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Beste inwoners,

Het eerste jaar van het nieuwe millennium is voorbij gevlogen!
Zij die dachten dat de wereld er na het jaar 2000 anders zou
uitzien, kwamen bedrogen uit.  Het wordt nog steeds nacht,
het wordt nog steeds dag.  Alhoewel.

11 september 2001 heeft het wereldbeeld wel door elkaar
geschud.  De tragische beelden vanuit New York zullen we niet
gauw vergeten.  Evenmin de gevolgen ervan!   Hopelijk haalt
ook hier het diplomatieke “gezonde verstand” uiteindelijk de
bovenhand.

Begin november werd onze streek en ook talrijke inwoners van
onze gemeente getroffen door het faillissement van Sabena.
Dit heeft als gevolg dat een aantal nevenbedrijven rond Sabena
het eveneens moeilijk krijgen.  Tientallen mensen uit
Kampenhout werden opeens werkloos.  Als gemeentebestuur
proberen wij ook hier, indien mogelijk, te helpen.

De “sputterende” Belgische economie moet ons allen waak-
zaam houden.

Tijdens de komende Kerst- en Eindejaarsfeesten gaat onze aan-
dacht ook naar de vele langdurige zieken, eenzame ouderen, en
mensen die het op één of andere manier moeilijk hebben in
onze gemeente.  Wij mogen ze niet vergeten!   Daarom graag
deze oproep: “Breng aan deze mensen in uw straat of buurt
eens een bezoekje.   Een half uurtje van uw tijd kan menselijke
wonderen doen.  Onze langdurige zieken en ouderen verwach-
ten u!”

Trouwens 2002 roepen we in Kampenhout uit tot “Het Jaar van
de Buurt”.   Wij moeten mekaar terug leren kennen in de straat,
in de buurt.   Mekaar ontmoeten, helpen, samen praten, samen
een buurtfeest organiseren, … het kan!   Het gemeentebestuur
zal in die zin logistieke steun verlenen.

2002 is ook het jaar van de Euro. En willen of niet, we zullen
ermee moeten leren handelen.  Met de nodige aandacht en na
verloop van tijd lukt dit wel.

In naam van mezelf, de schepenen en alle raadsleden wens ik u
en uw familie fijne, gezellige Kerstdagen en een hoopvol nieuw
jaar! 

Kampenhout, zo gewoon … en toch anders!

Uw Burgemeester, 
Jean Meeus

PROFICIAT
Tijdens hun Blijde Intrede in de
Provincie Vlaams-Brabant op 
4 november 1999 brachten
Prins Filip en Prinses Mathilde
een bezoek aan het natuur-
gebied Torfbroek te Kampen-
hout-Berg.  U herinnert zich
ongetwijfeld nog de foto van
het prinselijk paar met laarzen
aan de voeten en een riek in de
handen.  Het was een hele eer
voor Kampenhout.  Zij werden
dan ook hartelijk onthaald
door de bevolking.

De geboorte van Prinses Elisabeth op 25 oktober 2001
was een heuglijke gebeurtenis voor de natie die we niet
zomaar konden laten voorbijgaan. Haar geboorte is voor
onze provincie extra belangrijk omdat zij hertogin van
Brabant wordt wanneer Prins Filip koning is.  

Daarom opende het gemeentebestuur een felicitatiere-
gister.  Heel wat inwoners namen de gelegenheid te baat
om hun persoonlijke gelukwensen neer te pennen (en
een suikerboon mee te snoepen).  Het gemeentebestuur
sloot zich hier bij aan.  Het Kampenhouts felicitatiere-
gister werd inmiddels overgemaakt aan het Koninklijk
Paleis.

NIEUWJAARKE
ZOETE …
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Samenwerkingsovereenkomst omtrent
het lokaal werkgelegenheidsbeleid  en
de lokale werkwinkel.

Ingevolge samenwerkingsakkoorden op hoger niveau wordt
een opsplitsing gemaakt in zogenaamde "zorggebieden".  De
gemeente- en OCMW-besturen van het zorggebied
Grimbergen, Kampenhout, Machelen, Steenokkerzeel, Vilvoorde
en Zemst beslisten bijzondere aandacht te besteden aan het
lokaal werkgelegenheidsbeleid en over te gaan tot de oprich-
ting van een lokale werkwinkel.  Bedoeling is zoveel mogelijk
kansen te creëren opdat iedereen zijn plaats zou vinden op de
arbeidsmarkt.  

Het PWA, ondergebracht in de OCMW-gebouwen 
(Dorpsstraat 9) wordt uitgebouwd tot het lokaal contactpunt. 

Verdeelsleutel kosten politiehervor-
ming.

Ingevolge de politiehervorming maken de gemeenten
Kampenhout, Zemst en Steenokkerzeel deel uit van de politie-
zone KASTZE.  In een meergemeentenzone zijn de bevoegdhe-
den en taken van de politieraad en het politiecollege inzake
organisatie en beheer van het lokaal politiekorps te vergelijken
met deze van de gemeenteraad en het schepencollege. Tevens
dienen er afspraken te worden gemaakt op financieel vlak inza-
ke werkings- en personeelskosten en moet een begroting en
rekening worden voorgelegd.  Op basis van een ontwerpbegro-
ting schrijven de 3 gemeenten hun deel in de gemeentebegro-
ting voor 2002 in.  De verdeelsleutel wordt vastgesteld als
volgt: Kampenhout en Steenokkerzeel elk 25% - Zemst de
resterende 50%. 

Voor het overgangsjaar 2001 worden de werkings- en perso-
neelskosten inzake politie door de verschillende gemeenten
apart betaald.  Alle extra gemeenschappelijke kosten worden
door de gemeente Zemst betaald.  Zemst zal uiteraard de beta-
lingen doorrekenen aan de twee andere gemeenten waarbij
dezelfde verdeelsleutel wordt gehanteerd.

Bijkomende punten:

- Voorstel tot oprichting van een gemeentelijke adviesraad
voor ontwikkelingssamenwerking

- Voorstel tot  aankoop 3e wereldkoffie met keurmerk Max
Havelaar

- Financiële bijdrage Derde Wereld.

Bijkomende serviceflats

Het OCMW heeft een vergunning voor het bouwen van een
serviceflatgebouw met 40 wooneenheden. De eerste 15 ser-
viceflats werden opgetrokken en zijn inmiddels bewoond.  Deze
voorafgaande vergunning vervalt  van rechtswege indien de 25
resterende woongelegenheden niet gerealiseerd worden op 21
mei 2002.  De OCMW-raad nam nu de princiepsbeslissing tot
uitbreiding met 10 serviceflats.  Voor de financiering van het
project wordt 36 miljoen BEF geleend.

Uitbreiding Bergse kleuterschool & bouw
nieuw jeugdlokaal

Het plaatsgebrek in de kleuterschool van Berg, de vervanging
op termijn van de prefabrefter en de slechte toestand van de
aangrenzende scoutslokalen zetten het gemeentebestuur er
toe aan de mogelijkheid tot oprichting van een multifunctio-
neel gebouw te overwegen.  Een studieopdracht wordt uitge-
schreven.  De nodige kredieten worden voorzien op de buiten-
gewone begroting van volgend dienstjaar.

Onderwijs en informatica.

Een verdere uitbreiding van de bestaande internetfaciliteiten in
het gemeentelijk onderwijs dringt zich op.  In de basisschool te
Berg wordt een netwerk geïnstalleerd  om alle leerkrachten,
directie en leerlingen toegang te geven tot het internet en e-
mail. De kosten worden geraamd op 544.500 BEF.

Gevel voormalig gemeentehuis Berg

Het voormalig gemeentehuis in de deelgemeente Berg wordt
benut voor het gemeentelijk onderwijs en de gemeentelijke
muziekschool.  De gevel van dit gebouw is duidelijk aan reno-
vatie toe. De nodige kredieten t.b.v. 1.906.000 BEF worden
voorzien in de gemeentebegroting 2002.  Minstens 3 aanne-
mers krijgen de kans een offerte in te dienen.

Aanpassing waterleidingsnet.

De Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (VMW) zal
aanpassingen aan hun installaties uitvoeren in volgende stra-
ten: Bukenstraat, St. Antoniusstraat, Rijgelstraat en
Schoonstraat.  De kosten worden uitgesplitst.  Het gemeente-
lijk aandeel wordt geraamd op € 19 806,69 (799.000 BEF).

ZITTING 
11 OKTOBER 2001  
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Aanpassing personeelsstatuten
Hospitalisatieverzekering
Het gemeentebestuur van Kampenhout past het geldelijk sta-
tuut van het gemeentepersoneel aan.  Vanaf 1 januari 2002
sluit het gemeentebestuur voor het gemeentepersoneel een
hospitalisatieverzekering af waarvan de jaarlijkse premie wordt
betaald door het bestuur.  Volgende personeelscategorieën
komen hiervoor in aanmerking:
- statutairen
- contractuelen die meer dan een jaar tewerkgesteld zijn met

een maximum onderbreking van één maand.
Gepensioneerde personeelsleden en andere gezinsleden kun-
nen op eigen kosten onder dezelfde voorwaarden toetreden tot
de hospitalisatieverzekering.

Dit besluit kadert in de uitwerking van het sectoraal akkoord
1999 - 2001.

Wijziging arbeidsreglement voor contractueel personeel
De laatste jaren beweegt er heel wat op het vlak van perso-
neelsaangelegenheden lokale besturen.  Zo werd o.a. het
systeem van de functionele loopbaan ingevoerd.  De
personeelsleden worden ingedeeld in 5 niveaus afhankelijk van
de opleiding.  Binnen een zelfde niveau zijn verschillende wed-
denschalen.  Personeelsleden kunnen doorschuiven naar een
hogere weddenschaal indien zij voldoen aan de gestelde crite-
ria op het vlak van vorming, anciënniteit en evaluatie.

Er was echter nog geen volledige gelijkschakeling voor het sta-
tutair personeel, de zogenaamde vastbenoemden en het
contractueel personeel.  Een voorbeeld: de doorstromingsmo-
gelijkheden voor contractuele personeelsleden (dus ook 
gesco's) waren beperkt tot de tweede weddenschaal.
Statutairen kunnen naar de derde weddenschaal.  Anders
gezegd:  van twee personeelsleden die op hetzelfde niveau en
met een zelfde staat van dienst werken, verdient het contrac-
tueel personeelslid minder dan zijn collega die statutair is.  Dit
kan niet.  Door het sectoraal akkoord 1999-2001 bestaat de
mogelijkheid deze onrechtvaardigheid weg te werken.
Kampenhout gaat hier op in.  Een overgangsregeling is voor-
zien.

Aanpassing openbare verlichting.

In de wijk Loverdal wordt een bijkomend lichtpunt geplaatst.
Op het speelplein "De Hutte" wordt de openbare verlichting
aangepast.  Twee bestaande palen worden er vervangen en er
komen vier nieuwe armaturen.  De kostprijs wordt geraamd op
€ 3.938 (incl. BTW).
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Verkoop mozaïekkassei.

Ingevolge openbare werken in de Aarschotsebaan werd pakweg
7.515 m2 mozaïekkassei opgebroken.  Gemeentelijke eigendom-
men kunnen onder bepaalde voorwaarden ter beschikking wor-
den gesteld aan derden.  Deze procedure werd gevolgd.  Firma's
konden een bod doen.  Het meest gunstige bod was 
460 BEF/m2.  De verkoop van de mozaïekkassei levert dus
3.456.900 BEF (excl. BTW) op voor de gemeentekas.

Nieuwe aanhangwagen en nadarbare-
len.

De gemeente Kampenhout investeert in 40 bijkomende nadar-
barelen en een aanhangwagen om het vervoer ervan te kunnen
verzekeren.  De kostprijs ervan wordt geraamd op 400.000 BEF. 

Nieuwe soft- en hardware voor biblio-
theek.

De openbare bibliotheek van Kampenhout werkt volledig geau-
tomatiseerd.  De leverancier van de huidige software stopt er
echter binnen afzienbare tijd mee waardoor de toepassing niet
meer evolueert m.b.t. de nieuwe eisen van o.a. het nieuwe
bibliotheekdecreet en de eurocompatibiliteit.  Daarom is men
genoodzaakt over te stappen naar een nieuw systeem.  Er
waren twee mogelijke scenario's:
- overname en ontwikkeling van het softwaresysteem door

"derden"
- Aankoop van een nieuw systeem waarbij de huidige bestan-

den integraal worden overgenomen zonder bijkomend input-
werk en zonder gegevensverlies en waarbij de bestaande
hardware wordt geïntegreerd in het nieuwe systeem zodat
slechts een gedeelte ervan wordt vervangen door bijkomen-
de hardware.

Vermits optie 2 financieel voordeliger is en men dan ook
beschikt over een up-to-date systeem dat ook in andere biblio-
theken draait, opteerde de gemeenteraad hiervoor.  Drie moge-
lijke leveranciers worden geraadpleegd.  De opdracht wordt
geraamd op € 27.268,29 (1.100.000 BEF).  Het desbetreffende
lastenboek werd goedgekeurd.

ZITTING 
08 NOVEMBER 2001  
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Om binnen afzienbare tijd een groot gedeelte van het huishou-
delijk afvalwater te zuiveren, levert Kampenhout de laatste
jaren grote financiële inspanningen.
Niet alleen zijn er de belangrijke infrastructuurwerken die door
Aquafin worden uitgevoerd, ook de V.M.M. (de Vlaamse Milieu
Maatschappij) voorziet belangrijke subsidies voor door de
gemeente uitgevoerde rioleringswerken.

Nu de collector langs de Leuvensesteenweg operationeel is,
selecteerde V.M.M. en de gemeente Kampenhout enkele aanpa-
lende en aansluitbare straten in het gehucht Vierstraten.  Er
zullen rioleringswerken worden uitgevoerd in de
Aarschotsebaan (gedeelte Weisetterstraat tot
Leuvensesteenweg), in de Bosstraat, in de Schransstraat (deel
Aarschotsebaan-Leuvensesteenweg) en een klein gedeelte van
de Stokstraat.

De huidige gemeenteraadsbeslissing  omvat de definitieve
beslissing voor het opstellen van de plannen en het aanstellen
van een ontwerper.  Nu staat echter al vast dat het voornoem-
de traject een afzonderlijk rioleringsstelsel voor het huishoude-
lijk afvalwater krijgt.  Het hemelwater zal worden afgevoerd
deels langs rioleringen, deels langs open grachten.

Het gemeentebestuur neemt de gelegenheid te baat om langs
de Aarschotsebaan (door vele automobilisten gebruikt als sluik-
weg) fietspaden  aan te leggen en de wegenis te verbeteren.
De Aarschotsebaan is  trouwens ook een drukke straat voor de
eigen inwoners.  Enerzijds vormt zij de verbindingsweg naar de
deelgemeente Buken.  Anderzijds is het de fietsroute voor de
schoolgaande  jeugd naar de bushalten langs de
Leuvensesteenweg of naar de plaatselijke dorpsschool. De hui-
dige toestand is voor de zwakke weggebruiker zeer gevaarlijk.  

De totale kostprijs van de voorziene werken wordt geraamd op
ruim 42 miljoen BEF.  De gemeente rekent wel op een belang-
rijke subsidie voor de rioleringswerken.

Begrotingswijziging II goedgekeurd.

De begrotingswijziging II – gewone dienst – van de gemeente
Kampenhout, dienstjaar 2001 wordt goedgekeurd als volgt:

Ontvangsten 336.298.024
Uitgaven 468.733.280
Saldo D.J. -102.435.256
Geraamd algemeen begrotingsresultaat 118.721.200

De begrotingswijziging II – buitengewone dienst – van de
gemeente Kampenhout, dienstjaar 2001 wordt goedgekeurd
als volgt:

Ontvangsten 187.411.661
Uitgaven 212.757.889
Saldo D.J. -25.346.228
Geraamd algemeen begrotingsresultaat 19.201.615

Buurtbus in Kampenhout

Momenteel is er geen enkele mogelijkheid om via het openbaar
vervoer de deelgemeenten van Kampenhout onderling te berei-
ken.  Daarom legt het gemeentebestuur vanaf 2002 op dinsdag
tussen 14u30 en 20u30 een gratis pendelbus in.  Dinsdag is
immers de dag bij uitstek.  Zowel de gemeentelijke diensten als
het OCMW en  De Post alsook  een aantal handelszaken in
Kampenhout werken met een avonddienst en zijn open tot
19u00 of zelfs tot 20u00.  Bovendien is er de wekelijkse markt. 

De kostprijs van dit gloednieuw initiatief bedraagt € 17.157,21
(693.120 BEF) op jaarbasis. (zie ook pagina 10).
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75+ EN IDENTITEITSKAART
Vanaf 12 jaar krijgt elke Belg een identiteitskaart.  Tot 21 jaar is
die 5 jaar geldig.  Nadien gebeurt een systematische hernieu-
wing om de 10 jaar.  Je wordt op het gemeentehuis (bevol-
kingsdienst) uitgenodigd om je identiteitskaart te laten ver-
nieuwen.  Vanaf 1 november 2001 hebben de identiteitskaarten
van 75-plussers een onbeperkte geldigheidsduur voor zover het
einde van de geldigheidsduur na hun 75ste verjaardag valt of
ermee samenvalt.  

In volgende gevallen ben je als 75-plusser wel verplicht zelf een
nieuw exemplaar aan te vragen:
- bij verhuizing naar een andere gemeente
- wanneer de foto niet meer gelijkend is
- in geval van verlies, diefstal of beschadiging
- bij verandering van naam of voornaam (gebeurt zelden).

Personen van 75 jaar en ouder kunnen op aanvraag nog steeds
een nieuwe identiteitskaart bekomen op de bevolkingsdienst.

REISPASSEN, RIJBEWIJZEN
… OPGELET !!!
Het aanvragen, afhalen van reispassen en rijbewijzen gebeurt
vanaf 01.01.2002 op de dienst bevolking in het gemeentehuis
en niet meer bij de politie.

De bevolkingsdienst is te bereiken:
: 016/65.99.41/42/43 en 45

: 016/65.69.58
@: bevolking@kampenhout.be
diensthoofd: M.L. Michiels

HONDENREGISTRATIE
De identificatie en registratie van honden is verplicht sedert 
1 september 1998.  Waarom is dit nodig?  Heel eenvoudig om:
- het terugvinden van de eigenaar van een verloren gelopen

hond te vereenvoudigen;
- diefstal van honden te vermijden;
- een betere garantie te hebben over de gezondheid van een

hond bij aankoop;
- een sluitende controle te verzekeren op de handel in honden.

Ook mijn hond
De maatregel is van toepassing op alle honden die verhandeld
worden en/of geboren zijn na 1 september 1998 en dit ten laat-
ste voor ze 4 maanden oud zijn.  De registratiegegevens wor-
den verzameld in een officiële databank die wordt beheerd
door de Belgische Vereniging voor Identificatie & Registratie
van Honden (BVIRH).

Hoe gebeurt dit
Je kan kiezen tussen:
- Tatoeage.  Neem hiervoor contact op met een erkende vere-

niging voor tatoeage of je dierenarts.
- Via inplanting van een microchip door je dierenarts.

Eén tatoeage en één microchip mag ook.  Twee tatoeages en/of
twee leesbare microchips zijn niet toegelaten.  

Diegene die de identificatie van je trouwe viervoeter uitvoerde,
zorgt voor de administratie.  Uiterlijk na 3 weken ontvang jij als
eigenaar een bewijsschrift van identificatie en registratie.  Dit
document is eigenlijk de identiteitskaart van je hond.  Er zorg
voor dragen is de boodschap.

Kostprijs
De prijs voor de ingreep (tatoeage of inplanting microchip) is
niet wettelijk bepaald en komt bovenop de hieronder vermelde
basisprijs van de registratie:
- € 12,39 (500 BEF) voor een eerste identificatie
- € 4,96 (200 BEF) voor de registratie door de BVIRH van een

hond die reeds voor 1/9/1998 werd geïdentificeerd maar die
nog niet werd geregistreerd in de databank (registratie alleen
verplicht bij verhuis of als de hond een nieuw baasje krijgt).

Nuttige adressen
- Ministerie van Middenstand & Landbouw, DG5

Veterinaire Diensten 
Simon Bolivarlaan 30 – 1000 Brussel

02/208 36 15  -  02/208 36 12
internet: www.cmlag.fgov.be

- Belgische Vereniging voor Identificatie en Registratie van
Honden (B.V.I.R.H.) – Postbus 168 – 1068  Brussel (6)

070/222 445   -  070/222446
internet: www.abiec-bvirh.be - e-mail: info@abiec.bvirh.be
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een vzw opgericht in de schoot van de RVA met volgende doel-
stelling:
- opvangen van behoeften die buiten het gewone arbeidscir-

cuit vallen (opdrachten van korte duur, klusjes, …)
- tewerkstelling van langdurig werklozen (2 jaar werkloos

indien jonger dan 45 jaar of 6 maanden werkloos indien
ouder dan 45 jaar) en gerechtigden op een bestaansmini-
mum.

PWA-KLUSSEN
Voor de poetshulp en klein tuinwerk is er een lange wachtlijst.
Hiervoor kan je voorlopig geen beroep doen op het PWA.
Kleine herstellingen in en rond de woning kunnen nog worden
aangevraagd.

PRIJSKAARTJE
Inschrijvingsrecht

Om beroep te kunnen doen op het PWA betaal je vanaf 
1 januari 2002  € 7 per jaar inschrijvingsgeld.

Tarieven PWA-cheques
Als PWA-gebruiker moet je PWA-cheques aankopen om te
kunnen betalen.  De bedragen zijn:
- € 7,45/cheque/uur voor de naamloze cheques en deze op

naam;
- € 5,45/cheque/uur voor de WIGW's mits voorlegging van

een ziekenfondsattest.
Voor de cheques op naam is er een belastingaftrek mogelijk
van 30 tot 40% op de totale aankoopsom.  Het plafond werd
vastgesteld op € 2.032,73/jaar.

Kilometervergoeding
Een PWA-werknemer die voor rekening van de gebruiker met
zijn eigen wagen rondtoert, heeft vanaf 1 januari 2002 recht
op € 0,27 kilometervergoeding.

NIEUW!
Vanaf 1 januari 2002 is er een nieuwe regeling inzake aanwer-
ving van langdurig laaggeschoolde werklozen. 

WIL JE ER MEER OVER WETEN?
Neem dan contact op met Lieve Thielemans (PWA-beambte)
Dorpsstraat 9 - 1910  Kampenhout

: 016/65 04 70 - : 016/65 04 53
@: pwa.kampenhout@kampenhout.be

Openingsuren
- elke voormiddag van 9u00 tot 12u00
- dinsdagavond van 17u00 tot 19u00
- na afspraak

PWA KAMPENHOUT

1) Via het PWA-kantoor (heeft contacten met Kampenhoutse
bedrijven en de VDAB)

2) VDAB: www.vdab.be
Witherenstraat 19 - 1800 Vilvoorde

: 02/255 92 00

3) WIS-computer (Werk Informatie Systeem) te raadplegen in
de inkomhal van het gemeentehuis tijdens de openingsuren

U ZOEKT EEN JOB …

KERMISSEN
In de verschillende deelgemeenten is het in 2002 kermis op
volgende dagen:
• Berg 18 - 19 - 20 mei 2002

24 - 25 - 26 augustus 2002
• Buken 21 - 22 april 2002

13 - 14 oktober 2002
• Nederokkerzeel 27 - 28 - 29 april 2002

17 - 18 - 19 augustus 2002
• Kampenhout 25 - 26 - 27 mei 2002

07 - 08 - 09 september 2002
• Relst 13 - 14 april 2002

Onlangs werd een nieuwe gemeentelijke dienst "Lokale econo-
mie" opgestart.  Inmiddels ontvingen alle door ons gekende
handelaars, bedrijven en zelfstandigen van Kampenhout een
brief met het verzoek een aantal "identiteitsgegevens" door te
spelen zoals:
- naam en adres
- aard van de activiteit
- telefoon- en/of GSM-nummer
- faxnummer
- e-mailadres

De gevraagde inlichtingen dienen enkel voor intern gebruik.
Het is de bedoeling de belanghebbenden regelmatig op de
hoogte te brengen van wegenwerken, bereikbaarheid van het
bedrijf, initiatieven voor zelfstandigen, ...

Mocht u als handelaar, zelfstandige of bedrijfsleider geen brief
ontvangen hebben, bezorg je gegevens dan zo snel mogelijk
aan Carla Rutgeerts.
- per post (Dienst lokale economie - Gemeentehuisstraat 16 -

1910 Kampenhout)
- per fax op het nummer 016/65.69.58
- mailto: carla.rutgeerts@kampenhout.vera.be

OPROEP
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DIS JE EURO AL GEVALLEN?

Op 1 januari 2002 doen de euromunten en -biljetten hun
intrede.  Van zodra de euro beschikbaar is, is het niet uitge-
sloten dat personen met oneerlijke bedoelingen zich aanbie-
den om zogezegd geld om te wisselen.  Laat je niet vangen.
Niemand - zelfs niet in uniform - is gemachtigd zich bij u
thuis aan te bieden om contant geld om te wisselen!!

Wat je moet weten 
- Tussen 1 januari en 28 februari 2002 kan je Belgische fran-

ken gratis omruilen tegen euro's bij de loketten van De
Post of je bankinstelling.

- Van 1 januari tot 31 december 2002 kan je gratis en zon-
der beperking je kapitaal in Belgische franken storten op je
bankrekening.  Ben je geen klant bij een bank?  Dan
gebeurt de gratis omruiling tot aan een bepaald plafond
vastgesteld door iedere bank en door De Post.

- Na 2002 blijft de omwisseling mogelijk bij de Nationale
Bank van België.  Dit zonder beperking in tijd voor de bank-
biljetten en tot eind 2004 voor de muntstukken.

Enkele tips
Tijdens de periode van de dubbele geldomloop (01/01/2002 -
28/02/2002):
- Betaal je aankopen zo gepast mogelijk
- Vermijd gemengde betalingen.  Betaal enkel in Belgische

frank of enkel in euro.
- Gebruik zoveel mogelijk je bankkaart.

Kijk steeds goed uit of je geen vals eurogeld in je handen
gestopt krijgt.  Nagemaakte bankbiljetten hebben geen enke-
le waarde!  Een folder met de belangrijkste beveiligingsken-
merken van de eurobankbiljetten vind je op het gemeente-
huis of in de bibliotheek.

Toch slachtoffer
- Wend je zo snel mogelijk tot het dichtstbijzijnde politiebu-

reau om aangifte te doen of klacht neer te leggen.
- Tracht een zo nauwkeurig mogelijke beschrijving te geven

van de dader(s) en de manier waarop te werk werd gegaan.
Jouw bliksemsnelle reactie kan belangrijk zijn bij de opspo-
ring van de dader(s) en er toe bijdragen dat er geen nieuwe
slachtoffers meer vallen.

Meer informatie bekom je via het groen euronummer van de federale overheid 0800/1 2002. Je kan bellen tussen 9u00 en 17u00.

€

€

€
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T Alle inwoners van Kampenhout kunnen vanaf april 2002 gratis
meerijden met de Buurtbus.   De Buurtbus is een pendelbus die
drie verschillende routes volgt doorheen de deelgemeenten van
Kampenhout.   Het proefproject werd tijdens de gemeenteraad
van 8 november jongstleden unaniem goedgekeurd.

Het gemeentebestuur van Kampenhout legt in overleg met De
Lijn vanaf 2002 een gratis pendelbus in.  De bus komt er ener-
zijds om de mobiliteit tussen de deelgemeenten van
Kampenhout te verbeteren en anderzijds om de bereikbaarheid
van de openbare diensten te bevorderen.

De verschillende routes van de Buurtbus verbinden de vier
deelgemeenten van Kampenhout onderling.   De eerste route
loopt door Nederokkerzeel en Berg, de tweede door
Kampenhout, Relst en Buken en de laatste route gaat door het
centrum van Kampenhout.  Elke route wordt om het anderhalf
uur herhaald.

De bus rijdt alleen op dinsdag tussen 14u30 en 20u30.
Niet alleen omdat het die dag markt is, maar ook omdat de
openbare diensten zoals het gemeentehuis, het OCMW, De Post,
de ziekenfondsen, de bibliotheek die dag langer openblijven.

U wil een bezoek brengen aan familie, vrienden, … in een ande-
re wijk van onze gemeente.  Met de buurtbus kan het!  Gratis
voor niks!
Meer informatie rond uren, haltes, werking van de buurtbus
vind je februari/maart in je brievenbus.

Het proefproject wordt om de vier maanden geëvalueerd.   Als
na één jaar blijkt dat het initiatief niet succesvol is, wordt het
afgeschaft.

BUSJE KOMT ZO VEILIG VERVOER
Ligt de roes op de loer, denk aan veilig
vervoer!

Een provinciale campagne ter voorkoming van rijden onder
invloed

Ben jij ook een feestneus en wil jij het jaar 2002 ingaan op een
veilige én aangename manier?  Vind jij ook dat ‘alcohol en ver-
keer’ niet  samengaan? Besef jij ook dat rijden onder invloed
van alcohol, bepaalde medicatie of drugs voor jezelf en voor
anderen levensgevaarlijk is? Dan ben je in Vlaams-Brabant aan
het goede adres.  Op oudejaarsavond zijn er in Vlaams-Brabant
heel wat vlotte  en veilige vervoersmogelijkheden om te gaan
feestvieren.

Samen met preventie- en jeugddiensten, De Lijn,  gemeentebe-
sturen, federale en lokale politiediensten en tal van privé-ini-
tiatieven zullen bussen ingelegd worden om je veilig te ver-
plaatsen.

Tijdens de nacht van ‘oud op nieuw’ rijden de Vlaams-
Brabantse bussen van 21u00 tot 7 uur ’s morgens.  Opgelet: de
chauffeurs stoppen er even mee tussen 24u00 en 01u00. Met
slechts één ticket van € 2,48 (100 Bef) reis je onbeperkt in de
gehele provincie en zelfs daarbuiten. Het gaat om bestaande
buslijnen of speciale omritten ‘from disco to disco’ die ingelegd
en gesponsord worden door de provincie Vlaams-Brabant.  

Feestvierders kunnen in 55 Vlaams-Brabantse steden en
gemeenten van deze oudejaarsnachtbussen gebruikmaken.
Dankzij de overstapmogelijkheid op het MIVB-net van het
Brusselse Hoofdstedelijke Gewest (bus of metro) kan je zelfs tot
in het centrum van Brussel rijden! 

Wil je er meer over weten?
De infobrochure met inlichtingen over de haltes en dienstrege-
lingen is beschikbaar:
- op de bussen van De Lijn Vlaams-Brabant
- in De Lijnwinkels
- bij het gemeentebestuur
- bij De Lijn - 016/31.37.37
- bij het provinciebestuur - Erik Asselman 016 - 26 78 10

of Chris Caubergs 016 - 26 73 31
- of surf naar  www.vl-brabant.be/eindejaarscampagne en van

De Lijn www.delijn.be   

De politiediensten zullen in de hele provincie alcoholcontroles
uitvoeren. Voorbeeldige chauffeurs ontvangen een presentje.
Alvast een leuke én veilige feestnacht toegewenst.
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NVanaf volgend jaar kan je je stem laten horen aan de gemeen-

teraad, die vanaf 1 januari 2002 “een vragenhalfuurtje voor de
Kampenhoutse inwoners” invoert. Dit vragenhalfuurtje begint
om 19u00 en zal eindigen om 19u25.

Procedure:

- Iedere inwoner van de gemeente of een groep van inwoners
kan een vraag/vragen van gemeentelijk algemeen belang
stellen aan de gemeenteraadsleden.

- Deze vragen moeten minstens 14 vrije dagen voor elke
gemeenteraad schriftelijk gericht worden aan het schepen-
college (Gemeentehuisstraat 16 - 1910 Kampenhout) met
vermelding van onderwerp en geïnterpelleerde schepen of
raadslid.
Zij moeten tevens de naam en adres van de vraagsteller
en/of woordvoerder vermelden.  Anonieme vragen worden
niet behandeld.

- De gemeentesecretaris brengt de gemeenteraadsleden
schriftelijk op de hoogte van de vragen samen met de dag-
orde van de gemeenteraad.

- De burgemeester, of zijn vervanger, opent om 19u00 het vra-
genhalfuurtje en verzoekt de eerste vraagsteller (volgens
data en uur van binnenkomen) zijn vraag te stellen en even-
tueel toe te lichten.

- De gemeenteraad geeft in de mate van het mogelijke ant-
woord op de gestelde vragen.

Uiterlijk om 19u25 eindigt het vragenhalfuurtje.  Indien niet
alle vragen kunnen behandeld worden, worden deze bij voor-
rang, en indien nog relevant, behandeld op het volgend vra-
genhalfuurtje.

INSPRAAK NOODBRUG TE
KAMPENHOUT-SAS
De voorziene wegeniswerken ter hoogte van de brug van
Kampenhout-Sas zullen ongetwijfeld heel wat verkeersel-
lende en files veroorzaken.  Daarom besliste de directie van
de Wegen Vlaams-Brabant om gedurende de werken een
tijdelijke brug of noodbrug op te trekken.  Zo niet, zou onze
gemeente worden overspoeld door duizenden "sluikver-
keerders".  

De digitale versie van de werken en de evolutie ervan zal je
kunnen volgen via www.kampenhout.be.  De aanbesteding
had plaats op 3 december 2001.  De afbraakwerken starten
vlak na de jaarwisseling.

KEN UW WIJKAGENT
Op 1 november 2001 trad de opstartfase van de
Politiezone Kampenhout – Steenokkerzeel – Zemst (PZ
KASTZE) in werking.

Onthaalpunt:
Adres: Gemeentehuisstraat 16 - 1910 Kampenhout

: 016/65.99.61
: 016/65.08.36

@: politie@kampenhout.be

Openingsuren:
- elke werkdag van 8u30 tot 12u en van 13u tot 17u
- elke dinsdagavond van 17u tot 20u

De Wijkwerking & onthaal wordt verzekerd door:
- Michel Vanden Berghe, Hoofdinspecteur
- Rudi Verbist, Inspecteur
- Martin Paulus, Inspecteur
- Geert Vankeerberghen, Inspecteur

Buiten de openingsuren, alsook op feest- en weekendda-
gen kan je steeds terecht op het telefoonnummer:
02/451.22.11 van de Federale Politie dispatching te Asse.
Deze verwittigt dan de interventiedienst met wacht
(24/24 uur) van de politiezone KASTZE.
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BUS CORRECT,
POST PERFECT

Enig idee hoeveel kilometer een postbode aflegt bij de postbe-
deling in 200 huizen die over een lengte van 1 kilometer staan,
als al die huizen een voortuintje van 5 meter hebben en de brie-
venbus zich aan de voorgevel bevindt?
…
Antwoord: 3 kilometer. 

Als je volgende basisprincipes in acht neemt, help je niet alleen
de postbode, maar is jouw briefwisseling ook vlugger ter plaat-
se:

1. Plaats uw brievenbus bij de ingang van uw domein of bouw
ze in in de omheining.  Uitzonderingen zijn eventueel moge-
lijk voor gehandicapten. 

2. Vermeld duidelijk en goed leesbaar je naam en adres op de
brievenbus.  Vanaf 5 brievenbussen in één woning, is het
busnummer ook verplicht.  

3. Plaats uw brievenbus op correcte hoogte, lees: tussen 80cm
en 1m 50. 

4. De minimumafmetingen voor de gleuf bedragen 22cm in de
breedte en 3cm in de hoogte, zo vermijdt u beschadiging
aan uw post.  

5. Voorzie een grotere postbak of opening voor je kranten en
meer omvangrijke post dan de dagdagelijkse briefwisseling. 

De normen respecteren is een kwestie van gezond verstand en
… op de koop toe sympathieker.

Tot slot: wegeniswerken bemoeilijken de postbedeling.  Graag
uw begrip hiervoor.

Vanaf januari 2002 heeft elke Vlaming jaarlijks recht op gratis 
100 kWh elektriciteit.  Nu al heeft elk gezin in Vlaanderen  recht op
gratis 100 kWh.  Met de nieuwe maatregel van de Vlaamse regering
komt daar voor elk gezinslid nog 100 kWh bij.  Dit betekent dat
vanaf januari 2002 een gemiddeld Vlaams gezin met twee kinderen
jaarlijks recht heeft op 500 kWh.  Dit levert een financieel voordeel
op van € 74,37 (3 000 BEF). De kostprijs wordt gedragen door de
elektriciteitssector.

GRATIS 500 KWH
ELEKTRICITEIT

P.B.E., de intercommunale die de elektriciteitsvoorziening voor
Kampenhout in handen heeft, besliste om in de deelgemeente
Nederokkerzeel de verouderde straatverlichting te vernieuwen.  Er
zullen 204 armaturen worden vervangen door nieuwe energie-
zuinige armaturen.  Dit komt het verbruik ten laste van het
gemeentebestuur uiteraard ten goede.

De kosten voor het wegnemen van de oude armaturen en  het
leveren, plaatsen en aansluiten van de nieuwe armaturen worden
geraamd op € 60.000.  Deze kosten worden integraal gedragen
door de PBE.

STRAATVERLICHTING

NIEUWE NUMMERS
OCMW
Secretariaat: Anabel Alonso 016/31.43.10
Secretaris: Jan Maessen 016/31.43.14
Voorzitter / Juriste 016/31.43.15
Boekhoudster: Griet Dekoninck 016/31.43.12
Ontvanger: Julien Van De Steen 016/31.43.13
Poetsdienst: Isabelle Van Passel 016/31.43.16
Gezinshulp: Lydia Schafferaet 016/31.43.17
Huisvesting: Tina Vandermeeren 016/31.43.18
Service Flats: Roel Dom 016/31.43.19
Kinderkribbe: Peggy Heens 016/31.43.24
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RUIMING
WATERLOPEN
Ingevolge de wetgeving op de waterlopen werden deze in het
verleden geclassificeerd in 3 categorieën.  Deze classificatie
werd ondergebracht in de zogenaamde Atlas van de
Waterlopen.  Afhankelijk van in welke categorie een waterloop
werd opgenomen is ofwel het gewest, de provincie of de
gemeente verantwoordelijk voor ruimingswerken en het
onderhoud van de oevers.  Waterlopen 1e categorie vallen
onder bevoegdheid van het Gewest, 2e categorie provincie en
3e categorie eigen gemeente.  

Waterlopen van tweede categorie
Jaarlijks moeten de nodige ruimings- en maaiingswerken wor-
den uitgevoerd.  Voor de waterlopen tweede categorie werd de
ruimingsperiode 2001 - 2002 vastgesteld als volgt:
- oppervlakkige ruiming: 1 oktober 2001 tot 31 maart 2002
- maaiingswerken: 15 juni tot 15 juli 2002 

15 september tot 15 november 2002.
Onder leiding van de provincie Vlaams-Brabant zal dan het
nodige worden gedaan.

Bijkomende informatie bekom je bij Jean Coeckelberghs 
016/26 75 71, verbonden aan de  Provinciale Dienst

Waterlopen-Dijlebekken, Diestsesteenweg 52 te 3010 Leuven.

Waterlopen van derde categorie
De Kampenhoutse waterlopen van 3de categorie zijn: Leibeek
nr. 2.110, Reisembeek nr. 2.115; Leibeek (deelgemeente
Nederokkerzeel), Keibeek nr. 2.133, langsgracht Neerstraat, ver-
bindingsgracht Langestraat – Weesbeek, Oud-Leibeek, verbin-
dingsgracht Weisetterbeek – Leuvensesteenweg.
Het onderhoud ervan zal weldra gebeuren. 

Door en voor de inwoners?

Sedert 1 mei 2000 is het alombesproken decreet op ruimtelijke
ordening van kracht.  Het decreet wil de ruimtelijke ordening in
Vlaanderen hervormen en een evenwichtige aanpak, op basis
van een doordachte visie, met meer verantwoordelijkheid voor
de lokale besturen en meer inspraak.  De gemeenten werden
verplicht om een gemeentelijke commissie voor ruimtelijke
ordening, kortweg GECORO, op te richten. Deze gemeentelijke
adviesraad dient te bestaan uit vertegenwoordigers van de
voornaamste maatschappelijke geledingen binnen de gemeen-
te en een aantal deskundigen.  Het aantal commissieleden is
afhankelijk van het aantal inwoners van de gemeente. De afge-
vaardigden van de maatschappelijke geledingen werden reeds
aangeduid. Het gemeentebestuur is nu op zoek naar vijf des-
kundigen.

Wij zoeken
Vijf inwoners die graag hun deskundigheid op het vlak van
ruimtelijke ordening willen delen en (een aantal avonden per
jaar) willen helpen met advies rond uiteenlopende gemeente-
lijke projecten.  Dit zijn o.m. het gemeentelijk structuurplan, de
bijzondere plannen van aanleg, toekomstige ruimtelijke uitvoe-
ringsplannen en gemeentelijke bouwverordeningen.
- Ben jij vertrouwd met ruimtelijke ordening en huisvestings-

problematiek?
- Ben je op de hoogte van de ruimtelijke toestand in

Kampenhout en omgeving?
- Heb je reeds meegewerkt aan dergelijke projecten?
- Ben je bereid wat tijd vrij te maken om studies en rapporten

door te nemen?
- Ben je een beetje een 'visionair' die rekening houdt met

langetermijnopties?
- Besef jij ook dat ruimte een schaars goed is en wil je mee-

helpen om deze ruimte zo goed mogelijk in te vullen?

Zo ja, aarzel dan niet en stuur ons vóór 18 januari 2002 een
brief waarin je vooral je motivatie weergeeft en je deskundig-
heid staaft aan de hand van bepaalde documenten, studies,
interesses, diploma's, enz…
De gemeenteraad duidt de deskundigen nominatief aan.

Voor meer informatie contacteer je Jean Vannoppen, 
diensthoofd ruimtelijke ordening - openbare werken
Te bereiken: F. Wouterslaan 8, 1910 Kampenhout

016/65 99 01 
@: jean.vannoppen@kampenhout.vera.be
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RUIMTELIJKE
ORDENING
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Het pilootproject “Flexibele leerkracht LO” is een initiatief van
de Vlaamse Gemeenschap, afdeling Jeugd en Sport.
Het doel is jongeren wekelijks weer aan het sporten te krijgen.
Vastbenoemde leerkrachten LO werden opgeroepen om deze
taak op zich te nemen.  De leerkracht blijft deeltijds in het
onderwijs staan en wordt deeltijds de schakelfiguur tussen de
jongeren en de clubs of verenigingen, m.a.w. een soort sport-
promotor voor de gemeente.

Lut Daenen diende voor onze gemeente het project
Sportacademie voor 10 – 14 jaar in.  De academie wil jonge-
ren laten kennismaken en proeven van allerhande sporten.
Gedurende een aantal weken wordt er telkens een andere
sporttak beoefend, naargelang de inbreng en de samenwerking
met de plaatselijke clubs.  Na één maand werking zijn reeds 45
jonge deelnemers ingeschreven.

Waar en wanneer?
- dinsdag: sporthal Berg, Gemeentewegel 2
- woensdag en donderdag: sporthal Kampenhout,

Zeypestraat 26
Telkens van 16u00 tot 18u00

Er wordt reeds samengewerkt met:
- fitnesscentra “Fitness Berg” en “Body Dream”
- biljartclub “Carambole”
- badmintonclub
- balletschool “Attitude”
- liggende wipmaatschappij “Jonge Elite”
- volleybalclub Berg
- Stichting Vlaamse Schoolsport
- VKS Bewegingsschool

Onderhandelingen worden nog gevoerd met: de
Volksdanscentrale, de Laarstallen Nederokkerzeel, de expressie-
ve dans van Philippe Dewachter uit Mechelen en hopelijk nog
vele andere.

De academie is geen alleenstaande club, maar een element uit
een ketting van jeugdsportwerking.  Ze hoopt zoveel mogelijk
jongeren te motiveren om te bewegen, te kunnen verwijzen
naar de clubs en tot een fijne samenwerking te brengen met de
plaatselijke clubs.

Ben je er klaar voor?

Meer info:
Gemeentelijke sportdienst, Lut Daenen of Elke Buelens.

: 016/65 54 26 (na 20u) of 016/65 99 75 (tot 16u)
e-mail: sport@kampenhout.be

SPORTACADEMIENIEUWS

- Prosper Van Langendonckpad
- Van Beethovenpad
- Witloofpad
- Van Steelantpad

te verkrijgen (100,- Bef) op de dienst Toerisme en in de open-
bare bibliotheek.

HERFST- EN WINTERTIJD…
WANDELTIJD!

FIETSERS OPGELET!
Draag fluokleding en zorg dat je lichten werken.
Laat je zien of je bent …gezien!
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De Wiebels

Op 27 oktober haalden 300 Kampenhoutse kapoenen hun hart-
je op tijdens de jaarlijkse Kinderhappening.  Het werd een muzi-
kaal feest waar dansen en swingen met De Wiebels de bood-
schap was.  Tussen de twee bedrijven door werden de kinderen
verwend met een drankje en een versnapering.  Op het eind
kregen ze nog een snoepzakje mee naar huis.  Moe en voldaan
kon de Herfstvakantie beginnen.  Oordeelt u zelf maar!

EEN TERUGBLIK OP …

De groene gevelactie

In samenwerking met het Regionaal Landschap Dijleland werd
door het gemeentebestuur De Groene Gevelactie op punt
gesteld.  De campagne werd in het leven geroepen om het
straatbeeld een groener tintje te geven en dit zoveel mogelijk
met streekeigen klimplanten.  Inwoners kregen de kans om aan
democratische prijzen plantenpakketten aan te kopen. 

In onze gemeente werd deze actie een enorm succes.  Niet min-
der dan 1.101 planten werden aan de man gebracht.
Kampenhout stak hiermee alle andere deelnemende gemeenten
de loef af.  Ook de gemeentelijke gebouwen zullen worden
opgefleurd met klimplanten.  Kwestie van het goede voorbeeld
te geven.

GIDSENBOND
MIDDEN-BRABANT
Ben je geïnteresseerd in de geschiedenis van onze gemeente,
onze streek, in heemkunde uit onze gemeente of onze streek.
Ja? Dan kan je je abonneren op het driemaandelijks tijdschrift
van de gidsenbond Midden-Brabant (met een viertal gidsen uit
Kampenhout). Echt een verrijkend blad!

Hoe abonneren?
Stort 500 Bef op rekeningnummer 001-3397792-55 van de
Gidsenbond Midden-Brabant met vermelding van driemaande-
lijks tijdschrift.

NOG VAKANTIEKRIEBELS?
Des te beter.  Eén goede raad.  Denk eraan tijdig je paspoort aan
te vragen!  Zo kom je niet voor onverwachte verrassingen te
staan.  Het is geen pretje als je niet kan vertrekken omdat je
over geen geldige reispas beschikt.

Bij elke aanvraag van een paspoort krijg je gratis de "Omtrent
Gezondheidspas".  Dit handige zakboekje biedt een volledige en
geactualiseerde tabel met verplichte of aanbevolen vaccinaties
en preventieve behandelingen voor zo'n 180 bestemmingen.
De lijst van de erkende vaccinatiecentra, die als enige instantie
bevoegd zijn een internationaal vaccinatiecertificaat af te leve-
ren,  werd er eveneens in opgenomen.

Eens volledig ontspannen in een andere omgeving, een paar dagen
niets hoeven te doen en alle zorgen even kunnen vergeten?  Het is
niet evident voor kankerpatiënten.  Daarom organiseert de Vlaamse
Liga tegen Kanker jaarlijks een onvergetelijke vakantieweek voor alle
kankerpatiënten, eventueel vergezeld van een begeleider (partner,
vriend(in), familielid, …).  Het eerstvolgende treffen is van 28 janu-
ari t/m 01 februari 2002 in het vakantiecentrum "Ter Duinen" in
Nieuwpoort.  

De vakantieweek biedt een gevarieerd programma met ontspan-
nende, creatieve, culturele en sportieve activiteiten.  Er is ook gele-
genheid om te praten over de ziekte.  De provinciale coördinatoren,
gesteund door een team goed opgeleide vrijwilligers, proberen de
patiënten een onvergetelijke vakantieweek te bezorgen.  In het
vakantieoord zijn medische begeleiding, kinesitherapie en aange-
paste voeding mogelijk.

De deelnameprijs is zeer democratisch en afhankelijk van het
maandelijks netto-gezinsinkomen.

Inlichtingen en inschrijvingen
Lieve Lenders, coördinator Vlaamse Liga tegen Kanker, steunpunt
Vlaams-Brabant
Ravenstraat 98 te 3000 Leuven  -  016/23 00 91.

VAKANTIE AAN ZEE
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De week van het bos

Een ideale gelegenheid om o.l.v. gidsen met of zonder
microscoop nieuwe ontdekkingen te doen.

KAMPENHOUTSE GEMEENTESCHOLEN ACTIEF 

Zit recht.

Leren welke de beste zithouding is en hoe de rug te ontspannen.
Jong geleerd is oud gedaan.

Leren naaien is een hele klus
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Van afwisseling gesproken

Het 6e leerjaar Berg en de 3e graad Nederokkerzeel maakten,
tijdens een geïntegreerde werkweek in Balen, kennis met een
variatie aan sporten 

Tevens werd aan natuurexploitatie gedaan.

De derde wereld en wij

Tijdens een muzikale
wereldreis even stilstaan

bij de Derde Wereldlanden
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Ja, stuur gratis het pakket ‘Water voor Morgen -
Waterkwaliteit’ naar

Naam : ............................................................................................................

Straat : ............................................................................................................

1910 KAMPENHOUT

Handtekening

In het kader van de verbetering van de algemene luchtkwaliteit en
de beperking van de troposferische ozon werd door de regering het
zogenaamde "Ozonplan" opgesteld. Een belangrijke maatregel in dit
verband is dat je een premie van € 508,18 (20 500 BEF) kan beko-
men voor de ombouw van een wagen met benzinemotor naar een
LPG-installatie.

Waarom LPG
Er zijn drie goede redenen om over te schakelen op LPG:
- LPG is goed voor het milieu; het bevat immers weinig of geen

schadelijke stoffen en is niet giftig;
- LPG is goed voor je portemonnee vermits het de goedkoopste

brandstof is;  
- Profiteer van een premie van € 508,18 (20 500 BEF).

Ja, u leest het goed.  De federale overheid kent een premie van 
€ 508,18 (20 500 BEF) toe voor auto's die tussen 1 januari 2001 en
31 december 2002 worden omgebouwd met een nieuwe LPG-
installatie.

Opgelet
De LPG-installatie moet nieuw zijn.  Tweedehandsinstallaties komen
niet in aanmerking voor de premie.  Bovendien moet de installateur
geregistreerd zijn in het handelsregister en een BTW-nummer heb-
ben.  Als eigenaar ben je verplicht binnen 30 dagen na de ombouw
de wagen te laten keuren.  Voor nieuwe LPG-wagens geldt de pre-
mie niet.  Hier krijg je wel een vermindering op de 'belasting-op-
inverkeerstelling'.

Aanvragen van de premie
Je kan de premie aanvragen tot 31 augustus 2003 door het indie-
nen van een dossier bij de Federale Diensten voor Leefmilieu,
Pachecolaan 19, bus 5 V714 te 1010 Brussel.

Het aanvraagdossier omvat:
- een aanvraagformulier (te bekomen op de gemeentelijke 

milieudienst of downloaden van het internet 
www.environment.fgov.be );

- de factuur van de installatie (een origineel ondertekend door de
installateur);

- het schouwingsbewijs van de LPG-installatie (kopie);
- het inschrijvingsbewijs van het voertuig (kopie);
- het gelijkvormigheidsattest van het voertuig (kopie).

RIJDEN MET LPG

In het voorjaar werkten meer dan 5 000 gezinnen op actieve wijze
aan "Water voor Morgen", de grootscheepse interactieve sensibili-
satiecampagne rond duurzaam watergebruik van het WWF.  Dit ini-
tiatief past in het kader van de campagne van de overheid: "Water.
Elke druppel telt."  11 Kampenhoutse gezinnen droegen hun steen-
tje bij.  

De campagne is nu aan een tweede luik toe dat zich toespitst op
"waterkwaliteit".  Het educatief pakket bestaat uit een tiental uitge-
kiende praktische fiches met een aantal doe-het-zelf-metingen.  Je
vindt er informatie en tips over hoe gezinnen hun impact op de
waterkwaliteit kunnen verminderen (nitraten, fosfaten, pesticiden,
huishoudprodukten en bouwmaterialen).  Daarnaast wordt bijzon-
dere aandacht besteed aan de zuivering van leiding- en afvalwater.  

De interactiviteit van de actie bestaat erin dat de deelnemers zelf
een aantal eenvoudige metingen kunnen doen om de nitraatgehal-
tes en de hardheid van het water te meten.  Tevens vullen zij een
korte praktische enquête in.  

De resultaten van de enquête worden onder vorm van een nieuws-
brief verspreid naar alle deelnemers.

Gezinnen ontvangen het pakket GRATIS door onderstaande
inschrijvingsstrook terug te zenden naar : WWF-Belgium, 'Water
voor Morgen', E. Jacqmainlaan 90 te 1000 Brussel.  Je bekomt er ook
alle bijkomende informatie 02/340 09 99 of mailto: 
edith.verhoestraete@wwf.be

WATER VOOR
MORGEN
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JNSinds juni 2001 startte officieel het Vlaams Programma borstkan-
keropsporing. Vrouwen van 50 tot en met 69 jaar hebben om de 2
jaar recht op een gratis mammografie indien dit gebeurt in een
erkende mammografische eenheid.

De mammobiel komt in Kampenhout in de periode van 24 januari
tot en met 4 februari 2002 en wordt opgesteld op het gemeente-
plein van Kampenhout.

BORSTKANKER

BEGELEIDERSPAS
MINDERVALIDE
Gehandicapten die minstens 66% blijvend mindervalide zijn
kunnen kosteloos een bijzonder pasje aanvragen waarmee hun
begeleider gratis toegang krijgt tot tal van activiteiten en eve-
nementen in de regio.  Dit zijn o.a. culturele centra, musea,
toneelverenigingen, sportclubs, enz…

De pas is bedoeld voor personen met een handicap die één van
volgende attesten kunnen voorleggen:
- Een getuigschrift uitgereikt door het Ministerie van Sociale

Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu waardoor de blijvende
ongeschiktheid wordt vastgesteld;

- Een attest van verhoogde kinderbijslag.
Zorg ook voor een recente pasfoto en een kopie van je identi-
teitskaart.

Als je een begeleiderspas hebt, ontvang je regelmatig een
kalender met vermelding van de op til zijnde evenementen.  De
deelnemende instanties garanderen veilige, comfortabele en
behoorlijk toegankelijke plaatsen voor de gehandicapte en
begeleider.

Hoe aanvragen
De pas wordt persoonlijk afgehaald tijdens de kantooruren
(elke werkdag van 9u tot 12u en van 14u tot 16u) op de
Provinciale Welzijnsdienst, Diestsesteenweg 52 te 3010
Leuven.  Indien dit niet kan, neem dan telefonisch contact op
om een passende regeling te treffen. 016/26 73 06 of mail-
to: welzijn.gezondheid@vl-brabant.be

Damiaanactie vzw is een niet-gouvernementele organisatie die in
een veertiental derde wereldlanden verspreid over meer dan 60 pro-
jecten, vecht tegen lepra en tuberculose.

Voor de campagne 2001 stelde de Damiaanactie vzw “Tibet, het dak
van de wereld” voor; in Kampenhout werd hiervoor 229.766 BEF
ingezameld.  Hartelijk dank aan iedereen die hierbij zijn of haar
steentje bijdroeg.

Voor het project van 2002 richt de Damiaanactie vzw zich tot “Het
Amazonegebied van Brazilië, de longen van Moeder Aarde”.  Na
India telt Brazilië immers het grootste aantal leprapatiënten en ook
tuberculose neemt er met rasse schreden toe. 
Hoog tijd om in te grijpen!
Het is de bedoeling om de opsporingsgraad met 20% te doen stij-
gen. Meer specifiek voor lepra en tuberculose is het nodig voldoen-
de financiële middelen vrij te stellen. 

Voor meer  informatie i.v.m. de werking van Damiaanactie vzw of
ondersteuning, kan je rechtstreeks terecht bij: Damiaanactie vzw,
Leopold II-laan 263 te 1081 Brussel - 02/422 59 11.  Giften zijn
welkom op PCR 000-0000075-75.  

DAMIAANACTIE

GASTGEZINNEN VOOR
TSJERNOBYLKINDEREN
De vereniging “Vlamingen helpen Tsjernobylkinderen vzw” organi-
seert voor de 10de maal gezondheidsvakanties voor Wit-Russische
kinderen.
Deze kinderen wonen in de gebieden die, na de ontploffing van de
kerncentrale van Tsjernobyl in april 1986, radio-actief besmet wer-
den.

Uit ervaring van voorgaande verblijven blijkt dat de taal geen
onoverkomelijke hindernis is en vooral in gastgezinnen met kinde-
ren van dezelfde leeftijd overwint de kindertaal alle grenzen.

Gezinnen die interesse hebben om in 2002 een Tsjernobyl-kind op
te vangen of om steunouder te worden (sponsoring van de reis van
één of meerdere Tsjernobylkinderen) nemen voor 15 maart 2002
contact op met de provinciaal verantwoordelijke.   
Financieel steunen kan op het rekeningnummer 390-0155113-65 of
via de provinciaal verantwoordelijke. 

Contactpersonen:
De penningmeester, 09/230.99.59 
of de Provinciaal verantwoordelijke:
Erik Catrysse, Groenstraat 16 – 1785 Merchtem 052/37.23.84
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December 2001
Vrijdag 21.12.2001
• KVLV & Landelijke Gilde Buken - Optreden

zangkoor “Andante” inlichtingen Tonné Robert
016/60 32 66  

Zaterdag 22.12.2001
• Jong Cantabile Kinder-en Jeugdkoor

Kerstconcert – “Kerststerretjes”
St. Servaeskerk Berg - aanvang 19uur
Gastoptreden violisten Kampenhoutse muziek-
school

Vrijdag 28.12.2001
• Vakantiegenoegens Kampenhout - 

3-daagse naar Londen

januari 2002
Maandag 07.01.2002
• Landelijke Gilde Relst: Nieuwjaarsreceptie

spreker Sonja De Becker
Woensdag 09.01.2002
• KVLV Relst - Slipover breien
Zaterdag 12.01.2002
• Burgemeestersbal - Sporthal Kampenhout

aanvang 21 uur
Maandag 14.01.2002
• Landelijke Gilde Relst: Cursus: elektriciteit in en

om het huis (1) - lesgever Leo Van Vlas
Woensdag 16.01.2002
• KVLV Relst - Kookles 
Maandag 21.01.2002
• Landelijke Gilde Relst: Cursus: elektriciteit in en

om het huis (2) - lesgever Leo Van Vlas
Van donderdag 24.01.2002
t/m maandag 04.02.2002
• Mammobiel op het Gemeenteplein te

Kampenhout 
Zaterdag 26.01.2002
• Landelijke Gilde Relst - Feestvergadering
Maandag 28.01.2002
• Landelijke Gilde Relst: Cursus: elektriciteit in en

om het huis (3) - lesgever Leo Van Vlas

februari 2002
Zaterdag 02.02.2002
• VGSK Kampenhout - Restaurantdagen
Zondag 03.02.2002
• VGSK Kampenhout - Restaurantdagen
Woensdag 06.02.2002
• KVLV Relst - Handwerkles 
Donderdag 07.02.2002
• KVLV Relst - Gewestvergadering -

Eetstoornissen
Zaterdag 09.02.2002
• Parkrestaurant - Park van Relst
Zondag 10.02.2002
• Parkrestaurant - Park van Relst

Maandag 11.02.2002
• Landelijke Gilde Relst: Milieubeleid in

Kampenhout - sprekers: Gwenny De Vroe en
Wim Van Essche

Woensdag 20.02.2002
• KVLV Relst - Handwerkles 
Donderdag 21.02.2002
• KVLV Relst - 50+ Brandwonden voorkomen en

verzorgen  
Zondag 24.02.2002
• KVLV Relst - Alleenstaanden in Relst 
• KVLV Kampenhout- Lourdesfeest
Maandag 25.02.2002
• Landelijke Gilde Relst - Kan Biotechnologie de

wereld redden? - spreker: Hilde Wildemeersch

Maart  2002
Zaterdag 02.03.2002
• Muziekconcert - Fanfare De Vlaamse Leeuw -

Zaal De Vlaamse Leeuw 
Zondag 03.03.2002
• KVLV Kampenhout - Eetdag - zaal Pax
Woensdag 06.03.2002
• KVLV Relst - Handwerk 
Maandag 11.03.2002
• KVLV Relst - Feestvergadering 
• KVLV Kampenhout - Inpakkunst
Woensdag 13.03.2002
• KVLV Kampenhout - Inpakkunst
Maandag 18.03.2002
• Landelijke Gilde Relst - Opfrissen van de 

wegcode, VRG
Donderdag 21.03.2002
• KVLV Relst 50+: “Ons leven als vrouw en moe-

der betekenis geven” 
Zondag 24.03.2002
• Landelijke Gilde Relst - Karting
Maandag 25.03.2002
• KVLV Kampenhout - Inpakkunst
Woensdag 27.03.2002
• KVLV Kampenhout - Inpakkunst

April 2002
Zondag 07.04.2002
• Landelijke Gilde Relst - Eetdag van de

Landelijke Gilde en de Onderlinge Bedrijfshulp
Zaterdag 13.04.2002
• Relst Kermis
Zondag 14.04.2002
• Relst Kermis
Donderdag 18.04.2002
• KVLV Relst 50+ - Bedrijfsbezoek
Zaterdag 20.04.2002
• Landelijke Gilde Relst: Daguitstap naar Parijs 
Zondag 21.04.2002
• VGSK-Kampenhout - Fietsenverkoop

Zaterdag 21.04.2002
• Buken Kermis
Zondag 22.04.2002
• Buken Kermis
Zondag 28.04.2002
• KVLV Kampenhout - Open deur

Mei  2002
Van woensdag 1 mei t/m zondag 5.05.2002
• 7 Kampenhoutse Kunstenaars
Donderdag 16.05.2002
• KVLV Relst - Omgaan met depressies 
Zaterdag 18.05.2002
• Berg Kermis
Zondag 19.05.2002
• Berg Kermis
Zaterdag 25.05.2002
• Kampenhout Kermis
• Provinciale badmintonkampioenschappen

jeugd en veteranen – sporthal Kampenhout
tussen 9u – 18u

Zondag 26.05.2002
• Kampenhout Kermis
• Provinciale badmintonkampioenschappen

jeugd en veteranen – sporthal Kampenhout
tussen 9u – 18u

Volgende activiteiten worden wekelijks /
maandelijks ingericht :
• YOGA

KVLV - Kampenhout – Iedere maandag van 19u30 tot 21u00
Turnzaal VGSK 

• BLOEMSCHIKKEN
KVLV - Nederokkerzeel : elke 2de donderdag van de maand sep-
tember tot mei
KVLV – Relst: elke laatste woensdag van de maand van
september tot mei om 13u30 en om 19u30
KVLV – Kampenhout: Elke 3de donderdag van de maand van
september tot juni 

• TURNEN
KVLV Nederokkerzeel : elke dinsdag van de maand
KVLV Relst : elke dinsdag van de maand - Zaal VGSK-
parkschool 
Sporthal Berg elke woensdag van 19u00 tot 20u00 
herenturnen en van 20u00 tot 21u00 damesturnen
KVLV Kampenhout : iedere dinsdag van 20u00 tot 21u00

• FIETSEN:
KVLV Nederokkerzeel, Berg en Kampenhout 
elke maandag vanaf juni t/m augustus van 19u00 tot 22u00
KVLV Relst: Elke donderdag van 7 juni t/m 30 augustus vertrek
- 19u00 Park van Relst 

• KAARTEN:
Vlaamse Federatie voor Soc. Gepensioneerden 
Elke 1e donderdag van de maand in café Sint-Jozef te Relst
vanaf 13u30

• PETANQUE:
Elke woensdag vanaf 16u in het gemeentepark (buiten) of
Houtcentrum (binnen) - inlichtingen: 0474/95.22.10
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