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Oproep
'held van de 

maand'
Elke maand willen we een Kluisbergenaar in de kijker zetten. Iemand die, 
om welke reden of op welke manier dan ook, het verschil heeft gemaakt. 

Wil je dus je schooljuf, je voetbaltrainer, je buur of je thuisverpleger eens in 
de kijker zetten? Laat het ons dan weten. Wij reserveren alvast een plaats-
je in het volgend infoblad.

Je kan iemand nomineren via www.kluisbergen.be/heldvandemaand.

Bedanking
voedselbank

Het gemeentebestuur wenst via deze weg alle handelaars te bedanken 
die de voorbije periode voedsel schonken aan de voedselbank. 

Dankzij jullie kunnen wij elke twee weken tientallen gezinnen gelukkig 
maken. Een hele grote ‘dikke merci’!
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Coranabon
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 heb jij, en al jouw gezinsleden, 
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 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.

Een overzicht: 
A.E.S. Services
AMable Nails & Beauty
Apotheek Browaeys
Apotheek Greet Vanmeirhaeghe
AVEVE Kluisbergen
Beauty Anja – Wellness Lava
’t Boswachtershuisje
China Garden II
D’Huyvetter
De Verscentrale
Depriester Deco-Rent
Dranken Meurez
Ellen De Wolf – gezondheidscoach
Ellen Vanmalderen - medische pedicure

Fietsen Andy
Fietsen Jowan
Fitnesscenter Body Gym
Frietlounge
Greet Vanmeirhaeghe - apotheek
In De Vismijn
Ine Wannijn – osteopaat
Kok aan huis
Kookhai
La Sablière
Leonidas
’t Molentje
Nona’s ID

’t Palet
Proxy Delhaize
Slagerij Kurt
Slagerij Vande Walle
Stijn Streuvels
Tuinmachines Deraedt
Valérie Lingerie
Vanilla Fashion

Wens je als handelaar hieraan deel te 
nemen, laat het ons dan weten  
via info@kluisbergen.be. 

Deelnemende handelaars
De Coronabonnen kunnen enkel gebruikt worden bij de deelnemende handelszaken. 
Intussen tekenden al heel wat Kluisbergense handelaars hierop in. 

Autodelen
Wist je dat een auto delen heel gemakkelijk is? Je heb altijd een - elek-
trische - topwagen ter beschikking. En je hoeft je nooit zorgen te maken 
over de kosten voor aankoop, verzekering en onderhoud. Je kan jouw ritten 
eenvoudig reserveren via de app. Een auto hoef je niet te bezitten, om er 
ten volle van te genieten. 

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

 = heel gemakkelijk 
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De vaccinatiecampagne tegen COVID-19 draait op volle toeren. Een pak 
mensen kregen intussen al een vaccin. Ongetwijfeld heb je hierover nog 
vragen. Wij lijsten alvast de meeste gestelde eens op:

Waarom is je laten vaccineren belangrijk?
Vaccinatie is onze belangrijkste troef om de COVID-19-pandemie achter 
ons te laten. Om terug gewoon met vrienden je verjaardag te vieren, je 
(groot)ouders te knuffelen, op café of restaurant te gaan, of naar een con-
cert of het voetbalstadion. Vaccinatie kan voorkomen dat je ernstig ziek 
wordt en levens redden. Heel belangrijk dus om je te laten inenten. Niet 
voor jezelf alleen, maar ook voor elkaar. Zodat we stukje bij beetje weer 
ons oude leven kunnen oppikken. Pas als meer dan 70% van de bevolking 
is gevaccineerd, zullen we weer controle hebben over het virus en de ver-
spreiding ervan.

Is het vaccin wel veilig?
Ja. Omdat iedereen uit de vaccinatiewereld voorrang geeft aan de ontwik-
keling van deze vaccins, zijn er heel wat jaren gewonnen. Zonder hierbij te 
moeten inboeten aan de kwaliteit van de studies en de veiligheid van de 
vaccins. Zoals bij elk vaccin kunnen er tijdelijke ongemakken optreden, zo-
als een grieperig gevoel, maar wees gerust: de coronavaccins zijn veilig.

Hoeveel kost de vaccinatie?
Niets. De vaccinatie tegen COVID-19 is gratis voor elke burger.

Waar kan ik terecht voor mijn vaccin?
In de Eerstelijnszone Vlaamse Ardennen, bestaande uit Gavere, Kruisem, 
Oudenaarde, Zwalm, Horebeke, Maarkedal, Kluisbergen, Wortegem-Pete-
gem en Ronse komen 2 vaccinatiecentra. Een in de Qubus in Oudenaarde 
en een in het COC in Ronse.

De Kluisbergenaren zullen gevaccineerd worden in het COC in Ronse 
(Nieuwebrugstraat 2, 9600 Ronse). Meer info over het vaccinatiecen-
trum vind je op www.vaccinatievlaamseardennen.be.

Kwetsbare personen en personen die zich omwille van medische redenen 
niet kunnen verplaatsen naar het vaccinatiecentrum zullen thuis gevac-
cineerd worden.

Hoe weet ik wanneer het aan mij is?
Wanneer het zover is, krijg je een uitnodiging om je te laten vaccineren. 
Deze uitnodiging zal je ontvangen via sms, brief en eventueel e-mail. 
Hierbij krijg je de optie om te bevestigen, te weigeren of de afspraak te 
verplaatsen.

Wanneer ben ik aan de beurt?
Omdat er niet meteen voor iedereen een vaccin beschikbaar is, wordt er 
gewerkt met een aantal voorrangsgroepen. Die groepen worden onder-
verdeeld in 3 fases:

Fase 1: Woonzorgcentra en zorgpersoneel (januari – februari)
• In de eerste fase zullen de bewoners en het personeel van woonzorg-

centra aan de beurt komen.
• Na de woonzorgcentra komen de andere collectieve zorginstellingen 

en hun vrijwilligers aan bod. 
• Vervolgens is het aan de zorgmedewerkers van de ziekenhuizen en de 

eerstelijnsgezondheidszorg.
• Daarna komt het niet-medisch personeel van de ziekenhuizen en de 

zorginstellingen aan de beurt.

Fase 2: 65-plussers, risicopatiënten en essentiële beroepen 
 (maart – april)
 • In de tweede fase komen alle 65-plussers aan de beurt.
 • Daarop volgen de mensen met onderliggende  

 gezondheidsproblemen.
 • Ook mensen met essentiële beroepen komen aan de beurt (bv.  

 brandweer en politie). Wie dat precies zijn, moet nog worden  
 bepaald.

Fase 3: de rest van de bevolking (vanaf juni)
 • In de derde fase, wanneer er veel vaccins geleverd zijn, komt de rest 

 van de volwassen bevolking aan de beurt.

Kan ik helpen?
Jazeker! Alle hulp is welkom, want om de 2 vaccinatiecentra in de Vlaamse 
Ardennen (Ronse en Oudenaarde) te bemannen, zijn er heel wat vrijwil-
ligers nodig. We zoeken zowel mensen met een medische achtergrond als 
mensen die kunnen helpen met administratie, onthaal en toezicht.
Voel jij je geroepen? En wil je als vrijwilliger een handje toesteken in een 
vaccinatiecentrum? 
Vul dan het formulier in op www.vaccinatievlaamseardennen.be. 

Let op!
Ook als je gevaccineerd bent moet je de coronamaatregelen nog steeds 
strikt naleven. Pas als meer dan 70% van de bevolking is gevaccineerd, 
zullen we weer controle hebben over het virus en de verspreiding ervan.

Meer info
Heb je nog vragen over het vaccin of over de vaccinatiecampagne? Surf 
dan kan www.kluisbergen.be/vaccinatie.

Coronavaccinatie
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Het vuurkorfje is meer dan ooit razend populair. Coronaproof samen-
komen kan enkel buiten en met dit weer is een vuurtje stoken extra ge-
zellig. Maar let op, dat kan niet zomaar. De Vlaamse milieuwetgeving 
(Vlarem) is duidelijk: afval verbranden in open lucht is voor iedereen 
verboden. 

Het verbod geldt niet alleen voor het verbranden van papier, plastic, piep-
schuim, autobanden en andere rommel, maar ook voor het verbranden 
van biomassa-afval zoals gft, houtafval en groenresten. De milieuwet-
geving voorziet wel enkele specifieke uitzonderingen. Enkel in volgende 
gevallen is verbranding in open lucht nog toegelaten:

• het maken van vuur in open lucht in bos- en natuurgebieden, als be-
heermaatregel wanneer afvoer of verwerking ter plaatse van het bio-
massa-afval niet mogelijk is. Die activiteit mag pas plaatsvinden als 
de gemeentelijke overheid schriftelijke toestemming heeft gegeven of 
als die activiteit als beheermaatregel is opgenomen in een goedge-
keurd beheerplan of vergund door het Agentschap voor Natuur en Bos 
zoals voorzien in het Bosdecreet en het decreet Natuurbehoud;

• de verbranding in open lucht van plantaardige afvalstoffen die af-
komstig zijn van eigen bedrijfslandbouwkundige werkzaamheden, als 
afvoer of verwerking ter plaatse van het biomassa-afval niet mogelijk 
is;

• de verbranding in open lucht van plantaardige afvalstoffen die afkom-
stig zijn van het onderhoud van landschapselementen, als afvoer of 
verwerking ter plaatse van het biomassa-afval niet mogelijk is;

• de verbranding in open lucht van plantaardige afvalstoffen als dat 
vanuit fytosanitair oogpunt noodzakelijk is;

• het verbranden van droog onbehandeld hout bij het maken van een 
kampvuur;

• het verbranden van droog onbehandeld hout of een vaste fossiele 
brandstof in een sfeerverwarmer;

• het verbranden van dierlijk afval, in overeenstemming met de bepalin-
gen, vermeld in artikel 6 van het besluit van de Vlaamse Regering van 
21 juni 2013 betreffende dierlijke bijproducten en afgewerkte produc-
ten. Die activiteit mag pas plaatsvinden met schriftelijke toestemming 
van de toezichthouder;

• het verbranden van droog brandbaar materiaal, met uitzondering van 
afvalstoffen, droog onbehandeld hout en onversierde kerstbomen 
in het kader van folkloristische evenementen. Die activiteit mag pas 
plaatsvinden als de gemeentelijke overheid schriftelijke toestemming 
heeft gegeven en de activiteit op een afstand van meer dan 100 meter 
van bewoning plaatsvindt;

• de verbranding in open lucht, met uitzondering van afvalstoffen, in het 
kader van blusoefeningen, uitgevoerd door de brandweer van een 
gemeente, regio of bedrijf of door de civiele bescherming.

Vaccinatiestrategie 2021

Alval verbranden
 verboden
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Vanaf 5 april ruilen we de gele zakken in voor grijze containers met chip. 
Een systeem waarbij we betalen per kilogram afval. En dat geldt vanaf 
dan ook voor je GFT-afval. 

"Maar hoe verloopt de betaling dan?" Wel, alles verloopt via je ‘afvalre-
kening’ (ook je betalingen in het recyclagepark). Een afvalrekening is een 
rekening waar je vooraf een bepaald bedrag op stort dat gebruikt wordt 
om je betalingen te regelen. 

Net zoals bij andere dienstverleningen, zoals gas en elektriciteit, wordt je 
dus gevraagd om een voorschot te betalen. Bij de opstart krijgt elk gezin 
een betalingsuitnodiging. De betaling kan je makkelijk online of via je bank 
laten uitvoeren.

Als startbedrag op je afvalrekening stelt Ilva een bedrag van 35 euro voor. 
Iedere keer je gebruikt maakt van een betalende dienst, gaat het bedrag 
automatisch van je afvalrekening af.

Betalende diensten:
 • leegmaken restcontainer
 • leegmaken GFT-container
 • bezoek aan het recyclagepark
 • inzameling aan huis van grofvuil
 • inzameling aan huis van snoeiafval

Zakt je saldo onder 12,50 euro, dan stuurt Ilva een betalingsuitnodiging, 
zodat je je afvalrekening tijdig kan aanzuiveren. Zakt je saldo onder 0 
euro? Je ontvangt opnieuw een bericht. Je krijgt dan even de tijd om je 
saldo aan te zuiveren.

 Heb je niet betaald na de betalingstermijn? Dan maakt Ilva je containers 
niet langer leeg en kan je geen inzameling aan huis van grofvuil of snoei-
afval meer aanvragen. Opgelet! De betalingstermijn geldt niet voor de 
toegang tot het recyclagepark. Van zodra je saldo onder 0 euro komt, heb 
je geen toegang meer tot het recyclagepark. Wil je toch toegang? Dan kan 
je je schuld aan de zuil op het recyclagepark betalen.

Mijn ILvA: saldo en verbruik raadplegen
Je kan je saldo en verbruik gemakkelijk raadplegen via je Mijn ILvA ac-
count. Je moet je wel eerst even registreren. Hiervoor heb je de gegevens 
van de referentiepersoon (gezinshoofd) van je gezin nodig. Registreren 
doe je hier.

Heb je geen toegang tot internet? Dan zal je via de betalingsuitnodigingen 
ook je afvalgegevens en je saldo kunnen raadplegen.

Heb je nog vragen? Of wens je meer info? Surf dan naar www.ilva.be/ge-
wogendiftar of bel naar 0800 98 002.

Hoe betaal je binnenkort 
voor je afval? 

Op 17 mei 2019 heeft de Vlaamse Regering de startnota en de proce-
snota over het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Rond Ronse’ 
goedgekeurd. De inspraakreacties werden verwerkt in een scopingnota 
die voorgelegd werd aan het publiek voor inspraak. Het standpunt van 
het gemeentebestuur over de eerste scopingnota is terug te vinden via 
www.kluisbergen.be/rondronse.  

De inspraakreacties op de scopingnota zijn nu verwerkt en de nota werd 
aangepast. Dit heeft geresulteerd in een tweede scopingnota. Over deze 
scopingnota 2 wordt de bevolking nu geraadpleegd tot 12 maart 2021. De 
scoping- en procesnota en alle informatie over de raadpleging vind je op 
www.rondronse.be. 

De scopingnota 2 ligt tijdens de raadpleging ook ter inzage op de dienst 
Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Milieu (Berchemweg 55A). Gezien 
de coronamaatregelen is het noodzakelijk om eerst een afspraak te ma-
ken. Mail hiervoor naar stedenbouw@kluisbergen.be of bel naar 055 23 
16 44.

De reacties kunnen worden ingediend tot uiterlijk vrijdag 12 maart 2021 via 
de website grups.omgeving.vlaanderen.be. 

Reageren kan ook per brief. Overhandig je brief tegen ontvangstbewijs op 
de dienst Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw en Milieu (Berchemweg 55A) 
of verstuur de brief naar Departement Omgeving, Graaf de Ferrarisge-
bouw, Koning Albert II-laan 20, bus 7, 1000 Brussel.

Rond Ronse
raadpleging bevolking
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@GemeenteKluisbergen vind je nu ook op Instagram, dat wist je al. Maar we vinden 
het ook belangrijk te weten hoe jij Kluisbergen beleeft en wat jij typisch vindt aan 
Kluisbergen. 

Post daarom jouw karaktervolle kiekjes op Instagram met de #karaktervolkluisbergen en 
wie weet vind je jouw foto hier volgende maand wel terug.

… en plaats het niet te vroeg buiten. De laatste tijd stelden we vast dat 
sommige inwoners hun afval te vroeg op straat zetten. Dit trekt ongeno-
de gasten, zoals zwerfkatten en ratten aan en zorgt zo voor bijkomend 
zwerfvuil door opengescheurde zakken. 

Plaats daarom je afval niet voor 19 uur buiten (de dag voor de ophaling). 
Plaats het ook niet buiten op andere dan de vastgelegde dagen. Zo ver-
mijd je een geldboete.

Merk je toch dat bijvoorbeeld je afvalzak opengescheurd werd of dat je 
papier is weggewaaid? Doe dan even de moeite om dit op te ruimen. Je 
buren en het gemeentepersoneel zullen je dankbaar zijn.

Wil je weten wanneer je welk afval mag aanbieden voor ophaling? Raad-
pleeg dan je papieren afvalkalender of surf naar www.ophaalkalender.be.

Draag zorg voor je afval …

#karaktervolkluisbergen

Ruien 2.0: 
geef het Ruienplein 

een tijdelijke
 nieuwe invulling

Dankzij De Bouwdoos, een deelproject van Ruien 2.0, kunnen we tus-
sen 26 juni en 31 juli het Ruienplein een tijdelijke nieuwe invulling geven. 
“Wat?! De Bouwdoos?!” De Bouwdoos is een container gevuld met allerlei 
materialen om bijvoorbeeld groot en klein straatmeubilair te maken, om 
het plein in te kleden, om er een leuke plek voor de kinderen mee te ma-
ken of om andere gekke ideeën uit te werken.

En met ‘we’ bedoelen we élke Kluisbergenaar. Iedereen die wil, kan hier 
aan mee werken. Meer zelfs, het project wordt getrokken door de inwo-
ners van onze gemeente. De gemeentediensten ondersteunen waar no-
dig en het projectteam van De Bouwdoos zorgt voor de nodige begelei-
ding. Misschien ziet het Ruienplein er binnenkort wel zo uit:

Sta je ook al te popelen en wil je je ideeën nu al kwijt? Dat kan! Bezorg ze 
ons via http://bit.do/debouwdoosruien of via de ideeënbus aan de kerk 
in Ruien.

Wil je meer info over het project De Bouwdoos of over Ruien 2.0? Surf dan 
naar www.kluisbergen.be/ruien2.0 of bel naar 055 23 16 21.
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Nieuws van 
GBS De Start

twee scholen 
één team
één visie

Nieuwjaar! 

Het nieuwe jaar werd op GBS De Start goed ingezet. De kinderen hebben 
elk in hun bubbel genoten van een natje en een droogje. Ze toosten op een 
jaar met veel tijd voor elkaar! 

Kunstkuur 

Na de kerstvakantie is de tweede trimester gestart. Voor onze scholen be-
tekent dit ook dat er andere leerlingen aan bod komen tijdens de Kunst-
kuurlessen.

Nadat in de eerste trimester de leerlingen van de eerste graad lessen mu-
ziek, drama en beweging gekregen hebben van het Kunstkuurteam, is het 
nu de beurt aan de leerlingen van het 3de en 4de leerjaar.

Dit schooljaar geven de leerkrachten van de Kunstacademie en onze 
school de lessen samen, waardoor opnieuw expertises gedeeld worden.
Na de paasvakantie mogen de leerlingen van de derde graad zich mu-
zisch uitleven tijdens de Kunstkuuractiviteiten.

Info en inschrijvingen 

Het is nog afwachten of onze opendeurdagen in maart zullen mogen 
doorgaan. Maar, niet getreurd. Jullie blijven steeds welkom op school voor 
meer info en inschrijvingen. Even bellen naar de directie van de school van 
jullie keuze om een afspraak te maken. 

Kleuters tussen 2,5 en 3 jaar worden toegelaten in het kleuteronderwijs 
op vastgelegde instapdata. De instapdatum kan je eenvoudig berekenen 
op de volgende website: https://onderwijs.vlaanderen.be/bereken-de-
instapdatum-voor-je-kleuter.

 Graag geven we nog even de instapdata voor dit schooljaar mee:
 • Maandag 1 februari 2021
 • Maandag 22 februari 2021
 • Maandag 19 april 2021
 • Maandag 17 mei 2021

 De instapdata voor volgend schooljaar zijn :
 • Woensdag 1 september 2021 
 • Maandag 8 november 2021 
 • Maandag 10 januari 2022 
 • Dinsdag 1 februari 2022 
 • Maandag 7 maart 2022 
 • Dinsdag 19 april 2022 
 • Maandag 30 mei 2022

Wacht niet te lang om je kind in te schrijven. Zo ben je zeker van een 
plaatsje in één van onze scholen.

Tot volgende maand!

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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Een nieuw Oud Gemeentehuis Berchem,
Zoals de meeste landelijke gemeenten moest Berchem het lang zonder eigen ge-
meentehuis stellen. De gemeenteraad vergaderde doorgaans in de herberg Sint-
Huybrecht, die vermoedelijk op de plaats van ’t Vosken stond. In 1846 verkocht 
burgemeester August Van Cauwenberghe enkele percelen aan het gemeentebe-
stuur. 

Aanvankelijk enkel met het oog op de aanleg van een marktplein, maar al snel werd 
het plan opgevat om een gemeentehuis te bouwen. Dat idee stuitte op hevig maar 
tevergeefs protest van de oppositie, die meende dat het geld beter aan de armen-
zorg kon besteed worden. 

Ondanks de controverse gingen de werken in augustus 1847 van start, onder lei-
ding van aannemer P. Bourgois. De plannen omvatten niet enkel een gemeentehuis, 
maar ook een overdekte botermarkt, een weeg- en meethuis, en een wachthuis 
(waarbij zelfs sprake was van plaats voor gevangenen). De zolder van de markt 
zou gebruikt worden om brandweermateriaal op te slaan. Wie de architect van het 
project was is helaas niet meer in de bronnen terug te vinden, maar de kans is groot 
dat het de Gentse architect Edmond de Perre-Montigny was, die ook andere bouw-
werken in de streek heeft gerealiseerd.

Het gemeentehuis en het marktplein vormden meer dan een eeuw lang hét cen-
trum van Berchem. Het was de plek bij uitstek voor feesten en plechtige gebeur-
tenissen. Na de fusie echter werd het gebouw te klein bevonden en verhuisde het 
gemeentebestuur naar zijn huidige locatie aan de Parklaan. Het gebouw zou in 
de daaropvolgende decennia nog gebruikt worden als bureau voor de dienst toe-
risme, als vergaderruimte en als PWA-kantoor. In 2012 nam heemkundige kring Erf-
deel Kluisbergen zijn intrek in de vroegere raadzaal.

Vandaag vind, naast Erfdeel Kluisbergen, de vzw Dienstencheque Onderneming 
(DCO) Kluisbergen er nog steeds haar thuis.

Voor meer info kan je contact opnemen met de vzw via 
dcokluisbergen@proximus.be of via 055 38 89 76.

Met dank aan Erfdeel Kluisbergen en Paul Desmet voor de foto’s.

tijd voor een terugblik 

Op dit beeld, dat wellicht van kort na de Eerste Wereldoorlog dateert, hebben 
we een goed zich op het gemeentehuis, ’t Vosken, het oorlogsmonument, de 
Molenstraat en het herenhuis op de hoek.

Een foto uit de jaren 1930. Met de verkeerlichten en de eenzaam geparkeerde 
auto dienen zich de eerste tekenen van een nieuwe tijd aan.

Op dit beeld zijn we al in de jaren 1970, toen er grootschalige werken in de 
Stationsstraat werden uitgevoerd.

Een zeer oude foute van een paardenkar op het plein. 
Deze foto dateert zeker van voor 1908

 Het gerenoveerd Oud Gemeentehuis in 2021.
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50 jaar Kluisbergen:
50 jaar geleden kozen Ruien, Berchem, Kwaremont en Zulzeke voor een fusie onder de naam Kluis-
bergen. We willen deze markante verjaardag van onze gemeente in 2021 op gepaste wijze vieren.

Eén van de dingen die we willen doen, is het samenstellen van een fotobrochure, waarin we het Kluis-
bergen van rond 1970 willen vergelijken met dat van vandaag. Welke gebouwen zijn er bijgekomen, 
verdwenen, verbouwd? Hoe zijn onze straten, pleinen en natuurgebieden sinds de fusie veranderd?

Hiervoor rekenen we op jouw hulp. Heb je foto’s van ca. 1970 in je bezit van bijzondere plekken of ge-
bouwen in Kluisbergen die je met ons wil delen? Neem dan eens contact op met Bert Dekimpe van Erf-
deel Kluisbergen (bibliotheek, 055/23 16 57, bibliotheek@kluisbergen.be) of Jan Desmet van de dienst 
vrije tijd (gemeentehuis, 055/23 16 21, jan.desmet@kluisbergen.be). Alvast bedankt voor de hulp!

Foto's gezocht

• 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

Graag herinneren we jullie eraan dat de voorstelling van Augustijn 
die gepland stond op 12 februari, wordt uitgesteld naar een latere 
te bepalen datum.

We hopen snel een nieuwe datum te kunnen prikken, en houden jullie 
dan ook op de hoogte!

Hopelijk tot snel met vrolijk cultureel nieuws!

Voorstelling 
Augustijn 

uitgesteld 
naar latere datum

Sinds 2019 gelden er nieuwe sorteerregels voor PMD. Naast plastic 
flessen en flacons, metalen verpakkingen en drankkartons mogen 
er nog een hele hoop andere verpakkingen in de blauwe zak. Toch 
belandt er nog te veel PMD-afval bij het restafval. 

We weten allemaal dat goed sorteren en afval vermijden belangrijk is 
om de afvalberg te verkleinen. Daarom kreeg je van ILvA, eind januari, 
een folder in de brievenbus die je herinnert aan de sorteerregels van 
PMD.

Heb je de folder gemist? Geen nood! Ontdek alles over PMD op www.
ilva.be of raadpleeg er het afvalalfabet, een handige sorteertool die je 
helpt wanneer je het even niet meer weet. Zo leer je nog beter sorteren.

Dacht je dat je 
alles wist over PMD?
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Controleer zelf de isolatie 
van je huis met de thermocard. 

Met de thermocard kan je op een eenvoudige manier ontdekken hoe-
veel warmte je via buitenmuren of ramen verliest en of isolatie nodig 
is. Gebruik de kaart wanneer de buitentemperatuur rond het vriespunt 
ligt. Verwarm dan de kamer tot twintig graden en houdt de kaart on-
geveer 6 seconden tegen de buitenmuur of het raam. De kaart geeft 
weer of de isolatie goed is of er ruimte voor verbetering is of er (extra) 
isolatie nodig is.

Elke Oost-Vlaming kan een thermocard aanvragen door een e-mail te 
sturen naar dubo@oost-vlaanderen.be met jouw adres en dan sturen wij 
er een op.
Het Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen van de Provincie Oost-
Vlaanderen geeft advies aan Oost-Vlamingen die hun verbouwingen op 
een duurzame manier willen aanpakken. Dat betekent energieverbruik 
naar beneden halen en rekening houden met een leefbare woonomge-
ving, maar ook meer wooncomfort en een hogere vastgoedwaarde. Je 

 
 
 
 
kan een renovatieadviseur laten langskomen bij jou thuis voor advies op 
maat. 

Wil je ook graag renovatieadvies aan huis? Surf naar www.bouwwijs.be/
renovatieadvies en vul digitaal jouw aanvraag in. Een medewerker zal 
dan contact met je opnemen voor een afspraak. Momenteel bieden we 
tele-advies aan. Dit advies wordt via een videogesprek opgezet. Eens de 
coronamaatregelen het opnieuw toelaten, komt onze renovatieadvies op 
een veilige manier aan huis.

In Kluisbergen is dit advies gratis dankzij het gemeentebestuur en het 
Steunpunt Duurzaam Wonen en Bouwen.

Heb je een woning met een slechte energieprestatie? Als je de woning 
binnen de 5 jaar zo grondig renoveert dat het EPC-label aanzienlijk ver-
betert, dan kan je vanaf 2021 een premie krijgen.

Wanneer je als eigenaar van je woning binnen een periode van 5 jaar via 
het EPC (Energieprestatiecertificaat) kan aantonen dat je je woning of ap-
partement veel energiezuiniger hebt gemaakt, kom je in aanmerking voor 
een premie van 2.500 tot 5.000 euro, afhankelijk van het nieuwe energie-
label dat na 5 jaar kan worden voorgelegd. Enkel een EPC opgemaakt 
vanaf 2019 komt in aanmerking.

Voor de renovatie van een woning met een label E of F tot een label A, B en 
C bedraagt de EPC-labelpremie respectievelijk 5.000, 3.750 en 2.500 euro. 
Wie een appartement renoveert van een label D, E of F naar label A of B 
kan respectievelijk 3.750 en 2.500 euro krijgen. 

De EPC-labelpremie is niet cumuleerbaar met de totaalrenovatiebonus. 
Je vraagt de premie aan bij Fluvius en hebt daarvoor een EPC nodig van 
voor en na de werken, opgemaakt door een energiedeskundige type A. 

Wil je graag meer informatie? Neem contact op met onze energiespecia-
list Joakim Lepère op joakim.lepere@so-lva.be of 0489/81 23 55).

EPC-labelpremie bij energierenovatie Nieuw

Kluisbergen strijdt  
tegen discriminatie op de huurmarkt 
Heb je het gevoel dat je bij je zoektocht naar een woning anders werd be-
handeld dan andere mensen op basis van je geslacht, afkomst, gezond-
heidstoestand, handicap, geloof, seksuele oriëntatie of leeftijd? Of zag of 
hoorde je dat iemand anders werd gediscrimineerd op de huurmarkt? 
Of kwam je een advertentie van een huurwoning tegen waarin een be-
paalde groep mensen werd uitgesloten?

Neem dan contact op met Unia op het gratis nummer 0800 12 800 of doe 
een online melding www.melding.unia.be.
Wil je graag hulp om een melding te doen bij Unia of heb je nog vragen 

over discriminatie op de huur-
markt? Kom dan langs op het 
OCMW in het gemeentehuis. Na 
je melding zoekt Unia naar een 
oplossing. Ze doen dat discreet 
en altijd in overleg. 

Contactgegevens: Wendy De Pessemier, 055 23 16 38,  
wendy.depessemier@kluisbergen.be 
(gelieve op voorhand een afspraak te maken).
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Tijdens de krokus- paas- en zomervakantie wordt er elke week 
speelpleinwerking voorzien op onze site aan de kunstacademie. Enkel van 
26 juli t.e.m. 8 augustus wordt er geen speelpleinwerking voorzien. 

Elke week wordt er gewerkt rond een bepaald thema. Ook staan er enkele 
leuke uitstappen gepland.

UITSTAPPEN Donderdag 15 juli

Woensdag 18 augustus

Maandag 30 augustus

Zonnegloed Vleteren

Spruitenbal Geraardsbergen

Bellewaerde

4 
- 

12
 ja

ar

FIETSKAMP
16 - 20 augustus 2021
Leren fietsen of reeds een ervaren fietser? Samen 
met de animatoren verkennen we de streek 
in en rond Kluisbergen. Er wordt gewerkt rond 
fietsbehendigheid en -veiligheid. 

6 - 12 jaar

DANSKAMP
5 - 9 juli 2021
23 - 27 augustus 2021
Onze danskampen zijn reeds een gevestigde waarde 
voor iedereen die van dansen houdt en graag eens op 
een podium wil staan. 
Tip! Wacht zeker niet te lang om je in te schrijven. 

6 - 14 jaar

WATERSPORTKAMP
12 - 16 juli 2021

10 - 16 jaar

Ben je een echte waterrat?! Dan is dit kamp zeker iets 
voor jou. We voorzien tal van activiteiten in en rond het 
water zoals zwemmen, kayak, waterski,.. Kortom een 
week vol waterplezier.

OMNISPORTKAMP
19 - 23 juli 2021
Een weekje vol ploegsporten, groepsuitdagingen 
en teamspirit. We dagen de groep uit in een één 
tegen allen- spel en leren als groep samenwerken 
en elkaar te helpen.

6 - 12 jaar

KLEUTERSPORTKAMP
12 - 16 juli 2021
 9 - 13 augustus 2021

3 - 5 jaar

Ook voor onze allerkleinsten organiseren we een 
te gek sportkamp. Spelenderwijs leren ze er alle 
basisvaardigheden en wordt er gewerkt rond een 
speciaal thema. 

AVONTUREN3DAAGSE
1 - 3 juli 2021

11 - 16 jaar

Ben jij een echte waaghals? Kayak, Bike Park, 3D Labyrinth, 
Speleologie, Via ferrata, Free fall, Hoogtouwenpiste, 
Tubing Slide, Klimbos,... staan op het programma tijdens 
een fantastische avonturendriedaagse in Durbuy. Er 
wordt overnacht in LPM Glamping.

www.kluisbergen.be
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Inschrijvingen
Inschrijven voor onze activiteiten kan via reservaties.kluisbergen.be

Indien je nog niet geregistreerd bent, dien je eerst een profiel aan te maken en je kind(eren) toe te  
 voegen tot het profiel. 
Inschrijvingen voor de paas- en zomervakantie starten vanaf maandag 1 maart - 00u00. 

TH
EM

AK
AM

PE
N

5 - 9 juli 2021
Barst je van de creativiteit?! Dan is het creakamp iets 
voor jou.. tekenen, verven, knippen, plakken, kneden, 
boetseren, ... Op het einde van de week worden alle 
ouders uitgenodigd op een heuse tentoonstelling met alle 
zelfgemaakte werkjes.

16 - 20 augustus 2021
Komt het water al in je mond bij de geur van warme 
appeltaart of chocoladecake. Zet je koksmuts maar op en 
trek je schort want deze week maken we tal van lekkere 
gerechten. Je zal er leren hoe je echte maaltijd kan verzorgen 
tot het servetplooien toe. 

14
 -

  1
8 
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Dinsdag 6 juli ‘21

Graffiti spuiten

Dinsdag 13 juli ‘21 Dinsdag 20 juli ‘21

Dinsdag 10 aug ‘21 Dinsdag 17 aug ‘21 Dinsdag 24 aug ‘21

Maandag 30 aug ‘21

AVONTUREN3DAAGSE
1 - 3 juli ‘21

11 - 16 jaar

Ben jij een echte waaghals? Kayak, bike park, 3D labyrinth, speleologie, via ferrata, Free fall, hoogtouwen-
piste, tubing slide, klimbos,... staan op het programma tijdens een fantastische avonturendriedaagse in 
Durbuy. Er wordt overnacht in LPM Glamping.

INITIATIES & WORKSHOPS

Escape Room Muurklimmen

Bake off Paintball Waterski/Wakeboard

Bellewaerde

UITSTAP

NIEUW!

CREAKAMP 8 - 14 jaar KOOK- & BAKKAMP 8 - 14 jaar

Vragen?  Mail naar jeugd@kluisbergen.be of bel 055 23 16 32

14 - 18 jaar

8 - 18 jaar
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Wachten bij de politie 
Vlaamse Ardennen is verleden tijd! 

Vanaf 1 februari 2021 kunnen de inwoners van Oudenaarde, Kluisber-
gen, Kruisem en Wortegem-Petegem online een afspraak maken voor 
niet dringende aangiftes of meldingen bij de politie. Je maakt een af-
spraak wanneer het voor jou past. Op deze manier wil de Politiezone 
Vlaamse Ardennen de burger een betere dienstverlening aanbieden. 

Wat zijn de voordelen voor jou?
Je kan 24 uur op 24, 7 dagen op 7 een afspraak maken van elke locatie op 
een pc of een mobiel toestel.
Je verliest niet langer kostbare tijd in de wachtzaal, want je kiest zelf het 
moment dat het beste uitkomt in jouw agenda.
Er wordt ruim voldoende tijd voorzien opdat je je verhaal rustig en in alle 
privacy kan doen aan één van onze inspecteurs.
Bij het boeken van je afspraak krijg je meteen een overzicht van alle do-
cumenten die je moet meebrengen om je aangifte te kunnen doen. Op die 
manier heb je alles onmiddellijk bij en bespaar je een extra trip naar het 
commissariaat. 
Onze medewerkers kunnen zich goed voorbereiden in functie van de aan-
gifte die je wil komen doen 

Hoe maak je een afspraak?
Een afspraak maak je eenvoudig: online of telefonisch.

Online
Op de website https://www.politie.be/5425 vind je in de rubriek ‘Contac-
teer ons’ een rechtstreekse link naar de online agenda. In eerste instantie 
kan je het onthaalpunt kiezen waar je aangifte wenst te doen.  Daarna 
maak je de selectie van het feit waarvoor je aangifte wenst te doen.  Je 
krijgt onmiddellijk een pop-up venster met uitleg over de aangifte: welke 
documenten of stukken moeten meegebracht worden en in welke geval-
len men onmiddellijk het noodnummer 101 moet bellen. 

Na het invullen van alle gevraagde gegevens krijg je een bevestiging via 
e-mail. Hierin krijg je ook een overzicht van de documenten of andere in-
formatie die je dient mee te brengen. Indien gewenst, ontvang je ook nog 
een herinneringsmail.

OPGELET! Het maken van een afspraak staat niet gelijk aan het doen van 
de aangifte. De politie start geen onderzoek wanneer je online een af-
spraak vastlegt. 

Telefonisch
Heb je geen internet of twijfel je of je wel aangifte moet doen? Aarzel niet 
en neem contact op met ons onthaal op het nummer 055/33 88 88. Een 
medewerker helpt jou graag verder en kan voor jou een afspraak inboe-
ken. Het onthaal is dagelijks telefonisch bereikbaar van 6u tot 21u.
Dringend politiehulp nodig? Bel 101!
In sommige gevallen moet je geen afspraak maken en kan je tijdens de 
openingsuren onmiddellijk klacht neerleggen op het hoofdcommissariaat 
of een wijkcommissariaat.  

Wanneer is een situatie dringend?
jij of iemand uit je omgeving is gewond en/of verkeert in gevaar 
de feiten nog bezig zijn en/of de daders nog in de buurt zijn
de politie ter plaatse iets moet vaststellen 

Openingsuren 
Hieronder vind je de openingsuren van het onthaalpunt in Kluisbergen en 
de hoofdpost in Oudenaarde. 

 MAANDAG DINSDAG WOENSDAG DONDERDAG  VRIJDAG ZATERDAG ZONDAG
HOOFDPOST  OUDENAARDE
6u-13u Afspraak Afspraak Afspraak Zonder afspraak Afspraak Afspraak Afspraak

13u-21u. Afspraak Afspraak Zonder afspraak Afspraak Afspraak Afspraak Afspraak

ONTHAALPOST KLUISBERGEN
6u-13u Afspraak Afspraak Gesloten Gesloten Afspraak Gesloten Gesloten

14u-19u Gesloten Gesloten Afspraak Gesloten Gesloten Gesloten Gesloten

Propere voetpaden, propere gemeente
We hechten allemaal veel belang aan een propere buurt. Het gemeente-
personeel is hiervoor elke dag in de weer: gras afrijden, bloemvakken en 
-perken onderhouden, goten en straten vegen … Maar zo’n intens onder-
houd is niet altijd even vanzelfsprekend. Zeker omdat steden en gemeen-
ten sinds 01.01.2015 verplicht zijn om het openbaar domein pesticidenvrij 
te onderhouden.
 
Om Kluisbergen proper te houden, hebben we dus ook jullie hulp nodig. 
Als iedereen het kleine stukje stoep, de greppel of afvoergoot voor zijn 
eigen deur onderhoudt, draagt dat automatisch bij tot een mooie en pro-
pere gemeente.
 
Als inwoner is het eigenlijk je plicht om zelf instaan voor het onderhoud 
van het voetpad voor je woning of eigendom. Dat wil zeggen dat je zelf 
het onkruid op het voetpad voor je woning moet verwijderen. Het is voor 
jou een kleine klus maar met een groot effect voor de hele buurt.

ENKEL TIPS:
•  Door af en toe te vegen met 

een harde borstel kan u er mee 
voor zorgen dat het voetpad en 
de goot of greppel onkruidvrij 
blijft;

•  Trek regelmatig de jonge onkruidplantjes uit of begiet ze met heet wa-
ter (bv. kookvocht);

•  Als de voegen leegkomen, vul ze dan opnieuw met wit of onkruidwe-
rend zand;

•  Veeg blikjes, plastic en ander klein zwerfvuil niet in de goot maar gooi 
ze bij uw eigen afval. 

Steek dus een handje toe, hou je eigen stoep schoon en verwijder het 
onkruid (zonder gebruik van pesticiden). Bedankt!
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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
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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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