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Verschijnt maandelijks, 
behalve in augustus

Info

De coronacijfers dalen traag maar gestaag ver-
der. De genomen maatregelen zijn streng maar 
hebben wel hun effect, zo blijkt. Maar we mo-
gen nu niet opgeven. We moeten volhouden. 
Blijf de maatregelen respecteren. 

Doe het voor jezelf, je familie, je vrienden, je 
buren en voor het personeel in de zorgsector. 
Want zij kunnen alle steun gebruiken.

Samen lukt het ons, dat is zeker.

Heb je nood aan een luisterend oor? Of 
aan een goed gesprek? Neem dan contact op 
met het OCMW via ocmw@kluisbergen.be of 
via 055 23 16 39. De collega’s van de sociale 
dienst helpen je graag verder.

Hou vol, 
samen lukt het ons! 
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In het vorige infoblad werd dit nieuwe initiatief 
al even aangehaald: ter ondersteuning van de 
kwetsbare groepen in onze samenleving heeft 
het gemeentebestuur ‘de Coronabon’ in het le-
ven geroepen.

Wat houdt die Coronabon nu juist in? 
Iedere persoon in een kwetsbare situatie krijgt 
van de gemeente twee Coronabonnen van 
e 10, alsook ieder gezinslid van die persoon. 

Zij kunnen deze bonnen dan spenderen bij de 
ingeschreven lokale handelaars. Deze bonnen 
zullen geldig zijn vanaf 1 januari 2021 tot en 
met 31 december 2021.

Ondertussen konden wij al enkele geënga-
geerde handelaars toevoegen aan onze lijst, 
waarvoor hartelijk dank! Nog niet ingetekend 
als handelaar? 

Dit kan nog steeds! Stuur gerust een mailtje 
naar info@kluisbergen.be of bel even naar het 
nummer 055/23 16 19.

Wie denkt tot één van deze kwetsbare groepen 
te behoren, kan het aanvraagformulier invullen 
en opsturen naar de gemeente. Dit aanvraag-
formulier kan u terugvinden op de website. 
Geen toegang tot internet, printer …? 

Bel dan gerust even naar het nummer 055/23 
16 19 en dan sturen wij een formuliertje op 
naar u! Indien u in aanmerking komt voor deze 
coronabonnen, zullen wij u terug contacteren 
en kan u de bonnen ophalen in het gemeente-
huis of sturen wij ze op naar u via de post.

Voor meer informatie mag u altijd een mailtje 
sturen naar info@kluisbergen.be of even bel-
len naar het nummer 055/23 16 19

De Coronabon 
 ondersteunt lokaal shoppen 

Om de verspreiding van het coronavirus verder 
in de dijken, heeft de Oost-Vlaamse gouver-
neur, Carina Van Cauter, twee extra maatrege-
len genomen:

1.  Kerstmarkten, winterdorpen en in- en out-
door gelegenheidsschaatsbanen worden 
verboden.

2.  Het afsteken van vuurwerk, het gebruik van 
geluidskanonnen, het oplaten van wens- of 
feestballonnen, kerstboomverbrandingen, 
vreugdevuren en het gebruik van allerhan-
de pyrotechnische artikelen is verboden.

De maatregelen gelden tussen 27 november 
2020 en 17 januari 2021.

Meer info via info@kluisbergen.be 
 of 055 23 16 10.

Geen kerstmarkten, 
 geen vuurwerk
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Is je woning klaar voor de toekomst? Onze re-
novatieadviseur antwoordt via een tele-advies 
op al je renovatievragen.

In deze onzekere tijden willen de gemeente 
Kluisbergen en het Steunpunt Duurzaam Wo-
nen en Bouwen van de Provincie Oost-Vlaan-
deren je graag verder blijven helpen met je 
(ver)bouwplannen. Onze adviseurs geven tele-
advies over je huis. Dit advies verloopt via een 
videogesprek. Meer info op www.bouwwijs.
be/renovatieadvies.

Emanuel Bosman kreeg renovatieadvies aan 
huis: ‘Ik zou het iedereen aanraden om te doen 
omdat het in het nemen van beslissingen om-
trent isolatie een goede oplossing is om ver-
schillende pro’s en contra’s te horen. Vooral om 
veel gemaakte fouten en denkfouten te voor-
komen.’

Duurzaam & comfortabel: ja graag. 
Ben je net als Emanuel op zoek naar onafhan-
kelijk advies om je project waar te maken? Het 
Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen geeft 
renovatieadvies aan Oost-Vlamingen die hun 
verbouwing op een duurzame manier willen 
aanpakken. Dat betekent je energieverbruik 
naar beneden halen en rekening houden met 
een leefbare woonomgeving, maar ook meer 
wooncomfort creëren. Door van bij het begin 
van het proces vooruit te kijken, een plan te 
maken en doordacht te kiezen, realiseer je 
stapje voor stapje je droomhuis.

Voor wie?
Voor alle Oost-Vlamingen die willen renoveren 
en meer willen weten over isolatie, ventilatie, 
verwarming, zonne-energie of duurzame mate-
rialen. De adviseur plant met jou een moment 
in voor een tele-advies. Zo krijg je advies dat 
perfect op maat is.

Gratis in jouw gemeente! 
Anderhalf uur renovatieadvies is volledig gra-
tis. De gemeente Kluisbergen en het Steunpunt 
Duurzaam Wonen en Bouwen nemen de volle-
dige kost op zich.

Surf naar www.bouwwijs.be/renovatieadvies 
en vul digitaal je aanvraag in. Een adviseur 
neemt contact met je op voor een afspraak.
Kies je voor nieuwbouw? Ook dan geven we 
je graag gratis digitaal advies. Meer info op 
www.bouwwijs.be/bouwadvies. 

Ook voor specifieke vragen rond duurzaam 
bouwen en verbouwen kan je terecht bij het 
Steunpunt. Stel je vraag via www.bouwwijs.
be/bouwadvies-en-premies/infoloket of bel op 
het nummer 09 267 78 07.

Van zodra de federale maatregelen het toela-
ten, kunnen de adviseurs terug advies aan huis 
geven.

E-loket Burgerzaken 

Vanaf heden is het digitaal loket burgerzaken 
nog eenvoudiger. Je kan nu 24 uur op 24, 7 da-
gen op 7 van op elk toestel jouw burgerzaken 
digitaal afhandelen via www.kluisbergen.be.

Bij de dienst burgerzaken op het gemeente-
huis kan je steeds terecht voor verschillende 
attesten zoals bewijs van woonst, gezinssa-
menstelling, geboorteakte, uittreksel centraal 
strafregister …  maar vanaf nu kan je dus heel 
wat van deze documenten online aanvragen en 
ontvangen. Ook aanvragen doorgeven, werd 
heel wat gebruiksvriendelijker en meer toe-
gankelijk.

Enkele muisklikken en … klaar!
Geen onnodige verplaatsingen meer naar het 
gemeentehuis, geen wachttijden meer aan het 

loket, in enkele muisklikken vind je de meeste 
documenten automatisch en printklaar in je 
mailbox.

Sommige zaken kunnen evenwel nog niet au-
tomatisch afgehandeld worden, zoals bijvoor-
beeld een uittreksel uit het centraal strafregis-
ter of sommige akten van de burgerlijke stand 
van iemand anders dan jezelf.

In deze gevallen is een tussenkomst van de 
medewerkers van de dienst Burgerzaken wet-
telijk nog vereist. 

Ook hier wordt de behandelingstermijn zo kort 
mogelijk gehouden en ook dan ontvang je het 
document in je mailbox indien dit wettelijk toe-
gelaten is.

Ook adreswijzigingen kunnen via het vernieuw-
de e-loket doorgevoerd worden. Hierdoor hoef 
je slechts 1 maal langs te komen op het ge-
meentehuis nadat de wijkagent de nodige 
vaststellingen deed en de dienst Burgerzaken 
je uitnodigt voor de adresaanpassingen op de 
identiteitskaart.

Is een bezoek aan het gemeentehuis toch no-
dig? Ook dat kan volledig coronaproof. Maar 
maak zeker een afspraak. Dat kan makkelijk 
online via de website of telefonisch via 055 23 
16 10.

Tele-advies 
 voor je renovatieplannen 
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Het gemeentebestuur kocht onlangs drie 
nieuwe AED’s aan. Met deze 3 extra apparaten 
staat de teller nu op 8 voor de gemeente. Deze 
Automatische Elektronische Defibrillators zijn 
van groot belang wanneer er een hartfalen op-
treedt bij een persoon. Het inzetten van deze 
AED’s biedt namelijk de grootste kans op over-
leving bij hartfalen. Jaarlijks worden hierdoor 
naar schatting zo’n 2500 levens gered.

Geen idee hoe zo’n apparaat werkt? Geen pro-
bleem! Bij het openen van de AED vertelt het 
apparaat hoe u stap voor stap te werk moet 
gaan. Wees dus niet onzeker in noodsituaties, 
u kan niets fout doen! 

Waar vindt u deze 8 apparaten nu terug in 
de gemeente?
    • Sporthal
    • Voetbalveld KFC Kluisbergen
    • Voetbalveld Kluisbergen Sportief
    • Oud Gemeentehuis Ruien
    • Zaal De Brug
    • ‘t Zaaltje Kwaremont
    • Gemeentehuis
    • Kerk Zulzeke

Elke AED zit in een groene kast waaraan een 
veiligheidsbandje hangt. Wanneer u het appa-
raat dient te gebruiken, kan u zeer makkelijk 
dit bandje afscheuren, de kast openen en het 
toestel gebruiken.

Graag meer informatie? Raadpleeg dan zeker 
eens de website van het Rode Kruis, daarop 
vindt u alle informatie over wat een AED nu 
precies is of hoe het gebruikt wordt. Daarnaast 
bieden zij ook cursussen ‘reanimatie en AED-
gebruik’ aan.

Samen kunnen we levens redden!

Kluisbergen 
 wordt nóg hartveiliger 

Ventileer en verlucht regelmatig je woning. Al-
tijd, maar zeker tijdens corona. Hou daarbij reke-
ning met de volgende 4 vuistregels:

1.  Zorg voor een constante luchtdoorstro-
ming door je huis. 

 Zet je raam op een kier of kipstand, zet je 
ventilatierooster open en zet je ventilatiesy-
steem aan.

2.. Zet je raam extra open bij onder andere 
activiteiten met water.

 Zoals bijvoorbeeld de was drogen, douchen, 
schoonmaken of koken.

3. Beperk vervuilende stoffen in huis en 
verlucht bij het gebruik ervan.

 Denk daarbij aan rook, javel, ammoniak …

4. Vermijd CO-vergiftiging door je verwar-
mingstoestel te laten nakijken.

 Tip: schaf een CO-melder aan.

Meer weten? Surf naar www.gezondbinnen.be. 

Hou je kot gezond: 
 de 4 vuistregels
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We laten je niet in de kou staan. Verwarm je 
met mazout, petroleum of bulkpropaangas? 
En heb je nood aan een verwarmingstoelage? 
Maak dan een afspraak met het OCMW (ook 
tijdens de lockdown). Samen wordt gekeken of 
je hiervoor in aanmerking komt.

Let op: maak tijdig je afspraak want je aan-
vraag moet binnen de 60 dagen na leverings-
datum ingediend zijn.

Wie heeft er recht op?
Categorie 1: personen met recht op verhoog-
de verzekeringstegemoetkoming van de ziekte- 
en invaliditeitsverzekering

Tevens is vereist dat het jaarlijks bruto be-
lastbaar inkomen van het huishouden lager 
of gelijk is aan € 19.566,25 verhoogd met € 

3.622,24 per persoon ten laste*.

Er dient geen inkomensonderzoek gevoerd te 
worden in volgende gevallen:

•  wanneer het huishouden bestaat uit een 
alleenwonende persoon (met of zonder 
kinderen ten laste) die geniet van het RVV-
statuut;

•  wanneer alle leden van het huishouden ge-
nieten van het RVV-statuut.

Categorie 2: personen met begrensd inkomen
Huishoudens met een jaarlijks bruto belastbaar 
inkomen lager of gelijk aan € 19.566,25 ver-
hoogd met € 3.622,34 per persoon ten laste. Er 
wordt hierbij rekening gehouden met het niet-
geïndexeerde kadastraal inkomen (x3) van de 
onroerende goederen buiten de gezinswoning.
Categorie 3: personen met schuldoverlast
In de derde categorie gaat het om personen die 
aan volgende dubbele voorwaarde voldoen:

•  personen die een schuldbemiddeling of een 
collectieve schuldenregeling genieten (Cf. 
wet 12/6/1991 op het consumentenkre-
diet; art. 1675-2 e.v. van het Gerechtelijk 
Wetboek)

 en
•  die bovendien de verwarmingsfactuur niet 

kunnen betalen.

* Met persoon ten laste wordt bedoeld een 
lid van het huishouden van de gerechtigde 
met een netto jaarinkomen, zonder de ge-
zinsbijslag en het onderhoudsgeld voor kin-
deren, dat lager is dan € 3.330.

Heb je vragen 
of wil je een afspraak maken?
Contacteer ons dan via de website www.kluis-
bergen.be, via ocmw@kluisbergen.be of tele-
fonisch 055/23 16 39.

Aanvraag verwarmingstoelage

Vanaf 1 januari 2021 heb je geen extra pape-
rassen meer nodig om je 20% kassakorting op 
je Buzzy Pazz binnen te halen. Je hebt enkel 
nog je e-ID nodig. Uit je luie zetel komen hoeft 
ook niet meer want je kan ook online je abon-
nement met korting kopen.
 

Alle feiten nog eens op een rijtje:
Voor wie? Alle inwoners tot en met 24 
jaar.
Hoeveel? 20% op het totaalbedrag.
Hoe?  Via je e-ID, korting 
    direct aan de (online) kassa.
Waar?  Online of in een lijnwinkel.

Heb je nog vragen? Neem dan contact op met 
de gemeente via info@kluisbergen.be. 

Tussenkomst Buzzy Pazz: 
 in 1, 2, 3 krijg je 20% korting!
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Helaas geen gezellige kerstmarkt, leuke optredens, spannende quiz, geanimeer-
de looptocht, … tijdens het Warmste Weekend dit jaar. Daarom voorzien we 
een leuk alternatief om te blijven bewegen want blijven bewegen is belangrijk 
in deze periode. 

Over heel Kluisbergen zijn er 14 grote vlammen te vinden met tal van wist-je-
datjes over Kluisbergen.

Waan je een echte padvinder en vindt onze vlammen a.d.h.v. onderstaand kaartje. 
Stippel zelf je eigen leuke wandel-, loop- en/of fietstocht uit langs de vlammen 
op eender welk moment. 

Scan de QR code op de vlammen en kom meer te weten over onze mooie en 
warme gemeente. 

Registreer je op Strava en wordt lid van de groep “Kluisbergen beweegt”, zodat 
je je ervaringen en foto’s kan delen met anderen. 
Vergeet zeker ook niet om deel te nemen aan het evenement “Zoek de vlammen” 
om op de hoogte te blijven van alle info.

Zoek de vlam

Als gevolg van het aantreffen van vogelgriep 
bij wilde vogels in enkele kustgemeenten, 
zijn er voorzorgsmaatregelen genomen die 
ook hobbyhouders van pluimvee en andere 
vogels in gans België betreffen. Onder hob-
byhouders worden de gezinnen verstaan die 
enkele kippen in de tuin houden, maar ook sier-
pluimveehouders en vogelliefhebbers die soms 
honderden dieren hebben, en duivenmelkers.

Deze maatregelen worden in de eerste 
plaats genomen om uw dieren maximaal 
te beschermen tegen vogelgriep. Deze vo-
gelziekte is zeer besmettelijk, pijnlijk en dode-
lijk voor deze dieren. Het vogelgriepvirus wordt 
gemakkelijk door contact met wilde vogels of 
hun uitwerpselen overgedragen. De voorzorgs-
maatregelen zijn bedoeld om wilde vogels bui-
ten uw kippenren of vogelhok te houden.

Welke zijn deze voorzorgsmaatregelen?
•  U dient al uw pluimvee en vogels op te 

hokken of af te schermen.
 Het afschermen kan gebeuren door uw 

dieren op te sluiten in hun hok of in een 
gebouw. Daarnaast is het ook mogelijk om 
de dieren buiten te houden, op voorwaarde 
dat hun terrein of een deel van het terrein 
zowel langs de zijkanten als langs boven 
met gaas of netten afgesloten wordt van 
wilde vogels. De mazen van het gaas of het 
net mogen ten hoogste 10 cm groot zijn, zo-
dat wilde vogels ter grootte van een eend 
er niet doorheen kunnen. Een ondoordring-
bare dakbedekking is niet verplicht, maar 
wordt toch aangeraden.

•  Daarnaast moet u uw dieren binnen voe-
deren en het drenken of op een zodanige 
wijze dat contact met wilde vogels onmo-
gelijk is. U mag daarbij geen opper-
vlaktewater of water dat toegankelijk 
is voor wilde vogels als drinkwater 
geven.

Daarnaast worden alle markten en verzame-
lingen van pluimvee en andere vogels strenger 
gereguleerd, van zodra de maatregelen omtrent 
covid-19 dergelijke evenementen opnieuw toe-
laten. Dit is nodig om eventuele besmettingen 
met vogelgriep in de hobbysector geen kans 
op verspreiding te geven. Verzamelingen zijn 
alle evenementen of activiteiten waarbij vo-
gels van verschillende hobbyhouders worden 
samengebracht, bijv. voor een tentoonstelling, 
een beurs of prijskamp, of – in het geval van 
sportduiven – wedstrijdvluchten.

Het FAVV benadrukt dat er geen risico is wat 
betreft de consumptie van pluimveevlees en 
eieren. U kan dus zonder problemen de eieren 
van uw dieren verder blijven gebruiken!

Vogelgriep: 
 informatie aan de hobbyhouders 
 van pluimvee en vogels

Zoek de Vlam
en kom meer te weten over onze warme gemeente...

#warmkluisbergen
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Wil jij besparen op je energiefactuur en tege-
lijkertijd je steentje bijdragen aan een beter 
klimaat? Doe dan mee met de tiende groeps-
aankoop voor groene stroom en aardgas van de 
Provincie Oost-Vlaanderen. 

Schrijf je vóór 2 februari 2021 in via www.oost-
vlaanderen.be/groenestroom.  Inschrijven kan 
vanaf 23 november 2020 en is gratis en volle-
dig vrijblijvend. Je krijgt een persoonlijk aan-
bod met een prijs, berekend op jouw opgege-
ven verbruik. Vind je het voorstel interessant, 
dan accepteer je het aanbod tot en met 30 april 
2021. De Provincie regelt de overstap naar je 
nieuwe leverancier.

Goedkopere energie via groepsaankoop
Met deze groepsaankoop ondersteunt de 
Provincie Oost-Vlaanderen haar inwoners bij 
de overstap naar groene en scherp geprijsde 

energie. Door een grote groep geïnteresseer-
den samen te brengen, kan de Provincie een 
lage prijs bedingen voor groene elektriciteit en 
gas. De leverancier die tijdens de energievei-
ling op 2 februari de beste prijs kan bieden, is 
de winnaar. Hoe meer deelnemers, hoe groter 
de korting. Bedrijven, zelfstandigen en vereni-
gingen met een beperkt verbruik kunnen ook 
deelnemen.

Dankzij de vorige groepsaankoop konden meer 
dan 32.000 Vlaamse gezinnen en meer dan 
1.000 bedrijven respectievelijk gemiddeld 477 
en 672 euro besparen op hun energiefactuur. 
Ook dit jaar is het doel weer zoveel mogelijk 
Oost-Vlamingen groene, goedkope energie aan 
te bieden.

Ook de Kluisbergen ondersteunt dit initiatief. 
Wie hulp wil bij zijn inschrijving, kan terecht 
bij het gemeenteloket van de milieudienst, 
Berchemstraat 55A te Kluisbergen. Graag 
een afspraak maken op het nummer 055/23 
16 43.  Neem zeker je laatste jaarafrekening 
mee! Daarin staan immers alle gegevens die 
we nodig hebben om jouw inschrijving in orde 
te brengen. 

Meer info
•  Gratis infolijn 0800 76 101 (werkdagen van 

9 tot 20 uur)
•  groenestroom@oost-vlaanderen.be
•  055/23 16 43

Bye bye, gele zakken. 
 Welkom zwerfzuil?

Veel inwoners vragen zich af of de invoering 
van het gewogen diftar op 5 april 2021 niet 
voor nog meer zwerfafval en sluikstorten zal 
zorgen.

Wel, cijfers tonen aan dat er geen verband is 
tussen de kostprijs van afval en de toename 
van sluikstorten. Ook de ervaring van andere 
intercommunales bevestigt dat: sluikstorten is 
eerder een mentaliteitsprobleem. 

Wanneer we naar het zwerfvuil kijken, zien we 
het bewijs daarvan: de blikjes in de berm kun-
nen makkelijk aangeboden worden in de goed-
kope blauwe zak. Ze zomaar op straat gooien, 
is dus geen financiële kwestie. 

ILvA zal samen met de gemeente daarom blij-
ven inzetten op preventie en advies inzake sor-
teren en recycleren. 

Samen met de steden en gemeenten wil het 
ook verder inzetten op communicatie en hand-
having: asociaal gedrag moet bestraft worden.

In 2021 komt er een verplaatsbare camera die 
sluikstorters moet betrappen. Waterdicht is 
een camerasysteem niet maar we hopen op 
die manier toch enkele daders te kunnen sanc-
tioneren.

Wil je meer info over ons afvalbeleid? Neem 
dan contact op met de milieudienst via mi-
lieu@kluisbergen.be of telefonisch via 055 23 
16 43.

Betaal minder 
 voor groene stroom
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Nieuws van GBS De Start
 twee scholen één team één visie

Een school in coronatijd
De week van de grootouders is jammer genoeg ook niet kunnen verlopen 
zoals gewoonlijk. De voorbije jaren nodigden wij de (over)grootouders 
van de kleuters uit voor een gezellig samenzijn. Dit jaar dus niet. Maar 
dit betekent niet dat wij deze mensen vergeten. De grootouders kregen 
allemaal een fantastische verrassing van hun kleine kapoen waar ze nog 
jaren plezier zullen aan beleven. 

December wordt anders dan de voorbije jaren. Sinterklaas mocht geen 
bezoek brengen aan de school en ook de kerstman mag dit jaar de weg 
naar onze school niet vinden om de allerkleinste kapoentjes een klein ge-
schenkje te brengen. Of om de kinderen van de school te verblijden met 
een leuk geschenk. Maar dankzij onze goede relatie zijn we er alvast in 
geslaagd de lekkernijen die de Sint jaarlijks brengt ook dit jaar aan onze 
kinderen te bezorgen. De Kerstman heeft ons beloofd dat hij zijn uiterste 
best zal doen om zijn geschenkjes op een veilige manier bij de kinderen 
van de school te brengen.

Het voornemen van onze school om – samen met het mini-ensemble van 
de Koninklijke Harmonie De Vlaamse Ardennen – in het kader van Het 
Warmste Weekend van Kluisbergen een optreden te verzorgen, valt dit 
jaar ook in het water. Maar niet getreurd, we geven zeker rendez-vous 
volgend jaar.

Halloween 
Op vrijdag 30 oktober was het feest op GBS De Start. We vierden Hal-
loween! Alle kinderen mochten verkleed naar school komen. Ook in de 
klassen was het feest! In sommige klassen werd zelf een heuse mode-
show georganiseerd waarbij de kinderen konden pronken met hun prach-
tige halloweenoutfit op een griezelige beat. Andere klassen bakten dan 
weer spookachtige pannenkoeken in de klassen. Om duimen en vingers 
af te likken. Wat een leuke dag was dat!

Hier brandt een vlam voor jou!
In de aanloop naar Kerstmis wordt traditioneel de ‘Warmste Week’ geor-
ganiseerd. GBS De Start wil in deze rare tijden mensen een hart onder de 
riem steken. Meer dan ooit moeten we er zijn voor elkaar!

De leerlingen zorgden ervoor dat er vlammen aangebracht werden op de 
ramen van het schoolgebouw. Met de vlammen die de kinderen op de ra-
men schilderden, willen ze iedereen in deze moeilijke, koude en donkere 
dagen wat licht en warmte bezorgen.

Op die manier wil GBS De Start laten weten dat ze aan anderen denken 
en met hen begaan zijn. Wij dragen iedereen immers een warm hart toe!

(voor)lezen is heerlijk! 
Tijdens de voorleesweek van 21 tot 29 november lazen een aantal kinde-
ren van het 5de en 6de leerjaar voor aan de peuters en kleuters van de 
1ste kleuterklas.
Voorlezen is niet alleen leuk, het speelt ook een belangrijke rol in de 
ontwikkeling van kinderen. Wat voorgelezen wordt, moet vooral leuk zijn 
en iets zijn waar iedereen kan van genieten. En dat was zeker het geval. 
Lezen is een feest!

Wat na de kerstvakantie?
Na de kerstvakantie starten er opnieuw enkele peuters hun schoolloop-
baan in onze school. Zowel in onze school van Berchem als in die van 
Ruien verwelkomen we nieuwe gezichtjes. Maar geen paniek, er kunnen 
nog altijd kinderen bij. 

Op maandag 4 januari 2021 zien we de leerlingen terug in alweer een 
nieuw jaar. Vol goede moed zullen we er samen een fantastisch jaar van 
maken. 

We wensen jullie nu al het allerbeste in het nieuwe jaar. Hou het warm 
en gezellig. 
Tot volgende maand en vriendelijke groeten.
Paul Desmet
 directeur Berchem - 055 / 38 85 55   
Trien Van De Velde 
 directeur Ruien - 055 / 38 49 89

PS Mocht u kennis willen maken met ons of ons een bezoekje willen 
brengen, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Wij maken 
graag tijd voor u.
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We willen allemaal een woning waarin het vei-
lig en gezond wonen is. Een thuis waarvoor we 
geen buitensporige energiekosten moeten be-
talen. Zit je met vragen over hoe dit aan te pak-
ken? Als huurder of eigenaar van een woning 
kan je voor al je vragen terecht bij het woon- 
en energieloket van de gemeente. We zoeken 
samen naar een budgetvriendelijke oplossing. 

Plan je grote verbouwingen? 
Voor grote verbouwingen moet je budget kun-
nen vrijmaken. Gelukkig bestaan er premies die 
deze investering draaglijker maken. Het woon-
en energieloket helpt je de weg te vinden in de 
premies van Fluvius en Wonen-Vlaanderen en 
begeleidt je bij de aanvraag.

Wil je je woning energiezuinig maken?  
•  Bij het woon- en energieloket brengen we 

je in contact met het Steunpunt Duurzaam 
Wonen en Bouwen van de Provincie. Zij 
komen gratis bij je langs voor renovatiead-
vies op maat.

•  Een BENOvatiecoach kan je begeleiden in 
het zoeken naar aannemers, offertes te 
vergelijken, …

•  Mogelijks kan je gebruik maken van de 
energielening. Dat is een lening aan 0% 
waarmee je energiebesparende renovaties 
kan uitvoeren. We bekijken samen of je in 
aanmerking komt en begeleiden je bij het 
opstellen van je aanvraagdossier.

Betaal je (te) veel voor elektriciteit en 
gas? 
•  We vergelijken verschillende leveranciers 

via de V-test en helpen je overstappen naar 
de goedkoopste 

•  Misschien heb je wel recht op een gratis 
energiescan? Dit is een snelle doorlichting 
van het energieverbruik door een specialist 
bij jou thuis. Je krijgt ook tips en er kunnen 
onmiddellijk kleine, energiebesparende 
maatregelen uitgevoerd worden. 

Heb je vragen over de woonkwaliteit van 
je huurwoning?
Huur je een woning, maar heb je vragen of 
bedenkingen bij de staat van de woning? Op 
afspraak komt onze woningcontroleur bij je 
langs. Neem hiervoor contact op met ons 
woon- en energieloket.

Heb je vragen rond huren en verhuren?
Wat zijn de rechten en plichten van huurder/
verhuurder? Ben je eigenaar en je zou graag je 
woning verhuren? 

Meer info:
Elke donderdag op de dienst Omgeving van de 
gemeente, Berchemstraat 55A te Kluisbergen. 
We werken op afspraak, dus graag eerst bel-
len naar 055/23 16 43 of e-mail naar milieu@
kluisbergen.be

Woon- en energieloket 

Hoe gezond is uw grond?

Met De Grote Grondvraag brengen we in kaart 
welke gronden in Vlaanderen gezond zijn en 
welke niet. Samen met u kunnen we elke vier-
kante meter grond weer gezond maken. 
Wat is de grote grondvraag?

Hoe gezond is uw grond? Dat onderzoekt De 
Grote Grondvraag. Samen met u wil de OVAM 
in kaart brengen welke gronden gezond zijn én 
welke niet. Want het zijn die verontreinigde 
gronden die we willen opsporen en saneren. 
Samen kunnen we zo elke vierkante meter rond 
in Vlaanderen gezond maken. 

Stoot u op een probleem? 
Geen paniek, de OVAM zoekt samen met u 
naar een oplossing.

Wie is de ovam?
OVAM staat voor Openbare Vlaamse Afvalstof-
fenmaatschappij. De OVAM streeft naar een 
doordachte en milieubewuste omgang met af-
val, materialen en bodem. 

De OVAM geeft richting aan het beleid rond 
deze thema’s en beoogt onder meer burgers  

en bedrijven zekerheid te bieden over de kwali-
teit van hun bodem. 

Zo ook met De Grote Grondvraag.

Check uw grond op www.degrotegrondvraag.
be. Kan u niet online, dan kan u terecht bij de 
milieudienst. Die kan je bereiken via milieu@
kluisbergen.be of telefonisch via 055 23 16 43.
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Nieuwe inspraakperiode voor burgers be-
gin 2021

Het afgelopen jaar onderzocht de Vlaam-
se Overheid hoe de natuur in de Vlaamse 
Ardennen versterkt kan worden. Het on-
derzoek bekijkt hoe de bosgordel Kluis-
berg-Hotondberg-Koppenberg uitgebreid 
moet worden met zo’n 250 hectare nieuw 
bos. Daarnaast wordt er ook bekeken hoe 
de typerende landschappen en uitzichten, 
zoals de Kluisberg en de Koppenberg, 
beschermd kunnen worden. Al dat onder-
zoek gebeurt steeds met oog voor de land-
bouwers in de streek.

Landbouw, natuur en bos ontwikkelen in 
een waardevol landschap
De bossengordel Kluisberg-Hotondberg-Kop-
penberg uitbreiden met 250 hectare nieuw bos 
en het Muziekbos uitbreiden met zo’n kleine 
100 hectare. Dat is de uitdaging voor de natuur 
in de Vlaamse Ardennen. Om deze Europese 
natuurdoelen te realiseren tegen 2050, wordt 
er onderzocht waar die extra bossen aange-
plant kunnen worden. Op die manier sluiten 
we de bossen op elkaar aan en versterken we 
de natuur en de biodiversiteit in de regio. Daar-
naast leggen we vast welke gebieden voor 
landbouw voorbehouden blijven en hoe we 
waardevol landschap en onroerend erfgoed, 
zoals de Kluisberg en de Koppenberg, kunnen 
versterken. Zo zetten we in op de troeven van 
het typische landschap van de Vlaamse Arden-
nen en geven we zekerheid aan landbouwers 
in de streek.
In de toekomst zal het team communiceren 
over deze doelstellingen onder de noemer 
“Vlaamse Ardennen: rond Kluisberg, Muziek-
berg en Koppenberg”.

Rond Ronse: één aanpak voor landschap 
én mobiliteit
De natuur versterken, rond de Kluisberg, Kop-
penberg, Hotondberg en Muziekberg, steeds 
met oog voor het erfgoed en de landbouw van 
de streek, kadert in het proces ‘Rond Ronse’. In 
dat proces gaat Team Rond Ronse op zoek naar 
oplossingen voor de leefbaarheids- en mobili-
teitsproblematiek in en rond Ronse. Doordat de 
plannen voor de versterking van de natuur sa-
men bekeken worden met het zoeken naar een 
oplossing voor het mobiliteitsprobleem, zoekt 
Team Rond Ronse naar de beste manier op de 
ruimte in en rond Ronse in te zetten.

Nieuwe inspraakperiode begin 2021: geef 
je mening!
De scenario’s voor de versterking van de natuur 
werden afgelopen zomer, samen met de oplos-
singen voor de mobiliteitsproblematiek, gebun-
deld in een onderzoeksdocument, genaamd de 
scopingnota. Die kon de Kluisbergenaar afge-
lopen zomer een eerste keer inkijken. 

Nadien is Team Rond Ronse aan de slag ge-
gaan met de verzamelde reacties die op de 
scopingnota binnenkwamen.  Een aantal van 
de verschillende mobiliteitsalternatieven werd 
geschrapt. De scenario’s voor de versterking 
van natuur, erfgoed en landbouw werden ook 
verder verfijnd.

 In de komende maanden wordt een herwerkte 
versie van de scopingnota gepubliceerd. Dat 
wil zeggen dat Kluisbergenaars opnieuw in-
spraakreacties kunnen overmaken aan Team 
Rond Ronse. 

Wil je weten wanneer de tweede 

versie van de scopingnota gepu-

bliceerd wordt, wanneer de in-

spraakperiode van start gaat of 

wanneer je kan deelnemen aan 

een gesprek? Blijf steeds op de 

hoogte via onze website www.

RondRonse.be en schrijf je in 

op onze digitale nieuwsbrief via 

www.RondRonse.be/nieuwsbrief. 

Zit je nu al met vragen? Contacteer 

ons dan via info@rondronse.be of 

via onze Facebookpagina www.

facebook.com/RondRonse. 

Stuurde je eerder al een inspraakreactie?
Wie eerder tijdens de zomermaanden een 
reactie heeft overgemaakt aan Team Rond 
Ronse, kan in een bijlage van de tweede versie 
van de scopingnota terugvinden hoe we daar 
mee zijn omgegaan. Het is dus niet nodig om 
dezelfde suggesties of opmerkingen opnieuw 
over te maken. Nieuwe inzichten zijn uiteraard 
wel steeds welkom. Vind je in de bijlage van 
de scopingnota niet voldoende informatie over 
hoe jouw inspraakreactie behandeld werd, 
neem dan zeker deel aan een van de digitale 
gesprekstafels waar je je persoonlijke vragen 
kan stellen. Blijf hierover op de hoogte via onze 
Facebookpagina of via www.RondRonse.be/
agenda.  

Vlaamse Overheid 
werkt verder aan 
waardevolle natuur 
in en rond Kluisbergen
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Een auto delen 
 = goed voor je portemonnee

Met het uitvoeren van de beplantingen lopen 
de wegeniswerken in de Kapellestraat op zijn 
einde. De straat werd volledig heringericht 
waarbij volgende nieuwe verkeerssituatie van 
toepassing zal worden:

•  In de Kapellestraat wordt éénrichtingsver-
keer ingevoerd, met rijrichting van de Grote 
Herreweg naar de Avelgemstraat, met uit-
zondering van de fietsers die wel nog in 
beide richtingen mogen rijden.

•  De Kapellestraat wordt een fietsstraat, van 
aan het kruispunt met de Grote Herreweg 
tot aan het kruispunt met de fietssnelweg. 
Dit betekent dat je met de auto of een an-
der motorvoertuig de straat mag inrijden 
(éénrichtingsverkeer) maar dat je er niet 
sneller mag rijden dan 30km/u én dat je de 
fietsers niet mag inhalen.

•  De zijstraten Misseweg, Spinnerijstraat en 
Spoorweglaan moeten voorrang verlenen 
aan het verkeer in de Kapellestraat. Hier-
toe zullen stopborden en een stopstreep in 
deze zijstraten worden geplaatst.

In opdracht van de Provincie Oost-Vlaanderen 
zijn aansluitend ook de werken gestart voor de 
herinrichting van het kruispunt met de fiets-
snelweg. 

Hierbij wordt de fietssnelweg de voorrangs-
weg en zal het verkeer in de Kapellestraat 
voorrang moeten te verlenen aan de gebruikers 
van de fietssnelweg. Als alles loopt zoals ge-
pland, zal dit kruispunt midden december toe-
gankelijk zijn.

Wist je dat een auto delen heel vaak voordeli-
ger is dan er zelf een hebben? Wie autodeelt, 
hoeft geen cent uit te geven voor de aankoop 
van een auto. 

Je koopt enkel de ritten die je nodig hebt en 
rijdt met een elektrische topwagen. Verzeke-
ring en onderhoud zijn inbegrepen. Wie deelt, 
heeft op het einde van de rit simpelweg meer 
budget!

Hoe veel kost het dan?
Je betaalt € 4 per uur en € 0,20 per km. 
Er zijn geen instap- of abonnementskosten.

En waar vind ik die?
Je vindt de deelauto op het Berchemplein bij 
de laadpaal.

Wil je weten hoe het werkt? Of heb je an-
dere vragen? Surf dan naar www.kluisbergen.
be/autodelen of bel naar 055 23 16 43.

In de vorige editie van Info Kluisbergen deden 
we een oproep om ideeën voor een blikvanger 
op de nieuwe rotonde op de N8, door te sturen. 
Een oproep die vast en zeker niet in dovemans 
oren is gevallen. 

Jullie stuurden massaal ideeën door. Van een 
miniatuurversie van de oude elektriciteitscen-
trale tot een replica van meetje en peetje. 

Van een grote kassei tot een groot bierglas. 
Ja, zelfs een borststuk van de burgemeester 
werd geopperd. Heel veel mensen dienden ook 
mooie concrete voorstellen in. Stuk voor stuk 
unieke, prachtige werken.

Het gemeentebestuur wil jullie dan ook van 
harte bedanken voor al jullie suggesties. 
We verzamelden alle ideeën, groot of klein,  

concreet of conceptueel. Samen met de cul-
tuurraad zal nu gekeken worden welk idee er 
verder uitgewerkt moet worden.
Wordt vervolgd!

Blikvanger rotonde: bedankt! 

Wegenwerken 
 kapellestraat 
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Wellicht heb je ze al gespot in het straatbeeld: 
de vlammen van de Warmste Week. Vlammen 
die aangeven dat we er zijn voor elkaar en dat 
we samen het verschil kunnen maken.

Ook de gemeente doet hieraan mee. Je vindt 
onze vlammen onder andere aan de gemeente-
lijke gebouwen en op de ramen van de lokale 
handelaars.

Hang jij ook de vlam uit? Je kan de 
poster downloaden via www.dewarmste-
week.be. Of wees creatief met de vlam: 
knutsel, kleur, schrijf, teken, schilder, krijt, 
knip en plak... leef je uit! Het maakt niet uit hoe 
je het doet.

Hangt je vlam al uit? Super! Neem een selfie 
met de vlam en post die op sociale media met 
de #WarmKluisbergen en laten weten dat ook 
jij het verschil maakt.

#WarmKluisbergen 

We moeten wat voorzichtiger zijn met onze knuf-
fels dit jaar. Dat weten we en dat mogen we niet 
vergeten. 

Maar dat betekent niet dat je geen enkele knuf-
fel mag hebben. Je gezin is er nog steeds, en je 
bubbel-of-one ook. 

Wat de situatie ook zal zijn tijdens de feestda-
gen, je mag minder contacten hebben dan anders, 
maar meer dan nul.

Dus laat ons al die liefde en affectie en dat ver-
langen naar samenzijn in die paar resterende 
knuffels steken. Laten we die de moeite waard 
maken.

Maak je knuffels 
 de moeite waard 

De eindejaarsperiode komt dichterbij. Een pe-
riode die we doorgaans samen met vrienden 
en familie vieren. Dit jaar zal het anders zijn 
dan anders. Maar daarom niet minder gezel-
lig. Maak er het beste van en draag zorg voor 
elkaar.

We willen van de gelegenheid ook graag ge-
bruik maken om jullie het allerbeste te wensen 
voor een gezond en hoopvol nieuwjaar. 2021 
wordt beslist een beter jaar dan 2020. 

Niet alleen omdat 2021 het jaar is waarin onze 
gemeente 50 jaar bestaat, maar vooral omdat 
het het jaar wordt waarin we, beetje bij beetje, 
kunnen verlangen naar een ‘normaal’ leven. 

Het wordt dus een jaar vol goede moed en 
hoop. We maken ons klaar voor een frisse 
start!

Het allerbeste 
 voor een hoopvol 2021!


