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Aansluiting op het waterleidingsnet.

De Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (V.M.W.) heeft in onze gemeente aan-
gevangen met de aanleg van een reeks uitbreidingen van waterleiding'

De realisatie van deze werken gebeurt met staatssteun en wordt uitgevoerd door de N.V.

Merckx. Samen met de aanleg van de moerleidingen worden ook aansluitingen gemaakt. Alle
woningen gelegen langs een moerleiding aan dezelfde kant van de straat als die moerleiding,
kunnen wordeh aangesloten. Ook de woningen die reeds langsheen een bestaande leiding
(langs de straatkant van die leiding) gelegen zijn en nog geen aansluiting hebben, kunnen van

deze gunstregel genieten.

Al naar gelang de ligging van de woning zijn deze aansluitingen kosteloos of zijn er sup-
plementen te betalen, maar dan aan sterk verminderde prijs.

Wij willen er de bijzondere aandacht op vestigen dat dit uitzonderliik aanbod enkel moge-

lijk is binnen de perken van deze aanneming.
De uitvoeringstermijn van deze werken loopt tot 15.09.87.

De uitvoering van de aansluitingen wordt dan ook over deze p,eriode gespreid en er wordt een

vast uitvoeringsprogramma gevolgd,zonder uitzonderingen.

Abonnenten die door omstandigheden gedwongen, absoluut niet wensen te wachten,
kunnen om aansluiting verzoeken bij de gewestelijke directie te Leuven, en dit aan normaal

geldende prijzen.

Belangstellenden die een aansluiting wensen aan gunstprijs kunnen hun aanvraag

bekend maken bij de toezichter van de V.M.W. en dit uiterlijk tot 15.09.87. Na de?e datum, en

binnen de uitvoeringstermijn der werken zal de aanvrager de extra verplaatsingskosten van de

aannemer dienen te vergoeden (3.000 fr. per huisaansluiting). De aannemer maakt hiervoor

dan een faktuur op.

De aanvragen tot aansluiting kunnen ingeleverd worden :

- in de bureelwagen van de V.M.W., geplaatst achter het monument aan de

O.L.-Vrouwkerk Centrum Kampenhout, alle werkdagen tussen 12 en 13 uur.

- op de technische dienst, gemeentehuis, alle werkdagen tussen 9 en 1'1 .30 uur of dinsdag-
avond tussen 17 en 19.30 uur. (maar vóór 15.09.87)'
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Opleiding tot gemachtigde oPzichter

ln het Staatsblad van 8 mei 1987 verscheen het Koninklijk Besluit van 25 maart 1987,

evenals een rondschrijven van de Minister van Verkeerswezen, i.v'm' de opleiding tot
"gemachtigde opzichter", die dank zij welbepaalde bevoegdheden borg zal kunnen staan voor

het veilig oversteken van kinderen'

ln tegenstelling tot de verkeersbrigadiertjes (die niet worden afgeschaft) regelt hogerge-

noemd f.-9. Oe opleiding van volwassenen, die het recht zullen hebben aanwijzingen te geven

aan andere weggebruikers en het verkeer stil te leggen.

leder rechtgeaard mens maakt zich van langsom meer zorgen over de verkeersveiligheid.

Met 1S km rijkswegen op ons grondgebied en tientallen wegen die daaiop uitgeven enerzijds

en met het steeds maar toenemend verkeer anderzijds wordt de toestand in onze gemeente

met de dag onveiliger, in de eerste plaats voor de kinderen'

Dit Koninklijk Besluit biedt ons de mogelijkheid daar zelf iets aan te doen. Een tiental

vrijwilligers, die dagelijks één of tweemaal een halfuurtje over hebben voor de begeleiding

u"ñ onrã kinderen kunnen veel onheil voorkomen. Zo wordt vooral uitgekeken naar gepensio-

neerden, werklozen, huismoeders (waarom niet ?) en leerkrachten'

De opleiding zal door de gemeentepolitie worden verstrekt'
Het gemeentebeltuur draagt di verzekeringskosten en levert het nodigemateriaal en de her-

kennìngstekens. Vanzelfspiekend verlenen Rijkswacht en Gemeentepolitie hun volle mede-

werking.

Wie meer inlichtingen wenst of nog beter wie geinteresseerd is en wil meewerken kan

terecht bij de Burgemeester (wekelijkse zitdag gemeentehuis : dinsdag tussen 19u en 20u of

privé na afspraak : 016/65.52.58)of bij de politiediensten.

Wij hopen in samenwerking met alle scholen met dit initiatief vanaf volgend schooljaar

van start te kunnen gaan.

Scñoolverlaters 1987 :
lnsclt als werkzaekende

Teneinde de opvang van de schoolverlaters vlotter te laten verlopen, zullen er dit jaar op

verschillende plaatsen vãn het arrondissement Halle-Vilvoorde speciale groepsinschriivingen

georganiseerd worden.

voor de gemeente Kampenhout werden volgende dagen vastgesteld :

- woensdag 08 iuli 1987 om 14 uur

- dinsdag 11 augustus 1987 om 14 uur

De inschrijvingen zullen plaats hebben in het Centrum voor Beroepsopleiding - C. Buys-

sestraat nr. 15 te Vilvoorde.

De aandacht van de nieuwe werkzoekenden wordt er op gevestigd dat ze bij hun aanmel'

ding dienen te beschikken over hun identiteitskaart en hun schoolgetuigschrift (definitief of

voorlopig).

Gezien de inschrijvingen op een kollektieve wijze georganiseerd zijn, isàet om organisa-

torische redenen nooázaXeti¡f dat de werkzoekenden zich stipt op het aanvangsuur aanbie-

den.

Bijkomende inlichtingen kunnen steeds ingewonnen worden bij het R.V'A. kantoor te

1801 Pãutie - Vilvoorde - Rollewagenstraat nr. 22'021251'25'8O'
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3 Uitleenposten :

1) BERG schootstraat 2

11 Zon- of woensdagen gespreid over het ganse jaar.

De assistente van Berg zal de lezers steeds tijdig op de hoogte brengen van een sluitingsdag

2) NEDEROKKERZEÊL Biststraat 13

JULI AUG
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2) RELST Aarschotsebaan 89

JULI

woe. 1 juli 15.30 u. - 17.30 u.

zo. 5 juli 10.30 u. - 12.30 u

woe. 8 juli 15.30 u. - 17.30 u.

zo. 12 juli 10.30 - 12.30 u.

woe. 15 juli 15.30 u. - 17.30 u.

zo. 26 juli 10.30 u. - 12.30 u.

woe. 29 juli 15.30 u. - 17.30 u.

AUG.

zo.2 au1.10.30 u. - 12.30 u.

woe. 5 aug 15.30 u. - 17.30 u.

zo. 9 aug. 10.30 u. - '12.30 u.

woe. '12 aug. 15.30 u. 17.30 u.

woe. 26 aug. 15.30 - 12.30 u.

zo. 30 aug. 10.30 u. - 12.30 u.

Hoofdbibliothecar¡s : Mevr. Lydia Minnen

Schepen van Kultuur : Marie-Louise Thiebaut
Fazantendal 20' 3091 Kampenhout (Berg)' 016165.54.74

i.o. De Gemeentesekretaris
J. Vander Vorst

Namens het SchePenkollege,

De Burgemees.tqr
M. Verhoeven



Ter herinnering
Gemeentetiike Basissc hool Kampenhout

De gemeentelijke basisschool van Kampenhout bestaat uit vier vestigingsplaatsen
_ DE GEMEENTELIJKE LAGERE SCHOOL

Gemeentewegel 2 - 3091 Kampenhout'Berg '016/65'64.77

_ GEMEENTELIJKE KLEUTERSCHOOL
Bergstraat 15 - 3091 Kampenhout'Berg - 016/65.69.33

_ GEMEENTELIJKE LAGERE SCHOOL
Biststraat 16' 3092 Kampenhout'Nederokkerzeel' 016/65'58'11

_ GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL
St. Antoniusstraat 8 - 2992 Kampenhout-Buken '016/60.20'59

VOOR.en NASCHOOLSE BEWAKING (afdeling Berg)

onze school organiseert een kinderopvang voor en na de lesuren.

Ouders die dit wensen kunnen kontakt opnemen met de klastitularis of met de dame die

deze opvang verzorgt :

Mevr. Verbist Marie-Josée, Loverdal 52 '3091 Berg '016/65'68'21

Uurregeling : 's morgens van 7u tot 8u30

's avonds van 16u tot 19u

's woensdags van 12u tot 19u

Eventuele uitbreiding van deze uren, verlofdagen en vakantieperiodes, kunnen met mevr'

Verbist af gesProken worden.

SCHOOLUREN

BERG van
van

van
van

van
van

BUKEN

INSCHRIJVINGEN EN VERDERE INLICHTINGEN :

WEGENIS

Kinderen, in al hun onschuld, beseffen meestal niet dat openbare wegen geen speelplei-

nen zijn. Ouders en opvoeders, die met bewaking en toezicht belast zijn, kunnen ten opzichte

van déze haast hulpeloze kandidaat - verkeersslachtoffers, niet genoeg op hun plichten gewe'

zen worden. Anderzijds wensen wij toch ook al de automobilisten tot voorzichtigheid aan te

zetten, voornameliik wanneer zij dichtbevolkte buurten doorkruisen' Wij zullen er streng op

toezien dat de regiementering iñzake snelheidsbeperking geen dode letter blijft'

AANPLANTINGENLANGSHEENDEOPENBAREWEGEN:

Hagen en heesters die langs een openbare weg groeien mogen niet hoger zijn dan 1'70

m. Zij móeten om de twee jaar uãOr lO april gesnoeid en tot de vereiste hoogte teruggebracht

worden.

Struikgewas dat langs de wegen groeit moet alle 9 jaar vóór 15 april gekapt worden, over

een breedté van 1.40 m.ianaf Oe wettige grens der wegen! Moeten eveneens vóór 15 april

geschoren en gesnoeid worden : De bomen, knotbomen e'a. zodat hun takken niet over de

weg kunnen hangen.

HONDEN:

Er wordt weinig gehoor gegeven aan het verbod honden los te laten lopen op de open-

¡are weô. in ¿à toef<ïäìi ãl Þ.ü. opgesteld worden tegen de overtreders en zullen de dieren

opgepakt en naar 
""n 

lãèùô¡oe overlebracht worden, õp kosten van de eventueel naderhand

te identificeren eigenaar

BESCHADIGEN VAN DE OPENBARE WEGENIS :

Bij het bewerken van akkers zal men er wel op letten de openbare wegenis en zijn boor'

den niet los te zetten noch te beschadigen. Eventuele schade zal op kosten van de dader her-

steld worden.

Bestriiding van schadeliike distels'
NEDEROKKERZEEL

BUKEN (Veltem-Herent)

NEDEROKKERZEEL

BERG

Schoolhoofd

Schepen van onderwijs

8u45 tot 11u55
13u15 tot 15u45

9u tot 12u

13u15 tot 16u

8u30 tot 11u45
13u tot 15u30

Mechelsesteenweg 2068

Laarstraat 24

Bergstraat 32

Vanbedts F.

Eikeblokplein 9

2991 Tildonk
Vantieghem J.
Grootveldstraat 9

3091 Berg

Er wordt aan de bevolking medegedeeld dat het oversteken van de Haachtsesteenweg

vóór het aanvangsuur en na het sluitingsuur der klaslokalen op hogergenoemd kruispunt tot

nader order onder politietoezicht kan gebeuren. Wij verzoeken de schoolhoofden en de

ouders van kinderen die in Kampenhout-Centrum de Haachtsesteenweg moeten kruisen'

erop toe te zien dat uitsluitend deze beveiligde oversteekplaats zal gebruikt worden'

Wij menen dat het nuttig is U de voornaamste beschikkingen die van kracht zijn voor de

. verdelging van de schadelijkã distels in herinnering te brengen, zoals zii opgenomen zijn in

het ko;inilijk besluit van i6 oktober 1981 betreffende de bestrijding voor planten en voor

plantaardige produkten schadelijke organismen (gepubliceerd in_het Belgisch Staatsblad van

äZ Oe"e.Oer 1981), in het konin-klijk bãsluit van 21 november 1984 (gepubliceerd in het Bel-

gisch Staatsblad van 13 februari 1985) alsmede in het koninklijk besluit van 13 mei 1985tot

*i¡ziging van voormeld koninklijk besluit van 16 oktober 1981 (gepubliceerd in het Belgisch

Staatsblad van 06 juni 1985), namelijk :

1) de verantwoordelijke (d.w.z. elke eigenaar, huurder of bezitter van gronden, hij weze een

publiek-of privaatrechtelijke persoon) is verplicht :

a) over te gaan tot de bestrijOing uan de schadelijke distels, zodra hij hun aanwezigheid

vaststeli, of deze hem door een overheidspersoon is gemeld (art. 5) :

b) de bloei, alsmede de zaadvorming en de uitzaaiing van schadelijke distels met alle mid-

delen te beletten (gewijzigd art. ¿3 waarin de vier soorten schadelijke distels vermeld

zijn).

2 )indien de verantwoordelijke niet tot de bestrijding overgaat of daartoe onvoldoende of

ondoelmatige maatregelen neemt, zal de bestrijding ambtshalve gebeuren door de tussen'

komst van de burgemlester van de gemeente. Behoudens de-door de Minister van Land'

bouw te verlenenãntheffing, zullen ãe gedane kosten door het gemeentebestuur van de

verantwoordelijke worden teruggevorderd. (art' 5)'

Wij vestigen andermaal de aandacht op het belang van een doelmatige distelbestriiding

voor de landbouw (en in het bijzonder voor de maÎsteelt)'
Het is nodig er op toe te zien dat bijzonder in de maanden mei en juni maar ook later in het

jaar, de verðpreiding van de schadelijke distels belet wordt'

Er zal door de bevoegde diensten, in toepassing van de art. 50 van het Veldwetboek, een

bijzondere controle uitgeóefend worden en niet nagelaten worden bij vaststelling van overtre-

dingen maatregelen te nemen.

016/60.18:94

016/65.53.62

016/65.66.24

016/60.21.00

016/65.54.89

Potitietoezicht aan het kruispunt
H aachtsesteenweg'V an Bellinghenlaan



Kabinet van de Burgemeester

BERICHT AAN ALLE GEPENSIONEERDEN

EN MINDER.VALIDEN

VAN GROOT KAMPENHOUT

Gewoontegetrouw wordt in de loop van de maand september met de opbrengst van het
Burgemeestersbal een feest georganiseerd ten voordele van onze ouden van-dagen en
minder-validen.

ook dit jaar willen wij graag deze feestelijke traditie verderzetten.
lk hoop van ganser harte U te mogen verwelkomen in de sporthal van Kampenhout (Zeype.
straat) op DONDERDAG 17 SEPTEMBER 1987 vanaf 13u.

Velen onder U herinneren zich wellicht nog de denderende shows van voorgaande jaren
met o.m. Eddy Wally, Eddy Romy, Will Tura, enz...

ln 1987 hopen wij er echt een uitzonderlijke gebeurtenis van te maken. Het programma
werd -na overleg met de verantwoordelijken van de onderscheiden bonden-als volgtlamen-
gesteld : vanaf 13u zal U een heerlijke warme maaltijd gevolgd door koffie en gebak aangebo-
den worden. Nadien keren wij, geholpen door het bekende radio- en T.V.-prõgramma, Ierrg
naar "De Tijd van Toen". Gedurende een ruim twee uur durende spetterende show, gepre-
senteerd door niemand minder dan Jan Theys, zullen tal van bekende artiesten tiedjeJbien-
gen uit de goede oude tijd. lk kan U alvast garanderen dat U Uw hartje zal kunnen ophalen bij
het horen van al deze grote successen.
De Direktie van het Gemeentekrediet, die samen met ons deze schow f inanciert, heeft ons de
beste vedetten beloofd.

Andermaal hebben wij er voor gezorgd dat U probleemloos de feestzaal zal kunnen bereiken
en werd een autobusdienst voorzien om U tijdig op te halen en veilig terug thuis te brengen.
Het vervoer wordt verzorgd door autocars "Carov". Hieronder votgiOe uùrregeling voor"die-
genen die van deze service gebruik wensen te maken. Tevens zaiiemand U-begeìeiden om
het op-en afstappen te vergemakkelijken. De ophaling gebeurt met twee bussen:
- de 1e bus vertrekt om 12 uur aan aulocars De Voeght en vervolgt dan zijn weg met volgende
opstapplaatsen :

- Hoek Oudestraat - Haachtsesteenweg
- bushalte Bosstraat
- bushalte Vierstraten
- Kerk Buken
- Park van Relst
- Kapel Ruisbeek
- Kerk Nederokkerzeel

'de 2e bus vertrekt om 12 uur aan de kerk van Kampenhout en vervolgt dan zijn weg met vol-
gende opstapplaatsen :

- hoek Tritsstraat - Kampelaarstraat
- Sint Servaeskapel
- Bulsom
- Perksesteenweg
- Kerk Berg.

Personen die buiten de voorziene opstapplaatsen willen opstappen dienen zich te groeperen
en de bus te doen stoppen. Gelieve tijdig aanwezig te zijn.

Deze rijkgevulde namiddag wordt U aangeboden aan de democratische priis van 150 BF

per persoon
Kaarten zullen vanaf 17 augustus a.s. ter beschikking liggen op volgende adressen :

- NEDEROKKERZEEL: - Constant Elskens, Nieuwe Kassei nr' 2
- Sylvain Verdeyen, Laarstraat nr.38

- BERG : - Frans lmbrechts, Haachtsesteenweg nr' 53

- Mevr. Vandermeiren'De Becker, Bergstraat nr' 45

- BUKEN : - Frans Van Den Broeck, Oude Haegestraat nr' 5

- RELST : - Burgemeester Marcel Verhoeven, Aarschotsebaan nr' 93

- Mevr. Michiels-Verrijt, Leuvensesteenweg nr' 9

- KAMPENHOUT : Mevr. Lea Wouters-Vandermeiren, F. Wouterslaan nr' 1

- Gemeentehuis.

Om organisatorische redenen dienen wij het iuiste aantal personen te kennen die met

ons de *"rñ," maaltijk wensen te gebruiken. Gelieve U derhalve voor 5 september a.s. in te

schrijven. Na betaliñg ontvangt U dan een toegangskaart die eveneens recht geeft op het

middagmaal

Vanzelfsprekend staan een ganse reeks medewerkers en ikzelf te Uwer beschikking, niet

alleen om nei U Oie namiddag naar Uw zin te maken, maar tevens om te luisteren naar Uw

wensen en problemen die in Oé toop van de daarop volgende dagen naar best vermogen zullen

onderzocht en oPgelost worden.

ln de hoop U persoonlijk te mogen begroeten, teken ik,

Met vriendeliike groeten.

U B eester,

Marcel VERHOEVEN.


