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Provlncio BÊABANÏ

Arrondlssement HALLE-VILVOORüE

GEMEENTE

KAIU!PE$¡I{OUT
Postnummer 3090

€ (016)65ôS58 - 65609e'6550S?
P.C.R. 000-0019874€t I

KAMPÊNHOUT, dr 23.12.1985

Nr

Voorwerp

Bljlage(n) :

tdaarde l{edebtrgers van Kanrpenhout.

Het voornemen om een periodiek lnformatiebÌad ln onze gemeente te ver-
sprelCen ls nlet- nleuw. Zoals overal bestaat er ook blJ ons een kon-
siante behoefte'aan informa'Lie. Heelwat bezwaren en zelfs misve-rstanden
kunnen worden veimeden door tlJdige obJectleve voorllchting' Nlet al'le
overheldsmaatregelen worden door de bevolklng ale aängenaam ervaren'
Zonder cle noodzakellJke begeleidende ultleg worden zii algauw met de

sternpel "wlllekeurrr gekenmerkt.

Naar onze aening heeft de bevolktng het recht de juiste toedracht van de

beslissingen, die op genneentetr"i.jk vlak getrof'fen utorden, tê kennen'
Alle argumerrten dle pleiten tegen een informatieblad' zoalÊ daar ziJn:
de kostprfJs, tijd, het risico dat bepaalde lnformatie als politiek -
gebonden kan overkomerÌ, werden opziJ gezet. Voortaan moogt U drle- of
viermaal per jaar een eksemplaar met het gemeentelljk nieuws ln uw bus
verwachten.

Van een ir¡formatleblacl wordt dikwùjls gezegd of gedacht dat daarln door
parblJen of personen aån propagandå wordt gedaan. Teneinde zulke te
vermljden zullen de mededellngen onder artikelvorm zoveel rnogellJk ver.'
meden vrorden en overlgens niet ondertekend. Alleen berlchten aan: d€ be-
volking, uibgaande van het Schepencollege, zullen do'or de burgemeester
en de secretarls ondertetrend worden en de polltiebeveleri en -verorde-
nlngen zullen, zoale uretteltJk verpLlchto door de burgemeester onderte-
kend r'rorden.

Dlt infornatleblad staat ook ten dlenste van cle verenigingen die er hun
aktivlteiten kunnen in vermelden. Inllchtingen daaromtrent moeten tlJdlg
aait het sekretarlaat uJorden medegedeeld.

t
de eeter

M VEN



GEI'IÊBNTADTUNI.; ðN

Schepenen

Jozef Schogv.'.ert; , Voortstraat 14, Kampenhout

ZitCag: eìke di.n:dag van 19 tot 2O uur

frnahÈlèn -'Begrotfng
Volksgezon.ii^.elo - O.C.M.lJ,

TeI.: 65.52.56

Zitdag: elke dlnsdag
19 tot 20

A1le dienst*n z:i.Jn ¿:;ecentrallseerd tn het Gemeentehuis, Gemeentehule-
stnaat 1"6, SO9O Kampenhout.

lelefoon: 65.50.37
65.60.99
65.69 " 57
65.69.58

Openi-ngsurenr elke werkdeg van â.OO tot lL.30
dinsdagavond van L7.O0 tot 19.3O

Ter gelegel:heid van de elndeJaa.rsfeesten zal het gemeentehuis ultzon-
derliJlc ge.tloten zl jn op r

lste Sch:Pen
ôp""uã¡"':ierxen - o¡rderhoud gibouwen
Onderhoud wegen - Lanclbou'Âtwegen - Groenbeleid
Economle - Landbouw
Micldenstand
WerklledenPersonee I

Dr Germajn G:i.ireLÍngs Krlekelaarstraat I 3091 Berg - Tel.: 65.52.47

van
uur

Mevrôilfr¡ l{arle - Lo iêe Van Hecke Thlebaut, Fazantendal
3091 Berg
Tel. :Zltdag¡ elke dlnsdag van 19 tot 20 uur 65,54.74

Gezl:i - jeugd
Cultui¡r'- tlu i s'.restin¡

Ontwlkke 1 ingi samenwerk i ng

Jozef Va;rtj.eghem, Grootveldstraat I 3091 Berg Te1.: 65.54.89

Zltdag: eLke dinsciag van 19 tot 20 uur

Ondervi js
Pensioenen - l,,Iinde¡' val. lden
Soclale Zal'.,-.'t - Eej.:ardenzorg
Hulsvui l

GE¡:IIENTNIìAAT ]LEDUii

20

dinsdagavond 24.i2
woensdag 25.L?
donderda¿ 26,L2
vriJdag 27.12

dinsdagavond 31. l2
woensdag 1.:1.86

kerstavond
kerstmis
tweede kerstdag
verplichte compensatiedag omzendbrief nr 262
Ministerie van Binnenlandse Zaken en Openbaar Ambt
oudeJaarsavond
nleuvrjaar

POLTTÏE

Openlngnurr"n: cìkc *¡erkclag van 8.3O tot lL.30
13.3O tot 16.00

ciinsdagavoncl van 17.0O tot 20.OO

Gemeenteseçralirris:: "ian Vander' Vorst
Gewestel.iJk On'cvanger: jan GaÌLe
Hoofdveldwach'ber: lriarceL Elaerts * tel.
Veldluachters: itlarcel AeN - tel" .

W5.11y Sevenants - tel

RlJkswachtbrigade itarnpenhout tel. 65.52.30

Ri jksr,racht Vi l-voorde tel . OZ /25L. 59 .47

SAMËNSTELLÏT'JG HN !]ERKING VA}.I HET SCHEPENCOTLEGB

Yglgg9g*lg, el.ke dlnsdasavond

laakverdel ing:

ä¡qggqeqqler

Ì{arcel Verhoeven, Aar"schr¡tsebaan 93, 3O9O

Burgerl-ijke stand en bevol-king Personeel
Stedebouv¡ - Ruímtelijke ordening
Infrastruc'i"uurwerken - Begraafplaatsen
Brlefwlsseling
Sporthallei.

6s. 55. 55
65 

" 
59.97

65.60,88
Del<eyser Reiré, F. V,'¡uterslaan, 27, Kampenhout
Vandermeiren René, Aarschotsebaan, 158 Kampinhout
Van Desse). Freddy, Aarschotsebaan 107 Karnpenhout
Vandernrelren Lea, F. lrJouterslaan, 1 Kampenhout
Peeters Vlctor, Wildersedreef, 20 Kam¡renhout
Somers josé, Sbokstraat, 17 Kampenhout
Demesmaeke'-' Françcis, Fazantendal , 39 Berg
Schoevaetts Vrârc, Ter Bronnenlaan, 42 Kampenhout
Van Ingelg.:n Paul , Teypestraat 3a Kampenhout
Verbiest Fräns, Llststraat, 3O Nederokkerzeel
Van der 3i.e:;t ltll.l-em, Kerkhoflaan 13 Berg
Smets $fìIy, Kasteellaan, 43 Nederokkerzeel
HoutÉut Juliaan, kerk5traat 5 Kampenhout
r.testraets Iil1ly, Peperetraat 108 Nederokkerzeel

65. ô7.99
65. s9. i8
65,69.81
65. 53 .87
65, 58.63
65.68.65
65.61.22
60.11 .32

65.53.96
65.52.81
65 .63 .88
65.76.99
65.69. 50

Kampenhout Îel. 65.52.58

Polltie

Zttð,ag: ellte il:"nsii*g van L9 tot 2O uur
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BEVOLKINGSBEIJEGING VAN T.1.1984 lOT T'1'1985
==a======= =Ê======= ================g========

Groel van de bevolkine

Het aantal lnwoners bedroeg op 1 september 1985 tn totaal 9'166' Í'aaron-

der 4.489 mannen en 4.677 vrouwen' UIT DE GEMEENTERAAD

===4======== === = = = =

Verslag van de openbare werken die in de loop van 1985 werden uitge-
voerd.

L. Herstelllngs- en asfalterlngswerken
------¿--

Er venden 1O5 geboortes genoteerd' waarvan 52 Jongens en

1O9 overlijdens werden in de regtsters van de burgerliJke
teerd. Hierin zlJn begrepen:

- inwoners van Kampennàut overleden ln een andere gemeente

- overllJdens van lnwoners van een andere gemeente op het
van KamPenhout

53 nelsjes.

stand geno-

grondgebied

voor de laatste parlementaverklezlngen '¡raren 6.94? personen lngeschre-

ven in het kiesreglster, d.i. 69 kiezere meer dan vorig dienstJaar.

De ambtcnaar v€u1 de burgerlljke stand

I september 1984 tot 1 september' 1985

1984 en 44 tn 1985).

heeft gedurende de Perlode van

54 huwelijken voltrokken (fO ln
- Herstelllng van de zeypestraat onder staatstoelagen

ding van de omleiding utegens werken aan de brug van

Sas.

naar aanlel-
Kampenhout -

de Vogelzanglaan (zonder staatstoelagen) voor
dtt bedrag zijn ook de afwateringswerken van deze

ultgevoerd aan de Keibeek, de Leibeek, de Oud

en de Torfbroekleibeek voor een totaal bedrag

- Asfalterlng van
932.238 fr. In
straat begrePen.

2. llaterloPen
-----:i----

Ruimlngswerken werden
telbeek, de Resembeek
van 629.619 fr.

gEBTJES

--=====

U1J herinneren de

reglement:

- het 1s verplicht honden aan de leiband te houden zodat ze niemand

kunnen hlnderen of schade berokkenen

-bijiJzelofsneeuwvallsledereenverpllchtdestoepofverharde
berrn voor zijn woning vrij te maken' dit om ongevallen te voorkomen'

- bij vorgt mag men geen water laten lopen op de straat'

vullnis-
voorzlen t

te Berg

bevolklng aan volgende bepallngen van het politle-

Er wordt aan de bevolking nogmaals gevraagd geen glas ln de

i"n-i"-gtoien; hiervoor zijn immers speciaìe glascontalners

één op het gemeenteplein te Kampenhout en één aån de kerk

3. Toelagen

Er yerd een deflnltleve belofte van toelage bekomen voor de verbe-
terlngsvrerken aan de Dorpsstraat, de Kerkstraat en de Grootveld-
straat, alsook voor de verbeterings- en rlolerlngswerken aan de

Nederokkerzee I straat .

PrinciplëIe belofte van toelage werd bekomen voor de Driesstraat'
De aanbeetedlng heeft plaats gehad op 5 Ju11 1985'

4. De landbouwwegen

Voor de verbeterlng van de FrlJselstraat, de Nederokkerzeelstraat,
de Oude Brusselsebàan, de Oude Haegestraat en de Schtldhovenstraat
werd het ontwerp ter goedkeurlng aan de overheid overgemaakt.

5. Restauratiewerken

Het dossler voor de restauratieurerken op het "Santvllet" Aarschotse-
baan 96 te Kampenhout werd goedgekeurd door het Bestuur voõr Monu-

monten'en Landschapszorg van de Vlaamse Gemeenschap.
De kosten zullen als volgt vþrdeeld worden:
Vlaamse Genieenschap: 60%

Provlncie Brabant: 15%

Gemeente KamPenhout; 15%

Elgcnaars z IO16

Ramlng van de herstetlinþswerken: 9.612.793 excl. B.T.U.

r-1 .11 .11 - AKTIE

================

De opbrengst van de 11.11'11- aktie bodroeg dit Jaar 83'405 fr waarvan

or.gbo doãr de huls-aan-huls-aktie werd opgehaald.

Aan die hule-aan-huis- aktle verleenden verscheldene personen en vere-

nlgingenhuntenzeerstegewaar{eerdemedewerklng.ZlJhebbenookvoor
rrolg"na jaar reeds hun steun toegezegd

De opbrengst gaat dlt jaar naar úarl ' '"tt zLJ zaL gcbrulkt wordcn voor

het puttenprogramma en de promotie van de groententeelt'
op4septemberlg36zaleenalgemenevergadertnggehoudenrorden,Uaar
concrete afepraken zullen gemaakt worden voor de aktle '86'
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-, De Stafhouder van de Nederl¿rr¡dse Orde van Advocaten bij de baLle
te BrusseL deelt ons de oprichting mee van een gedecentrallseerde
afdeling vån het Bureau van Coniiultatie en Verdedigtng.
De bedoeling is de toegankelijkheid tot het gerecht te verbeteren.
Rechtzoekenden zullen op deze plaatselijke afdeling steeds koste-
loos ontvangen worden.
Voor onze gemeente wordt een afdeli-ng opgerlcht door Meester Lieve
WATGNEIN, Mechelsesteenweg 57O te 3072 Nossegem. '

- Er is een nieuwe onthaalbroehure in de maak die U 1n de loop van
1986 gratie in uw brievenbus krlJgt.
De eerste brochure werd gunstig ãnthaald door de bevolklng' maar
raakt nu stllaan verouderd. Deze nieuwe edltle is dan ook opge-
vat als een losbladige kaft, zodat de gegevÞns steeds'l{unnen wqr-
<ien aangevuld.

- De Heer Constant Peremans ontving de tltet van rtfire - burgemees-
tertr van de vroègêre'þemeente NederokkerzeéI. Hlj was burgemeester
te Nederökkerzeel van'í'19 januari L953 tot'10 november 1978¡

- De Heer Hendrik Pennlnckx zette op 1- jul1 1985 een punt aehter
zlJn loopbaan a}s veldwachter. HiJ dlende ónze gemeenschap 3L

jaar. Op 1 aprll 1954 trad hiJ in dienst te Nederokkerzeel en na
de fusie der gemeenten voerde hiJ ziJn opdracht van veldwachtor
verder ult te Kampenhout, waar hlJ nu de tttel- van rt$re - veld-
wachter" toegewezen kreeg.
lJiJ wensen hem en zlJn echtgenote nog vele gelukkige Jaren.

- De S.V, INTERZA deelde ons mede dat de dagen voor het ophalen van
het huisvuil en lret grof hulsvull ongewlJzigd blljven. Qphaltng van

' spectaa'l hulsvull, kan gevraagd worden op het nr O2/721.O7.3L;

JUBILARTSSEN

Gouden bruiloften

sô

r9I tn9 s Plon

WANDELPLAN

- il:t Ll..b.thbo'' rigÍddì :..'. It
0.c.rl.l.-llrchcl¿nr i' Y'lLt (xEo-

trcr 1909 oP ron- 'n 
fGrrtd'gcn

õo¡çc¡trt¿ Yær trt Pubt¡ck'

- û¡oottor 19 h¡
t! GOOSSENS À. - VANMUYLDER M"

GOOVAERTS P.'- SOIIERS M.
CUSÎERS E. - PAEPS M.
HERREMANS V. - MORtEl t.
PAEPS M. . VAN DOREN A.
HEERS J. . PEETERS M

BOONE J. - PEREMANS M.
HENNES J. - POELS I.
PNETERS P. - VANDERMEINEN M.
GOUTVRIND A. - VANDER VORST M.L.
UJOUTERS J. - UMANS t.
VANDENBROECK E. - BISSCHOP J.
VAN HOOT' J. * HERMANS A.

Diamanten brulloften

VAN HAESENDONCK J. - SMOLDËRS M.
VERSTREKEN P. - JACOBS A.
LANCÏERS F. * I¡,OUTERS A.

r.2.0t . 1935
30.01 . t-935;:,

å'- f¡clllù¡lt¡t¡

. PlrlccrrogaliJkhci<t ¡rn dc SlnL-
Jorcftrorvc

. lnfobord

. 0crcAriJæ¡d ¡rrdõlp¡d vrn l'l kr

. yerhrrdr rrndclrogcnrrtïì::::
voo¡ klndc¡- cn
lliç'qnû

. lltbYt¡tøt

I i e sbethbos

LIG6IN6SPLAN

4¡-o¡:rç;'5^i

05.02
26,A2
02. 03
L3,O7
17.08
04.09
r.1.09
02. r_o

05. 11
07,L2

.1935

.1"935

.1935

. L935

.l_935

.1935

.1935

.1935

.1935

.1935
.t:.û3

L]-.3"2. 1935

08. 07 " 1S25
08. 08. i.925
23.09 . 1925

komPenhout
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1{r

Voor*rrP

POLITIE
Ellltgo(n)

x^uPEilllour, Ò

Preventle van band itisme en tcmorleme

Gouden klooster.iubll.eum

Zuster Vanderborght V. Berg
Zueter Van Llnt M. KamPenhout

Zllveren pr iester iubfleum

E.H. Leus

Het Gemeentebestuur feliciteert hen nogmaals van harte.
Aan alle jubllarfssen werd een passend geschenk overhandigd.

AKTTVlTEITSNKALENDER

== ==== å::þ= ==== ======

Meer en meer worden wiJ geconfronteerd met nietc en niemand ontziende

tnf.ã"Oig"rs en'terrorlsten, dle trachten het normale leven te ontsrich-
ten en dood en Paniek te zaaien.

De burgemeesters vân het arrondlssement Halle vllvoorde hebbcn hun

verantwoordellJkhetd terzake opgenomen en gaân alles wat ln hun macht

Iigt aanwenden om hun politlekorpsen beter te structureren' te laten
coördineren en seÍnen te werken met de korpsen van aanpalende gemeenten'

Het mag lnderdaad nlet blJ vergaderen en het oprlchten vañ commiesles

bflJveñ. De tlJd drlngt om er 'rserleus, serk van te maken' Doch an-

derzlJds ,r""ro"k ik ook de bevolklng om haar medewerklng te verlenen

door mlddeJ van het doorspelen van informatie aan onze politle of riJks-
wacht

4 Januari

19 Januari

I februarl

15 februari

15 maart

16 maart

Burgemeestersbal ln de sporthal van Ka¡n-

penhout ": 'f

Muzfekavond door de leerlingen van de muziek-
school van Kampenhout ln de sporthal van

Berg

Play - back wedstrijd, ingericht door
F.C. Berg OP, in de sPorthal van Berg

Valentijnbal, ingericht door het oudercomltê
Berg in de sPorthal van Berg:' '

Turnshow B.G.J.G. V.1.8. 1n de sporthal
van Kanpenhout

Mevrouw,
MiJnheer,

Het ligt voor de hand dat mlsdadlgers vaak gebrulk maken van

gebouwãn om er hun voertuigen en ander materiaal, bestemd ter
rctding van hun aanslagen, in onder te brengen'

Aandacht moet worden besteed aan de verhurlng van appartenenten of ro-
nlngen waarbij de identlteit van de huurder niet gekend ls, of u'anneer

er ãaarblJ mogeliJke of verdacht nalatigheden vast'te steLlcn zlJn op

het vrak van de õontrole -van de telrers voor Bâ8, erectricltcit of
waterleldlngen ,

- de onregelrnatlge Ìedtglng van poetbussen 1n gebouwen

- de verhuring van garages aan onbekenden of nlet-profesetonele huurders

- het..veelvuldlg afiezf! zlJn van bewoners rs nachtâ,en onro3elmatlge
uren van thulskomen

- kortom, alles wat U verdacht voorkomt signalcert U aan de polltle
tel. 65.50.37 of riJkswacht tel. 65.52.30, of post 9oo. Dlccretle
is gewaarborgd.

Onthoudt dat U ons en uw medeburgers alzo een enorne dlenst bewlJet'

verlaten
voorbe-

Mosselfeest, ingericht
frDe Toonkunstrr in de

door de fanfare
sporthal van Berg

d

M

ster
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KAMPENHOUT, dI
REGISTREREII, I¡IURKEN EN FOÎOGRAFEREN VAN @BDENßN

-8-t3tEtæ*t==:E==-E¡===-a= r=====-*======æÊ===

B1J de vaststelling van lnbraken bìiJkt dlkwiJls dat de slachtoffers
geen goed signalement kunnen gever¡ .,ãn de verdwetren goederen' of wai
ãrger is, ze zelfs niet meb zekerheld kunnen nagaan sat er sordt ver-
mlst. In deze omstandj.gheden wordt de opspori.ng v¡el erg moeiliJk'
Soms treft de politie gestolen goederen aan biJ een verdachte, maar is
het niet mogetiJk de elgenaar e¡ van te achterhalen'

Een duldell ke fte bl dleistal zai d.: bevordcren en

de l<en.

REGISTÎEREN bledt de mogelijkheid rve-l een goecie opgave te verrichten

',a
VootwcrP :

POLIlIB

Blllage(n) :

Mevrouw,

MiJnheer,

Betreft : Sensibi Llseringscampâgne
gebouwen en voertuigen'

inzake Preventie tegen lnbraak ln

Deze campagne is er vooral op gericht om het publiek meer attent te ma-

ken op de some zeer eenvoudlge voorzorgsmaatregelen dle kunnen genomen

vorden om diefstal met lnbraak te voorkomen'

hebben ulJ
ln gebourcn

GRAAG lOT UW DIENST.

TTELP ONS DE DIEVEN SCHAAKMAT TE ZEÎTENI

1

van het vermiste goed, Op eerì bji
gratls af te hal.en regÍstr'atiekaa^'t,
peh beschreven. worden ot, deze kaa¡'
of ldentlflcatienummer. DÍt nufiìmer

de poi.it.le- en rlJkswachtbureaus
worden alle waardevolle voorvter-

t vermeld: merkt, tYPe en aerle-
staat gewoonlijk vermeld oP het

Orn de angstpsychose bii de bevolking nlet
zorgwekkend probleem van de diefstallen
,oe"tulg"n met een nuchtere kljk benaderd'

uiJ neneen er u nog op te uijzen dat eenledeq van u een aanzlenllJke

ro1 kan spelen in deze campagne'

omUhlerbtJbehulpzaamteziJnvoegenwlJhierbiJeenreeksaanwlJ-
zlngen hoe U dient tewerk te gaan ãt ,rt, bezittlngen te merken met een

eenvoudlq en goedkoop mlddel ln de handel verkriJgbaar; de uv - vllt-
stiftrenteregistrerendoormlddelvanblJgevoegdformulierraarvanu
UtsXotenae e*semplaren op het politiebureau kunt bekomen'

te
met

verhogen,
lnbraak

het
cn

garantiebewlJs. lndlen dat nummgr niet te'vinden is., k9n men kontakt ,

opnemen met de leverancier.

@I'''a'd1efstatgevoeligevoorv¡erpen(TV,rad1o,stereoketert,
s,,hri|fnachine, personal computer) heeft tot doel een persoonllJk her-
kennlngsteken aan te brengen, . dat onrnlddeltiJk de eigenaar aanduidt'
Het nummer van de ldentiteltskaart (panticulier) of het BTI¡J - nuÍnmer

(UeArijf) aangebracht op een voorwerp zal. de eventuele dlef afschrik-
kcn het mee te nemen, verminde¡t de verkoopbaarheid van het voorwerp

en laat toe snel de elgenaar terup- te vinden zodat het voorwerp hem

kan terug bezorgd l/orden. llct rnerkteken r'rordt aangebracht met eerl

graveerpen.

vcolìBEELt)

Pl .1Gl23456 Ç = radro
pZ i,C\2?/J56 C = foiotoestel

waar P - pr'ìventle, AG ,., z I.l(. Nummer
,::rC=Crlmi,ralitelt

Een aa¡'rtal goederen lenen zich rnoellijll tot graveren, zoals kunstvoor-
werpen en antiquit.elten. Zulke absorberende voorwerpen kunnen met

behulp-van. een UV - vlltstif'l van onzichtbare merktekens worden voor-
zlen. Door gebrulk te Ra.ken van UV - l1cht kan het merkteken worden

afgelezen. Deze teker:s hebben urel een þeperkte houdbaarheid en dle-
nen JaarliJks (in het zorrllcht) te wo¡'den overschreven.

tlBT FOIOGRAFEnEN van eigendon:men v.'aarvan moelllJk een Julste beschrij-
vlng kan worden
bracht 1s heel.

gegeven of waarop geen merkteken k34 worden aange-
nuttig (sieraden, uurwerken). BlJ diefstal wordt aan

de vaststellenCe overheid een f'oto van het verniste goed meegegeven.

De'reglstratiekaart en de negatieve¡l van de foto's dlenen' Ln een banlt-
kluisje, of op een veilige plaats in de wonlng opgeborgen te urorden,
waar alleen de eigenaar of een vertrour,uenspersoon ze kan terugvinCen'
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UIÎRIIKIIIG XIET'E IDENTIÎEIÎSKAANÎEN
alattltS'ß'G-3tlrt¡lttat=-!tl!t!l!lr

Inde}oopvanlgE6zalbegonnenwordenmetdeultreikingvandenleuue
identltefts¡<aartei' Oe onschakeling heeft een dubbel doel:

1. dlefetal en vcrvalalng tegengaan' Er kan niet worden ontkend dat de

huldlge identlteltskaarl *.råunuriJk vervalst kan worden' De ¡truc-

tuur is ,.n !i" aard dat de foto zonder grote ¡noeiriJkheid kan wor-

den vervangen. ook is sedert enkele :"""n 1ui aanial dlefstallen

vanldentlteltst(aarterltennadelevandegemeentebesturenonruetwek-
kend toegenomen. Îal van "i"ait¡r"n 

*o"dtn bagaan met behulp van

gestolen en vervalste identiteitskaarten'

2. het vcrkeer van peraonen blnnen Europa tc vergenakkcltJkcn dank ziJ

een geharroniseerd dokument"ã"i ¿oo" alle Lid - staten van de Raad

vanEuropaalsldentitel,"-*natlonaliteitsbewiJswordtcrkend.

Daar de omschakellng voor de- burgers all1cht

ã."-rlir ik u hlcrna de procedure ulteenzettení

f,taatstngen en kostcn besParen'

enlg ongemak zal meebren-

dlt :al U nodeloae vcr-

Vooreeretu,lllkeropwijzendatdeldentiteltskaartenvanhetnleuwe
modelnletdoordegemeentedlenstenzelfkunnenvervaardlgdworden.
Uij ziJn derhalve uoJr d*ft".ïXi.g ,tu"n volledig af'¡ankc'l-Jk van de

N.V. IDOC, die blJ KoninkliJX nJ"iti-t aangestelO seiA om de ldentltelts-

kaarten aan te maken

Het l,tlnlsterie van Binnenlandse Zaken heeft beslist d

zal gebeuren per leefttJd-sklasge ' te beglnnen met tie

Het Ìs ons o,rs T-:'ãTõfãr:'¡ *; gana gezln in één

ldentlteitskaarten te voorzien'

De idcntlteitskaart zal er ultzien als volgt:

voorzl Jde ?j::5,*.-, :Íl,o,f.?*,,. ::Htå,, l*,",1'g
ñ.ri-orr ve t or

De toewijzing omvat twee fasen:

l-. de opr0ep inssfase:

- de oproeping zal gei:euren cloor middel van een oproeplngekaart.
Aan de voorzij,Je bevinden zj,-ch een aantal praktische lnllchtlngen,
aan de achterzijcle een v¡agentijst d|e thuls ingevuld en onder-
tekend dient te worden . 'ùeze vragenli jst handelt over de ver-
meldingen bedoeld onder (1).

- nadat de burger zijn oproepÍ-ngsbrief heeft ontvangen, meldt hij
zlch binnen de gestelcle tijd op de bevolkingsdienst.-

- de bevolkingsdienst is in het bezit van een basisdokument. Dit do-
kument wordt door de belanghebbende ondertekend, zijn foto wordt
erop aangebracht en het verschuldigde hedrag wordt betaald.

- het gemeentebestuur verstuurt de basisdokumenten naar de N.V. IDOC

die de nieuwe identlteitskaart aanmaakt en naar de gemeente ver-
stuurt.

Het feit dat alleen de N.V. IDOC gemachtigd ls om identíteitskaarten aan

te maken brengt met eich mee dat iedere persoon dle aan de beurt is om

een nleuwe identiteitskaart te krijgen, tweemaal naar het gemeente-
huis dlent te.komen.

2. de afgiflqfase;
Bij zijn eerste bezoek
welke datum hii zijn
, 1, ..:

âan de belanghebbende mcegedeeld vanaf
i.dentlteitskaart kan komen afhalen

| ... :.. .

rá¡ordt
ni.euwe

at de
12

uitrelklng

Afmetingen:

lO5 x -/4 mm

achtcrzl Jdc :

27E oooo?¿7 !t 01'07-'t5 01'07'et

hterop wordt een kleefetlket aangebracht met

verpltchte vermeldingen :

Ik wil uw bijzondere aandacht vestigen op de vereiste kwalfteit van de

fotors zoals vastgesteld door. het Mi-nlsterie varl Binnenlandse Zaken:

1. de foto moet recent zijn en, bii voorkeur, in zwart - wit
Kleurfoto's zijn, eveneens binnen de vastgeJ-egde grenzen' aanvaard-
baar

2. de achtergrond van de foto moet IIIT zijn
3. het formaat van de foto moet 35 x 45 mm zijn zonder boorden
4. de kopgrootte, gemeten vanaf de onderkant van de kin tot de kruin

van het hoofd, dient'bussen 25 en 4O mm max. te zijn.

trtanneer het personeel een onaanvaârdbare foto welgert, is dit in uw

eigen belang. Immers, een baslsdokument met een foto dle buiten
de normen valt wordt door de N.V. IDOC geweigerd,' er dient dan een
nieuw opgemaakt te worden en U moet een tweede maal de prijs voor een
nieuwe ldentiteitskaart betalen.

Om de ganse procedure zonder aI te veel problemen te laten verlopen
zal de bevolkingedienst op bepaalde tiJdsttppen op zaterdagvoor-
mlddag geopend zljn voor het publiek. Deze bijkomende openingsuren
zulLen vermeld.worden op de oproeplngskaart.

Ik reken op uu¡ begrip en dank U bij voorbaat voor uht medewerklng'

Namens het Schepencollege

Dirñ. Loul¡r
--.3-ë8EL6
01 tt8 ô0

tcliltll

-lar lg,en.
keer van nieuwe

volgende

4-d

foxslJ0t, v*îP
¡arrll t ¡l
læ0 øn!

1. volgnummer vån de identlteitskaart
2. famillenaam bestaande ult "t""-ãt" 

62 letters en spatles

:: :î::;ri:ffi:trnli' ;i':'""å"':î'"'':l'" de ldcntitertekaart serd

uitgegeven
5. etatuut van vcrlengde mlnderJarlghcld : ?:!' art' 487 bie

;, i:ilÏ',*ï{::}¡'î:î ï*;ï* i: ".ä* - 

;î;,1;1,1111 ii; .:
laten vermelden:

1. naam van de ov¿rleden of gewezen cchtgeno(o)t(c)

2. ldentlficattenummcr ln het RlJksrcgleter

3. bloedgroep

de gemeentesecretarls

M. VERIJOEVEN

ter


