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WIJ NAMEN AFSCHEID VAN 2020.  
EEN JAAR DAT WE NOOIT  

ZULLEN VERGETEN.

Het voorbije jaar vormde de coronapandemie voor 
ieder van ons een zware aanslag op ons doen en 
laten. 2020 werd een jaar dat ons trieste herinneringen 
nalaat, maar ons ook – noodgedwongen – deed 
stilstaan bij de dingen en ons (opnieuw) liet beseffen 
waar het écht om draait. 

De nietsontziende en nooit aflatende inspanningen die 
door onze dokters, verpleegsters, verzorgenden en 
allerlei vrijwilligers nu al maandenlang worden geleverd 
voor onze gezondheid zijn ronduit indrukwekkend en 
hartverwarmend. Zij verdienen diep respect en onze 
allergrootste waardering. 

Ondanks alles draait de wereld onverminderd verder 
en ook nu moeten we verder met een positieve blik 
op de toekomst. Men zegt dat iedere crisis, naast 
uitdagingen, ook kansen brengt. Ook nu is dit niet 
anders en moeten we in moeilijkheden, ook kansen 
proberen te zien en te grijpen.

Door corona hebben ook de gemeentelijke diensten 
zich moeten herorganiseren. Thuiswerken en werken 
op afspraak is de norm geworden.  
De gemeentelijke diensten werden uitgebreid met 
een nieuwe communicatieverantwoordelijke, een 
intergemeentelijke adviseur woon- en energiebeleid 
en een hoofddeskundige milieu en duurzaamheid. 
De dienstverlening zelf werd verruimd met een 
digitaal e-loket, waardoor diverse formaliteiten en het 
bekomen van bepaalde formulieren of attesten van bij 
u thuis kunnen worden geregeld.
De digitalisering van onze werking werd nog versneld 
met en door digitale vergaderingen, met de streaming 
van de recente digitale gemeenteraden wellicht als 
meest sprekend voorbeeld. 
Dit is zowel voor het gemeentepersoneel als voor 
de inwoners een aanpassing. Dankzij de inzet van 
de gemeentelijke administratieve en technische 
medewerkers en met het begrip van onze inwoners, 
zijn we erin geslaagd in lastige omstandigheden 
onze goede dienstverlening niet alleen te blijven 
garanderen, maar zelfs nog uit te breiden. Waarvoor 
onze dank.

Beste Kluisbergenaar,
Bij de voorstelling van het nieuwe logo van 
de gemeente ontving u onze nieuwjaarskaart 
al. Nu u ook het eerste nummer van ons 
vernieuwd gemeentelijk infoblad in handen 
heeft, wil ik, zoals gebruikelijk bij het begin 
van het nieuwe jaar, u allen nogmaals veel 
geluk, voorspoed en een goede gezondheid 
toewensen voor 2021.IN
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De directie, leerkrachten en ander personeel van ons 
gemeentelijk onderwijs leverden alle inspanningen om 
de schoolgaande jeugd onder veelvuldig wisselende 
regels, zowel fysiek als digitaal, gemeentelijk onderwijs 
aan te bieden met de kwaliteit die men hiervan intussen 
gewoon is. 
In 2020 werd met financiële hulp van de hogere 
overheid, ter ondersteuning bijkomend een extra 
directeur aangesteld. ‘De Start’ blijft één school, maar 
op deze manier wordt de toenemende administratieve 
druk op de schooldirectie opgevangen, terwijl ouders 
en leerlingen zowel in Ruien als in Berchem voortaan 
een eigen, permanent aanspreekpunt hebben. 

2020 was een jaar waarin werd aangetoond hoe 
kwetsbaar wijzelf en onze samenleving kunnen zijn 
en waarvan de maatschappelijke en economische 
gevolgen zich wellicht nog een tijdlang zullen laten 
voelen. 

Sommigen werden getroffen door al dan niet tijdelijke 
werkloosheid, de jongeren beleefden het meest vreemde 
schooljaar en het gemeentelijk verenigingsleven kwam 
tot stilstand. 

Met het ‘gemeentelijk ondersteuningsplan corona’ 
wil de gemeente haar inwoners en hun verenigingen 
gericht en efficiënt ondersteunen: het aanbod van de 
voedselbank werd meer dan verdubbeld, subsidies 
voor jeugd-, sport- en culturele verenigingen werden 
met 50 % verhoogd, net als de tussenkomsten in allerlei 
lidgelden en in de verzorging van hulpbehoevende 
kinderen. Ook voor de economie, middenstand en 
horeca werden passende maatregelen genomen, net 
zoals voor de grote dorpsevenementen. 

Onze gemeente toonde dat ze klaarstaat om te helpen 
waar nodig en waar mogelijk. Dat zal ook in 2021 niet 
anders zijn. 

Alle nodige aandacht voor de coronacrisis heeft 
niet belet dat er in het voorbije jaar ook veel werk is 
gemaakt van enkele heel belangrijke dossiers die een 
zeer aanzienlijke impact zullen hebben op de toekomst 
van onze gemeente.

Voor het doortrekken van de N60, een al zeer lang 
aanslepend dossier, werd door de Vlaamse Overheid, 

na ruim 40 jaar, herbegonnen met een volledig nieuw 
studieontwerp, ‘Rond Ronse’ genaamd. Het exacte 
traject is nog niet gekend en dus nog niet beslist, 
maar men wil dit mobiliteitsdossier nu koppelen 
aan het realiseren van belangrijke bosuitbreidingen 
tussen Kluisbos, Muziekbos en Koppenberg, waarvan 
100 ha. extra bos in onze gemeente. Het dossier is in 
voorbereiding en informatievergaderingen volgen 
nog. Uw gemeentebestuur zal er alles aan doen om dit 
project van de Vlaamse Overheid, in overleg met allen 
die er belang bij hebben, van dichtbij op te volgen.

Naar aanleiding van de herbestemming van de kerk 
van Ruien, werd besloten een ruimere studie op te 
starten om de toekomst van de dorpskern van Ruien uit 
te tekenen.
In samenwerking met Solva wil het gemeentebestuur 
de inwoners nauw betrekken bij dit onderzoek van 
‘Ruien 2.0’. Omwille van corona en de opgelegde 
veiligheidsmaatregelen zijn de geplande info- en 
participatie avonden nog niet kunnen doorgaan, maar 
het blijft onze hoop nog voor het zomerverlof 2021 
hierover een fysieke inspraakvergadering te kunnen 
organiseren.

Voor de Sofinal-site in Berchem is er met de nieuwe 
eigenaar een nieuw Brownfieldconvenant opgestart 
met de bedoeling om deze vroegere industriezone 
om te vormen tot een nieuw gebied voor wonen (met 
uitzicht op het natuurreservaat ‘Paddenbroek’) en 
sport en recreatie. 
   
Deze belangrijke projecten zijn in voorbereiding maar 
de volledige uitwerking ervan zal nog enkele jaren 
duren. 

2020 ZAG ECHTER OOK EEN AANTAL 
BELANGRIJKE REALISATIES.

De aanleg van een kunstgrasveld op de sportsite 
in Berchem is een aanzienlijke maar duurzame 
investering in onze sportinfrastructuur. Deze realisatie 
zal in overleg en na afspraak kunnen gebruikt worden 
door alle voetbalclubs, scholen en verenigingen.
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De volledige vernieuwing van de Kapellestraat is 
afgewerkt. Het gescheiden rioleringsnet, het nieuwe 
wegdek, de ruime parkeerplaatsen, de aanplant 
van groen en een aangepast verkeersregime als 
eenrichtingsverkeer fietsstraat transformeerde de 
Kapellestraat tot een mooie, leefbare en kwaliteitsvolle 
straat. Een grote verandering en verbetering én een 
eerste belangrijke stap naar een meer duurzame en 
verkeersveilige mobiliteit. 
Ook de aanleg door Agentschap Wegen en Verkeer 
van het nieuwe rondpunt bij het binnenkomen van 
Berchem zal zorgen voor een zeer vlotte en veilige 
verkeersdoorstroming van en naar het centrum van 
Berchem.  De “Stroomlaan”, de nieuwe ontsluitingsweg 
die de verbinding zal maken tussen het bestaande 
rondpunt in Ruien en de nieuwe rotonde in Berchem, zal 
in de loop van 2021 het centrum van Berchem eindelijk 
ontlasten van niet-plaatselijk verkeer en vooral van 
zwaar vervoer.

IN 2021 WERKEN WE EEN MOBILITEITSPLAN  
UIT VOOR DE VOLLEDIGE GEMEENTE.

Er zullen ook opnieuw heel wat ingrijpende 
wegenwerken worden uitgevoerd, waarvan de dossiers 
gedurende voorgaande jaren werden voorbereid. 

Naast de realisatie van de al vermelde nieuwe 
ontsluitingsweg, zal in Berchem de volledige 
vernieuwing van de Berchemstraat (deel Brugzavel tot 
aan de Oudenaardebaan) en het resterend gedeelte 
van de Pontstraat worden gerealiseerd. Ook de 
Dwarsstraat, de Bloemenlaan en de Rozenlaan staan 
op de planning. 
In Ruien zal de Grotweg heraangelegd worden en – 
eindelijk – zullen ook de werken aan de Manillestraat 
aanbesteed worden, waarna deze naar verwachting 
tegen het najaar kunnen worden opgestart. 
Allemaal zeer omvangrijke wegenwerken waarbij 
telkens een gescheiden rioleringsnet zal worden 
aangelegd en waar nodig en mogelijk nieuwe 
voetpaden en beplanting met een volledig nieuwe 
wegenis worden voorzien.
Deze wegenwerken zullen ertoe bijdragen dat de 
percentagegraad van aangesloten woningen op 
rioleringen zal stijgen van 69% tot 71%.
Naast deze totaalprojecten zijn ook heel wat nieuwe 
asfalteringswerken voorzien in onder andere de 
Scheldestraat, in een deel van de Marvijlestraat, de 
Molenstraat en andere.

Het voorbije jaar werd bijzondere aandacht besteed 
aan ons erfgoed en onze als monument geklasseerde 
gebouwen.

De kerk van Kwaremont werd, zowel binnen als buiten, 
magnifiek gerestaureerd. De buitenkant van “Het Oud 
Gemeentehuis” van Berchem is volledig gerenoveerd.
Deze twee prachtige gebouwen, één bovenop de 
Kwaremont, het andere in het centrum van Berchem, 
stralen opnieuw in hun vroegere glorie.

Het komende jaar gaat onze aandacht naar een betere 
huisvesting voor onze jeugdverenigingen. Hiervoor 
werd zeer recent een nieuwe samenwerking met Solva 
opgestart en de eerste gesprekken hierover werden net 
voor de jaarwisseling gevoerd.

2021 is nu al een bijzonder jaar. Een jubileumjaar, waarin 
onze gemeente Kluisbergen zijn 50-jarig bestaan viert. 
Uiteraard willen en zullen we dit niet zomaar laten 
voorbijgaan. 

Onder het motto ‘klaar voor een frisse start’ heeft u 
reeds kennis kunnen maken met onze aantrekkelijke, 
nieuwe huisstijl. Voortaan zal deze in het straatbeeld en 
op tal van andere plaatsen en manieren Kluisbergen als 
groene én ondernemende gemeente in de kijker zetten.

Het oorspronkelijke plan om dit lustrumjaar meteen 
feestelijk in te zetten met een nieuwjaarsfeest, hebben 
we noodgedwongen moeten opbergen. Herhaaldelijk 
smeedden we al plannen, evenveel keer moesten we 
ze weer uitstellen. Maar opgeven staat niet in ons 
woordenboek. 

HET NIEUWE JAAR ZAL EEN ANDER JAAR ZIJN: 
EEN JAAR MET MEER PERSPECTIEF!

Ik hoop van harte dat wij allen in de loop van 2021 het 
normale leven kunnen hernemen, dat we opnieuw 
zullen kunnen genieten van de mooie dingen van het 
leven en dat we allemaal mogen gespaard blijven van 
tegenslagen.

Sluit uw ogen voor het jaar 2020 en open uw hart voor 
het nieuwe jaar.

Ik wens u allen een goed, gelukkig, en vooral gezond 
2021!

Uw burgemeester
Philippe Willequet
0496 28 89 79
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Kluisbergen viert dit jaar haar 50ste verjaardag. 
En dat laten we niet zomaar passeren. 

Wellicht is het je al opgevallen dat Info Kluisbergen in een 
nieuw kleedje zit. Maar niet alleen ons infomagazine 
zit in een nieuw kleedje. Er werd een nieuw logo met 
een bijhorende huisstijl ontwikkeld voor Kluisbergen. 
De kleuren in het nieuwe logo zijn kenmerkend voor 
onze gemeente: het groene staat voor het landelijk 
karakter en de weidse natuur en het blauwe voor het 
ondernemerschap en het bruisend (verenigings)leven. 
Beide vloeien naadloos over in elkaar.

Je zal het logo en de huisstijl, naast het infoblad, ook 
terugvinden op alle administratieve stukken, op de 
vlaggen en infoborden in de straat, op het wagenpark, 
op de nieuwe website en op onze sociale mediakanalen.

Wil je zien hoe dit allemaal tot stand is gekomen? 
Surf dan snel naar onze nieuwe website!
www.kluisbergen.be

Ook de gemeentelijke basisscholen hebben een nieuw 
logo en nieuwe website. 
Ontdek het op www.gbsdestart.be

Klaar voor een frisse start!
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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 plaatsje 
in het volgend infoblad.

Meer info vind je op www.kluisbergen.be/heldvandemaand

Oproep 
‘held van 

de maand’

Wist je dat een auto delen ook beter is voor het milieu? De deelauto in 
Kluisbergen is een elektrische en die stoot geen schadelijke CO2-gassen 
uit. Proper toch?

Dankzij de nieuwste technologieën hebben we letterlijk de sleutel in 
handen tot moderne en duurzame mobiliteit. Via de app reserveer je 
eenvoudig een elektrische topwagen voor jou en je gezin. Wie 1 wagen 
deelt, haalt bovendien tot 12 privéauto’s van de baan.

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.

Autodelen = een milieuvriendelijk alternatief
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Tournée Minérale
Een maand zonder alcohol. 

‘Tournée Minérale’ komt terug voor een vijfde editie. De campagne 
roept alle Belgen op om in februari, voor het eerst of opnieuw, een 
maand ‘nee’ te zeggen tegen alcohol.

Gezelligheid zonder alcohol
De coronamaatregelen maken deze editie wel extra uitdagend. Maar 
ook extra belangrijk. Hoewel sommige mensen minder zijn gaan drinken 
nu hun sociaal leven op een laag pitje staat, beslissen ook heel wat 
mensen net ietsje sneller om een glas te drinken. Meestal thuis, alleen of 
met twee, om te bekomen van alle emoties en stress in deze uitzonderlijke 
periode. Dat is begrijpelijk, maar het houdt ook risico’s in. 

Met Tournée Minérale zorg je ervoor dat dat extra thuisdrinken geen 
blijvende gewoonte wordt. We associëren alcohol vaak met gezelligheid: 
we drinken een glas voor tv, in gezelschap, om iets te vieren of om iets 
te verwerken. Tournée Minérale daagt je uit om die gezelligheid te 

creëren zonder alcohol. Dat doet evenveel deugd, en uiteindelijk voel je 
je er beter bij. Want minder alcohol levert je meer energie, een betere 
slaap en een algemeen frisser gevoel op. En je werkt er nog mee aan je 
gezondheid ook!

Op je gezondheid
Ga dus de uitdaging aan en drink in februari 2021 geen alcohol.  
Want ook zonder kan je je perfect amuseren. 
Meer info vind je op www.tourneeminerale.be

Tournée Minérale is trouwens nog leuker als je het samen met anderen 
doet. Daag je familie, vrienden, collega’s, ploegmaten … uit om in 
februari ook geen alcohol te drinken. Doe je mee als organisatie, club 
of vereniging? Daarvoor vind je tips, affiches, stickers en (bier)viltjes op 
materiaal.tourneeminerale.be

Een mondmasker dat op de grond belandt, is enorm belastend 
voor het milieu. Het is namelijk plastic en dat vergaat eigenlijk nooit 
helemaal. Dieren raken erin verstrikt of het belandt per ongeluk in 
hun voedsel en vergaan doet het nooit. De afbraaktijd van plastic is 
sterk afhankelijk van de samenstelling (soort plastic), de vorm en de 
omgevingsomstandigheden. Een echte afbraak van materiaal houdt 
in dat alle elementen tot hun afzonderlijke bouwstenen worden herleid. 
Dit gebeurt onder invloed van UV-straling, oxidatie, micro-organismen 
enzovoort. Alleen zijn er in de natuur geen (biologische) processen die 
de atoombindingen van deze plastics kunnen afbreken.

De plastics zullen dus nooit volledig afbreken in de natuur, maar 
hoogstens in stukken uiteenvallen. Zo blijven ze bestaan als microplastics 
(kleiner dan 1 mm) of zelfs onzichtbare nanodeeltjes. Microplastics zijn 
de veelkleurige stukjes plastic die je herkent in een handvol zand op 
het strand of in de oceaan. Wetenschappers onderzoeken momenteel 
de impact van deze microplastics op onze oceanen en het mariene 
milieu. In zee is volledige afbraak zelfs nog minder waarschijnlijk. De 
temperatuur is er lager, er is minder zuurstof en minder UV-straling. 
Wanneer het plastic terechtkomt in een zone zonder zuurstof (zoals in 
water) gaat afbraak nog trager. 

Wil je het milieu geen schade toebrengen? Gooi een gebruikt 
wegwerp masker bij het restafval of draag een degelijk herbruikbaar 
mondmasker. Let erop dat jouw masker niet per ongeluk uit de wagen 
of je broekzak valt en bij een sterke windvlaag gaat vliegen. Een 
herbruikbaar exemplaar gaat niet zo snel vliegen en je kan het na een 
grondige wasbeurt opnieuw gebruiken.

De afbraaktijd 
van een wegwerp 
mondmasker? 
Oneindig!
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Verder verloop van de groepsaankoop zonnepanelen.
De kans dat er tijdens het schrijven en misschien zelfs tijdens het lezen 
van dit artikel, zonnepanelen geplaatst werden in het kader van de 
groepsaankoop Zuid-Oost-Vlaanderen, is zeer groot. In de zomer van 
2020 organiseerde Energiehuis BEA immers een groepsaankoop voor 
zonnepanelen voor alle inwoners van Zuid-Oost-Vlaanderen. Onder 
begeleiding van studiebureau Zero Emission Solutions werd toen zonne-
expert Advenso uitgekozen om de installaties te plaatsen.

De groepsaankoop was een zeer groot succes, er waren 1.938 unieke 
inschrijvingen. Daarvan worden 487 installaties effectief geplaatst, dat is 
25% van het totaal aantal inschrijvingen. Deze groepsaankoop levert een 
netto aanwinst op van 6.870 zonnepanelen in Zuid-Oost-Vlaanderen.

Heel concreet werden in Kluisbergen 16 installaties verkocht. Goed voor 
een totaal van 246 zonnepanelen of 81.080 Wp aan zonne-energie.
Door het overdonderende succes konden niet alle installaties in 2020 
geplaatst worden. Advenso zal, mede door de verrekening van de 
nieuwe, eenmalige Vlaamse subsidie vanaf 1 januari, 245 van 487 
installaties plaatsen in 2021.

In Kluisbergen worden 6 installaties met het voordeel van de 
terugdraaiende teller nog dit jaar geplaatst. Er zijn nog 10 installaties 
voorzien in 2021, deze hebben dan recht op de nieuwe Vlaamse subsidie 
voor zonnepanelen die in voege treedt op 1 januari 2021.

Deze groepsaankoop zorgt niet alleen voor een positief effect in de 
portemonnee (zonnepanelen verdienen zichzelf vandaag terug op 5 à 
6 jaar) maar zorgt door zijn omvang ook voor een aanzienlijke bijdrage 
aan duurzame, hernieuwbare energie voor Zuid-Oost-Vlaanderen.

Sinds 23 november is Malaika Stevens aan de slag 
als Hoofddeskundige milieu en duurzaamheid bij de 
dienst Ruimtelijke ordening, stedenbouw en milieu. 

Malaika studeerde in 2006 af als bachelor in de 
chemie, optie milieuzorg. Daarna werkte ze 12 jaar als 
consultant bij een erkend bodemsaneringsdeskundige 
in Gent.

Binnen haar taak als hoofddeskundige milieu en 
duurzaamheid werkt ze mee aan het gemeentelijk 
milieubeleid en adviseert ze het gemeentebestuur 

over de milieuaspecten in de omgevingsvergunningen.
Daarnaast staat ze eveneens in voor de uitvoering van 
het gemeentelijk klimaatactieplan en het gemeentelijk 
duurzaamheidsbeleid.

Malaika hoopt om via haar aanstelling haar steentje te 
kunnen bijdragen aan de verdere ontwikkeling van een 
aangename gemeente, waar het goed is om te leven, te 
werken en te ontspannen en om de Kluisbergenaren te 
stimuleren een milieubewuste houding aan te nemen.

We wensen haar alvast heel veel succes.

Malaika Stevens versterkt de Kluisbergense rangen
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GBS De Start 
Ruien zoekt 
vrijwilligers

Als vrijwilliger sta je mee in voor het aan- en uitdoen van de jassen bij de 
peuters en kleuters, het toiletbezoek, hulp bij koek- en fruitmoment, het 
reftergebeuren en toezicht op de speelplaats. 

Aan welke voorwaarden moet je voldoen?
• Je werkt graag met kinderen.
• Je bent minimum 18 jaar en je behoort niet tot een COVID-

risicogroep.
• Je bent in het bezit van een uittreksel van het strafregister 

‘minderjarigenmodel’ (artikel 596.2 – nodig voor specifieke 
activiteiten met contacten met kinderen en jongeren).

Aanbod:
• Je werkt samen met toffe collega’s en enthousiaste kinderen.
• Je krijgt een vrijwilligersbijdrage.

Meer info? 
Neem contact op met het secretariaat of de directeur,  
mevrouw Trien Van De Velde op het nummer 055 38 94 89 of via e-mail 
trien.vandevelde@kluisbergen.be.

Ruien 2.0: 
participatie avond 
opnieuw uitgesteld

HET CORONAVIRUS GOOIT OPNIEUW ROET IN HET ETEN VOOR 
DE EERSTE PARTICIPATIE AVOND VAN HET PROJECT RUIEN 2.0. 

Fysieke bijeenkomsten zijn nog steeds niet aangewezen en het project 
leent zich er niet toe om de participatie via een online platform te laten 
verlopen. Een persoonlijke, face-to-face aanpak werkt in deze het 
best. De avond wordt dus uitgesteld naar een later te bepalen datum. 
Vanzelfsprekend houden we jullie hierover op de hoogte.
Een klein onderdeel van dit project was het luikje rond ‘De Bouwdoos’.  
Dit is een project waarbij de Kluisbergenaren de kans krijgen om 
mee na te denken over een tijdelijke inrichting voor het Ruienplein. De 
participatie voor dit luikje van het project Ruien 2.0 kan wel via een online 
platform plaatsvinden. Een eerste stap hierbij is een online infomoment. 
Dit moment vindt plaats op dezelfde dag als de participatie avond: 

14 JANUARI 2021 TUSSEN 19 EN 20.30 UUR.

Wil je deelnemen aan dit online infomoment? Of heb je vragen over 
het project Ruien 2.0 of De Bouwdoos? Neem dan contact op met de 
gemeente via info@kluisbergen.be of 055 23 16 21.

GBS De Start Ruien is op zoek naar 
vrijwilligers die op vaste momenten in 
de week een handje willen toesteken 
in de kleuterafdeling. 
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Insta 
Kluisbergen

Volg de Instagrampagina van Kluisbergen en 
ontdek de mooiste plekjes in onze gemeente.

 @GemeenteKluisbergen

Werk je graag met een groep kinderen? Dan is dit je kans! 
Voor de organisatie van daguitstappen, sportkampen en 
speelpleinwerking zoeken we enthousiaste monitoren. 

Ben je 16 jaar of ouder? Kan je goed met kinderen overweg? 
En ben je gemotiveerd? Stuur dan vlug een mailtje naar 
jeugd@kluisbergen.be. We bezorgen je dan asap meer info.

Heb je nog geen ervaring met het begeleiden van kinderen? 
Of ben je nog maar 15 jaar maar wil je graag kinderen 
animeren in de toekomst? Geen zorgen, wij helpen je graag 
op weg. 

In mei organiseren we een infoavond voor alle nieuwe 
monitoren. Meer info hierover volgt later.

Word monitor!

Door de coronacrisis konden onze brandweerlieden hun 
kalenders niet deur-aan-deur verkopen. Ze stonden erop jullie 
toch een exemplaar te bezorgen. Daarom werden ze dit jaar 
gratis bedeeld in élke Kluisbergense brievenbus. Helemaal gratis!

Maar hun oproep om een vrijblijvende bijdrage te storten, viel 
duidelijk niet in dovemansoren. En daarom zeggen ze nu: 

BEDANKT! Bedankt voor de steun en het hart onder de riem.  
Tot volgend jaar, live, met een warme glimlach en leuke babbel.

Brandweerpost 
Kluisbergen  
dankt jullie

“
”



11

Een nieuw logo, dezelfde kwaliteit

Ook de gemeentelijke basisschool kreeg een nieuw logo.

Met het nieuwe logo willen we de weg weergeven die de kinderen bij ons 
afleggen. Van een kleine kiem tot een mooie grote vrucht die klaar is voor 
een nieuwe stap in het leven, het secundair onderwijs. Onderweg willen 
wij onze kinderen op verschillende manieren laten groeien en tot bloei 
komen. We zijn alvast heel blij met ons nieuw logo.

Met de komst van een nieuw logo komt er ook een nieuwe website. 
Ontdek hem op www.gbsdestart.be 

Welke school willen we eigenlijk zijn?

Ons motto is “Het kind groeit met De Start, De Start groeit met het kind”. 
Kinderen laten groeien is immers een fundamentele houding in het 
onderwijs. Hen kansen bieden en ondersteunen waar het nodig is.

De missie van onze school vertaalt zich in een visie die we hiernaast 
graag toelichten. Dit zijn onze zes fundamenten …

1. Thuiskomen doe je in De Start

GBS De Start is een school waar iedereen welkom is en  
waar iedereen zich thuis voelt.

2. Starten doe je samen

GBS De Start leert jongeren samenleven met anderen. Ze leert dat 
verschillende opvattingen over mens en maatschappij naast elkaar  
in harmonie kunnen bestaan.

3. De Start doet je groeien

Ik toon wie ik ben en ik groei waar het moet.

4. In De Start telt iedereen mee

We zijn een school waar je krijgt waar je recht op hebt.  
We komen tegemoet aan de noden van elk kind.

5. De wereld start hier

De kinderen van nu, de beslissers van morgen, leren zelf  
nadenken en keuzes maken over een fijn leven voor iedereen  
op een gezonde planeet.

6. De Start, kloppend hart van de buurt

We leven en leren in, met en van onze buurt.

Nieuws van 
GBS De Start

twee scholen
een team 
een visie

Zin om een kijkje te komen nemen?

Dat kan. Maak een afspraak met de directeur van de school 
van je keuze voor een persoonlijk bezoek. Van harte welkom.

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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Aanvraagformulier coronabon
Naar aanleiding van de coronacrisis heeft het gemeentebestuur ‘de coronabon’ in het leven geroepen. 
Behoort u tot een kwetsbare doelgroep, dan heeft u, alsook al uw gezinsleden, recht op twee bonnen van € 10.

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 van de gemeente Kluisbergen oordeelt dat deze op maatschappelijk of 

sociaal vlak tot de kwetsbare doelgroep behoren

Indien u onder één van deze doelgroepen valt, kan u via het aanvraagformulier uw coronabonnen aanvragen. Het aanvraagformulier kan u 
terugvinden op de website, of u kan altijd een seintje geven en dan sturen wij dit op per post. Dit mag naar ofwel 055/23 16 19, of 055/23 16 39.

Bij verdere vragen kan u terecht op het nummer 055/23 16 39 of via ocmw@kluisbergen.be

Je zal dus, na een positieve coronatest, twee 
telefoontjes ontvangen:  

• één van een medewerker van de Vlaamse 
Overheid voor de contactopsporing en

• één van een medewerker van de gemeente 
Kluisbergen voor de bronopsporing.

Wanneer een persoon besmet raakt met het 
coronavirus, doet de Vlaamse Overheid aan 
contactopsporing. Ze spoort alle contacten op 
die door de patiënt besmet zouden kunnen zijn. 
Zo kunnen zij zich laten testen en zich isoleren. 

Sinds november 2020 zet het gemeentebestuur 
van Kluisbergen, in samenwerking met de 
Eerstelijnszone Vlaamse Ardennen, ook in op 
bronopsporing. We zoeken naar de bron of 
oorzaak van een besmetting. Waar de Vlaamse 
Overheid alles ‘stroomafwaarts’ controleert, 
zoeken wij ‘stroomopwaarts’ tot aan de bron. We 
zoeken naar gemeenschappelijke kenmerken 

tussen gevallen. Op die manier willen we een 
beeld vormen van de besmettingsclusters om snel 
eventuele verdere lokale maatregelen te nemen.
Enkele medewerkers van de gemeente engageren 
zich om mee de bronopsporing in goede banen 
te leiden. Elke medewerker is net als de huisarts 
gebonden aan het beroepsgeheim. 

Om de privacy van patiënten optimaal te bewaken, 
krijgen enkel de betrokken medewerkers van de 
Eerstelijnszone en de betrokken gemeentelijke 
medewerkers de gegevens van de patiënt te zien. 
Dat is noodzakelijk om te analyseren waar zich 
onrustwekkende situaties voordoen.
Je medewerking aan zowel het telefoontje voor de 
contactopsporing als dat voor de bronopsporing, 
is zeer waardevol om het virus in te perken.

Heb je vragen over de lokale ‘corona-
bronopsporing’? Contacteer ons dan via 
info@kluisbergen.be. 
We helpen je graag verder.  

Lokale 
corona-bronopsporing
Sinds november 2020 is de gemeente gestart met ‘corona-bronopsporing’ om 
zo lokale opflakkeringen van het virus snel te kunnen opsporen. Dit gebeurt 
in samenwerking met de Eerstelijnszone Vlaamse Ardennen. De lokale 
bronopsporing komt bovenop de contactopsporing van de Vlaamse Overheid.
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Erfdeel Kluisbergen 
kiest voor nieuwe koers

Rond deze tijd ontvangen de leden van Erfdeel Kluisbergen het nieuwste 
nummer van het gelijknamig heemkundig tijdschrift. Het wordt letterlijk 
de laatste editie, want na 10 jaargangen en 20 afleveringen achten we 
de tijd rijp om met de erfgoedkring een nieuwe weg in te slaan. Verlost 
van de druk om ieder half jaar een tijdschrift te vullen, willen we ons 
vanaf nu toeleggen op andere projecten: themabrochures, boeken, 
tentoonstellingen, lezingen, erfgoedwandelingen, de uitbouw van ons 
documentatiecentrum en het onderhouden van de erfgoedbank. Zo 
willen we in 2021 volop werk maken van de herdenking van de 100ste 
verjaardag van Gies Cosyns (een project dat we door corona moesten 
uitstellen), en uiteraard zullen we ook stilstaan bij 50 jaar Kluisbergen.

De stopzetting van het tijdschrift betekent dat er geen lidgeld 
meer wordt gevraagd. Wil je op de hoogte blijven van het nieuws 
van Erfdeel Kluisbergen? Teken dan in op onze nieuwsbrief op  
https://kluisbergen.bibliotheek.be/erfdeel-kluisbergen (mensen die in 
2020 al lid waren en waarvan we het mailadres hebben, staan al in onze 
mailinglijst).

Op naar nieuwe boeiende erfgoedprojecten!

Binnenste 
Buiten, een 
buitenkans!

In het begin van schooljaar 2020-2021, midden in de coronacrisis, 
kiest de Kunstacademie Vlaamse Ardennen ervoor dat het niet bij de 
pakken wil blijven zitten: zelfs de donkerste kleurencode met strenge 
coronamaatregelen biedt kansen. Niet per se door louter in te zetten op 
afstandsleren; wel door anders naar het leren te kijken.

Kortom: het project Binnenste 
Buiten ziet het licht.
Op talrijke, soms verrassende locaties zullen tussen 4 januari en 17 
mei 2021 kleine artistieke ingrepen of interventies gebeuren. De stad 
en het platteland worden een creatieve speeltuin. Verwacht je aan 
micro-flashmobs, flitsende verrassingsoptredens, intieme geluids- 
of lichtinstallaties, veelzijdige street art … Uiteraard alles binnen de 
geldende coronamaatregelen.

Bij elk(e) artistieke ingreep of toonmoment zal een QR-code te vinden 
zijn. Door deze met een smartphone te scannen, komt de toevallige 
voorbijganger op een webpagina van de Kunstacademie terecht. Hij 
vindt er meer info over Binnenste Buiten, de verschillende artistieke 
initiatieven én een kaart met alle locaties. Via dat overzichtskaartje kan 
je trouwens je eigen Binnenste Buiten-wandeling uitstippelen.

“Wie wat vindt heeft slecht gezocht”. Dat is wat dichter Rutger Kopland 
in de jaren 1970 neerpende. 

De Kunstacademie ziet het zoeken dus als een troef, een mooie 
ervaring. Soms zal je er niet naast kunnen kijken, maar evenzeer zal 
je Binnenste Buiten bij toeval zien, wanneer je het helemaal niet 
verwacht of er zelfs niet naar zoekt. Misschien treft de passant iets 
anders aan dan wat hij had kunnen vermoeden, of misschien heeft 
het een ander effect op hem dan hij kan voorspellen. Hoe het ook zij:  
de Kunstacademie roept iedereen op om te vinden wat je misschien 
niet zocht. Of om te blijven zoeken.

Meer info:
kunstacademievlaamseardennen.be/binnenstebuitenvoorkinderen
kunstacademievlaamseardennen.be/binnenstebuitenvoorvolwassenen
facebook.com/Kunstacademievlaamseardennen

Binnenste Buiten: 4/01 tot 17/05, Ronse, Kluisbergen, Maarkedal, Brakel

Contact Kunstacademie Vlaamse Ardennen:
• kristien.vanschuylenbergh@ronse.be
• koen.verhaeghe@ronse.be

Lokale 
corona-bronopsporing
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Januari 2021:  
maand van het bevolkingsonderzoek 
baarmoederhalskanker
We hebben het allemaal druk. Er is dus altijd wel iets dat 
dringender is dan al het andere. Kanker vroeg opsporen is 
belangrijk. En toch … van uitstel komt afstel. Als je iets niet 
meteen doet, loop je het risico dat het er niet van komt.

“Ik doe het straks wel. Eerst nog even de stad in.”
“Ik doe het later wel. Het is even druk op het werk.”
“Geen tijd. Want de bus was te laat.”

Blablabla. Geen excuses. Laat een uitstrijkje nemen.  
Want tijdig opsporen is belangrijk.

Vroegtijdige opsporing is de beste bescherming 
tegen baarmoederhalskanker. Laat van je 25ste tot en 
met je 64ste elke drie jaar een uitstrijkje nemen.

Baarmoederhalskanker ontstaat heel langzaam. Bovendien 
kunnen afwijkende cellen worden opgespoord voordat ze 
kankercellen worden. Daardoor is baarmoederhalskanker 
één van de ziekten die in aanmerking komen voor een 
bevolkingsonderzoek.

In juni 2013 startte de Vlaamse Overheid met een 
bevolkingsonderzoek baarmoederhalskanker. Dit onderzoek 
moedigt vrouwen van 25 tot en met 64 jaar aan om elke drie 
jaar een uitstrijkje te laten nemen. Het onderzoek van het 
uitstrijkje is meestal gratis. Je betaalt alleen de consultatie 
bij je huisarts of gynaecoloog. Dit uitstrijkje wordt dan in een 
laboratorium onderzocht om te kijken of het afwijkende cellen 
bevat.

Tijdig opsporen is belangrijk. Als de ziekte of het risico erop 
tijdig wordt vastgesteld, kunnen verwikkelingen of een 
(zwaardere) behandeling vermeden worden en is de kans op 
volledige genezing groter.

Wat gebeurt er als het uitstrijkje afwijkend is?

Enkele weken na het uitstrijkje ontvangt je arts het resultaat. Als 
er afwijkende cellen gevonden werden, is bijkomend onderzoek 
nodig. Mogelijk maakt dit je ongerust? Bespreek het zeker met 
je arts.

Als er lichte afwijkingen gevonden worden, krijg je meestal 
het advies om na 6 en 12 maanden een vervolguitstrijkje te 
laten nemen. Je arts controleert dan of de afwijkende cellen 
verdwenen zijn. Als de afwijkende cellen niet verdwijnen, is 
bijkomend onderzoek nodig.
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Januari 2021:  
maand van het bevolkingsonderzoek 
baarmoederhalskanker

Als je uitstrijkje ernstig afwijkende cellen bevat, dan word je  
doorverwezen voor bijkomend onderzoek. 
De kans dat je echt baarmoederhalskanker hebt, is klein. Vaak gaat 
het om een voorstadium dat vrij eenvoudig kan worden behandeld. 
In dat geval wordt baarmoederhalskanker voorkomen.

In onze gemeente Kluisbergen liet 65,8% van de vrouwen van 25 tot 
en met 64 jaar zich preventief onderzoeken en zo scoren we hoger 
dan de deelname in onze provincie.

Baarmoederhalskanker kan vermeden worden door vaccinatie tegen 
het humaan papillomavirus (HPV) en als vrouwen van 25 tot  64 jaar 
om de drie jaar een uitstrijkje laten nemen.

Laat je dochter en je zoon vaccineren!

De Vlaamse Overheid biedt alle jongens en meisjes in het eerste 
jaar secundair onderwijs gratis het vaccin tegen het humaan 
papillomavirus (HPV) aan. Dit is het virus dat baarmoederhalskanker 
veroorzaakt. 

Op basis van het laatste advies van de Hoge Gezondheidsraad blijkt 
dat ook bij jongens, dankzij het vaccin, aanzienlijke gezondheidswinst 
geboekt kan worden. Door het vaccin tegen HPV kunnen ook andere 
kankers zoals penis-, hoofd- en nekkanker vermeden worden.

Meisjes die nog niet gevaccineerd en jonger zijn dan 19, kunnen het 
vaccin met een voorschrift van een arts bij de apotheker kopen. De 
arts kan het vaccin dan toedienen.

LET OP! 
OOK ALS JE GEVACCINEERD BENT  

BLIJFT EEN UITSTRIJKJE NODIG!

Wil je weten wanneer je laatste uitstrijkje was?

Dat kan heel eenvoudig online én mobiel met:

• www.myhealthviewer.be
• www.mijngezondheid.be
• www.cozo.be

Daar kan je ook je vaccinaties, medisch dossier en medicatieschema 
vinden.  Inloggen kan via je elektronische identiteitskaart. Je kan ook 
de app ‘itsme’ gebruiken. 

Heb je vragen?
Heb je vragen over je persoonlijke medische situatie, neem contact 
op met je huisarts of gynaecoloog.

Meer weten over het bevolkingsonderzoek?

Bel gratis naar het Centrum voor Kankeropsporing op 0800 60160
tussen 9 en 12 uur en 13 en 16 uur, stuur een e-mail naar  
info@bevolkingsonderzoek.be  
of surf naar
https://baarmoederhalskanker.bevolkingsonderzoek.be 

Kluisbergen  
schenkt aan 
goede doelen

Ook in crisistijden moet er geld vrijgemaakt worden voor goede 
doelen. Want vooral nu moeten we er zijn voor elkaar. 

Daarom schenkt onze gemeente dit jaar € 1.500 aan twee goede 
doelen: Rode Neuzen Dag en Mercy Ships.

Rode Neuzen Dag vraagt aandacht voor de fysieke en mentale 
weerbaarheid van onze jongeren. 

Meer info: www.rodeneuzendag.be 

Mercy Ships wil medische en chirurgische hulp toegankelijk maken 
voor de allerarmste mensen op onze planeet. 

Meer info: www.mercyships.be
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Groepsaankoop CO2-meters voor 
kinderopvang en verenigingen
Waarom een groepsaankoop voor CO2-meters?

Verse binnenlucht is altijd belangrijk, en zeker nu we dit jaar moeten 
oppassen voor besmetting met het coronavirus. Voldoende verse lucht 
binnenlaten door te ventileren en verluchten zorgt ervoor dat de kans op 
besmetting via de binnenlucht kleiner wordt. Zeker nu het winter is, is het 
handig te weten wanneer het nodig is de ramen open te zetten.

In klaslokalen of ruimten met grote bezetting is CO2 in de binnenlucht een 
goede indicator voor de luchtverversing. Dit kan je gemakkelijk meten 
met een CO2-meter: hou je de CO2-concentratie in een lokaal onder de 
900 ppm, dan heb je goede luchtverversing en is de kans kleiner dat 
virusdeeltjes zich opstapelen in de binnenlucht.

Welke CO2-meters worden aangeboden in de 
groepsaankoop?

In de groepsaankoop bieden we de Envix MB450NV CO2-meter aan met 
volgende eigenschappen:

•  Duidelijke visualisatie via 3-kleuren indicatie wanneer ruimte verlucht 
dient te worden (groen ≤ 900 ppm, oranje 900-1499 ppm, rood ≥ 1500 
ppm).

• Op het display wordt naast de actuele CO2-concentratie ook de 
temperatuur en relatieve vochtigheid weergegeven.

• De CO2-meter voldoet aan de technische vereisten zoals beschreven 
door het Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid met betrekking tot 
sensor, zelfkalibratie, meetbereik en meetfout. 

• De CO2-meter is niet voorzien van data-logging. Dit betekent dat het 
toestel geen data bijhoudt en dat je geen data uit het toestel kan 
exporteren. 

Wat is de kostprijs voor een CO2-meter?

De prijs van de Envix MB450NV CO2-meter in de groepsaankoop 
bedraagt € 119 (excl BTW).

Als je hetzelfde toestel buiten de groepsaankoop aankoopt, bedraagt de 
kostprijs € 169 (excl BTW). De groepsaankoop biedt dus een korting van 
30%.

In deze prijs zijn inbegrepen:
• verzending rechtstreeks naar de besteller
• 3 jaar garantie
Facturatie zal rechtstreeks van de firma (ATAL) naar de besteller 
gebeuren met een betalingstermijn van 14 dagen.

Hoe deelnemen?

Opgelet! Dit is de groepsaankoop voor Logo Gezond+. Inschrijven voor 
de groepsaankoop van Logo Gezond+ doe je door het formulier in te 
vullen. Het formulier vind je via https://forms.gle/tZfgzoYfaGZyNQZZ7 

De levering en facturatie gebeuren rechtstreeks via de firma ATAL.
Je kan je bestelling plaatsen tot 30/01/2021 of zolang de voorraad strekt.

Ook de gemeente doet mee!

Wist je dat de gemeente al een tiental meters aankocht? We zullen deze 
inzetten in alle Kluisbergense scholen en in de gemeentelijke gebouwen.

Meer info?
Nog vragen of onduidelijkheden? 
Contacteer ons via info@kluisbergen.be of 055 23 16 10.
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Cameratoezicht zorgt voor extra ogen
Dit jaar zal de gemeente een verplaatsbare camera huren (met koopoptie) die ingezet zal worden 
op strategische plaatsen om overlastproblemen, zoals bijvoorbeeld sluikstorten, vast te stellen. Het 
cameratoezicht zal ook een afschrikeffect hebben waardoor deze problemen zich mogelijks niet 
zullen stellen. Wordt er toch een overlastprobleem vastgesteld, dan kunnen de beelden gebruikt 
worden om de daders op te sporen.

Het verkeersbord duidt aan wanneer je je in een zone bevindt waarin je gefilmd kan worden. Geen 
paniek. Je privacy wordt te allen tijde gerespecteerd: de beelden worden slechts voor een beperkte 
tijd bewaard en kunnen enkel opgevraagd worden wanneer er zich een probleem voordoet.
Heb je hierover vragen? Contacteer ons dan via info@kluisbergen.be of 055 23 16 10.

Volg online de gemeenteraad en  
de raad voor maatschappelijk welzijn

Het coronavirus zorgt ervoor dat we veel dingen anders moeten 
aanpakken. Zo ook de gemeenteraad en de raad voor maatschappelijk 
welzijn. De zittingen van november en december 2020 vonden daarom 
online plaats. Beide waren te volgen via een livestream via onze 
Facebookpagina en onze website. Zo konden de zittingen volledig 
coronaproof verlopen en kon de openbaarheid gerespecteerd worden. 

Ook de zitting van 28 januari 2021 om 20 uur zal online te volgen zijn. 

Ben je benieuwd? Surf dan op het tijdstip van de zitting naar: 
 www.facebook.com/GemeenteKluisbergen 

of naar 
www.kluisbergen.be/livestream 

Zaal De Brug blijft nog even dicht…
Eerst en vooral een fijn en cultureel 2021 gewenst!

Naar aanleiding van de aanhoudende verspreiding van het coronavirus, 
besliste het gemeentebestuur om de theaterzaal nog even achter 
slot en grendel te houden. Concreet betekent dit het uitstellen van de 
voorstellingen van Wouter Deboot (23 januari) en Augustijn (12 februari). 
Samen met de artiesten proberen we naar nieuwe data te zoeken, zodat 
jullie jullie geplande voorstelling op een ander en vooral beter moment 
in een gezellige sfeer kunnen beleven.

Reikhalzend kijken we uit naar betere tijden, en hopen dat maart al wat 
meer perspectieven zal bieden. Maar gezondheid is ons belangrijkste 
goed, dus wachten we nog even geduldig af.

We houden jullie op de hoogte!

Tot snel!
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Een overzicht:

Komende van BERCHEM rijdt de bus door Ruien centrum en de Kapellestraat en zullen volgende haltes opnieuw aangedaan worden:

• Kerkplein Ruien
• Grote Herreweg (aan de Fruitige Speelweide)
• Kapellestraat (aan de firma Utexbel)

(De tijdelijke halte in de Hazestraat wordt afgeschaft.)

Komende van AVELGEM rijdt de bus door de Hazestraat en blijft de huidige situatie behouden met haltes op:

• de hoek van de Avelgemstraat en de Kapellestraat;
• de hoek van de Hazestraat en de Grote Herreweg.

In de Hazestraat zal, zoals vóór de werken, opnieuw éénrichtingsverkeer gelden, met rijrichting van de Avelgemstraat naar de Grote Herreweg.

De plaatsing van de definitieve signalisatie in de Kapellestraat wordt voorzien in de week van 4 januari, waarna ook de borden met ‘plaatselijk verkeer’ 
in de Kapellestraat zullen worden weggehaald.

Heb je vragen over de werken? Contacteer dan de dienst Gemeentewerken via gemeentewerken@kluisbergen.be of 055 23 16 46.

Busroute wijzigt 
in de Kapellestraat
Het verkeer heeft al even terug doorgang in de 
Kapellestraat. De bussen van De Lijn hervatten 
op dinsdag 22 december hun normale reisroute. 
Maar waar stopt de bus nu? 

Ken jij de F-wegen al? Een F-weg is een Fietssnelweg. Een weg waar je 
makkelijk, comfortabel en snel van punt A naar punt B kan fietsen.

Vaak zijn deze wegen voorzien van de nodige verlichting en van een nieuw 
laagje asfalt. De ideale manier om op een gezonde, veilige en sportieve 
manier naar je werk of naar je school te pendelen.

Wist je trouwens dat de F45 een heel stuk door onze gemeente 
loopt? De F45 verbindt Gent, via Oudenaarde, met Kortrijk. De oude 
spoorwegbedding, die vroeger de treinen richting ‘de centrale’ stuurde, 
werd een hele tijd geleden omgetoverd tot een mooie fietsbaan waar 
menig fietsliefhebber gebruik van maakt. Bovendien is het een ideaal 
alternatief voor wie niet van de heuvels houdt, maar toch een fietstochtje 
wil maken in de Vlaamse Ardennen.

Om het écht aantrekkelijk te maken voor de pendelaars, investeerde 
de Provincie Oost-Vlaanderen in nieuwe verlichting langs het traject en 
deed ze de nodige infrastructurele aanpassingen zodat de gebruikers op 
sommige oversteken voorrang krijgen. Voldoende redenen om het eens te 
proberen dus.

Je vindt het volledige traject van de F45 (en dat van alle andere 
fietssnelwegen) via www.fietssnelwegen.be

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

DIENSTEN

Contact en 
openingsuren

C
O

LO
FO

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

Verantwoordelijke 
uitgever
Lotje Demedts
Parklaan 16
9690 Kluisbergen

Ontwerp
Artex Reclamebureau

Druk
Botteldoorn Grafics

Foto’s
Marthe Minnaert
Tycho Van Malderghem 
(cover)




