een onlinespel 
‘Kr@cht’. Met het I like-spel komen ze te weten welke hun interesses zijn.
In normale tijden gaan ze op bezoek naar een middelbare school en krij-
gen ze daar proeflesjes van allerlei vakken. Maar nu zij niet naar daar 
mogen, komt de middelbare school dus maar naar hen. Het atheneum 
van Oudenaarde deed dat met een online filmpje waarbij ze ons de 
school liet verkennen. Ook stelden verschillende leerkrachten zichzelf en 
hun vak voor. Op het einde hadden ze nog een leuke verrassing voor ons, 
nl. een pakket met alle materialen om een robotborstel te maken. Super 
leuke techniekopdracht!

Binnenkort krijgen we nog extra uitleg van het CLB en komt ook het athe-
neum van Avelgem naar onze klas. We kijken er al naar uit.

De leerlingen en hun ouders namen ook reeds deel aan een digitale 
infoavond omtrent het secundair onderwijs. Het aantal deelnemende 
ouders illustreert nog steeds dat dergelijke momenten van onschatbare 
waarde zijn.

We wensen onze leerlingen nu al heel veel succes 
in het secundair onderwijs.

Corona-update

Bij de aanvang van de astronomische lente werden we opnieuw gecon-
fronteerd met strengere coronamaatregelen.

Zoals vaak konden we ook nu weer heel snel schakelen. Met verse moed 
pasten we de nieuwe maatregelen toe in de hoop dat de slechte cijfers 
snel de juiste kant opgingen. 

We weten niet hoe de toestand er na de paasvakantie zal uitzien, maar 
wij in blijven elk geval de toekomst positief tegemoet zien.

Onze families groeien

Ook na de paasvakantie mogen wij nieuwe gezichtjes verwelkomen. Op 
die manier worden onze families in beide scholen opnieuw een beetje 
groter. Daar zijn we heel blij om. 

Er zijn nog steeds plaatsjes beschikbaar in onze peuterklassen. Is je kind 
nog niet ingeschreven? Wil je als nieuwe ouder kennis maken met onze 
scholen? Geen probleem. Maak een afspraak met de directeur van de 
school van je keuze voor een persoonlijke rondleiding. Ook voor volgend 
schooljaar zijn reeds heel wat kinderen ingeschreven. Wacht dus niet te 
lang om je kind in te schrijven. Van harte welkom!

Paul Desmet   Trien Van De Velde
directeur GBS De Start Berchem directeur GBS De Start Ruien
055 / 38 85 55   055 / 38 94 89
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Renovatieplannen? Vraag gratis advies! 
Er zijn een heleboel beslissingen te nemen als je je woning gaat verbouwen, zeker als je 
dat op een duurzame manier wil doen. Duurzaam renoveren, dat betekent meer woon-
comfort, lagere energiekosten én een leefbare woonomgeving. 

Wil je duurzaam verbouwen maar weet je niet goed hoe eraan te beginnen? Met onaf-
hankelijk renovatieadvies aan huis geraak je op de juiste weg. Een professioneel adviseur 
van het Steunpunt Duurzaam wonen en Bouwen komt gratis bij jou aan huis en overloopt 
samen met jou de duurzame mogelijkheden voor jouw verbouwplannen. Welke ingrepen 
zijn zinvol voor jouw woning? In welke volgorde? Past dit plan van aanpak in jouw budget?
Naast een antwoord op jouw adviesvraag, krijg je een stappenplan op maat met alle 
maatregelen die belangrijk zijn om jouw woning energiezuinig te maken. Dit stappenplan 
is een handig document om telkens naar terug te grijpen, bij gesprekken met leveranciers 
en aannemers of architect. 

Het advies is onafhankelijk, kwalitatief, helder en duidelijk.

 Praktisch:
• Welke woningen? Voor bestaande woningen. 
  Voor nieuwbouwwoningen kan je beroep doen op bouwadvies 
  (www.bouwwijs.be/bouwadvies)
• Voor wie? Voor alle Oost-Vlamingen. Ook je architect of aannemer is welkom. 
• Prijs? gratis in Kluisbergen
• Waar? Ter plaatste in jouw te renoveren woning
• Meer info en inschrijven? www.bouwwijs.be/renovatieadvies

Er kan terug gevist worden in paddenbroek! Sinds begin april is het visseizoen in 
het  natuurreservaat “Paddenbroek” van start gegaan.

Let op! Vanzelfsprekend moeten de coronamaatregelen ook daar gevolgd worden. 
Inwoners van Kluisbergen kunnen tegen betaling van 10 euro een visverlof  
aankopen bij de Milieudienst (Berchemstraat 55A, achter de brandweer). 

Gelieve voorafgaand een afspraak te maken 
 (055/23 16 49 – milieu@kluisbergen.be).

Het visseizoen in Paddenbroek eindigt op 30 november 2021.

Vissen in Paddenbroek

Momenteel wordt er in de gemeente volop nagedacht over de herinrichting van 
het Ruienplein en de herbestemming van de Sint-Corneliuskerk. Dergelijke bekom-
mernissen waren nog niet aan de orde toen onderstaande foto werd genomen. 
Afgaand op de oude bestelwaqen zitten we waarschijnlijk in de jaren dertig, of 
begin jaren veertig. In elk geval dateert de foto zeker van na de Eerste Wereld-
oorlog, want het monument voor de gesneuvelden prijkt al midden op het plein. 
Tegenwoordig staat het monument niet meer centraal op het plein maar naast de 
kerk. Momenteel wordt het gerestaureerd. 

Waar we nu vooral appartementen zien, vonden we in het centrum van Ruien vroeger heel wat herbergen. Eén daarvan is duidelijk te zien op de voor-
grond. Aanvankelijk eigendom van de familie Coetsier, werd dit later het duivenlokaal De Reisduif. Je ziet duidelijk dat een paar klanten hun fiets tegen 
de gevel hebben geparkeerd…

Uit de oude doos: 
 Ruienplein 
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Inspiratieavond De Bouwdoos was een succes
De Kapellestraat is sinds kort een fietsstraat. 
Maar wat houdt dat nu in? Wat kan en mag? 
Wel, we halen er even de wegcode bij:

Verkeer in fietsstraten

In fietsstraten mogen de fietsers de ganse breedte van de rijbaan 
gebruiken voor zover deze slechts opengesteld is in hun rijrichting 
en de helft van de breedte langs de rechterzijde indien de rijbaan 
opengesteld is in beide rijrichtingen. 

Motorvoertuigen hebben toegang tot fietsstraten. Zij mogen de fiet-
sers evenwel niet inhalen. 

De snelheid mag in een fietsstraat nooit hoger liggen dan 30 kilo-
meter per uur.

Worden voor de toepassing van dit artikel met fietsers gelijkgesteld: 
de bestuurders van rijwielen of speed pedelecs. 

Kapellestraat = 
fietsstraat 

De inspiratieavond van donderdag 18 maart was zonder meer een suc-
ces. Maar liefst 30 Kluisbergenaren namen actief deel aan deze brain-
stormsessie. Er werden heel wat leuke ideeën geopperd. Hieronder 
vind je alvast enkele topideeën:
 • Meer groen
 • Zitbanken, picnic tafels,..
 • Culturele activiteiten
 • Verkeersremmers/geluidsbuffers
 • Vaste ruimte voor tijdelijke horeca, markten, foodtrucks ...
 • Afgesloten zone voor spelende kinderen

Van de 30 deelnemers gaven er 11 aan dat ze zich willen engageren om 
de ideeën, die uit de inspiratieavond naar boven kwamen, om te zetten in 
concrete plannen. Zij vormen vanaf nu de Kerngroep:
 • An Van Assche
 • Clémence Pauwels
 • Emile Desimpel
 • Elisabeth Vercammen
 • Geert Bonte
 • Jurgen Vandriessche
 • Leen Messiaen
 • Marilene De Fruytier
 • Ronny Billemon
 • Silke Maes
 • Wendy Beel

Benieuwd naar meer? 
Op de website www.kluisbergen.be/bouwdoos vind je alvast enkele 
‘sfeerbeelden’ van de inspiratieavond. Op die pagina zal je ook de vol-
gende stappen van het project en de verwezenlijkingen van de Kerngroep 
van dichtbij kunnen opvolgen.

Je hebt er misschien al iets over gehoord: de 
Airkesmachine van Micha Vandendriessche 
die Oudenaarde, Avelgem en Maarkedal 
doorkruist… Het concept is simpel, maar 
hartverwarmend: een muzikant die dorpel-
serenades brengt om mensen op te fleuren 
in deze donkere tijden. En dit brengt Micha 
binnenkort ook naar onze warme gemeente!
 
Ken je iemand die je een hart onder de riem 
wil steken? Of iemand die het gewoon eens 
verdient om muzikaal in de bloemetjes gezet 
te worden? Of gewoonweg, zomaar… Vraag 
dan een plaatje – van Will Tura tot Yevgueni 
- aan en Micha brengt jouw aangevraagde 
nummer en boodschap tot op de dorpel van 
jouw gekozen persoon!
 
De dorpelserenade gebeurt na het aanbellen 
coronaveilig op drie meter afstand. “Ik zing en 
speel op mijn keytar, een mix tussen gitaar en 
piano. Na het liedje is de kous niet af, hoor. Ik 
sta uiteraard open voor een gesprek. Die per-

soon kan zelf ook een serenade aanvragen of 
een persoonlijke boodschap cadeau doen. 
Dat film ik dan, en breng het naar de geluk-
kige. Onderweg fleur ik de mensen nog op 
met muziek uit de box van mijn airkesmobiel, 
ik heb er ook een megafoon op gemonteerd”, 
aldus Micha zelf.
 
Hou binnenkort zeker de facebookpagina’s 
van Zaal De Brug en van Gemeente Kluis-
bergen, alsook de website, goed in de gaten 
voor meer informatie! In ieder geval kunnen 
we al de drie data doorgeven waarop Mi-
cha de gemeente zal doorkruisen met zijn 
Airkesmobiel: zaterdag 17 april, dinsdag 20 
april en zondag 2 mei. Via de website kan je 
een aanvraagformulier invullen om jouw se-
renadegeschenkje leven in te blazen.
 
Willy Sommers zong het al: ‘laat de zon in je 
hart’, en bij deze ook in het hart van anderen!
 

De Airkesmachine trotseert 
 nu ook de Kluisbergense heuvels 
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Cultuurnieuws
Nog steeds een oorverdovende stilte in Zaal De Brug… 
In maart kondigden we alvast aan dat onze theaterzaal sowieso gesloten 
blijft tot en met 18 april. Dit heeft in ieder geval al een directe weerslag op 
het geplande optreden van Geert Verdickt van BUURMAN dat zou door-
gaan op 10 april. Aangezien we de man graag in Kluisbergen zouden 
verwelkomen, kijken we om dit optreden te verplaatsen naar een nieuwe 
datum. 

Wat de maatregelen zullen zijn na 18 april, is koffiedik kijken. We hopen 
dat de huidige situatie snel onder controle raakt, zodat we in de nabije 
toekomst terug een vleug cultuur kunnen brengen!

De eerstvolgende activiteit staat gepland op 24 april, de dag waarop 
Begijn Le Bleu zijn wandeling ‘Fwiet! Fwiet!’ maakt doorheen het Kluisbos 
en vertelt over zijn gekke avonturen met zijn gevederde vrienden. 

Aangezien deze in de buitenlucht plaatsvindt, hopen we dat deze activiteit 
zal doorgaan zoals gepland. Maar opnieuw: het is en blijft afwachten… 
Personen die zich al ingeschreven hebben voor de wandeling worden in 
ieder geval op de hoogte gehouden via mail.
We houden jullie op de hoogte!
Bedankt voor het begrip en hopelijk tot snel in onze prachtige theaterzaal!

… maar ook positief nieuws uit culturele hoek! 
Ondertussen konden we samen met de artiesten van PINGPONGCLUB en 
The Radar Station een nieuwe datum prikken ter vervanging van hun ge-
annuleerde optredens van 19 maart! Hoera!

Zet deze nieuwe datum van onze gezellige indie-avond 
alvast in jullie agenda: 

Zaterdag 16 oktober 2021! 
Interesse in een plaatsje? Mail gerust naar cultuur@kluisbergen.be of bel 
naar het nummer 055 23 16 19.
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Maak een afspraak 
De gemeentediensten werken enkel op 
afspraak. Maak online een afspraak via 
www.kluisbergen.be/afspraak.

Bezoek het e-loket 
Vraag je attesten online aan via het 
e-loket.  
Surf naar www.kluisbergen.be/e-loket.

Met de jaarlijkse buitenspeeldag willen we kinderen en 
jongeren stimuleren om buiten te spelen en sporten in hun 
onmiddellijke woonomgeving.

Dit jaar organiseren we niet één buitenspeeldag, maar verschillende 
buitenspeeldagen. Hiervoor voorziet de Jeugddienst verschillende bui-
tenspelkoffers met tal van spel- en sportmateriaal. 

Er werden vier verschillende koffers samengesteld die zowel gekende als 
minder gekende spellen bevatten. Deze worden volledig gratis ter be-
schikking gesteld van kinderen en gezinnen gedurende april en mei om 
zich volop buiten te kunnen uitleven. 

Surf naar www.kluisbergen.be/buitenspeeldagen of scan de QR-code en 
kom te weten wat er zoal in onze koffers zit. 

Je kan één van onze koffers 
reserveren via jeugd@kluisbergen.be of 055 23 16 32.

Bedankt!
Het OCMW ontving ook dit jaar een gulle schenking van ‘Voor Elkaar’.

Deze keer werd met de opbrengst van de pannenkoekenverkoop een 
ruim assortiment aan was- en verzorgingsproducten aangekocht.
Hoewel dit basisproducten zijn, is het voor veel mensen niet altijd evident 
om deze aan te kopen.

Door deze schenking kan het OCMW opnieuw een heel aantal mensen 
helpen die hier nood aan hebben.  

Daarom: een welgemeende dankjewel!

Op de foto een kleine greep uit het volledige assortiment dat we mochten 
ontvangen.

Buitenspeeldagen
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AANGEPASTE DIENSTVERLENING
Omwille van de coronacrisis werken de gemeentelijke 
diensten uitsluitend op afspraak. Neem contact op via 
telefoon of e-mail voor een afspraak. Een afspraak met 
dienst Burgerzaken en de Sociale dienst kan makkelijk 
online via www.kluisbergen.be/afspraak-maken. 

Onze gebouwen zijn enkel toegankelijk mits het dragen 
van een mondmasker.

ONTHAAL
Gemeentehuis
Parklaan 16
055 23 16 10
info@kluisbergen.be

OPENINGSUREN
maandag:  8 u. – 12 u.
dinsdag:   8 u. – 12 u.
woensdag:  8 u. – 12 u.
                    14 u. – 18 u. *
donderdag:  8 u. – 12 u.
vrijdag:   8 u. – 12 u.
* niet in juli en augustus

BURGERZAKEN
Gemeentehuis
Parklaan 16
055 23 16 20
burgerzaken@kluisbergen.be

OPENINGSUREN
maandag:  8 u. – 12 u.
dinsdag:   8 u. – 12 u.
woensdag:  8 u. – 12 u.
                  14 u. – 19 u.
donderdag:  8 u. – 12 u.
vrijdag:   8 u. – 12 u.

SOCIALE DIENST
Gemeentehuis
Parklaan 16
055 23 16 39
ocmw@kluisbergen.be

OPENINGSUREN
maandag:  8 u. – 12 u.
dinsdag:   8 u. – 12 u.
woensdag:  8 u. – 12 u.
donderdag:  8 u. – 12 u.
vrijdag:   8 u. – 12 u.

BIBLIOTHEEK
Brugzavelsite
Brugzavel 25B
055 23 16 57
bibliotheek@kluisbergen.be

OPENINGSUREN
maandag: gesloten
dinsdag:                   16 u. – 19 u.
woensdag:                 15 u. – 19 u.
donderdag:                9.30 u. – 11.30 u.
vrijdag:                    9.30 u. – 11.30 u.
zaterdag:                     gesloten
zondag:                    9.30 u. – 11.30 u.

GEMEENTEWERKEN
Technische dienst
Berchemstraat 55A
055 23 16 46
gemeentewerken@kluisbergen.be 

OPENINGSUREN
maandag:  8 u. – 12 u.
dinsdag:   8 u. – 12 u.
woensdag:  8 u. – 12 u.
                  14 u. – 19 u. *
donderdag:  8 u. – 12 u.
vrijdag:   8 u. – 12 u.
* niet in juli en augustus

RUIMTELIJKE ORDENING, 
STEDENBOUW EN MILIEU
Technische dienst
Berchemstraat 55A
055 23 16 44
stedenbouw@kluisbergen.be

OPENINGSUREN
maandag:  8 u. – 12 u.
dinsdag:   8 u. – 12 u.
woensdag:  8 u. – 12 u.
                  14 u. – 19 u. *
donderdag:  8 u. – 12 u.
vrijdag:   8 u. – 12 u.
* niet in juli en augustus

VRIJE TIJD
Gemeentehuis
Parklaan 16
055 23 16 10
vrijetijd@kluisbergen.be

OPENINGSUREN
maandag:  8 u. – 12 u.
dinsdag:   8 u. – 12 u.
woensdag:  8 u. – 12 u.
                  14 u. – 18 u. *
donderdag: 8 u. – 12 u.
vrijdag:   8 u. – 12 u.
* niet in juli en augustus

DIENSTEN

Contact en 
openingsuren

C
O
LO
FO

N Redactie
Gemeentebestuur 
Kluisbergen
Parklaan 16
9690 Kluisbergen
redactie@kluisbergen.be
055 23 16 21

Verantwoordelijke 
uitgever
Lotje Demedts
Parklaan 16
9690 Kluisbergen

Ontwerp
Artex Reclamebureau

Druk
Botteldoorn Grafics

Foto’s
Marthe Minnaert
Tycho Van Malderghem 
(cover)
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Redactie
Gemeentebestuur
Kluisbergen
Parklaan 16
9690 Kluisbergen
redactie@kluisbergen.be
055 23 16 21

Verantwoordelijke
uitgever
Lotje Demedts
Parklaan 16
9690 Kluisbergen

Ontwerp/druk
Botteldoorn Graphics

Foto’s
Marthe Minnaert

C
O

LO
FO

N

ONTHAAL
Gemeentehuis
Parklaan 16
055 23 16 10
info@kluisbergen.be

OPENINGSUREN
maandag:  8 u. – 12 u.
dinsdag:  8 u. – 12 u.
woensdag:  8 u. – 12 u.
 14 u. – 19  u. *
donderdag:  8 u. – 12 u.
vrijdag:  8 u. – 12 u.
* niet in juli en augustus

BURGERZAKEN
Gemeentehuis
Parklaan 16
055 23 16 20
burgerzaken@kluisbergen.be

OPENINGSUREN
maandag:  8 u. – 12 u.
dinsdag:  8 u. – 12 u.
woensdag:  8 u. – 12 u.
 14 u. – 19 u. *
donderdag:  8 u. – 12 u.
vrijdag:  8 u. – 12 u.
* niet in juli en augustus

SOCIALE DIENST
Gemeentehuis
Parklaan 16
055 23 16 39
ocmw@kluisbergen.be

OPENINGSUREN
maandag:  8 u. – 12 u.
dinsdag:  8 u. – 12 u.
woensdag :  8 u. – 12 u.
 14 u. - 19 u. *
donderdag:  8 u. – 12 u.
vrijdag:  8 u. – 12 u.
* niet in juli en augustus

BIBLIOTHEEK
Brugzavelsite
Brugzavel 25B
055 23 16 57
bibliotheek@kluisbergen.be

OPENINGSUREN
maandag: gesloten
dinsdag:  16 u. – 19 u.
woensdag: 1 5 u. – 19 u.
donderdag:  9.30 u. – 11.30 u.
vrijdag:  9.30 u. – 11.30 u.
zaterdag:  gesloten
zondag:  9.30 u. – 11.30 u.

GEMEENTEWERKEN
Technische dienst
Berchemstraat 55A
055 23 16 46
gemeentewerken@kluisbergen.be

OPENINGSUREN
maandag:  8 u. – 12 u.
dinsdag:  8 u. – 12 u.
woensdag:  8 u. – 12 u.
 14 u. – 19 u. *
donderdag:  8 u. – 12 u.
vrijdag:  8 u. – 12 u.
* niet in juli en augustus

RUIMTELIJKE ORDENING,
STEDENBOUW EN MILIEU
Technische dienst
Berchemstraat 55A
055 23 16 44
stedenbouw@kluisbergen.be

OPENINGSUREN
maandag:  8 u. – 12 u.
dinsdag:  8 u. – 12 u.
woensdag:  8 u. – 12 u.
 14 u. – 19 u. *
donderdag:  8 u. – 12 u.
vrijdag:  8 u. – 12 u.
* niet in juli en augustus

VRIJE TIJD
Gemeentehuis
Parklaan 16
055 23 16 10
vrijetijd@kluisbergen.be

OPENINGSUREN
maandag:  8 u. – 12 u.
dinsdag:  8 u. – 12 u.
woensdag:  8 u. – 12 u.
 14 u. – 19 u. *
donderdag:  8 u. – 12 u.
vrijdag:  8 u. – 12 u.
* niet in juli en augustus

DIENSTEN

AANGEPASTE DIENSTVERLENING
Omwille van de coronacrisis werken de gemeentelijke
diensten uitsluitend op afspraak. Neem contact op via
telefoon of e-mail voor een afspraak. Een afspraak met
dienst Burgerzaken en de Sociale dienst kan makkelijk
online via www.kluisbergen.be/afspraak.

Onze gebouwen zijn enkel toegankelijk mits het dragen
van een mondmasker.

Contact en
openingsuren




