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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.

@lindavandewiele68

@lavieenronse

@flemishfields

@dwight.bonte
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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: Chantal Claeren

Genomineerd door: de collega’s van GBS De Start

Reden van de nominatie: juf Chantal is sinds begin maart met pensioen. 
Na een carrière van 40 jaar als leerkracht in het 1ste  leerjaar in het  
Gemeentelijk Onderwijs in Kluisbergen, wilden haar collega’s haar van harte bedan-
ken voor deze mooie jaren en haar het allerbeste wensen in deze nieuwe fase van 
haar leven.

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

Wat vond je het leukste aan je job?
“De kinderen zien opgroeien. Hoe snel ze zich ontwikkelen, verbaast me elke keer op-
nieuw. Je leert ze elke dag nieuwe dingen bij en ze boeken snel veel vooruitgang. Het 
is alsof ze sponsjes zijn die hun leerstof opslorpen. En dat gaf me veel voldoening.”

Wat zal je het meeste missen?
“De collega’s! We zijn echt voor elkaar gemaakt. De sfeer in de school zorgde ervoor 
dat ik elke dag opnieuw met een glimlach ging werken.”

Wat zijn je plannen?
“Normaal gezien zou ik nog verder werken tot het eind van het schooljaar. Maar bin-
nenkort komen er twee kleinkinderen bij en wil ik vooral veel tijd doorbrengen met 
hen. En als het even kan, zou ik ook graag wat meer bewegen, fietsen bijvoorbeeld. 
Of meer reizen, eens het mag, dat zou ik wel willen doen.”

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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In de vorige editie van ons Infomagazine kwam je al heel wat te weten 
over de coronavaccinatie. In deze editie geven we je wat meer info over 
het vaccinatiecentrum COC in Ronse.

Ligging
 Het vaccinatiecentrum COC Ronse ligt in het centrum van de stad op nau-
welijks 250 meter van het station. Hierdoor is het zowel te voet, met de fiets 
als met het openbaar vervoer makkelijk te bereiken. Door de ligging aan 
de binnenring van Ronse is het vaccinatiecentrum ook met de wagen vlot 
bereikbaar. Parkeren is geen probleem. Er zijn vier gratis stadsparkings op 
nauwelijks 200 meter afstand.

Adres
Nieuwebrugstraat 2  - 9600 Ronse

Bereikbaarheid
Met de wagen
Route vanuit Kluisbergen: Berchemsesteenweg - Zonnestraat - Cesar 
Snoecklaan - Leuzesesteenweg - Viermaartlaan - Oudstrijderslaan - IJzer-
straat - Joseph Ferrantstraat - Nieuwebrugstraat

GPS ➠ Nieuwebrugstraat 2, Ronse

Met de bus
Het station van Ronse is het eindstation voor lijn 68 (Avelgem). In de 
Zuidstraat, op 50 meter van het COC, is er ook een halte van die lijn.
Tip: plan vooraf je route via www.delijn.be. 

Met de fiets
De sportievelingen kunnen hun fiets kwijt aan de ingang van het vaccina-
tiecentrum.

Parkeren
Het aantal parkeerplaatsen voor het gebouw is beperkt. Deze zijn voorbe-
houden voor mensen met een handicap (parkeerkaart).

Er zijn op nauwelijks 200 meter afstand vier gratis stadsparkings.
1. Parking station 
 Op ongeveer 150 meter
 200 plaatsen
 Adres: Joseph Ferrantstraat 1, Ronse
  
2. Parking Portois 
 Op ongeveer 150 meter
 150 plaatsen
 Adres: Michel Portoisstraat, Ronse

3. Parking Ferrant 
 Op ongeveer 50 meter
 50 plaatsen
 Adres: Joseph Ferrantstraat 20, Ronse 

4. Parking politie 
 Op ongeveer 200 meter
 50 plaatsen
 Adres: Politiekegevangenenstraat 18, Ronse

Uitnodiging
Ongeveer 14 dagen voor het jouw beurt is om gevaccineerd te worden, zal 
je van de Vlaamse overheid een uitnodigingsbrief ontvangen. Deze zal je 
bezorgd worden per post, via e-mail of via sms. Denk je dat je e-mailadres 
of gsmnummer nog niet gekend is bij de Vlaamse overheid? Registreer 
dan deze gegevens via de E-BOX. Surf hiervoor naar www.myebox.be.
Je zal de mogelijkheid hebben om je afspraak te bevestigen, te weigeren 
of aan te passen. Dat kan via www.laatjevaccineren.be of via de Infolijn 
op 055 300 200.

Verloop van de vaccinatie
Ga op het moment van je afspraak naar het vaccinatiecentrum. Vergeet 
zeker je (digitale) uitnodiging en je identiteitskaart niet. Heb je een iets 
complexere medische achtergrond? Bespreek dan je vaccinatie met je 
huisarts. 

In het vaccinatiecentrum zal je volgende stappen moeten doorlopen:
1.  Controle temperatuur
 Een medewerker controleert je temperatuur.
2.  Aanmelden 
 Controle van je uitnodiging en identiteitskaart.
3.  Even wachten
 Neem even plaats in de wachtruimte.
4.  Medische vragenlijst
 Een medewerker overloopt met jou een medische vragenlijst
5.  Even wachten
 Je kan in de wachtruimte je arm al ontbloten.
6.  Toedienen vaccin
 Je vaccin wordt met een kleine spuit in je bovenarm gespoten.
7.  Even wachten
 In de wachtruimte wacht je nog 15 minuten. 
8.  Registratie vaccin 
 Nadat je even gewacht hebt, moet je je vaccinatie nog registeren.

Let op:  vergeet je mondmasker 
niet, hou voldoende afstand 
en ontsmet regelmatig je handen.

Meer info
Heb je nog vragen? 
Surf dan naar 
www.laatjevaccineren.be 
of bel naar 055 300 200.

Info vaccinatiecentrum
COC Ronse
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In het komende werkjaar wenst RATO vzw samen met de gemeente de 
uitvoering van de zwerfkattenacties te veranderen. Meer acties per 
jaar, maar minder tijdsintensief per actie. Hierdoor kunnen we sneller 
meldingen behandelen. Per actie zullen minder adressen aan bod ko-
men, waardoor ook de werklast voor de dierenartsen gespreid wordt.

Concreet zijn er in de gemeente Kluisbergen 5 acties op jaarbasis inge-
pland. Noteer wel dat dit een proefproject is dat wordt uitgevoerd in 2021, 
waarbij evaluatie van werking voor werkjaar 2022 zal gebeuren in sep-
tember 2021.

Timing 2021
    • Week van 5 april 2021
    • Week van 7 juni 2021
    • Week van 6 september 2021
    • Week van 8 november 2021

Burgers die last hebben van nog niet behandelde zwerfkatten dienen dit 
te melden aan de milieudienst (
055/23 16 43 of milieu@kluisbergen.be – Berchemstraat 55A op afspraak) 
de week voorafgaand aan de vangweek.

Info vaccinatiecentrum
COC Ronse Zwerfkattenactie

Ben jij klaar om alles te leren over het voorkomen van snoeihout, thuis-
composteren, grasafval voorkomen en urban gardening? Samen met 
Vlaco organiseert Ilva online workshops die je kunnen helpen om min-
der GFT of tuinafval te hebben. 

Een overzicht van de workshops:

Thuiscomposteren in een notendop
Begint het bij jou ook te kriebelen om in de tuin aan de slag te gaan bij de 
eerste zonnestralen? Wist je dat compost krachtvoedsel is voor de bloe-
men, planten en bomen in je tuin? En dat je compost zelf kunt produceren 
door je groente,- fruit- en tuinresten thuis te composteren? Je tuin krijgt 
niet enkel een vitaminekuur maar je bespaart er zelfs geld en afval mee. 
En bovendien houd je de duurzame kringloop in stand. Weet je niet hoe 
je eraan begint? Wat wel en niet te composteren? Of welk systeem je best 
gebruikt? Mis dan zeker deze workshop niet.

Wanneer?
    • Dinsdag 9 maart 2021 – Online – Duur: 1,5u – Start: 20u
    • Dinsdag 16 maart 2021 – Online – Duur: 1,5u – Start: 20u
    • Dinsdag 23 maart 2021 – Online – Duur: 1,5u – Start: 20u

Grasbeheer; grasafval voorkomen en verwerken
Onze tuinen produceren tonnen grasmaaisel. Voor vele tuinbezitters 
is de opbrengst van de wekelijkse maaibeurt een bron van ongemak. 
Nochtans kan je grasmaaisel op verschillende manieren in de eigen tuin 
verwerken.  Wie wil, kan de productie van grasmaaisel aanzienlijk beper-
ken en zelfs helemaal voorkomen. Tijdens deze workshop bespreken we 
de verschillende mogelijkheden en wisselen we onze eigen ervaringen 
uit. We behandelen grasalternatieven, maaiselgebruik en oplossen van 
grote en kleine gazonproblemen.

Wanneer?
    • Dinsdag 20 april 2021 – Online – Duur: 1,5u – Start: 20u
    • Dinsdag 27 april 2021 – Online – Duur: 1,5u – Start: 20u
    • Dinsdag 4 mei 2021 – Online – Duur: 1,5u – Start: 20u
    • Dinsdag 11 mei 2021 – Online – Duur: 1,5u – Start: 20u

Urban gardening - thuiskringlopen in de stad
Natuur en tuinen duiken in onze steden tegenwoordig op de gekste plaat-
sen op: tegen de gevels van kantoorgebouwen, op daken van apparte-
menten, hangend in potten aan plafonds in restaurants, verticaal tegen 
de gevel van een huis, op verlaten achteraf-hoekjes. Ook in een stedelijke 
omgeving kunnen we de kringloop sluiten.

Wanneer?
    • Dinsdag 18 mei 2021 – Online – Duur: 1,5u – Start: 20u
    • Dinsdag 25 mei 2021 – Online – Duur: 1,5u – Start: 20u

Hoe kan je deelnemen?
De deelname is gratis, maar je moet je wel inschrijven. De plaatsen zijn 
beperkt, er kunnen maar 24 personen deelnemen aan een workshop. 
Ontdek hieronder het aanbod en schrijf je snel in.
Inschrijven kan via deze website www.ilva.be/boeiende-en-bloeiende-
onlineworkshops. 

Nog vragen?
Contacteer Ilva via infosessie@ilva.be of 053 85 85 63.

Boeiende en bloeiende online workshops
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Wij horen het graag op de (helaas digitale) inspiratieavond van donder-
dag 18 maart 2021 om 19 uur. Kom op deze avond alles te weten over het 
project ‘De Bouwdoos’ dat naar het Ruienplein komt in juli van dit jaar 
en geef ook jouw ideeën voor een ideaal heringericht plein.

Met het project de ‘Bouwdoos’ willen we het Ruienplein gedurende 1 
maand tijdelijk herinrichten en dit van 26 juni tot 30 juli 2021.

Op de inspiratieavond van 18 maart worden inwoners gevraagd om idee-
en te geven als antwoord op volgende vragen: 

•  Hoe het plein opnieuw het kloppende hart van de buurt maken?
•  Hoe het groene karakter van de Vlaamse Ardennen binnen brengen?
•  Hoe er opnieuw een bruisende 
 en gezonde ontmoetingsplek van maken?

‘De Bouwdoos’ is een project van intercommunale SOLVA, Logo Gezond+, 
avansa Vlaamse Ardennen-Dender en het Regionaal Landschap Vlaamse 
Ardennen. Dit project wordt gesubsidieerd via het Europees Landbouw-
fonds voor Plattelandsontwikkeling, Vlaanderen en de Provincie Oost-
Vlaanderen.  Met dit project zullen in de Vlaamse Ardennen 5 dorpsplei-
nen, gedurende 1 maand, een tijdelijke nieuwe invulling krijgen. Onze 
gemeente is de eerste gemeente die De Bouwdoos op bezoek krijgt.

“ Dorpspleinen vormen, ook vandaag nog, het natuurlijke hart van onze 
dorpskernen. Hoe kunnen we deze, vaak verharde en onderbenutte, plei-
nen nieuw leven inblazen? Dat is de uitdaging waar het project voor staat. 
“
Om dit tot een succes te maken is een samenwerking met jullie, inwoners, 
(jeugd)verenigingen, scholen, ondernemers ... van groot belang. Ruien 
kent een actief verenigingsleven. 

Ook deze verenigingen worden uitgenodigd om actief te participeren in 
het project. De Bouwdoos is immers een goed gevulde container vol fysiek 
materiaal zoals zit-, speel- en bouwelementen. Dit wordt ingezet om het 
plein tijdelijk hier in te richten. Een participatietraject wordt opgezet om in-
woners te betrekken, plannen uit te tekenen, activiteiten te bedenken, met 
de bouwelementen aan de slag te gaan en de herinrichting uit te voeren. 
Eventueel gaan creatievelingen, scholieren en lokale makers nog aan de 
slag om unieke stukken te maken die op het plein een plekje krijgen.

Vanuit een goede evaluatie en een verbindend slotfeest (hopelijk) zal een 
analyse worden gemaakt van de tijdelijke herinrichting om zo te komen tot 
een meer duurzaam voorstel. 
We hebben immers de ambitie om een visie uit te werken omtrent de 
herbestemming van de kerk en de kern van Ruien. Het traject Ruien 2.0. 
werd door corona uitgesteld, maar zal in het najaar opnieuw opgenomen 
worden. De Bouwdoos maakt hier deel van uit en is alvast een perfecte 
testopstelling om inzicht te krijgen in hoe het plein er in de toekomst mo-
gelijks zou kunnen uitzien.

Inspiratieavond: praktisch
 Datum: donderdag 18 maart 2021
 Locatie: online, vanuit je meest creatieve zetel.
 Uren: Start om 19 uur en einde rond 22 uur.

Inspiratieavond: inschrijven
 Inschrijven kan via de website www.kluisbergen.be/bouwdoos 
 of telefonisch via 055 23 16 21.

Ideeënbus
Kan je niet deelnemen aan de inspiratieavond? Laat dan zeker je ideeën 
achter via de ideeënbus. Er hangt er een aan de kerk in Ruien en je vindt 
een digitale bus op de website: www.kluisbergen.be/bouwdoos.

Zeg het eens: 
 hoe zou jij het Ruienplein herinrichten? 



7

Agentschap Wegen en Verkeer zal een nieuwe duiker plaatsen onder 
de Berchemweg (N8) om toekomstige overstromingen tegen te gaan.

Wat en waarom?
De aanleg van een nieuwe duiker ter hoogte van Meersbloem-Leupegem 
en de Georges Lobertstraat maakt deel uit van het Riviercontract Maarke-
beek. Heel wat maatregelen uit dit contract zijn ondertussen uitgevoerd. 
Het plaatsen van de duiker vormt samen met nog 2 andere maatregelen, 
een volgende stap in de uitvoer van het contract. 

De nieuwe duiker zal breder zijn en dieper liggen dan de huidige. Zo kan 
er meer water via deze weg richting de monding van de Maarkebeek die 
iets verderop ligt bij de Schelde. In de omgeving van de duiker liggen een 
aantal nutsleidingen die de doorgang voor het water bij hoge waterstan-
den belemmeren. Ook deze zal de VMM verplaatsen en vervangen. 
Naast het plaatsen van de duiker worden nog 2 andere maatregelen 
uitgevoerd. De stad Oudenaarde verplaatst 3 bruggen die langs de Ber-
chemweg liggen en ter hoogte van Meersbloem-Leupegem verbreedt de 
VMM de Maarkebeek. Ook met deze maatregelen moet het water via de 
Maarkebeek sneller naar de Schelde kunnen stromen zodat overstromin-
gen vermeden worden. 

Timing en impact
Van 15 februari tot 2 april vernieuwen de nutsmaatschappijen onder 
leiding van Fluvius de leidingen voor water, gas, elektriciteit en telecom-
municatie vernieuwen. Na de passage van de Ronde van Vlaanderen op 
4 april volgen de hoofdwerken op en onder de weg. Deze duren tot het 
bouwverlof van juli 2021.

15 februari tot 2 april: nutswerken
In deze periode zullen de nutsmaatschappijen hun leidingen verplaatsen, 
onder meer door een gestuurde boring onder de Maarkebeek. Het ver-
keer op de Berchemweg (N8) blijft tijdens deze werken in beide richtingen 
mogelijk, zij het beurtelings geregeld door tijdelijke verkeerslichten. Deze 
komen op het kruispunt Meersbloem-Leupegem en de Georges Lobert-
straat en zorgen ervoor dat het verkeer in beide richtingen beurtelings 
langs de werfzone kan rijden. Die werfzone bevindt zich op de Berchem-
weg tussen de Schapendries en de Georges Lobertstraat. Daar nemen de 
nutsmaatschappijen tijdens de werken 1 rijstrook in. 

Naarmate de werken vorderen kunnen de verkeerslichten binnen deze 
werfzone nog verplaatst worden. Tijdens de volledige duur van de nuts-
werken blijft het in- en uitrijden van het bedrijventerrein via Meersbloem-
Leupegem en Meersbloem-Melden mogelijk. 

Ook de Lijnbus blijft langs de Berchemweg rijden en alle haltes bedienen. 

Omleiding voor fietsers tijdens de nutswerken
Tijdens de werken van 15 februari tot 2 april voorzien we we een omlei-
ding voor fietsers via het bedrijventerrein over Meersbloem-Melden en 
Meersbloem-Leupegem.  

Afsluiten schapendries en Georges Lobertstraat 
ter hoogte van berchemweg (n8)

Om tegemoet te komen aan de bezorgdheden over sluipverkeer in de 
omgeving worden de toegangen tot de Schapendries en de Georges 
Lobertstraat op de Berchemweg (N8) afgesloten tijdens deze werken. Be-
woners en plaatselijk verkeer worden omgeleid. 

12 april tot juli 2021: werken op en onder de weg
Na de passage van de Ronde Van Vlaanderen (4 april 2021) wordt de N8 
volledig onderbroken om de nieuwe koker te kunnen aanleggen. Deze 
werken zullen tot het bouwverlof in juli 2021 duren. 
De voorbereidingen voor deze werf lopen nog maar rekening houdend 
met de bezorgdheden en ervaringen bekijken we hoe we ook deze werf 
met zo weinig mogelijk hinder voor het verkeer en voor omwonenden 
kunnen uitvoeren. We informeren u van zodra we meer nieuws hebben.
Na het bouwverlof (augustus 2021) tot het einde van dit jaar zullen de 
werken langs de Meersbloem-Leupegem (winterbed) en de Meers-
bloem-Melden (nieuwe brug) uitgevoerd worden. Deze werken kunnen 
zonder verkeershinder uitgevoerd worden. 

Vragen of dit project?
De bereikbaarheidsadviseur houdt een korte lijn met AWV en de aanne-
mer die het project zal uitvoeren en zorgt zo voor een snel antwoord op 
je vraag.

Contact Bereikbaarheidsadviseur
Telefoon 0476 72 22 57
E-mail bereikbaar.ovl@wegenenverkeer.be

Werken op de Berchemweg
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Maaltijdbedeling aan huis 
Kun je (tijdelijk) niet meer zelf voor je maaltijden zorgen wegens invali-
diteit, ziekte of andere redenen? Dan kun je een beroep doen op maal-
tijdbedeling aan huis.

Algemene info
De maaltijden worden bezorgd door Medirest 
en dit van maandag tot en met zondag.
Een maaltijd bestaat uit, soep - hoofdgerecht - dessert.

Voorwaarden
    • Je woont in Kluisbergen
    • Je bent gepensioneerd of mindervalide

Ook andere geïnteresseerden kunnen ook op deze dienst beroep doen 
maar genieten niet van het voordeeltarief.

Je krijgt de maaltijden aan huis geleverd na een sociaal 
onderzoek ter plaatse.

Tarieven
Voordeeltarief: tussen € 3,50 en € 6,60 per maaltijd.
Tarief Medirest: € 8,50 per maaltijd.

Contact
Voor meer info over deze dienst kan je telefonisch contact opnemen met 
Eveline Verstraete via 055 23 16 37 (van maandag tot en met vrijdag tussen 
8 en 13.30 uur).

Mensen die niet in aanmerking komen voor het voordeeltarief, maar die 
toch beroep willen doen op deze dienst, kunnen rechtstreeks contact op-
nemen met Medirest via 055 46 06 90.

Een ode aan Kluisbergen: 
 de winnaars van gedichtendag
Via Facebook werd opgeroepen om deel te ne-
men aan een gedichtenwedstrijd naar aanlei-
ding van de gedichtendag. 
En dit zijn de winnaars:

    • Chloë De Ruyck
    • Inge De Bels
    • Amelie Tas
    • Bjorn Coussement
    • Shauni De smet

Proficiat! Zijn wonnen een unieke Kluisbergense 
Dopper-fles.

De winnende gedichten
Van Chloë De Ruyck
Hier wordt gesproken
Woorden kruisen
Buren onder elkaar.
Vergezichten tot rust
Stress geblust
Natuur en mens verenigd
De warmte wordt gevoeld.
Niet geboren en toch
Kluisbergen
Het bergt mijn kluis
Mijn thuis
O.

Van Inge De Bels
De liefdevolle droom.
De gemeente stond bekend
voor de liefde onder elkaar
het leek net een sprookje maar was het echt 
waar?
De wekker gaat.... was dit een droom?
Kijk naar buiten zegt een stem daar in dat mooie 
Kluisbergen begint het pas die mooie droom is 
opeens een plaats waar je kan genieten van al-
les zelf rustig  onder een boom.

Van Amelie Tas
Een ode aan Kluisbergen
Wanneer de donkere duisternis fluistert
Wanneer er naar de sluwe stemmen wordt ge-
luisterd
Wanneer het groeiende gemis groter wordt
Wanneer het liefdevolle leven door de oneerlijke 
werd ingekort
Wanneer het vluchtende vertrouwen is ge-
schonden
Wanneer de wankelende wilskrachten het niet 
meer aankonden
Dan vlucht ik naar die geliefde gemeente vol 
rust
En word ik door haar onschatbare schoonheid 
wakker gekust
Op zo’n moment stopt de gillende chaos om me 
heen
En ben ik in die woedende wereld niet meer al-
leen

Van Bjorn Coussement
Als een romanticus zonder verdriet,
Als een leven zonder dromen,
Als een zanger zonder lied,
Of een bos zonder bomen.
Hoe ik me voel zonder jou.
Laten we samenblijven.

Van Shauni De smet
Ode aan Kluisbergen,
Reeds 5, bijna 6 jaar weten wij hier in Kluisber-
gen te vertoeven.
En OH ja hier valt heel wat te proeven. 
Berchem bruist,
Zulzeekse feesten,
Ruiense feeste,
Dorpsfeesten Kwaremont… 

Valt het op, Kluisbergen houdt van bruisende 
feesten !
Dit jaar vieren we 50 jaar Kluisbergen 
In Kluisbergen is het heerlijk wonen tussen alle 
heuvels en bomen, die ervoor zorgen dat je hier 
even echt kan wegdromen. 

In Kluisbergen is het heerlijk sporten voor jong 
en oud, op Spoorlijn 85 is dit een echte work-out.
In Kluisbergen zitten pareltjes van handelaars, 
stuk voor stuk unieke mensen met heel wat dro-
men en wensen. Shop lokaal en draag bij tot 
ieders verhaal. Nood aan wat cultuur? In thea-
terzaal de Brug vindt je voor ieder een cultureel 
avontuur.
Ik ben er steevast van overtuigd…

Kluisbergen leeft
(nog lang en gelukkig)



9

Een BOOST 
voor meer bos in Oost-Vlaanderen

Vlaanderen is één van de bosarmste regio's van Europa. Er is dan ook 
dringend nood aan bijkomende inspanningen om bosuitbreiding te re-
aliseren. Met BOOST willen we particuliere bebossers in Oost-Vlaan-
deren extra aanmoedigen door een toelage toe te kennen aan bosui-
tbreidingsprojecten op private gronden. Hiermee willen we een deel 
van het grondwaardeverlies bij bebossing vergoeden. BOOST is een 
samenwerkingsverband tussen de 3 Oost-Vlaamse Bosgroepen.

Voor wie is BOOST?
Alle particulieren of privaatrechtelijke rechtspersonen die hun grond in 
Oost-Vlaanderen willen bebossen, kunnen aanspraak maken op een toe-
lage van BOOST.

Welke gronden komen in aanmerking?
Bosgroepen Oost-Vlaanderen trekt resoluut de kaart van effectieve bos-
uitbreiding, dus boscompensatiedossiers kunnen niet rekenen op een 
toelage vanuit BOOST.

Bovendien vinden we het belangrijk om bosuitbreiding te realiseren op 
beleidsmatig gedragen locaties. In onze dichtbevolkte provincie vormt de 
verdeling van onze schaarse ruimte een grote uitdaging, dus de ruim-
telijke inplanning van nieuwe bossen wordt best doordacht aangepakt. 
Daarom eerst even een grondige blik op de kaart werpen.

Alle gronden komen in aanmerking voor een BOOST-toelage, met uitzon-
dering van volgende bestemmingen volgens het gewestplan of de gel-
dende plannen van aanleg of ruimtelijke uitvoeringsplannen:

    • Agrarisch gebied binnen het Herbevestigd Agrarisch Gebied (HAG)
    • Agrarisch gebied vastgesteld in ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP)
    • Woongebied
    • Industriegebied

Wat zijn de basisvoorwaarden?
Op het moment van de aanvraag mag er nog geen bos aanwezig of aan-
geplant zijn op de grond.

De te bebossen oppervlakte bedraagt minimaal 0,5 ha. Deze minimum-
oppervlakte wordt verlaagd tot 0,25 ha als de bebossing aansluit bij 
bestaand bos en dient als bosrandontwikkeling. De oppervlakte kan be-
staan uit ruimtelijk gescheiden deeloppervlaktes van minimaal 0,1 ha, op 
voorwaarde dat die binnen een straal van 1 kilometer van elkaar liggen.
De grond moet binnen de 12 maanden bebosbaar zijn en mag niet aan-
gekocht zijn met aankoopsubsidies of andere overheidsmiddelen. Uiter-
aard moet de bebossing ook vergund zijn.
De bebossing dient te gebeuren met inheemse soorten, of met cultuurpo-
pulier gecombineerd met inheemse soorten.

Hoeveel bedraagt de toelage?
De toelage bedraagt 2 €/m² (of 20 000 €/ha).
De BOOST-toelage (2 €/m²) mag gecumuleerd worden met de bestaan-
de subsidie bebossing van de Vlaamse overheid (0,54 €/m²).
De BOOST-toelage mag niet gecumuleerd worden met middelen afkom-
stig van ontbossingen. Ook voor gronden die (gedeeltelijk) aangekocht 
werden met aankoopsubsidies of andere overheidsmiddelen kan geen 
toelage van BOOST verkregen worden.

Dien je project in!
Het hele jaar door kan je een aanvraag indienen, maar op 30 april ver-
loopt de indienperiode van het lopende jaar. Uiteraard kan je rekenen op 
de steun van jouw Bosgroep om je dossier voor te bereiden.

Je kan het aanvraagformulier downloaden via www.bosgroepen.be/
boost. 

Daarna zullen alle ontvankelijke aanvragen anoniem beoordeeld wor-
den door een deskundige en onpartijdige jury. Zaken zoals de ruimtelijke 
inpasbaarheid van het perceel, het recreatief medegebruik en de eco-
nomische en ecologische doelstellingen zullen bekeken worden bij de 
beoordeling.

Op basis van de jurybeoordeling en het beschikbare budget beslist het 
bestuurscomité van BOOST over de betoelaging van de projecten. Tegen 
eind juli ontvangen alle projectindieners een bericht of hun toelage al dan 
niet toegekend wordt.

Meer info
Alle spelregels van BOOST kan je lezen in ons Toelagereglement. Op www.
bosgroepen.be/bebossen vind je een duidelijk overzicht van alle stappen 
die nodig zijn om jouw bosdroom te helpen realiseren. Contacteer gerust 
jouw Bosgroep als je je grond wil bebossen! 

Contact: bosgroepen@oost-vlaanderen.be
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Nieuws van 
GBS De Start

twee scholen 
één team
één visie

Ventileren kan je leren

Om besmettingen van het coronavirus zoveel als mogelijk te gaan, moe-
ten klaslokalen goed worden verlucht. In een goed verlucht klaslokaal 
is het veiliger vertoeven. Daarom stelde ons schoolbestuur een aantal 
CO2-meters ter beschikking. Hiermee kunnen we het CO2-gehalte me-
ten en ingrijpen wanneer het nodig is. We willen van hieruit dan ook het 
gemeentebestuur van Kluisbergen bedanken voor de meetapparatuur. 
Verder blijven we met z’n allen ons beste beentje voorzetten om de coro-
namaatregelen te respecteren. We danken dan ook iedereen om dit nog 
vol te houden zolang het nodig is.

Project gamen

In het 6de leerjaar werkten de kinderen het project gamen uit aan de 
hand van het lessenpakket ‘Vlucht naar Avator’. 
Er werd onder andere gepolst naar hoeveel tijd kinderen bezig zijn met 
gamen. Het viel op dat sommige kinderen best wel veel tijd hiermee door-
brengen en dat er thuis niet echt afspraken over zijn. Daarnaast bekeken 
de kinderen ook welke verschillende soorten games er zijn en tenslotte 
werden ze uitgedaagd om zelf ook een game te ontwerpen.
Bedoeling is om de kennis, het inzicht en de vaardigheden van de leer-
lingen te versterken zodat ze op een verantwoorde manier leren omgaan 
met gamen. We zullen daar dan ook regelmatig op terug keren om na te 
gaan of onze kinderen hun vrije tijd gevarieerd invullen.

Stip-it 

Uit onderzoek blijkt dat 1 kind op 6 in Vlaanderen gepest wordt tijdens hun 
jeugd. Eén kind op dertig heeft er dagelijks mee te maken. (Cyber)pesten 
blijft tot op de dag van vandaag een hardnekkig probleem. 

Hoog tijd om dit met de kinderen wat meer in detail te bekijken tijdens de 
Vlaamse week tegen pesten. We werkten een project uit en gingen ak-
koord met de 4 afspraken van STIP-IT. STIP-IT staat voor Samen tegen 
iemand pesten. Als afsluiter van de week dansten we met z’n allen op het 
STIP-IT lied.

Maar het werk is niet af. We blijven inzetten op een warm en veilig school-
klimaat om er voor te zorgen dat elk kind zich goed voelt op onze scholen. 

Nu onze Opendeurdagen niet kunnen doorgaan, willen we jullie wel de 
kans geven om onze scholen te bezoeken. Ben je nog op zoek naar een 
school voor je kleine kapoen, maak dan gauw een afspraak met de direc-
teur van de school van je keuze en we staan klaar voor een persoonlijke 
rondleiding.

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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Ouders die op zoek zijn naar kinderopvang kunnen terecht in één cen-
traal en neutraal info- en ondersteuningspunt: de Kinderopvangwijzer. 

Via de website Kinderopvangwijzer krijg je een volledig overzicht van alle 
kinderopvanginitiatieven per gemeente en kan je een aanvraag indie-
nen bij de gepaste en beschikbare opvanginitiatieven.

Hoe werkt het? 
•  Surf naar www.kinderopvangwijzer.be
•  Selecteer de provincie en vervolgens 
 de gemeente waar je opvang zoekt
•  Verfijn je zoekopdracht
•  Stuur je aanvraag naar de opvanginitiatieven die voldoen 
 aan je vraag

Wil je meer info? Contacteer de Jeugddienst 
via jeugddienst@kluisbergen.be of 055 23 16 10.

• Ben je graag bezig met kinderen?
• Ben je sociaal?
• Heb je verantwoordelijkheidszin?
• Wil je een leuke en gevarieerde bijverdienste? 
• Ben je 15 jaar of ouder?
• Ben je vrij in de krokus-, paas- of zomervakantie?

Stuur dan vlug een mailtje naar jeugd@kluisbergen.be 
of bel 055 23 16 32.

Voor onze vakantiewerking zijn we op zoek naar nieuwe animatoren 
om alle kinderen een leuke vakantie te bezorgen.

Wat bieden wij jou: 
• Een mooie verloning naargelang verantwoordelijkheid. 
• Een gratis animatorcursus indien gewenst. 
• In mei organiseren we een infosessie voor alle nieuwe 
 animatoren waar je ook de andere animatoren even leert kennen. 
• Een vrije keuze wanneer, waar en welke leeftijd je wil begeleiden. 
• Een leuke vakantie samen met de andere animatoren.

Gezocht:
enthousiaste animatoren

Tijdens de paas- en zomervakantie staan er weer heel wat leuke 
activiteiten en kampen op het programma. Inschrijven kon vanaf 1 
maart voor Kluisbergenaren en 2 maart voor niet- Kluisbergenaren 
via reservaties.kluisbergen.be. 

Is er geen plaats meer? Schrijf je dan zeker in op de wachtlijst. Wij 
proberen extra capaciteit te voorzien om alle kinderen een plaatsje 
te geven. 

Info over data, locatie, kostprijs …  is terug te vinden via www.kluis-
bergen.be.

Sociaal tarief

Wij voorzien ook een sociaal tarief voor families die recht hebben op 
een verhoogde tegemoetkoming bij de mutualiteit. Hierbij kan u een 
korting krijgen van 50% op de inschrijvingsprijs. Om dit te kunnen toe-
passen, dient u contact op te nemen met de Jeugddienst.  
Voor meer info omtrent de voorwaarden of de aanvraag voor deze 
verhoogde tegemoetkoming kan u terecht bij uw mutualiteit. 

Info 
vakantiewerking

Kinderopvangwijzer
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Elk jaar maakt de VDAB een lijst op met de knelpuntberoepen. Dit jaar 
is de job 'kinderbegeleider' hierin opgenomen. 

Deze erkenning is er voor 2 jaar en brengt heel wat voordelen met 
zich mee voor een kandidaat die op heden werkloos is en op zoek is 
naar een nieuwe uitdaging in de kinderopvangsector. 

Wie komt hiervoor in aanmerking? 
De kandidaat moet voltijds werkzoekende zijn. Dit betekent dat de 
kandidaat 1 dag werkzoekende moet zijn en een dossier lopende 
heeft bij de VDAB. 

De voorwaarden
    • De kandidaat kinderbegeleider is werkzoekend
    • Tijdelijk werkloos
    • Ontvangt een ontslagvergoeding of
    • Zit in een opzegperiode 

Dan kan de werkzoekende met een VDAB-opleidingscontract een 
opleiding volgen met bijhorende voordelen. De werkzoekende krijgt:
    • een uitkering van de RVA;
    • er is terugbetaling van het inschrijvingsgeld;
    • gratis kinderopvang;
    • terugbetaling van vervoersonkosten.

Meer info vind je op de website 
www.vdab.be/erkende-opleiding/voordelen.

Kinderbegeleider 
erkend als knelpuntberoep

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 

We houden allemaal van een aantrekkelijke buurt. Leegstaande pan-
den en panden in een verwaarloosde staat horen daar niet in thuis.

Het gemeentebestuur wil leegstaande en verwaarloosde panden nieuw 
leven in blazen. Hiervoor wordt er sinds begin dit jaar een register bijge-
houden van zowel van de leegstaande als van de verwaarloosde wonin-
gen en gebouwen. De bedoeling van dit register is de panden in kaart 
te brengen en enerzijds heropwaardering van de panden in de hand te 
werken en anderzijds ze te activeren zodat zij opnieuw voor bewoning 
kunnen gebruikt worden.

Vanaf midden maart zullen de brieven voor opname in de registers ver-
stuurd worden naar de eigenaars van deze panden.

De gemeenteraad heeft eind 2020 het belastingsreglement hierover 
goedgekeurd. Eigenaars van panden die op de inventaris ‘verwaarlozing’ 
terecht komen, zullen dus mogelijks een belasting moeten betalen. Op 
die manier wil de gemeente in zetten op aantrekkelijke buurten en op het 
creëren van voldoende woongelegenheid in de gemeente.

Meer info vind je op www.kluisbergen.be/wonen-en-verbouwen/leeg-
stand-en-verwaarlozing. 

Leegstand in Kluisbergen
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Bibliotheeknieuws
Jeugdboekenmaand: Lezen is een feest!
Maart is Jeugdboekenmaand, want lezen is een feest! Wat is jouw feest-
boek? Surf naar www.jeugdboekenmaand.be en stuur een feestelijke foto 
of een vrolijke filmpje van jou en je lievelingsboek door, en maak kans 
op mooie prijzen! We verloten een heleboel boekenpakketten en twee 
deelnemers winnen een bezoek van twee Jeugdboekenmaand-ambas-
sadeurs aan hun school of bibliotheek

Mijn Bibliotheek
Ken je de handige voordelen van Mijn Bibliotheek al? Alle bibliotheekle-
den kunnen op onze site kluisbergen.bibliotheek.be een account op Mijn 
Bibliotheek aanmaken. Zo behoud je altijd het overzicht van je ontleende 
materialen, de vervaltermijnen en je eventueel openstaande kosten. Bo-
vendien kan je in Mijn Bibliotheek zelf je boeken verlengen of uitgeleende 
titels reserveren. Zeker doen dus!

Al eens een e-boek geprobeerd?
We herinneren er graag even aan dat het sinds vorig september mo-
gelijk is om e-boeken te lenen op je eigen toestel via cloudLibrary. Je 
kan 2 e-boeken tegelijk lenen voor 6 weken. Als de uitleentermijn afloopt, 
verdwijnen de e-boeken vanzelf van je toestel, dus over boetes hoef je je 
geen zorgen te maken. Je kan ook tot 2 e-boeken reserveren die je graag 
nog wil lezen.

De e-boeken zijn beschikbaar op tablet, smartphone, computer en de 
meest courante e-readers zoals Kobo en Tolino. 
De e-boekendienst werkt met het platform cloudLibrary. Dit is erg ge-
bruiksvriendelijk, zodat jong en oud, digitaal vaardig en digibeet er vlot 
mee aan de slag kunnen. In cloudLibrary zie je welke e-boeken je kan 
lenen of reserveren. Met één muisklik zet je e-boeken op je leesplankje 
en start je met lezen. 

Het gaat voornamelijk om Nederlandstalige boeken en een beperkt aan-
bod Engelstalige werken. De collectie richt zich tot volwassen leners en 
bevat vlot leesbare fictie, literaire en populaire romans, maar ook toe-
gankelijke non-fictie. De meerderheid van Vlaamse uitgevers zet haar 
schouders onder het platform. Je vindt er boeken van onder meer Arnon 
Grunberg, Kris Van Steenberge, Stefan Brijs, Luc Deflo, Pieter Aspe, Per 
Olov Enquist, Nicci French, Rudi Vranckx, Bart Aerts, Josje Huisman, Pas-
cale Naessens en nog veel meer.

Opgelet: boetes worden weer aangerekend
Omwille van de uitzonderlijke corona-omstandigheden hebben we ge-
ruime tijd geen boetes, leengelden of reservatiekosten aangerekend. 
Vanaf nu gelden in de bib echter weer de gebruikelijke tarieven. Nieuw is 
dat je nu ook, en zelfs bij voorkeur, met bancontact kan betalen.

In deze nieuwe rubriek willen we regelmatig terugblikken op markante 
persoonlijkheden, memorabele gebeurtenissen en tot de verbeelding 
sprekende plekken uit het verleden van onze gemeente. Op deze foto zien 
we Marie Vindevoghel, burgemeester van Zulzeke van 1933 tot 1947 (met 
een onderbreking tijdens de oorlogsjaren). 

In die tijd was een vrouwelijke burgemeester uiteraard nog zeer uitzon-
derlijk, maar daar liet deze kranige Meldense, die getrouwd was met de 
Zulzeekse rentenier Germain Willems, zich niet door afschrikken. De foto 
is wellicht genomen op de inhuldiging van pastoor Joseph Regibo (links 
op de foto) in 1938.

Samen met heel wat ander mooi beeldmateriaal kwam deze foto in het 
bezit van Erfdeel Kluisbergen via Martine en Christine Matthys, kleindoch-
ters van Marie Vindevoghel en tevens verwant aan pastoor Regibo. 

Zo beschikken we nu ook over een unieke geluidsopname uit 1963, met 
twee toespraken ter gelegenheid van het 25-jarig priesterjubileum van 
E.H. Regibo. Eén toespraak is van burgemeester Honoré Maes, de andere 
van een kind dat we nog hopen te identificeren. Als je denkt ons hier-
mee te kunnen helpen, neem dan zeker contact op met bibliothecaris Bert 
Dekimpe (055 23 16 57, bert.dekimpe@kluisbergen.be)

Uit de oude doos: 
 Twee markante 
 persoonlijkheden uit Zulzeke
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Voorlopig nog geen vrolijk nieuws 
 uit de culturele sector 
Helaas brengen we opnieuw minder leuk nieuws: theaterzaal De Brug 
zal al zeker gesloten blijven tot en met 18 april. Dit wil zeggen dat vol-
gende voorstellingen uitgesteld worden naar een latere datum:

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.

We hopen snel nieuwe data te kunnen prikken met de artiesten, zodat we 
ze vlug kunnen ontvangen in Kluisbergen. We houden jullie op de hoogte!
Bedankt voor het begrip en hopelijk tot snel in onze prachtige theaterzaal! 
Ondertussen nood aan cultuur? Dan hebben wij nog tips!

•  Het initiatief ‘PODIUM 19’ is een nieuwe pop-up cultuurzender die een 
veelzijdig aanbod aan concerten, muziektheater en dansvoorstellin-
gen tot in uw huiskamer brengt. Genieten van een optreden van Arno 
vanuit je luie zetel? Het kan dus! 

 Deze zender kan u zien op kanaal 19 van Proximus Pickx, kanaal 99 
van Telenet TV of kanaal 20 van Orange TV. Daarnaast kan u de voor-
stellingen ook herbekijken via de website en app van VRT NU…

•  Of kijk ’s avonds naar de Toots Sessies op Canvas en geniet van een 
mooie portie muziek en comedy…

• Een museumbezoek behoort ook tot de mogelijkheden: sta oog in oog 
met de prachtige collecties die België te bieden heeft.

De school- en familievoorstelling ‘WOLF’ 
van Fabriek Artistiek die zou doorgaan op 5 maart

Het optreden van Geert Verdickt van BUURMAN dat zou 
doorgaan op 10 april

De optredens van PINGPONGCLUB 
en The Radar Station die zouden 
doorgaan op 19 maart
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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 
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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




