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Info

Uw functie : 

U staat o.a. in voor:

- Laswerk (
 rioolslikkers, beugels, signalisatie,…).
- Klein onderhoud wagenpark, 
 kleine herstellingen wagenpark en keuringen. 
- Onderhoud klein materieel 
 (grasmaaiers, bosmaaiers, kettingzagen,…).
- Magazijnbeheer (stockbeheer, 
 afhalen parkeerverbodsborden, 
 publiciteitspanelen, onderhoud loods,…).
- Ondersteuning dienst groen, 
 dienst openbare werken en dienst patrimonium. 

Uw Profiel :  

U bent een gemotiveerde en dynamische collega, die zich 
flexibel opstelt. U bent plichtsbewust en vriendelijk, signa-
leert proactief problemen en werkt mee aan het vinden van 
oplossingen.

Geïnteresseerd? 

Uw sollicitatiebrief + CV dient ten laatste op 16.03.2020 
toegestuurd te worden aan het College van Burgemeester 
en Schepenen, Parklaan 16, 9690 Kluisbergen. U kan deze 
eveneens per mail bezorgen aan kristel.peyskens@kluisber-
gen.be

Voor meer informatie kan u steeds contact opnemen met 
de personeelsdienst, (kristel.peyskens@kluisbergen.be of 
055/23.16.12).  

Gemeente Kluisbergen werft aan:
voltijds technisch assistent (M/V) in vervangingscontract:
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Al jaren wordt er gezocht naar een op-
lossing voor de mobiliteits- en leefbaar-
heidsproblematiek in en rond Ronse. 
Zwaar verkeer moet door het centrum en 
fietsers en voetgangers voelen er zich 
vaak onveilig. Dat heeft gevolgen voor 
de hele streek. Om die en andere uitda-
gingen aan te pakken, bundelen De Werk-
vennootschap en het Vlaams Departement 
Omgeving de krachten. Hoever staat het 
project ‘Rond Ronse’ nu, en wat mag je dit 
voorjaar nog verwachten? Een overzicht.

Een jaar van participatie 
en informatie
2019 stond voor team rond ronse in het te-
ken van betrokkenheid. Samenwerking met 
alle belanghebbenden stond centraal. In 
drie werksessies werd met iedereen gewerkt. 
Daarnaast werden ook burgers betrokken bij en 
op de hoogte gehouden van ‘rond ronse’.

“Zo hielden we op 11 juni 2019 een eerste info-
markt in het kader van de officiële inspraakpe-
riode over de startnota. Die nota is de start van 
het geïntegreerd planningsproces om tot een 
gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan (GRUP) 
te komen,” zegt Brigitte Borgmans, woordvoer-
der van het Vlaams Departement Omgeving. 

Tegelijkertijd lanceerden we een online enquê-
te en organiseerden we huiskamergesprekken. 
De resultaten hiervan hebben we samenge-
vat in een rapport dat je kan lezen op www.
RondRonse.be/rapport,” zegt Marijn Struyf, 
woordvoerder van De Werkvennootschap. 

Mogelijke oplossingen
Samen met alle lokale overheden, milieu- en 
natuurverenigingen en ook burgers werd een 
gemeenschappelijke basis gecreëerd in 
de vorm van ambities. 

In een volgende stap werden van deze am-
bities kansen gemaakt, waarna er concrete 
oplossingen op tafel komen. team rond ronse 
ontwerpt hierna mogelijke toekomstbeelden 
voor de streek. 

Drie bandbreedtes van oplossingen wor-
den onderzocht: westelijk, centraal en oos-
telijk. Daarnaast wordt ook een vierde oplos-
singsrichting onderzocht waarbij bestaande 

weginfrastructuur zoveel mogelijk wordt geop-
timaliseerd. “Omdat we volledig moeten zijn, 
onderzoeken we alle mogelijke pistes”, aldus 
Struyf. “In een latere fase gaan we die pistes 
concretiseren en tegenover elkaar afwegen.”

Nieuw actiecomité: GROM
Op basis van de oostelijke bandbreedte die 
door Maarkedal loopt, hebben enkele burgers 
zich verenigd in een nieuw actiecomité: ‘Geen 
ring Om Maarkedal en Muziekbos’ (GrOM). 
Het comité werd door team rond ronse uitge-
nodigd om deel uit te maken van de werkses-
sies.

Marijn Struyf: “We begrijpen dat mensen zich 
verenigen om hun mooie streek te verdedigen, 
maar we willen benadrukken dat er niets be-
slist is. De drie bandbreedtes komen uit in-
spraak, en we worden door de procedure 
verplicht om alle opties te onderzoeken, 
ook diegene die misschien bij bepaalde 
omwonenden moeilijk liggen. Iedereen die 
meewerkt aan dit project is zich meer dan be-
wust van het unieke karakter van de Vlaamse 
Ardennen. De uiteindelijke uitdaging van dit 
project is de verzoening zoeken tussen het 
landschappelijke aspect en de verkeersleef-
baarheid. Net zoals alle andere belangheb-
benden krijgt GROM vanaf nu een stoel aan 
tafel, waarbij we rekenen op hun constructieve 
medewerking.”

Nieuwe werksessies 
en infomarkten in 2020
Ook in 2020 zal Team Rond Ronse ieder-
een nauw betrekken bij het project. Op 5 
maart organiseert het team opnieuw werkses-
sies met professionele stakeholders. In april 
wordt de scopingnota gepubliceerd.

“Een scopingnota is een herwerkte versie van 
de startnota. Daarin breiden we de eerste on-
derzoeksresultaten uit met de adviezen, 
inspraakreacties en verslagen van de 
participatiemomenten. 
De scopingnota wordt aangevuld met een 
overzicht van bandbreedtes van alternatieven 
voor de weginfrastructuur en van bebossings-
scenario’s, die in de volgende fase grondig 
worden onderzocht. Het team werkt in de nota 
de doelstellingen verder uit en onderzoekt de 
verschillende oplossingen die tot nu werden 

 aangereikt”, verduidelijkt Brigitte Borgmans.

“Naar aanleiding van deze scopingnota 
voorzien we een inspraakperiode met 
drie infomarkten in mei en juni 2020. Hier-
voor nodigen we iedereen graag uit. Je krijgt 
er meer uitleg over de stand van zaken van 
het planningsproces en over de inhoud van de 
scopingnota. De infomarkten zijn geen formele 
verplichting, maar we organiseren ze omdat 
we in de scopingnota de startnota verfijnen. 
Voor Team Rond Ronse is het belangrijk om tot 
een oplossing te komen waarbij er rekening 
wordt gehouden met diverse standpunten. 
Daarom rekenen we op jouw inzichten en op-
merkingen.”

•	 Op 19 mei organiseren we een eerste info-
markt in tIO3 in ronse 

 (Oscar Delghuststraat 60).

•	 Op	26 mei doen we GOC Kwaremont aan 
in Kluisbergen (Kwaremontplein 23).

 ten slotte houden we met de infomarkt halt 
in Parochiezaal Nukerke in Maarkedal op 2 
juni (Nukerkeplein 6).

Je kan telkens een bezoek brengen aan de in-
fomarkten van 19 uur tot 21 uur.

Graag nog meer informatie? Dat kan!
Heb je toch nog vragen of wens je nog meer in-
formatie over het project, dan helpt team rond 
ronse je verder via verschillende kanalen:

Website: www.rondronse.be
 Hier kan je ook alle procesdocumenten 
 en veelgestelde vragen doornemen.

Nieuwsbrief: www.rondronse.be/nieuwsbrief

E-mail: info@rondronse.be

Facebook: www.facebook.com/rondronse

Huiskamergesprekken: 
 schrijf je in via 
 www.rondronse.be/huiskamergesprekken.

Wanneer je dringende 
of iets minder dringende hulp nodig hebt…

Eén jaar ‘Rond Ronse’ 
waar staat het project en wat zijn de verdere plannen?

Om snel te reageren in een noodsituatie is 
het belangrijk dat je op de hoogte bent van de 
bestaande noodnummers. Naast de gekende 
noodnummers 112 en 101 zijn er de voorbije 
jaren door de overheid ook enkele nieuwe spe-
cifieke nummers en een app gelanceerd. Hier-
onder volgt een kort overzicht.

112 en 101 voor dringende hulp
In België zijn er twee gratis noodnummers die 
24/7 bereikbaar zijn voor dringende hulp:
112 voor ziekenwagen en brandweer;
101 voor politie.

Wanneer je naar het noodnummer 112 of 101 
belt in Vlaanderen of Wallonië, moet je een 
keuze maken via een keuzemenu: voor zieken-
wagen of brandweer druk 1, voor politie druk 2. 
Je wordt dan rechtstreeks doorverbonden met 
de juiste noodoproepcentrale. Het is dus een 
zeer eenvoudig keuzemenu.

Belangrijk: je wordt altijd geholpen als je naar 
het noodnummer 112 belt. Ook als je niet weet 
welke keuze je moet maken of als de verkeerde 
keuze zou maken krijg je een operator van de 
noodcentrale aan de lijn. Indien nodig zal de 
operator je dan wel doorschakelen naar de 
noodcentrale die je kan helpen.

TIP: Als je naar 112 of 101 belt en een keuze 
hebt gemaakt wacht dan rustig op antwoord. 
Haak niet in, want daardoor kom je opnieuw 
aan het einde van de wachtrij te staan. De 
operator zal vragen stellen over je locatie, het 
soort noodgeval en of er gewonden zijn en 
eventueel instructies geven. Hou na het af-
ronden van de noodoproep je telefoonlijn vrij 
zodat de noodoproepcentrale je eventueel kan 
terugbellen indien nodig. 

App 112 BE
als je een smartphone hebt kan je best de app 
112 BE downloaden. Na de registratie kan je 
gewoon op het icoontje van brandweer, zieken-
wagen of politie drukken als je hulp nodig hebt. 
Dit vervangt de keuze die je via het keuzemenu 
zou maken. tijdens je oproep stuurt de app elke 
30 seconden je positie naar de noodcentrale 
zodat de operator ziet waar je bent. Daarnaast 
kan je nuttige medische informatie invullen in 
de app die wordt meegestuurd naar de Nood-
centrale 112.
Meer info vind je op  www.112.be  (app). 

Doof, slechthorend of spraakgestoord?
als je doof of slechthorend bent, of een spraak-
stoornis hebt, kan je:

-  bij registratie van de app 112 BE met een 
vinkje aanduiden dat dit het geval is. als je 
een noodoproep doet via de app zal de ope-

rator dan de de chatfunctie activeren, waar-
door je via berichten met de noodcentrale 
kan communiceren.

-  de noodcentrales ook bereiken via SMS. 
Het is niet mogelijk om berichtjes te sturen 
naar de traditionele noodnummers 112 en 
101, maar wel naar specifieke nummers die 
enkel door doven, slechthorenden of men-
sen met een spraakbeperking kunnen op-
gevraagd worden via e-mail of SMS. Meer 
info vindt u op www.112.be (voor doven) .

E-loket of 1722 tijdens storm 
als je Hulpverleningszone een e-loket of recht-
streeks nummer heeft, kan je daar rechtstreeks 
terecht om een brandweerinterventie voor 
storm of wateroverlast aan te vragen. Je kan 
dit e-loket of rechtstreeks nummer ook gebrui-
ken om de brandweer een wespennest te laten 
verdelgen. 

Sinds 1 augustus 2017 kan je voor brandweer-
hulp tijdens een storm of als je wateroverlast 
hebt ook het nummer 1722 bellen als er nie-
mand (mogelijk) in levensgevaar is. Dit nummer 
is enkel beschikbaar tijdens hevig onweer (een 
code geel, oranje of rood van het KMI) en kan 
je gebruiken als er bijvoorbeeld veel schade is 
aan de dakbedekking, je kelder onderloopt, als 
er wateroverlast is op de openbare weg,... als 
je tijdens hevig onweer voor niet-dringende 
brandweerinterventies naar het noodnummer 
112 belt, zal je hoe dan ook gevraagd worden 
om het nummer 1722 te bellen. Bel niet naar 
1722 als er geen interventie van de brandweer 
nodig is. als er een boom in je tuin omgevallen 
is, als je veranda beschadigd is of als er een 
elektriciteitspanne is, bel je best een gekwa-
lificeerde professional of kan je eventueel zelf 
herstellingen uitvoeren.

TIP Consulteer de website van je Hulpver-
leningszone om na te gaan of ze een e-loket 
hebben. 
Op de website www.112.be (niet dringend?) 
vind je meer info over 1722.

Niet-dringend ziekenvervoer
als je niet-dringend ziekenvervoer nodig hebt 
mag je niet naar 112 bellen, maar moet je 
beroep doen op een ziekenwagen voor niet-
dringende hulp. Je kan contact opnemen met je 
ziekenfonds om na te gaan of zij een ziekenwa-
gen kunnen inplannen of rechtstreeks contact 
opnemen met een ziekenwagendienst voor niet 
dringend ziekenvervoer. 

1733 voor dokters van wacht

In sommige regio’s moet je voor niet-dringende 

medische hulp geen nummer meer opzoeken 
van de dokter van wacht, maar kun je een dok-
ter van wacht bellen via het centrale nummer 
1733. In de volgende jaren zal “1733” in heel 
België in gebruik genomen worden. Om te we-
ten of 1733 in uw gemeente al actief is, kan je 
je postcode invullen op deze website van de 
FOD Volksgezondheid:  
www.health.belgium.be (wachtdiensten) 

Schrijf je in op BE-Alert

BE-alert is een alarmeringssysteem waarmee 
de overheid jou kan verwittigen in een nood-
situatie. 
Dankzij BE-alert kan je rechtstreeks informatie 
krijgen via sms, een gesproken bericht of e-
mail. 
Een burgemeester, gouverneur of minister ac-
tiveert BE-alert, om een bericht uit te sturen 
naar iedereen waarop de noodsituatie impact 
heeft.  Zo kunnen inwoners op een snelle ma-
nier de nodige aanbevelingen krijgen, bv. ra-
men en deuren te sluiten bij een brand.
Schrijf je dus in via www.be-alert.be en blijf op 
de hoogte tijdens een noodsituatie!

Andere noodnummers
antigifcentrum
www.antigifcentrum.be - 070 245 245

Child Focus
www.childfocus.be - 116 000

Kinder en jongerentelefoon
www.awel.be  - 102

tele-onthaal (Praten is de eerste stap)
www.tele-onthaal.be  - 106

Zelfmoordlijn (gratis, 24 u/24, anoniem)
www.zelfmoord1813.be  - 1813

Meldpunt geweld, misbruik 
en kindermishandeling
www.1712.be  - 1712

DOC StOP (gratis) – centrale dienst om 24u/24 
een identiteitskaart of Belgisch paspoort te 
blokkeren na een diefstal of een verlies.
www.docstop.be - 00800 2123 2123

CarD StOP – centrale dienst voor het blokke-
ren van bank-en kredietkaarten (24u/24)
www.cardstop.be  en www.mijnkaart.be
070 344 344

Speleohulp
Speleosecours.be 
04 257 66 00

Veiligheid in het station en op de trein
Belgiantrain.be 
0800 30 230
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Nieuw diensthoofd gemeentewerken

Vegen en onkruidvrij 
maken van wegen en verhardingen

Gemeentebestuur vervangt oude TL-lampen

De tijd vliegt: twee jaar is zo voorbij
Je krijgt van het Centrum voor Kankeropsporing een uitnodigings-
brief als je tot de leeftijdsgroep (50 tot en met 74 jaar) behoort en 
het twee jaar geleden is dat je een stoelgangstaal liet onderzoe-
ken. 

Wil je weten wanneer je een uitnodiging in de brievenbus 
mag verwachten?

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. 

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://dikkedarmkanker.bevolkingsonderzoek.be/ 

Heb je vragen?
Heb je vragen over je persoonlijke medische situatie, neem con-
tact op met je huisarts.

Maart 2020: 
maand van het bevolkingsonderzoek dikkedarmkanker

Anne-Marie De Vos volgde in febru-
ari Wouter Govaert op als diensthoofd 
gemeentewerken. Ze is burgerlijk 
bouwkundig ingenieur van opleiding 
en heeft meer dan 20 jaar professio-
nele ervaring in de bouwsector. Zo 
werkte ze hiervoor als projectmanager 
bij VK Engineering en daarvoor was ze 
afdelingshoofd studiebureau bij Van 
Maercke.

Ze stelde zich kandidaat voor de func-
tie om opnieuw dichter bij de uitvoe-
rende praktijk te staan. Als dienst-
hoofd gemeentewerken hoopt ze haar 
steentje bij te dragen aan een verzorg-
de gemeentelijke infrastructuur in haar 
eigen Kluisbergen.

Het bestuur en het gemeenteperso-
neel heten Anne-Marie van harte wel-
kom en wensen haar veel succes in 
deze nieuwe job.

In 2020 zullen er 3 à 4 veegbeurten 
in de planning van de dienst ge-
meentewerken opgenomen wor-
den. De gemeente vraagt de mede-
werking van elke inwoner.

Jaarlijks worden een viertal veegbeur-
ten in de gemeente uitgevoerd om het 
onkruid en, in het najaar, afgevallen 
bladeren in alle straatgoten en op het 
openbaar domein te verwijderen. Om 
ervoor te zorgen dat de ploeg vlot aan 
de slag kan hebben de gemeentelijke 
diensten een werkschema en parkeer-
planning opgesteld. Die parkeermaat-
regelen zijn echt noodzakelijk om zo 
vlot mogelijk te kunnen werken en de 
hinder voor de inwoners zo veel moge-
lijk te beperken. Indien er nog enkele 
wagens geparkeerd staan op de route 
van de borstelmachine, moet de ma-
chine uitwijken en kan er dus een deel 
van de straat niet geveegd worden.

Medewerking van de inwoners

Om de borstel- en veegwerken goed 
te kunnen uitvoeren, wordt gevraagd 
om je wagen de dag voordien of vóór 
5 uur ’s ochtends in de garage te zet-
ten of in een aanpalende straat te par-
keren. De gemeentediensten plaatsen 
vooraf parkeerverbodsborden. Tevens 
valt er bij iedereen een briefje in de 
bus waarop de veegbeurt aangekon-
digd wordt. Na de veegbeurt worden 
de parkeerverbodsborden zo vlug mo-
gelijk door onze diensten weggehaald. 
Samen met de politiezone  Vlaamse 
Ardennen rekenen wij erop dat het 
parkeerverbod stipt wordt nageleefd.

Het gemeentebestuur hoopt er ook 
op dat zowel inwoner als handelaar 
“veegt voor eigen deur”. Het zal het 
uitzicht van uw straat zeker ten goede 
komen.

Het spreekt voor zich dat gemeente-
wegen waar op dat moment werken 
uitgevoerd worden en landelijke stra-
ten niet geveegd zullen worden. Ook 
gewestwegen vallen niet onder het 
gemeentelijk veegplan.

Indien de weersomstandigheden 
(sneeuwval of vriestemperaturen) of 
onvoorziene pannes (technisch man-
kement veegmachine) het niet toe-
laten om te vegen zal dit uitgesteld 
worden.
Hou goed de parkeerverbodsborden in 
de gaten!

Info: Dienst gemeentewerken 
tel. 055 23 16 42 of mail: 
gemeentewerken@kluisbergen.be

In het kader van de verschillende ac-
ties die gepland waren bij de onder-
tekening van het burgemeesterscon-
venant (ondertussen zo’n kleine 4 jaar 
geleden), waren we eind vorig jaar 
toe aan de vervanging van alle oude 
TL-lampen door de energiebesparende 
LED TL-lampen in de openbare gebou-
wen van de gemeente. Het ging over 
de vervanging van maar liefst 1.433 
lampen.

Tegen de tijd dat u dit leest werden 
de bibliotheek, zaal Brugzavel, zaal De 
Brug, de gemeentelijke basisscholen 
Ruien en Berchem, de muziekacade-
mie, het gemeentehuis en archief, het 
GOC Berchem, Ruien en Kwaremont 
en de gebouwen van de technische 
dienst, voorzien van nieuwe led tubes. 
Meteen werden ook alle armaturen 
afgewassen. Een echt huzarenstukje, 

gerealiseerd door onze technische 
dienst!

Zo hopen we op z’n minst 50% ener-
gie te besparen op de verlichting in 
onze gebouwen. LED TL-lampen gaan 
zo’n 20 jaar mee (50.000 uur), wat een 
stuk langer is dan de oudere TL-lam-
pen. Door de langere levensduur en 
het lager energieverbruik zal een LED 
TL-lamp uiteindelijk minder kosten. 

De aanschaf was een serieuze inves-
tering maar de terugverdientijd is zeer 
interessant en ligt gemiddeld tussen 
één en drie jaar.
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Opgeruimd 
staat netjes?

De boomplantactie 2019 
was een succes!
539 Vlaamse Ardenners maken het 
verschil voor meer natuur in eigen 
streek.

Samen met zestien gemeenten orga-
niseerde Regionaal Landschap Vlaam-
se Ardennen eind 2019 voor de 26ste 
keer een groepsaankoop van inheem-
se bomen en struiken, fruitbomen, 
klimplanten en kleinfruit. In septem-
ber en oktober konden de inwoners 
van de Vlaamse Ardennen kwalitatief 
en streekeigen plantgoed bestellen 

aan interessante prijzen om zo hun 
eigen omgeving te vergroenen. Op za-
terdag 30 november kon iedereen zijn 
plantgoed in zijn gemeente afhalen.
De 26ste boomplantactie was op-
nieuw een succes. Niet minder dan 
539 inwoners van de Vlaamse Arden-
nen (waaronder 20 Kluisbergenaren) 
bestelden allen samen 37038 haag-
plantjes (goed voor meer dan 29km 
haag) , 987 fruitbomen (genoeg voor 
bijna 10ha of 14 voetbalvelden), 2156 
kleinfruitplantjes en 744 klimplanten. 

Regionaal Landschap Vlaamse Arden-
nen werkt samen met de provincie 
Oost-Vlaanderen en de gemeenten 
Brakel, Erpe-Mere, Gavere, Geraards-
bergen, Herzele, Horebeke, Kluis-
bergen, Kruisem, Lierde, Maarkedal, 
Oudenaarde, Ronse, Sint-Lievens-
Houtem, Wortegem-Petegem, Zotte-
gem en Zwalm aan het behoud, het 
herstel en het versterken van natuur, 
landschap, erfgoed en streekidentiteit.

Onze gemeentediensten zijn, samen 
met onze intercommunale ILvA en 
een flink aantal vrijwilligers, dag in dag 
uit bezig om Kluisbergen proper te 
houden.

Helaas kunnen we niets anders dan 
vaststellen dat er nog steeds mensen 
zijn die zich hier helemaal niks van 
aantrekken en moedwillig achteloos 
omspringen met hun vuilnis (blikjes, 
keukenresten, kauwgom, sigaretten-
peuken, papier en karton tot zelfs au-
tobanden). Dit getuigt bovendien van 
een totaal gebrek aan respect voor het 
milieu.

De bovenste foto geeft u een idee 
over de hoeveelheid zwerfvuil/sluik-
stort dat in januari 2020 werd verza-
meld door onze gemeentediensten in 
de Avelgemstraat, Herpelgem en Mo-
lenstraat.

De onderste foto is een sluikstort in 
de Hoogbergstraat te Zulzeke (net 
vóór het kruispunt met de Zandstraat), 
waarschijnlijk enkele weken geleden 
gedumpt.

Verder werden in 2019 niet minder 
dan 50 sluikstorten opgeruimd. We-
derom spant de driehoek Zandstraat/
Zeelstraat/Hoogbergstraat de kroon.

Wie betrapt wordt, mag zich aan een 
GAS-boete of pv met strafrechtelijke 
vervolging verwachten. De admini-
stratieve geldboete kan oplopen tot 
350 EUR ! 

Tweede vangactie 
voor zwerfkatten
Katten zijn populaire huisdieren, maar 
ongecontroleerde voortplanting zorgt 
voor ongewenste kittens. Eens vol-
wassen gaan ze rondzwerven en kun-
nen voor overlast zorgen. Sterilisatie 
beperkt deze overlast. 

Samen met de vzw RATO zal een 
tweede vangactie georganiseerd 
worden eind maart 2020.

Heeft de gevangen kat een knip in 
het oor (zie foto) dan werd ze reeds 
onvruchtbaar gemaakt en wordt ze on-
middellijk weer vrijgelaten. De andere 
gevangen zwerfkatten worden door 
een dierenarts onderzocht, onvrucht-
baar gemaakt en krijgen een herken-
ningsknip in het oor vooraleer ze terug 
worden uitgezet. Zieke dieren (kat-
tenaids, leucose) worden pijnloos uit 
hun lijden verlost. 

De vangnachten gaan door op 
maandagnacht 23/03 en dinsdag-
nacht 24/03.

Inwoners kunnen zwerfkattenloca-
ties melden aan de milieudienst, 
055/23 16 43,  milieu@kluisber-
gen.be, met vermelding van 
naam, adres en telefoonnummer 
van  de melder, het aantal katten 
én het adres waar zich de katten 
bevinden.

De melders worden op voorhand ge-
contacteerd door de medewerkers 
van de vzw RATO. Vanaf 23 maart 
zal vzw RATO dan starten met het 
plaatsen van vangkooien.  De kooien 
blijven ’s nachts staan en elke ochtend 
worden de gevangen katten overge-
bracht naar de dierenarts voor be-
handeling. Na de behandeling wor-
den de katten uitgezet op dezelfde 
plaats waar ze werden gevangen. 
Voor alle duidelijkheid: de zwerfkatten-
populatie zal niet verdwijnen. We wil-
len enkel een gezonde kattenpopulatie 
verkrijgen, waarbij het aantal katten 
niet onbeperkt kan uitbreiden.

Aan de eigenaars van huiskatten 
wordt gevraagd om op de vang-
nachten de huiskat in de mate van 
het mogelijke binnen te houden of 
een halsbandje om te doen. 

Gelieve op de dag van de vang-
nachten de zwerfkatten geen eten 
te geven, aangezien het vangen 
gebeurt in speciale kooien met 
lokvoeder.
Enkel de behandeling van katten 
die door de vzw RATO naar een 
dierenarts gebracht werden, wordt 
gefinancierd door de gemeente. 

 

Mogen wij u bij deze tevens dringend 
verzoeken om uw eigen kat(ten) te 
laten steriliseren/castreren mocht dit 
nog niet gebeurd zijn. U staat dan ui-
teraard zelf in voor de kosten.

Voor meer informatie omtrent de 
motieven van de actie, de precieze 
locaties en tijdstippen kunt u steeds 
terecht bij de milieudienst, Berchem-
straat 55A te Kluisbergen 
(Ann Taghon), 055/23 16 43, 
milieu@kluisbergen.be.
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Werken in het Kluisbos 
naderen einde
Op 31 januari eindigde de exploitatie van 
bomen in het Kluisbos. Het kappen zelf 
werd reeds eind 2019 beëindigd, nu wor-
den de laatste bomen verder weggehaald 
uit het bos. Om het bos diverser en meer 
bestand te maken tegen de klimaatveran-
dering werd een 400-tal bomen gekapt. 
Het gros daarvan waren zware beuken. De 
komende weken zullen de gemeente en 
Natuur en Bos samen bekijken waar even-
tuele schade aan de boswegen hersteld 
moet worden. Zo kan de natuur zich dit 
voorjaar herstellen en is het Kluisbos op-
nieuw in topconditie om deze zomer be-
zoekers te ontvangen.

Op naar een sterker en diverser bos

Bomen kappen om een sterker en diver-
ser bos te krijgen. Het klinkt misschien 
tegenstrijdig. En toch. Met een doordacht 
beheer wil Natuur en Bos haar bossen 
sterker, weerbaarder en groter maken. 
Zo kan iedereen ervan genieten, vandaag 
en ook de volgende generaties. Dit is ook 
wat de voorbije maanden in het Kluisbos 
gebeurde. Het overgrote deel van het 
Kluisbos bestaat uit beuken die aange-
plant zijn na de geleden schade in beide 
wereldoorlogen. Niettegenstaande dat dit 
kathedraalbos met tapijten van wilde hya-
cint heel mooi is, heeft dit ook veel nade-
len. Bijna het volledige Kluisbos bestaat uit 
dezelfde boomsoort (beuk) van dezelfde 
leeftijd. Dat is enerzijds niet goed voor de 
biodiversiteit in het bos. Anderzijds moe-
ten onze bossen ook meer bestand zijn 
tegen steeds groter wordende invloeden 
van klimaatverandering, zoals langdurige 
droogte en heviger onweer met hogere 
windsnelheden. 

Werken in het bos tonen 
nu al mooi resultaat

In bepaalde delen van het bos werd het 
monotone beukenbos al enkele jaren ge-
leden aangepakt door zeer gericht dunnin-
gen uit te voeren en groepjes bomen te 
kappen. Op die plaatsen kan het bos nu 
verjongen. Verscheidene soorten bomen, 
planten en struiken krijgen een kans om 

zich te vestigen. De verhoging in de ver-
scheidenheid en de structuur van de ve-
getatie (oud en jong bos) levert nu al zeer 
goede resultaten op. Bij inventarisaties 
de voorbije jaren kon vastgesteld worden 
dat heel wat insecten zoals kevers, nacht-
vlinders en dagvlinders zich herstellen of 
zich zelfs opnieuw vestigen terwijl ze al 
decennia uitgestorven waren in het Kluis-
bos. Ook grootwild zoals reeën konden 
zich door de hogere diversiteit en betere 
schuilgelegenheid ondertussen perma-
nent vestigen.

Hinder en schade na kappingen

Grote bomen met zware kruinen vellen is 
geen evidente opdracht. De werken in het 
Kluisbos werden zeer professioneel uitge-
voerd maar beperkte schade is onvermij-
delijk. Hier en daar kunnen delen van een 
kruin blijven hangen of een naburige boom 
beschadigen. Heel soms wordt een ande-
re boom geraakt en valt die ook, waarna hij 
in het bos blijft als dood hout.
Bij de exploitatie in het Kluisbos werden 
de stammen naar vaste, aangeduide sta-
pelplaatsen gebracht. Dit gebeurde langs 
vaste gemarkeerde pistes die de exploi-
tant moet volgen. De exploitant mocht 
enkel werken bij droge weersomstandig-
heden om zo weinig mogelijk schade aan 
te richten aan de bosbodem.

Het verwijderen van de stammen uit het 
Kluisbos vond plaats in de nattere maan-
den december en januari langs de hoofd-
wegen en parkings. Tijdens de exploitatie 
werden voorwaarden opgelegd aan de 
machines die in het bos mogen rijden. De 
machines werden zo licht mogelijk gehou-
den. Ondanks die voorwaarden werden 
op meerdere plaatsen diepe sporen ge-
maakt. Dit maakt wandelen op die plaat-
sen momenteel niet echt comfortabel. De 
gemeente zal samen met de aannemer en 
Natuur en Bos inventariseren waar schade 
is en beslissen waar herstel nodig is. Op 
enkele locaties vinden nu al werken plaats 
om de wegen en paden in goede staat te 
herstellen. Als de bodem droger wordt, 
worden de paden ook op de overige  

plaatsen hersteld zodat dit ongemak tegen 
de zomer opgelost zal zijn. 

Dood hout brengt leven in het bos
Bezoekers zullen ook merken dat (zwaar) 
kruinhout op meerdere plaatsen blijft lig-
gen. Dit kan er in het begin wat rommelig 
uitzien, maar deze takken vormen onder 
andere een belangrijke voedingsbodem 
voor tal van diersoorten en zwammen. 
Decennialang werden onze bossen  te 
‘netjes’ onderhouden en was er nauwe-
lijks aandacht voor staand en liggend dood 
hout. Daardoor gingen veel typische flora 
en fauna die afhankelijk zijn van rottend 
hout verloren. Bij het duurzaam beheren 
van een bos stelt men nu als norm dat er 
4% dood hout aanwezig moet zijn in een 
bos.  Actueel is er ongeveer 1,5% dood 
hout in het Kluisbos. Door de kruinen nu 
te laten liggen zal dat percentage gevoelig 
verhogen en zetten we weer een stap in 
de richting van een biodiverser en natuur-
lijker Kluisbos.

Bosuitbreiding

Natuur en Bos plant over heel Vlaanderen 
heel wat bomen bij tijdens de wintermaan-
den. In 2021 zal Natuur en Bos ook 4 hec-
tare nieuw bos aanplanten aansluitend op 
het bestaande Kluisbos, aan de kant van 
de Kwaremont.

Meer info: www.natuurenbos.be/kappen-
vanbomen en www.natuurenbos.be/bos-
vanmorgen

Nieuws van GBS De Start  
 
Nog niet ingeschreven voor dit schooljaar? 
 
Geen nood. Geef gerust een seintje en we maken 
een afspraak om dit in orde te brengen.  
 
De volgende instapdagen voor dit schooljaar zijn 
 
 maandag 20 april (kinderen ten laatste geboren op 20 oktober 2017) 
 maandag 25 mei (kinderen geboren ten laatste op 25 november 2017) 

 
De inschrijvingen voor volgend schooljaar zijn ook reeds volop bezig. 
De instapdata voor het schooljaar 2020-2021 zijn 
 
 dinsdag 1 september (kinderen geboren ten laatste op 1 maart 2018) 
 maandag 9 november (kinderen geboren ten laatste op 9 mei 2018) 
 maandag 4 januari (kinderen geboren ten 

laatste op 4 juli 2018) 
 maandag 1 februari (kinderen geboren ten 

laatste op 1 augustus 2018) 
 maandag 22 februari (kinderen geboren 

ten laatste op 22 augustus 2018) 
 maandag 19 april (kinderen geboren ten 

laatste op 19 oktober 2018) 
 maandag 17 mei (kinderen geboren ten 

laatste op 17 november 2018) 
 

Onze komende Opendeurdagen zijn 
misschien wel een ideaal moment om 
verder kennis te maken met onze 
school en haar team. Meer info op 
onze website of via de directeur    
Paul Desmet op het nummer 
0476/978393. Van harte welkom. 
 
 
  Kennismaking met de 

school en de 
Ouderraad 

 Inschrijvingen 
 Bezoek aan de 

klassen 
 Kinderanimatie 
 Schminkstand 
 Zoektocht met 

smakelijke prijzen 
 Gezellige tearoom 



10    Maart 2020 Maart 2020    11

Omg! 
Kluisbergen gaat op bezoek 
bij Van Eyck!

Er niet over gehoord hebben is moeilijk: 
de grootste Van Eycktentoonstelling vindt 
op dit moment plaats in het Museum voor 
Schone Kunsten (MSK) te Gent. Deze 
once in a lifetime opportunity mag ook 
door Kluisbergen niet onopgemerkt blij-
ven. Dat er 10 schilderijen van de groot-
meester Van Eyck samen tentoongesteld 
worden is inderdaad uitzonderlijk. Som-
mige werken zullen erna zelfs nooit meer 
de wereld rond reizen…

Schrijf daarom maandag 16 maart maar 
met stip in de agenda! ’s Avonds, om 
19.00 u., vertrekt er een bus aan de bib 
voor 60 personen naar het museum, waar-
na we een bezoek maken aan deze bijzon-
dere tentoonstelling. Op de bus zullen er 
al enkele wist je datjes over Van Eyck en 
zijn werken meegegeven worden. 

Ingang in het museum wordt voor-
zien om 20.30 u. Audioguides zitten 
in de prijs inbegrepen, waardoor jullie als 
volleerde kunstkenners terug op de bus 
zullen stappen richting Kluisbergen rond 
22.00 u. – 22.15 u.

De kostprijs voor deze uitstap bedraagt  e 

35, waarin vervoer, ingang tot het muse-
um en de audioguides inbegrepen zitten.

Zin om deze bijzonder evenement met 
ons mee te beleven? Schrijf je dan als de 
bliksem in via cultuur@kluisbergen.be of 
055/23.16.19! De plaatsen zijn beperkt…

We verwachten jullie!

Ook voor de kleinsten onder ons…
Op 6 maart komt Marc De Bel, samen met Theatercompagnie 
De Kroon, terug naar De Brug. 
‘De Knetterkwabmachine’ is een familievoorstelling, geba-
seerd op het gelijknamige boek van de schrijver. 

Puttifoerke, de kat van Meneer van Nuffel is ontvoerd. Privéde-
tective Harry Columbus wordt erbij geroepen om de witte kater 
vlug terug te vinden. Jammer genoeg is Columbus allesbehalve 
een topdetective. Eerder zelfs een hopeloos geval…
Gelukkig voor de kat is Hanne nét op bezoek bij haar oom Harry. 
En zij weet wél van aanpakken! Het spoor leidt naar de gekke 
professor Knetter, die in zijn labo volop timmert aan een nieuwe 
machine waarvoor dringend enkele proefkonijnen en –poezen 
nodig zijn. En daar loopt het voor detective Columbus grondig 
mis…

Een grappige, spannende én nagelbijtende voorstelling vanaf 6 
jaar. Met Kurt Defrancq als detective Harry Columbus en Marc 
De Bel als professor Knetter.
Afspraak op vrijdag 6 maart, om 18.30 u. in De Brug!
Entree: € 5 voor de kleinsten, € 10 voor volwassenen

Maart brengt opnieuw 
een hele portie cultuur!

Daarnaast komt ook Wouter Bulckaert terug naar onze mooie zaal!
Ditmaal met een muzikale voorstelling rond de figuur van JJ Cale. JJ wie? 
De zanger-gitarist uit Tulsa bleef zijn leven lang bewust uit de schijnwerpers, 
maar hij ligt bijvoorbeeld aan de basis van de gekende Eric Claptonsongs ‘Cocaine’ en ‘Afther Midnight’. Iedereen die de songs van JJ Cale 
heeft gehoord, raakt in de ban van zijn laconieke stem, laidback gitaren en hypnotiserende grooves. 

Wouter Bulckaert schreef nu het allereerste boek over de man: JJ Cale. Troubadour in de woestijn (uitgeverij EPO). Hij schetst 
een beeld van de muzikant die een genre op zichzelf is geworden, een working class hero die geen held wou zijn. Een man voor wie 
songschrijven geen kunst was, maar een ambacht.
Tijdens de voorstelling speelt de auteur samen met zijn Turbulente Trio 10 essentiële songs uit JJ Cales oeuvre. Tussendoor vertelt 
hij verhalen over JJ Cale en leest hij voor uit zijn boek. De begeleidende visuals zijn van illustrator Edward Hall.

Afspraak op zaterdag 21 maart, om 20.15 u. in De Brug!
Entree: €10

Tickets voor beide voorstellingen te verkrijgen via cultuur@kluisbergen.be of 055/23.16.19

Daarnaast brengen wij graag onze volgende aankomende voorstellingen nog even onder de aandacht:

 Vrijdag 3 april, 20.15 u.  Centerpiece Kwintet
 Woensdag 15 april, 20.15 u. Jan Jaap van der Wal
 Vrijdag 15 mei, 20.15 u.  BUURMAN (solo)
 Vrijdag 19 mei, 20.15 u.  Stokman & Vos
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WA N T E D
MONITOREN

Ben je graag in groep en met kinderen bezig?
Voor de organisatie van daguitstappen, 
sportkampen en speelpleinwerking is gemeente 
Kluisbergen op zoek naar 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 of bel 
055 23 16 32 voor 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. 

We organiseren voor alle nieuwe monitoren een 
info- avond.

Contact voor meer info: 
Dienst Vrije Tijd

jeugd@kluisbergen.be
sport@kluisbergen.be 

055/23.16.32

T E A M P L A Y E R S


