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van maandag tot vrijdag van 8u45 tot 11u45
en op dinsdagavond van 17 u tot 20 u

Sluitingsdagen administratieve
gemeentediensten:
12 april 2004
20, 21, en 31 mei 2004
De gemeentediensten zijn niet telefonisch bereikbaar op vrijdagnamiddagen 9 april, 21 en 28 mei 2004 vanaf 12u.

De administratieve diensten zijn
verdeeld over 3 adressen:
Gemeentehuisstraat 16
-

bevolking
burgemeester en schepenen
burgerlijke stand
cultuur
financiële dienst
informatie

-

ontvanger
pensioenen
personeel
secretariaat
toerisme
welzijn

• Noodnummers
(noodweer, wateroverlast, brand, ontploffingen, ...):
Gemeentelijke diensten
- Gemeentesecretaris D. Coucke
- Diensthoofd techn. dienst J. Vanoppen
- Werkleider R. Schoevaerts
- Wachtdienst
- Loods

0477/40 25 14
0473/91 00 48
0495/54 64 86
0495/54 64 89
016/65 99 76

• Politie

WEGWIJZER

Openingsuren administratieve
gemeentediensten:

KaStZe:
Tervuursesteenweg 295, 1820 Steenokkerzeel 02/759 78 72
kastze@pandora.be
Wijkwerking Kampenhout
Gemeentehuisstraat 16, 1910 Kampenhout
016/31 48 40
Openingsuren: maandag tot vrijdag van 8 u tot 12 u
en van 13 u tot 17 u
op dinsdagavond tot 19 u
Federale Politie (24u/24u)
02/451 22 11

• Wachtdiensten
Dokters
Apothekers

016/58 90 00
0900/10 500

F. Wouterslaan 8
- informatica
- milieu
- ruimtelijke ordening

- stedenbouw
- technische dienst

Sporthal, Zeypestraat 26
- jeugd- en sportdienst

Bibliotheek

Tritsstraat 5, 1910 Kampenhout
Openingsuren:
maandag
16u - 20u
dinsdag
16u - 20u
woensdag
14u - 18u

Containerpark

016/65 99 79
bibliotheek@kampenhout.be
donderdag 16u - 19u
vrijdag
17u - 19u
zaterdag
13u - 13u

Neerstraat 20, 1910 Kampenhout
Openingsuren:
dinsdag
14u - 20u
vrijdag
woensdag
14u - 20u
zaterdag

016/58 47 98
14u - 20u
9u - 17u

• Andere nuttige noodnummers
Medische spoeddienst / Brandweer
Federale politie
voor gsm’ers
Brandweer Vilvoorde
of
Rode Kruis Vlaanderen

100
101
112
02/251 00 23
02/251 28 30
105

Antigifcentrum
Aidstelefoon
Kankerfoon
De Druglijn
Zelfmoordpreventie
Holebifoon
(voor doven en slechthorenden)
Gezondheidslijn (Vlaamse Liga tegen Kanker)

070/245 245
078/15 15 15
0800/15 800
078/15 10 20
02/649 95 55
09/238 26 26
09/238 35 26
070/34 41 44

Card Stop (bij verlies van uw bankkaart)

070/34 43 44

IVEG (gas)
VMW (water)
PBE (elektriciteit)

03/820 05 00
016/30 13 40
016/62 99 99
maart 2004

3

CULTUUR / DUURZAAMHEID

7 Kampenhoutse kunstenaars
De vijfde editie van de 7 Kampenhoutse kunstenaars, georganiseerd door de Kampenhoutse Cultuurraad i.s.m. het gemeentebestuur gaat, in tegenstelling tot vorige edities, dit jaar door in de
tentoonstellingsruimte van het Witloofmuseum van Kampenhout
(Mechelsesteenweg 22).
De tentoonstelling loopt van vrijdag 7 mei t/m zondag 9 mei
2004 en is geopend van 14u tot 20u.
Volgende kunstenaars stellen dit jaar tentoon:
Mevr.
Mevr.
Mevr.
Mevr.
Mevr.
Mevr.
Mevr.

Frieda De Koninck
Maria De Winter
Bea Olemans
Linda Sempels
Finke Rijdams
Mieke Opdenbosch
Monique Vrebosch

Acryl
Olieverf
Olieverf
Keramiek
Beelden
Hoeden
Olieverf

Monologenfestival
Het gemeentebestuur van Kampenhout organiseert i.s.m. de
Cultuurraad en Toneelkring De
Anjelier het monologenfestival
"’t Eerste mirakel van het kindeke
Jezus" en "Den tijger" op zaterdag
24 april 2004 om 20u in de
gemeenteschool van Berg.
Deze monologen worden gebracht
door Gerrit Stroeykens. Als kind
droomde hij er reeds van om ooit
op een podium te staan en de
mensen te vermaken. Zijn droom werd werkelijkheid; als acteur
bij Toneelkring De Anjelier en als laureaat aan het
Monologenfestival 2003 te Wingene. Hij brengt zijn stukken met
veel overtuiging en laat zijn publiek meegenieten van zijn plezier
van het opvoeren.
"’t Eerste mirakel van het kindeke Jezus" is een ongewone maar
meeslepende versie van het Kerstverhaal waarin we kennismaken met het eerste mirakel van het kindje Jezus, ondanks de vele
waarschuwingen van zijn moeder Maria.
"Den tijger" vertelt dan weer het levensverhaal van een soldaat.
Kaarten kosten € 3 en zijn verkrijgbaar bij de cultuurdienst, waar
je tevens ook terecht kan voor meer informatie over beide
evenementen.
S 016/65 99 54
of mailto: claudine.moyson@kampenhout.vera.be
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Opteer bij uw aankopen voor
duurzame producten
Duurzame producten zijn artikelen, goederen waarbij tijdens het
productieproces een dynamisch evenwicht werd gehanteerd
tussen economische, ecologische en sociale factoren. De milieuimpact van een duurzaam product is minimaal zowel tijdens de
productiefase als in de afvalfase.
Duurzame producten zijn doorgaans herkenbaar aan specifieke
labels.

Keurmerk Max Havelaar
Het "Max Havelaarkeurmerk" getuigt van een eerlijke handel met
de leveranciers en/of producenten uit de derde wereld.
Het Max Havelaarkeurmerk komt voor op producten zoals koffie,
thee, cacao, fruitsappen, bananen, … Boeren die met de Max
Havelaar Stichting in zee gaan, ondertekenen een contract dat ze
zo duurzaam mogelijk telen. In sommige gevallen resulteert dit
in een Max Havelaarproduct dat ook een label voor biologische
voeding draagt. Maar ook zonder dit label zijn deze producten
milieuvriendelijker dan de doorsneeproducten of evolueren ze in
de goede richting. http://www.maxhavelaar.com/

FSC-label
Het FSC-label op hout wijst erop
dat het uit een duurzaam beheerd
bos afkomstig is. Een duurzaam
bosbeheer zorgt ervoor dat de biodiversiteit niet in het gedrang komt.
Het label wordt uitgereikt door de
internationale
FSC-organisatie
(Forest Stewardship Council of
Raad voor Duurzaam Bosbeheer) volgens algemeen internationaal aanvaarde criteria voor duurzaam bosbeheer. Die criteria
zijn zowel van ecologisch als van socio-economische aard.
FSC beoogt een duurzaam beheer zowel in de tropische, de
boreale als de gematigde bossen. Op de Belgische markt is er
voorlopig enkel FSC-gelabeld tropisch hardhout en hout uit de
Scandinavische (boreale) bossen.
Vanuit milieu-oogpunt blijft het interessant om – indien de toepassing dit toelaat – streekeigen hout te gebruiken. Dit hout
komt uit beheerde bossen; weliswaar niet misschien volgens de
ecologische principes pur sang, maar bosroofbouw is dan toch zo
goed als uitgesloten.
Voor buitenschrijnwerk zijn Europese soorten als bv. tamme
kastanje, robinia, eik van een voldoende duurzame kwaliteit.
Bij gebruik van tropisch of boreaal hout is het FSC-label
onontbeerlijk.

Deze toepassing is te vinden op de website van de Vlaamse Reguleringsinstantie
voor de Elektriciteits- en Gasmarkt,
Wie niet beschikt over
www.vreg.be.
een internetverbinding, kan telefonisch
terecht bij de VREG S 02/553 13 53.
De gegevens worden dan per fax of per
post bezorgd.

Afscheid
Na 3 jaren trouwe dienst verliet Tania Wouters de dienst burgerlijke stand, informatie, welzijn. We danken haar voor haar inzet en
wensen haar veel succes bij de uitbouw van haar beroepsloopbaan.
Ook aan Paula Van Nieuwenhuyze die 18 jaren dienst achter de
rug heeft, onze welgemeende dank.
Geniet ten volle van je pensioen!

• De gemeentebegroting dienstjaar 2004 wordt goedgekeurd
met volgend resultaat:
Buitengewone
Gewone dienst
dienst
- Ontvangsten eigen dienstjaar:
€ 2.337.750,00
€ 9.726.788,80
- Uitgaven eigen dienstjaar:
€ 2.462.031,10
€ 10.888.283,69
- Geraamd algemeen begrotingsresultaat vorig dienstjaar:
€ 167.982,36
€ 4.426.897,68
- Geraamd algemeen begrotingsresultaat:
€
18.701,26
€ 3.123.038,79
• De gemeentelijke opcentiemen op de onroerende voorheffing
worden vastgesteld op 950. De aanvullende belasting op de
personenbelasting bedraagt 6%.
• Tot het eind van de legislatuur wordt een belasting geheven op
de verplichte huisvuilzakken voor het inzamelen van de restfractie van € 1 voor de witte restafvalzak van 60l. en van
€ 0,50 per witte restafvalzak van 30l.
• De gedeeltelijke financiering (€ 805.015,12) van de werken
Langestraat met trekkingsrechten wordt gewijzigd in op te
nemen lening.
• De begrootte werken buitengewone dienst 2004 waarvan de
financiering wordt verzekerd door leningen en subsidies worden voorlopig gefinancierd met eigen middelen in zover deze
beschikbaar zijn.

GEMEENTE

Financiën

/

De Vlaamse minister van Energie heeft
op 18 december 2003 een nieuwe
internettoepassing gelanceerd waarmee
particulieren op maat van het eigen
energiegebruik het aanbod van de
verschillende leveranciers kunnen vergelijken.

Zitting 17 December 2003

ENERGIE

Kies uw energie-leverancier via
www.vreg.be

Uitbreiding gemeentelijk wagenpark
GEMEENTE KAMPENHOUT

Jobstudenten gezocht
De gemeentelijke personeelsdienst is dringend op zoek naar
jobstudenten voor de maanden juli of augustus.
- Je bent: min. 18 jaar
inwoner van Kampenhout
- Om iedereen aan bod te laten komen heb je nog niet
eerder als jobstudent in de loods gewerkt.
- Periode van tewerkstelling: max. 1 maand.
Stel je kandidatuur schriftelijk t.a.v. het
College van Burgemeester en Schepenen
Gemeentehuisstraat 16 - 1910 Kampenhout
en dit vóór 28 mei 2004.
Indien je meer inlichtingen wenst, kan je steeds contact opnemen met
Marie-Christine Sunaert op het nummer 016/65 99 26.

Het gemeentebestuur opteert ervoor een huurcontract op lange
termijn af te sluiten voor levering van 3 lichte bedrijfswagens en
1 personenwagen. Er wordt een algemene offerteaanvraag
uitgeschreven.

Punten NV.A-fractie
- Kieskring arrondissement Halle-Vilvoorde.
- Verspreiding Franstalige folders in de gemeente Kampenhout.

Zitting 8 januari 2004
Kruis over in concessie geven rioleringen
De gemeente Kampenhout onderzocht de opportuniteit om toe
te treden tot een intergemeentelijk samenwerkingsverbond inzake mogelijke herfinanciering van het rioleringssysteem onder de
noemer Cross Border Lease. Momenteel zijn er toch heel wat
vragen betreffende de rechtszekerheid van dit initiatief waardoor
het gemeentebestuur op veilig wil spelen en zich terugtrekt uit
heel het project.
maart 2004
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Oprichting en goedkeuring statuten landbouwraad
De gemeenteraad heeft de intentie over te gaan tot de oprichting
van een Gemeentelijke Landbouwadviesraad, kortweg GLARK
genoemd. De landbouwadviesraad zal de belangen behartigen
van de land- en tuinbouwers op gemeentelijk vlak, in open
samenwerking met alle land- en tuinbouwers, deskundige raadgevers en het gemeentebestuur.
De statuten werden voorlopig nog niet goedgekeurd. Er moet
eerst verder overleg worden gepleegd.

Bijkomende verlichting
Het laagspanningsnet in de Stiggelstraat wordt ondergronds
gebracht. De kosten ervan worden geraamd op € 7.194,48 (incl.
BTW). De nodige kredieten werden reeds voorzien op de begroting 2004.
In de Broekstraat te Berg komt een bijkomend lichtpunt – kostenraming : € 329,94 (incl. BTW) – ook deze kredieten werden
reeds voorzien in de begroting 2004.

Nieuwe kopieertoestellen voor Kampenhoutse administratie
De gemeenteraad gaat akkoord met het voorstel tot huur en
onderhoud van twee nieuwe multifunctionale kopieerapparaten
ten behoeve van de gemeentelijke administratie. De prijs (excl.
BTW) wordt indicatief geraamd op € 66.000 voor maximaal 5
jaren voor 2 toestellen.

Aanpassing tarieven inschrijvingsgelden be.oké
Het gemeentebestuur verzorgt reeds sedert enkele jaren kinderopvang tijdens korte schoolvakanties van minimum één week
(Allerheiligen-, Kerst-, Krokus- en Paasvakantie). Dit loopt goed.
Uit een rondvraag blijkt evenwel dat er ouders zijn die hun kinderen per halve dag aan de opvang willen toevertrouwen.
Momenteel gelden dagtarieven. Daarom is het wenselijk dat er
een tarievenaanpassing gebeurt.
De inschrijvingsgelden van de gemeentelijke buitenschoolse kinderopvang worden met ingang van 1 januari 2004 vastgesteld als
volgt :
- voor het eerste of enige kind uit een gezin : € 3,5/halve dag
€ 2,5/halve dag
- voor het tweede kind uit eenzelfde gezin :
€ 1,5/halve dag
- voor het derde kind uit eenzelfde gezin :
Hierin is één drankje/per halve dag/kind begrepen.
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Zitting 12 Februari 2004
Onderhoud gemeentelijke gebouwen
Het gemeentebestuur van Kampenhout zal tot het einde van
deze legislatuur de gevelvensters, veluxen en glazen buitendeuren van een aantal gebouwen laten reinigen door een
gespecialiseerd bedrijf.
Het betreft : - Gemeentehuis, vergaderzalen en politiekantoor
- gemeentescholen van Berg en Nederokkerzeel
- sporthal Zeypestraat
- openbare bibliotheek.
De kosten hiervan worden geraamd op € 30.000 (BTW incl.).
Het aanbestedingsdossier wordt opgestart.

Gedeeltelijke afschaffing en verplaatsing voetweg nr. 60
Het gemeentebestuur gaat in op het verzoek van de Kerkfabriek
van Kampenhout om voetweg nr. 60, gelegen aan de
Haachtsesteenweg, gedeeltelijk af te schaffen en te verplaatsen.
Hierdoor wordt de mogelijkheid tot bebouwing en/of verhuring
gecreëerd. De Kerkfabriek dient als vergoeding voor de bekomen
meerwaarde van de eigendom € 8.665,70 te storten in de
gemeentekas.

Diverse openbare werken op til in Kampenhout
- In de Binnenveldstraat in Nederokkerzeel wordt het laagspanningsnet en de openbare verlichting ondergronds gebracht. De
kosten worden geraamd op € 14.182,37 (BTW incl.). Nog in
de Binnenveldstraat zullen aanpassingwerken aan het waterleidingsnet worden uitgevoerd. Hier hangt een prijskaartje van
€ 45.194,40 (BTW incl.) aan vast. Tevens zullen er de leidingen van de TV-distributie worden verplaatst - kostenraming:
€ 23.438,54 (BTW incl.).
- In de Bogaertstraat, eveneens in de deelgemeente
Nederokkerzeel, zal riolering worden aangelegd. Het ontwerpdossier en het bijbehorend veiligheids- en gezondheidsplan
kregen groen licht. De kosten hiervan worden geraamd op
€ 283.033,80 (BTW incl.).
- Het gemeentebestuur zal eveneens investeren in een aantal
buitengewone onderhoudswerken aan wegen en voetpaden.
Het betreft voornamelijk onderhoudswerken aan de asfaltverhardingen (herstel dwarsvoegen, affrezen en vernieuwen
toplagen, …) :
1. Bouwen van oversteekplaatsen in Kampenhout-centrum ter
hoogte van het gemeentehuis en oud-gemeentehuis.
2. Tritsstraat (gedeelte)
3. Schoolstraat
4. Begijnenstraat
5. Stokstraat (gedeelte van Oude Haegestraat tot Balkestraat)
6. Balkestraat (gedeelte van Wildersedreef tot Schoonstraat)
7. Waterstraat (gedeelte van Balkestraat tot F. Schoevaersstraat)
8. Aarschotsebaan (van nr. 154 tot Weisetterstraat).

Kampenhout ook in zomer 2004 in de bloemetjes
Het gemeentebestuur van Kampenhout ziet de zomer kleurig
tegemoet en investeert daarom in het leveren van zomerbebloeming, het inplanten van 112 hangende bloemenmanden en 10
houten bloembakken, gecombineerd met een onderhoudscontract van 5 maanden. De kostprijs van dit project wordt geraamd
op € 49.500 voor 3 jaren (excl. BTW). Er worden nu offertes van
3 mogelijke leveranciers ingewacht.

Kostprijs elektronische identiteitskaart
In een aantal steden loopt momenteel een proefproject met
betrekking tot de uitreiking van een elektronische identiteitskaart.
Voor personen in het bezit van een elektronische identiteitskaart
moet bij een adresverandering opnieuw een dergelijk identiteitsdocument worden aangevraagd. Bij hoogdringendheid, werd de
kostprijs voor aflevering van een elektronische identiteitskaart
vastgesteld op € 13.

Agendapunten fracties
- Met belgerinkel naar de winkel (Groen!-fractie)
- Veiligheid horeca (SP.A.-fractie).

Motie
Haast de voltallige Kampenhoutse gemeenteraad ondertekende
de motie houdende akkoordverklaring met de dringende eis tot
splitsing van het kiesarrondissement Brussel-Halle-Vilvoorde en
het rechterlijk arrondissement Brussel.

KAMPENHOUT, ANDERS BEKEKEN
Een nieuw jaar, een nieuwe start …! Een vernieuwde lay-out
en de intentie om meer concreet nieuws te brengen aangaande
uw gemeente, het bestuur en de gemeentelijke dienstverlening.
In dit nummer krijgt u een totaalbeeld van Kampenhout.
De gegevens werden geput uit het jaarverslag 2003.

Algemeen
Tengevolge van de fusies der gemeenten is de gemeente
Kampenhout in haar huidige vorm ontstaan op 1 januari 1977 en
omvat de vroegere deelgemeenten Berg, Buken, Kampenhout en
Nederokkerzeel.
Provincie:
Vlaams-Brabant
Administratief arrondissement:
Halle-Vilvoorde
Gerechtelijk en kiesarrondissement:
Brussel
Gerechtelijk en kieskanton:
Vilvoorde

Oppervlakte:
35 km2 met 257 km wegenis met 107 km riolering en open
grachten:
Berg:
889 ha en 3.264 inwoners
Buken:
216 ha en 479 inwoners
Kampenhout: 1.675 ha waarvan 140 ha bos,
5.363 inwoners
Nederokkerzeel: 716 ha waarvan 70 ha bos, 1.770 inwoners
Aangrenzende gemeenten:
Boortmeerbeek - Steenokkerzeel - Zemst - Kortenberg - Haacht
en Herent.
Parochies:
St. Servaes - Berg, St. Antonius - Buken,
O.-L.-Vrouw - Kampenhout, St. Stefanus - Nederokkerzeel,
St. Jozef - Relst, Haacht-station,
Vredegerecht:
Bolwerkstraat 25 - 1800 Vilvoorde, S 02/251 03 71
Intercommunale samenwerking:
Elektriciteit: P.B.E.
(Provinciale Brabantse Elektriciteitsmaatschappij)
S 016/62 99 99
Plaatselijk kantoor:
F. Wouterslaan 8, S 016/65 50 55
Gas:
IVEG S 03/820 05 11
Plaatselijk kantoor:
Tervuursesteenweg 161, 1820 Steenokkerzeel
S 02/751 92 05
Bij noodgevallen: S 03/820 05 00 (24u/24u)
Water:
VMW
(Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening)
S 016/24 09 11
Kabel-tv:
WVEM, Noordkustlaan 10, 1702 Dilbeek
S 02/466 22 22
Huisvuilophaling:
Interza cvba
Hoogstraat 185, 1930 Zaventem
S 02/721 07 31
info@interza.be
Economische expansie: Haviland,
Brusselsesteenweg 617, 1731 Asse
S 02/466 51 00

KAMPENHOUT, ANDERS BEKEKEN

Het desbetreffend ontwerpdossier alsook het veiligheids- en
gezondheidsplan werden goedgekeurd. De kosten van dit totaalpakket worden geraamd op € 256.951,97 (BTW incl.).

Gemeentelijke adviesorganen:
Beheersorgaan Plaatselijke Openbare Bibliotheek
Cultuurraad
Jeugdraad
M.A.R.K. (Milieuadviesraad)
Sportraad
maart 2004
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G.R.O.S. (Gemeentelijke Raad voor
Ontwikkelingssamenwerking)
Welzijnsraad

Kiesgerechtigden

Commissies:
Financiële commissies
Stuurgroep mobiliteitsplan Kampenhout
Verkeerscommissies
Deze adviesraden/commissies zullen in een latere editie uitgebreider aan bod komen.

BEVOLKING & BURGERLIJKE STAND

Geboortes

Aan de hand van een grafische voorstelling proberen wij u enig
inzicht te verlenen.
Bevolking

In totaal telde Kampenhout eind 2003, 39 verschillende nationaliteiten.

Inwijkelingen

Erkenningen
Een kind erkennen is een verklaring in authentieke vorm waarbij
een persoon te kennen geeft dat er een band van vader- of moederschap tussen hem (haar) en het aangewezen kind bestaat. De
erkenning is dus een wettelijke bekentenis van vader- of moederschap.
Door de gewijzigde samenlevingsvormen, erkennen ongehuwde
koppels vaker hun ongeboren kind.
Verhuisden naar een andere gemeente
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Aantal erkeningen

samengesteld uit 5 fracties. De CD&V vormt samen met de VLD
de bestuursmeerderheid, GROEN!, SP.A en NV.A vormen de
oppositie.

Burgemeester :
MEEUS Jean

Voortstraat 53

CD&V

Aarschotsebaan 107
Liststraat 34
Wildersedreef 31A
Haachtsesteenweg 519
Nederokkerzeelstraat 2

CD&V
VLD
CD&V
VLD
VLD

Schepenen :

Aantal overlijdens

VAN DESSEL Freddy
VAN ROY Paul
PEETERS Victor
DE VROE Gwenny
KEMPS Willy

Raadsleden :

DE GEMEENTERAAD
De gemeenteraad is het hoogste bestuursorgaan van de
gemeente en bepaalt de krijtlijnen van het gemeentelijk beleid.
De werking van de gemeente wordt geregeld door de Nieuwe
Gemeentewet. In die wet wordt aan de gemeenteraad de
opdracht gegeven alles te regelen wat van gemeentelijk belang is
en door de wetgever niet aan een andere instantie is opgedragen.

Taken en bevoegdheden
De gemeenteraad is het besturend orgaan en treft de beleidsnormen. Zo kiest de raad de schepenen, benoemt de statutaire
ambtenaren, stelt reglementen en verordeningen op, keurt de
begroting en de rekeningen goed, voert de gemeentelijke belastingen in en houdt toezicht op de ondergeschikte besturen,
nl. het OCMW en de kerkfabrieken. De raad neemt alle maatregelen tot ordening van de lokale samenleving en behartigt de
belangen van de bevolking en de lokale economie. De raad
neemt daartoe beslissingen op het vlak van ruimtelijke ordening,
wegenwerken, rioleringen, veiligheid en gezondheid, openbare
rust, jeugd, sport, cultuur, senioren, onderwijs, bibliotheken, …
De raad beslist over alles wat met gemeentegoederen te maken
heeft en maakt reglementen i.v.m. de interne organisatie van de
gemeentelijke diensten, de belangen van de gemeente en de
manier waarop de raad zijn bevoegdheid zal uitoefenen.

Samenstelling, aantal en fracties
Het aantal leden in een gemeenteraad hangt af van het aantal
inwoners van de gemeente. In Kampenhout bestaat de gemeenteraad uit 21 raadsleden. De gemeenteraad van Kampenhout is

AERTS Johnny
DOOMS Véronique
LAMPAERT Frieda
MERCKX Walter
PEETERS Magda
PEREMANS Stefaan
SCHOEVAERTS Inge
SWILLEN Roger
TORBEYNS Erik
TYTGAT Eric
VANDEVENNE Henri
VAN ROOST Walter
VERHOEVEN Marcel
VRANCKX Sonia
WILLEMS Greet

Loverdal 14
Grootveldstraat 119
O.L.Vrouwstraat 16
Sparrendreef 1A
Kasteellaan 6
F. Schoevaersstraat 12
Zeypestraat 61
Bergstraat 88
Binnenveldstraat 25
Kerkstraat 18
Kampelaarstraat 43
Bergstraat 55
Aarschotsebaan 93
Vogelzanglaan 14
Grootveldstraat 78A

CD&V
SP.A
GROEN!
CD&V
SP.A
CD&V
CD&V
NVA
GROEN!
VLD
VLD
VLD
CD&V
VLD
CD&V
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Aantal huwelijken / echtscheidingen

Vergaderingen en openbaarheid
De gemeenteraad van Kampenhout vergadert maandelijks
(meestal de 2de donderdag van de maand), uitgezonderd juli en
augustus. Deze vergaderingen zijn grotendeels openbaar.
Geïnteresseerde inwoners kunnen deze zittingen bijwonen. De
gemeenteraad vergaderde in 2003 tien keer. De raadsleden
ontvangen per bijgewoonde zitting presentiegeld. Burgemeester
en Schepenen ontvangen geen presentiegelden, maar hebben
een vaste maandwedde.

HET SCHEPENCOLLEGE
Het College van Burgemeester en Schepenen is het uitvoerend
orgaan. Op dit vlak heeft het zowel opdrachten van gemeentelijk
als van algemeen belang. Daarnaast zijn aan het college ook
eigen bevoegdheden van gemeentelijke aard toegekend, waardoor het op zelfstandige wijze kan deelnemen aan het bestuur
van de gemeente.

Taken en bevoegdheden
Het college bezit de principiële en algemene bevoegdheid tot
tenuitvoerlegging van de besluiten van de gemeenteraad.
maart 2004
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Hierop bestaat slechts één uitzondering: de uitvoering van de
gemeentelijke politieverordeningen zijn exclusief opgedragen aan
de burgemeester.
Naast een algemene uitvoeringsbevoegdheid, bezit het college
tevens een aantal specifieke eigen bevoegdheden. Zo is het
ondermeer belast met het beheer van de gemeentelijke instellingen en eigendommen, met het beheer van de inkomsten, de
afgifte van bevelschriften tot betaling en het toezicht op de boekhouding, heeft het de leiding van de gemeentewerken, voert het
de rechsgedingen waarbij de gemeente betrokken is en houdt
het toezicht op de meeste gemeentebeambten.
Samenstelling, aantal en fracties.
Net zoals met de gemeenteraad hangt het aantal schepenen af
van het aantal inwoners. In Kampenhout bestaat het schepencollege uit de burgemeester, 5 schepenen en de secretaris.
Aangezien CD&V samen met de VLD de bestuursmeerderheid
vormen zijn de zetels hier netjes verdeeld.

DE VROE Gwenny – 4de Schepen
Bevoegdheden : Jeugd en buitenschoolse kinderopvang,
cultuur, milieu en emancipatiebeleid
Zitdag :
dinsdag van 19u00 – 20u00
of na telefonische afspraak
Bereikbaar :
Gemeentehuis, gelijkvloers bij bevolking
GSM :
0474/99 14 45

KEMPS Willy – 5de Schepen
Bevoegdheden : Sport, seniorenbeleid, welzijn, volksgezondheid, afgevaardigde OCMW-raad, PWA
Zitdag :
dinsdag van 19u00 – 20u00
of na telefonische afspraak
Bereikbaar :
Gemeentehuis, eerste verdieping
GSM :
0474/95 22 10
Vergaderingen en openbaarheid
Het college van burgemeester en schepenen vergadert wekelijks,
op dinsdag, in gesloten zitting.

MEEUS Jean – burgemeester
Bevoegdheden :

Zitdag :
Bereikbaar :
GSM :

Politie, personeel, communicatie en informatie, Europese zaken, toerisme,
algemeen beleid, brandweer
dinsdag van 19u00 – 20u00
woensdag van 9u30 – 11u30
Gemeentehuis, inkom – eerste deur links
0474/92 03 31

VAN DESSEL Freddy – 1ste Schepen
Bevoegdheden : Stedenbouw, openbare werken, ruimtelijke
ordening, begraafplaatsen, burgerzaken
(bevolking & burgerlijke stand)
Zitdag :
dinsdag van 19u00 – 20u00
of na telefonische afspraak
Bereikbaar :
F. Wouterslaan 8 – 1910 Kampenhout
GSM :
0474/95 22 09

GEMEENTEFINANCIËN
worden verder belicht in volgende edities.

LANDBOUW
Indertijd leefde niet minder dan 95% van de Kampenhoutse
bevolking hoofdzakelijk van de landbouw. De laatste jaren stellen we een zeer sterk dalend percentage landbouwers vast.
Dit terwijl de totale oppervlakte cultuurgrond in verhouding toch
stabiel bleef.
Aantal landbouwers

VAN ROY Paul – 2de Schepen
Bevoegdheden : Financiën, onderwijs, lokale economie,
huisvesting, feestelijkheden
Zitdag :
dinsdag van 19u00 – 20u00
of na telefonische afspraak
Bereikbaar :
Gemeentehuis, eerste verdieping
GSM :
0474/95 22 08

PEETERS Victor – 3de Schepen
Bevoegdheden : Landbouw, werklieden, ontwikkelingssamenwerking, verkeer en mobiliteit
Zitdag :
dinsdag van 19u00 – 20u00
of na telefonische afspraak
Bereikbaar :
Gemeentehuis, gelijkvloers bij bevolking
GSM :
0474/99 13 51
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Totale oppervlakte cultuurgrond

Kampenhout, klein maar … verscheidenheid in onderwijsmogelijkheden. Zowel het gemeentelijk, het gemeenschaps- als het
vrij onderwijs zijn hier vertegenwoordigd over de verschillende
deelgemeenten en vestigingen. Daarenboven heeft het gemeentebestuur een eigen gemeentelijke muziekschool waarvan alle
kosten, na aftrek van ledenbijdragen, worden gedragen door het
gemeentebestuur.
GEMEENTELIJK ONDERWIJS

• Gemeentelijke Lagere School Berg
Gemeentewegel 2 - 1910 Kampenhout
S 016/65 99 77 - X 016/ 65 64 77

• Gemeentelijke Lagere School Nederokkerzeel
Biststraat 13 - 1910 Kampenhout
S 016/65 58 11

• Gemeentelijke Kleuterschool Berg
Bergstraat 15 - 1910 Kampenhout
S 016/65 69 33
http://www.kampenhout.be/gemeenteschool
of mailto: els.camerlinckx@pi.be

• Middelbaar onderwijs
Directeur: Frans Cleuren
Tiendeschuurstraat 17, 1910 Kampenhout, S 016/65 69 31
@: mstb@belgacom.net
MUZIEKSCHOOL
In Kampenhout wordt door het gemeentebestuur muziekonderricht georganiseerd. De basisopleiding notenleer omvat 5 leerjaren voor kinderen en 3 voor volwassenen. Bovendien is een
aanvullende opleiding harmonie mogelijk.
Vanaf het eerste jaar notenleer kunnen volgende instrumenten
naar eigen keuze gevolgd worden: piano, gitaar, viool, slagwerk,
orgel, houtblazers, dwarsfluit, blokfluit, saxofoon, klarinet, koperblazers, trompet, trombone, bugel, hoorn, bariton, tuba, bas, cello,
altviool en accordeon. Men kan eveneens zang en samenzang
volgen en/of voordracht. Voor kleuters bestaan er aangepaste
instrumentlessen.
Voor meer informatie kan je bellen naar:
016/65 65 81 of 016/65 11 79 of 0486/11 95 66
mailen naar muziekschool@kampenhout.be of
surf naar http://www.kampenhout.be/muziekschool.

VRIJ ONDERWIJS

• Vrije Kleuterschool ’t Okkerzeeltje – Nederokkerzeel
Directrice: Els Schneiders
Bogaertstraat 4 - 1910 Kampenhout
S 016/65 54 85 - X 016/65 54 85
http://www.kampenhout.be/tokkerzeeltje
of mailto: tokkerzeeltje@kampenhout.be
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ONDERWIJS

• V.G.S.K.
Vestiging Kampenhout:
Brouwerijstraat 2, 1910 Kampenhout, S 016/65 74 86

Vestiging Relst Parkschool:
Aarschotsebaan 130, 1910 Kampenhout, S 016/65 53 53
Directeur: Dhr. Oscar Dekeyser, vgsk@planetinternet.be
http://home2.planetinternet.be/vgsk
GEMEENSCHAPSSCHOOL TER BRONNEN
• Basisonderwijs
Directeur: Willem Mestdagh
S 016/65 22 46, mailto: bstb@belgacom.net

Vestiging Kampenhout
Tiendeschuurstraat 17, 1910 Kampenhout, S 016/65 54 27

Vestiging Buken
Bukadie (kleuter- en lager onderwijs)
St. Antoniusstraat 8, 1910 Kampenhout, S 016/60 20 59
http://www.kampenhout.be/terbronnen
maart 2004
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OPENBARE WERKEN
Dat de gemeenten het op financieel vlak steeds moeilijker krijgen
is ondertussen een welgekend feit. De hogere overheid houdt
zich niet steeds aan de beloften om de gemeenten financieel bij
te springen bij het verlies van allerlei inkomsten. De politiehervorming, het dividendenverlies van gas- en elektriciteitsmaatschappijen, de invloed van de belastingshervorming beïnvloeden de
gemeentebegrotingen zeer negatief. Ze geven weinig financiële
armslag, tenzij de gemeenten overgaan tot het verhogen of
invoeren van onredelijke belastingstarieven.
Komt daar nog bij dat de subsidiepot van vadertje staat, waarop
de gemeentebesturen konden beroep doen, voor het uitvoeren
van belangrijke riolering en wegeniswerken, volledig leeg schijnt
te zijn.
Toch mogen onze inwoners dit jaar nog vrij veel "beweging" verwachten op de Kampenhoutse straten. Een overzicht van wat er
toch nog gepland is.

• Onderhoudswerken
Een aantal straten krijgen een onderhoudsbeurt:

Wegen- en rioleringswerken

- Geilroedestraat: aanbrengen van een asfaltlaag.
- Votvinkenstraat: vervangen van de asfaltlaag, kantstrook en
goten en aanleg van twee verkeersremmers.
- Dorpelstraat: vervangen van enkele betonplaten in het fietspad.
Uitvoering voorzien mei-juni 2004.
- Voortstraat: vervangen van betonplaten in het fietspad. Werken
worden uitgevoerd aansluitend op de werken in de
Dorpelstraat.
- Nieuwe Kassei: vervangen van betonplaten in het fietspad en
het wegdek. Deze werken worden uitgevoerd aansluitend op
de werken in de Voortstraat.
- Industriestraat: vervangen van betonplaten in het fietspad, vervangen asfalt aan rond punt. Werken worden uitgevoerd nadat
de werken aan het knooppunt Kampenhout-Sas volledig zijn
voltooid.

Werken in uitvoering begin 2004.

• Heraanleg afwatering parking sporthal

• Kampenhout-Sas
De bouwheer, de Administratie van de Wegen van VlaamsBrabant, hanteert nog steeds de regel dat de werken binnen de
geplande termijn (augustus 2004) zullen worden uitgevoerd.
Voor de problematiek van het niet toekennen van de voorziene gemeentelijke subsidies voor de aanleg van de riolering en
de fiets- en voetpaden, is er een regeling getroffen. De
gemeente, steeds ter goeder trouw handelend, zal dus geen
financieel verlies lijden. De subsidies komen er dit jaar aan.
De aanleg van riolering en de heraanleg van het wegdek in de
Vekestraat (deel Mechelsesteenweg-kanaal) wordt in het voorjaar uitgevoerd. Deze werken vallen volledig ten laste van de
gemeente. Het deel van de Vekestraat (MechelsesteenwegOudestraat) bevat een belangrijk deel aan rioleringswerken die
voor subsidiëring in aanmerking komen en is erg belangrijk
voor de afwatering van de hele "sassite". Dit dossier zou door
de overheid een prioritaire behandeling krijgen voor het toekennen van de subsidies.
• Langestraat (gedeelte van de Zeypestraat tot de grens met
Boortmeerbeek)
Het ondergronds brengen van de nutsvoorzieningen (elektriciteit, kabel tv, telefoon) en de rioleringswerken werden al uitgevoerd. Afhankelijk van de weersomstandigheden zouden de
bovengrondse werken; de aanleg van het fietspad en het wegdek, eind april begin mei volledig moeten afgerond zijn.

• Lemmekenstraat
Ook hier zijn al de nutsvoorzieningen al ondergronds gebracht
en is in een gedeelte van de Lemmekenstraat de riolering aangelegd. Een volgend gedeelte van de rioleringswerken wordt
opgestart midden februari. Tussentijds werkt men reeds verder
aan de aanleg van het voetpad in deel 1.
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Reeds aanbesteedde werken, waarvan
de uitvoering in 2004 voorzien is.
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Er wordt een voetpad aangelegd in de Stationsstraat van de Ter
Bronnenlaan tot aan de Tiendeschuurstraat. Uitvoering
maart/april 2004.

Dossiers in opmaak bij de studiebureaus, uitvoering voorzien nog dit
jaar.
• Heraanleg kerkplein Relst
De werken werden midden februari aanbesteed. Ze omvatten
het rooien van de bomen, aanplanting van nieuwe bomen,
hagen en groenvoorziening. De heraanleg en verfraaiing van
het pleintje, evenals installatie van aangepaste verlichting.
Uitvoering april/mei 2004.

• Heraanleg Bogaertstraat (deel Driesstraat tot aan de
Wybosweg)
Het ontwerpdossier is klaar en voorziet het aanbrengen van
riolering en vervangen van de asfaltlaag, evenals de aanleg van
voetpaden en verkeersremmers.
• Onderhoudswerken aan verschillende straten:
We hebben ook dit jaar nog een budget voorzien voor onderhoudswerken in verschillende straten, die wellicht in het najaar
kunnen worden uitgevoerd.
- aanleg van 3 oversteekplaatsen in klinkers in de kasseirijbaan in
het dorpscentrum. Dit ten behoeve van de rolstoelgebruikers
en de kinderwagens.
- Vernieuwen van de asfaltlaag in de Tritsstraat (deel van aan de
verkeersdrempel tot in het centrum).
- Vernieuwen van de asfaltlaag in de Schoolstraat, aanleg parkings
ter hoogte van de muziekschool.
- Vernieuwen van de asfaltlaag in de Begijnenstraat.
- Vernieuwen van de asfaltlaag in de Stokstraat (deel Oude

Dossiers die wachten op goedkeuring
van subsidiëring door de hogere overheid.
- Aanleg van riolering in de Vaartstraat: wachten op goedkeuring
door de Vlaamse Milieumaatschappij.
- Aanleg van riolering en heraanleg + aanleg van fietspaden in de
Aarschotsebaan (deel van de Weisetterstraat tot aan de
Leuvensesteenweg): wachten op goedkeuring van de subsidies
door de Vlaamse Milieumaatschappij.
- Aanleg riolering in de Bosstraat, de Schransstraat (deel
Aarschotsebaan-Leuvensesteenweg) en de Stokstraat (deel
Aarschotsebaan tot aan de Oude Haegestraat): eveneens wachten op de goedkeuring van de subsidies van de Vlaamse
Milieumaatschappij.
- Aanleg van een collector in de Meerlaan/Neerstraat. Dit is een
boven-gemeentelijk rioleringsproject. Aquafin is hier dus de
bouwheer. Men raakt maar niet uit de discussie met de verantwoordelijken van de afdeling "natuur" over de te volgen werkmethode van de rioolaanleg in het natuurgebied.
- De voorziene werken in de Kwerpseweg, werden voorlopig van
onze lijst geschrapt. Het gemeentebestuur van Kortenberg liet
weten dat ze omwille van financiële redenen aan de eerder
gemaakte samenwerkingsovereenkomst voor dit dossier niet
kunnen voldoen.

Werken aan gebouwen
- Restauratie pastorijgebouwen in het centrum. De ontwerper
liet ons zopas weten dat hij wenst ontslagen te worden van zijn
opdracht. We moeten dus dringend op zoek naar een andere
architect die het dossier spoedig kan afronden.
- Het definitief ontwerp voor de restauratie van het "oud
gemeentehuis" werd goedgekeurd door de gemeenteraad en
ligt momenteel bij het hoofdbestuur van de dienst monumenten en landschappen voor de toekenning van de subsidies.
- De werken aan de toren van O.-L.-Vrouwkerk in het centrum zijn
bijna voltooid. De aannemer pakt daarna de rest van het kerkgebouw aan.
- Het subsidiedossier voor herstel van de geklasseerde kerkhofmuur te Nederokkerzeel is net goedgekeurd bij de dienst monumenten en landschappen.
- De bouw van een jeugdlokaal in Berg werd midden februari
aanbesteed. De bouwwerken starten in het voorjaar.
- De ontwerper is klaar met het voorontwerp voor de herstellingswerken aan de St. Jozefskerk in Relst. Het dossier wordt nu
eerst met de betrokkenen besproken.
- Voor herstellingswerken aan het pastorijgebouw van Buken
werd door een architect een nota opgemaakt. Er volgt nu een
prijsvraag bij verschillende aannemers.

Allerlei
- Op de hoek van de Beemdstraat en de Zeypestraat rijst de
rioolwaterzuiveringsinstallatie van Aquafin uit de grond. De
werken vingen aan in augustus 2003; eind 2004 zou de zuiveringsinstallatie operationeel moeten zijn.
- Op de begraafplaatsen van Buken en Berg werd de grond van
heel wat opgeruimde graven ontknekeld. Zo komt er een oplosing voor het plaatsgebrek op deze kerkhoven. In Buken werden onmiddellijk een aantal grafkelders geplaatst. Het is de
bedoeling om dit jaar op alle andere begraafplaatsen "wacht"
grafkelders te plaatsen, dit voorkomt dat bij iedere teraardebestelling deze karwei moet worden uitgevoerd.
- I.s.m. de milieu- en groendienst zullen de begraafplaatsen een
opknapbeurt krijgen. Nederokkerzeel komt als eerste dit voorjaar aan de beurt.
U merkt het …. wij zitten niet stil!!

PERSONEEL
Het gemeentebestuur van Kampenhout telt 58 personeelsleden,
waarvan 26 in statutair verband (= vastbenoemd) en 32 in contractueel verband, verspreid over volgende diensten: bevolking,
bibliotheek, burgerlijke stand, cultuur, financiën, informatica, informatiedienst, jeugddienst, landbouw, lokale economie, loods,
milieu, onderhoud, onderwijzend personeel, ontvangerij, personeel, pensioenen, rekendienst, ruimtelijke ordening, rijbewijzen &
reispassen, secretariaat, stedenbouw, sportdienst, stempeldienst,
technische dienst, toerisme en welzijn.
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Haegestraat - Balkestraat).
- Vernieuwen van de asfaltlaag in de Waterstraat.
- Vernieuwen van de asfaltlaag in de Balkestraat (deel
Wildersedreef tot aan de Schoonstraat).

Bedoeling is om in de volgende edities van de gemeenteberichten telkens één gemeentelijke dienst in de kijker
te plaatsen.

VERKEER
Kampenhout is groot in oppervlakte. Dit heeft een impact op het
wegennet:
Lengte van het wegennet in de gemeente:
Gewestwegen:
9 km
Buurtwegen groot verkeer: 32 km
Kleine buurtwegen:
102 km
Andere:
220 km

TOTAAL:

363 km

Het onderhoud van de Gewestwegen (Haachtsesteenweg en
Steenweg Mechelen-Leuven) valt ten laste van de overheid.
De rest van het wegennet komt op rekening van de gemeentebegroting. Dus ook niet verwonderlijk dat hier veel tijd en centen naartoe gaan, maar dit is in ieders belang.
maart 2004
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INFORMATIE / LANDBOUW / MILIEU

Landbouwraad
Recentelijk werd in Kampenhout de Gemeentelijke Landbouwraad, kortweg GLARK, opgericht.
Op dinsdag 20 april 2004 om 20u vindt de algemene vergadering plaats in de Raadzaal van het administratief centrum,
Gemeentehuisstraat 16 – 1910 Kampenhout. Op de agenda
staan onder meer: verkiezing van de voorzitter, bespreking statuten, werking van de raad, …
Inwoners die geïnteresseerd zijn om de vergaderingen van deze
raad bij te wonen worden gevraagd hun kandidatuur te richten,
vóór donderdag 15 april 2004
t.a.v. het College van Burgemeester en Schepenen
Gemeentehuisstraat 16
1910 Kampenhout
In mei vindt ook weer de jaarlijkse landbouwtelling plaats, de uitnodigingen hiervoor zullen ten gepaste tijde worden verstuurd.

Babymassage
Kind en Preventie organiseert i.s.m. de dienst GVO
(Gezondheidsvoorlichting en -opvoeding) 3 sessies Babymassage voor baby’s van 8 weken tot en met 8 maanden oud.
Deze massageles gaat door in het consultatiebureau van Kind &
Gezin, Bergstraat 13 - 1910 Kampenhout. Per sessie kunnen
maximaal 8 baby’s deelnemen; inschrijven is bijgevolg noodzakelijk en kan telefonisch op het nummer 016/65 72 38.
Op volgende data is er nog plaats vrij:
- donderdag 3 juni 2004 om 10u
- donderdag 23 september 2004 om 10u
- donderdag 16 december 2004 om 10u.

De Kraanvogel
De Kraanvogel is een vrijetijdswerking voor personen met een
handicap. Naast het opzetten van activiteiten voor personen met
een handicap, de ondersteuning van inclusieve projecten en helpen bij de zoektocht naar een gepaste vrijetijdsactiveit hebben zij
nu ook een snoezelruimte.
Wil je meer weten over hun activiteiten, dan kan je hier terecht:
De Kraanvogel
Stinne Schaerlaecken
Noorderlaan 4, pb 38, 1731 Zellik, S 02/463 12 41
mailto: dekraanvogel@skynet.be
of surf naar: www.kvg-dekraanvogel.be

Website in de kijker
Via de site http://mobiliteit.vlaanderen.be/flitspalen vind je per
provincie een kaart met de camera’s en heel wat achtergrondinformatie over flitspalen. Op dit ogenblik zijn al 290 locaties uitgerust met flitspalen.
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ZONDER IS GEZONDER
Pesticiden in huis en tuin, het kan ook zonder!
Hardnekkige onkruiden en insecten kunnen heel vervelend zijn.
Om ze te lijf te gaan grijpen we vaak automatisch naar chemische
bestrijdingsmiddelen. Toch kan het bestrijden van bijvoorbeeld
muggen in de kamer, slakken op de sla of onkruid in de tuin ook
perfect zonder pesticiden.

Ecologisch groenbeheer in de siertuin
Werken zonder onkruidbestrijdingsmiddelen is heel wat makkelijker als het beheer ecologisch is. Bij een keuze voor een klassieke aanpak maar zonder bestrijdingsmiddelen is veelvuldig schoffelen nodig.
Omschakelen naar een ecologisch(er) beheer voorkomt kruidgroei. ‘Ecologisch beheer' is niet het synoniem van ongeordende,
niet-ontworpen natuur of van een stuk wildernis. Ecologisch
beheer is geen stijl maar een beheervorm.
Het gebruik van bestrijdingsmiddelen kan vermeden worden
door rekening te houden met volgende algemene principes in
openbaar groen: standplaats, successie, gelaagdheid, ecodynamiek en biodiversiteit.

Ecologisch beheer in de moestuin
Hier geven we de algemene principes van de ecologische moestuin weer. Op deze manier voorkomt u heel wat problemen in de
moestuin. Deze algemene principes zijn bodemzorg, vruchtwisseling, een goede keuze van gewas, ras en teeltwijze, bescherming
van natuurlijke vijanden, mechanische middelen, aftreksels van
planten en compost, veldhygiëne.

Een aangepast beheer op verhardingen
Op verhardingen (terras, oprit) zult u kruidgroei vaststellen daar
waar organisch materiaal zich verzamelt en een voedingsbodem
vormt voor plantengroei, namelijk in voegen en verzakkingen op
weinig betreden verhardingen.
- Vermijd onnodige verharding. Een breed pad smaller maken
betekent dat het intensiever betreden zal worden.
- Kies voor verharding met kruidgroei, bijvoorbeeld grasdallen.
Deze vorm van verharding kan gemaaid worden.
- Houd verhardingen schoon: de verharding vrijhouden van organisch materiaal voorkomt kruidgroei.
- Stevig borstelen verwijdert jonge onkruidplantjes. Doe dit regelmatig want uitgegroeid onkruid kunt u niet meer wegborstelen.
- In de handel vindt u onkruidbranders voor particulier gebruik.
Hiermee kunt u onkruid doden.
- Steek sterk uitgegroeid onkruid met een mesje uit.
Wens je meer te weten over de afbouw van bestrijdingsmiddelen, stel je je vragen over de impact van chemische middelen of
heb je vragen rond specifieke problemen, dan kan je steeds
terecht op de website: http://www.zonderisgezonder.be #
Huisgezinnen.
Een betere wereld begint immers bij onszelf !!

NIEUWSBRIEF
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Chiro Kampenhout

Planningsjaar JWBP
In 2005 komt de nieuwe editie van het Jeugdwerkbeleidsplan (JWBP) uit. De stuurgroep vanuit de jeugdraad
is druk aan het vergaderen geslagen om een nieuw JWBP
op te stellen.
Het JWBP wordt elke 3 jaar opgesteld en zal deze keer volgende items bevatten:
•
•
•
•
•
•
•
•

Jeugdwerk ondersteunen
Kadervorming
Toegankelijkheid van het jeugdwerk
Jeugdwerkinfrastructuur
Participatie en terugkoppeling
Communicatie en informatie voor de jeugd
Geïntegreerd jeugdwerkbeleid
Ruimte voor de jeugd

Het harde werk van de Italiaanse Avond is nog niet
vergeten of de leiding van Chiro Kampenhout
begint alweer aan een nieuwe uitdaging.
Veiligheid binnen een jeugdbeweging is voor ons
altijd al heel erg belangrijk geweest, niet alleen
naar het onderhoud van lokalen toe. Ook onze
leden verdienen alleen het beste. Daarom dat het geen
kwaad kan om onze EHBO kennis op te frissen.
Enkele mensen komen ons de belangrijkste zaken tonen,
uitleggen,… Wat moet je zeker doen en wat zeker laten bij
ongevallen?
We staan er niet altijd evenveel bij stil, omdat we allemaal
hopen dat het bij ons niet zal gebeuren. Maar we kunnen
beter het zekere voor het onzekere nemen en ons goed
laten inlichten.
De leiding is er helemaal klaar voor, dus ouders slaap op
uw beide oren: op zondagnamiddag zijn uw kinderen veilig
bij ons.

Voor het opstellen van doelstellingen houden we een aantal inspraakrondes in onder meer:
De lagere school
Het jeugdwerk
Begeleiding jeugdwerk
Bevoorrechte getuigen
Niet georganiseerde jeugd
Het ontwerp van het jeugdwerkbeleidsplan zal in april ter
advies voorgelegd worden aan de gemeentelijke jeugdraad
en het College van Burgemeester en Schepenen.
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OCMW

Zwarte lijst voor huurders
Laat het zover niet komen,
spreek er over met het OCMW of de Huurdersbond.
Het gebeurt wel eens dat mensen een maand hun huur niet
betalen ….
Wanneer dit meerdere keren achter elkaar gebeurt, kan je hierdoor diep in de problemen geraken. De verhuurder kan aan de
vrederechter vragen om de huurovereenkomst te ontbinden. Je
verliest dan niet enkel je huurwoning maar moet ook schadevergoeding en gerechtskosten betalen waardoor je problemen nog
groter worden. Sinds 1 januari 2003 moet de verhuurder eerst
een poging tot minnelijke schikking doen, vooraleer hij aan de
rechter kan vragen om je uit je huis te zetten. Concreet betekent
dit dat je op verzoek van de verhuurder, de griffier van de vrederechter jou een brief zal schrijven met de vraag om samen bij de
vrederechter tot een "minnelijke schikking" te komen. Als je zo
een brief krijgt is het zeer belangrijk dat je naar de afspraak gaat,
het best wellicht je enige kans om nog tot een oplossing te
komen. Om je hierop voor te bereiden neem je het best contact
op met het OCMW of met de huurdersbond.
Sinds 1 januari 2003 bestaat er echter ook een zwarte lijst voor

Voor verder inlichtingen kan je contact opnemen met:
- OCMW Kampenhout
dienst huisvesting, Tina Vander Meeren S 016/31 43 18.
- De Huurdersbond Vlaams-Brabant
Diestsesteenweg 104, 3010 Kessel-Lo, S 016/25 05 14.

huurders.

OP ZOEK NAAR …

Werking

• Speelpleinmonitoren voor ’t Grobbeltje.

Wanneer je 3 maanden na elkaar geen huur hebt betaald, kan de
huisbaas je een aangetekend schrijven sturen waarin hij zegt dat
hij van plan is om je op de zwarte lijst voor huurders te zetten.
Enkel wanneer je binnen de 20 dagen de totale huur betaalt of
een redelijk afbetalingsvoorstel doet, wordt je niet op de zwarte
lijst gezet.
Als je niet antwoordt op de brief van je huisbaas, wordt je naam
op de lijst gezet. Iedere verhuurder kan dan zien dat je drie maanden of meer geen huur hebt betaald en zal jou dan ook waarschijnlijk geen woning willen verhuren.

Eraf
Er is heel wat protest tegen de zwarte lijst. Zo kan je als huurder
niet controleren of je op de lijst staat en kan je niet controleren
of je geschrapt wordt wanneer je je huurschuld hebt betaald.
Men vertrouwt ook op de eerlijkheid van de huisbaas, je kan als
huurder je eigen verhaal niet brengen. De zwarte lijst voldoet duidelijk niet aan een aantal wettelijke regels, maar wordt wel
gebruikt en zolang dit het geval is, is het zeer belangrijk om te
voorkomen dat je erop komt!

Voorkomen
Wanneer je één of twee opeenvolgende maanden geen of
slechts een gedeelte van de huur hebt betaald, spreek je het best
duidelijk (schriftelijk) met je huisbaas af hoe je dit bedrag in de
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toekomst zal betalen. De maatschappelijk werker van het OCMW
kan je hierbij helpen.
Wanneer je drie maanden of meer geen huishuur hebt betaald,
riskeer je op de lijst te komen en het is dus zeer belangrijk dat je
snel afspraken maakt met de huisbaas. Je hebt er alle baat bij om
zo snel mogelijk de maatschappelijk werker van het OCMW hierover te spreken.
Wanneer je van je huisbaas een brief krijgt waarin hij zegt dat hij
je op de zwarte lijst wil laten zetten, zeg dat onmiddellijk tegen
de maatschappelijk werker van het OCMW. Je hebt immers maar
20 dagen de tijd om te reageren. Indien je niet reageert, word je
op de lijst gezet.
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Ben jij een vrolijke spring-in-‘t-veld, minimum 16 jaartjes
jong, en je werkt graag met kinderen? Je bent vrij in de
zomermaanden en wil graag iets bijverdienen? Heb je een
monitorenopleiding gevolgd (= een must)?
Fijn, dan ben jij diegene die we zoeken om de vele
Kampenhoutse kinderen op ’t Grobbeltje een aangename
vakantie te bezorgen.

• Studenten in de richting kleuteronderwijs, lager of
middelbaar onderwijs, specialisatie en/of andere
opleiding in de sociale, medische en pedagogische
sector.
Zie je een boeiende studentenjob of stageplaats in de
zomervakantie wel zitten? Voor de speelpleinwerking ’t
Grobbeltje is het OCMW op zoek naar studenten die vanuit
hun opleiding een steentje kunnen bijdragen in deze werking. Dit kan onder vorm van een studentenjob of een stageovereenkomst.

Interesse voor één van beide opdrachten?
Neem dan vliegensvlug contact op met:
OCMW Secretariaat, Dorpsstraat 9
1910 Kampenhout

S 016/31 43 12
@: jan.maessen@ocmw.kampenhout.vera.be.

Kleuterturnen
Voor kleuters is turnen een heus evenement; zeker als je met een
parachute mag vliegen om er daarna uitgeput op neer te vallen.
Volgende instapdatum: maandag 19 april 2004.
T-shirts Nederokkerzeel
De leerlingen van Nederokkerzeel gaan niet meer onopgemerkt
op stap; dankzij het oudercomité dragen zij nu allemaal dezelfde
t-shirts die worden gebruikt voor de turnlessen en uitstappen.
Boekenbeurs
Naar jaarlijkse gewoonte gooiden we tijdens de jeugdboekenweek onze schooldeuren open voor onze boekenbeurs. ‘s
Zondags waren er vertelstonden voor de kinderen en kon je
genieten van een lekkere pannenkoek.
Boeken lezen is zeer verrijkend en daar gaat het net om in een
boekenweek: de kinderen aansporen om meer te lezen.
Ook dit jaar brachten enkele schrijvers ons een bezoek:
Bart Demyttenaere, Wally De Doncker en Marc De Bel.

PWA
Het PWA Kampenhout blijft verder bestaan, op enkele wijzigingen
na. We zetten ze even voor u op een rijtje:
- Alle gebruikers die ingeschreven zijn kunnen verder van de
diensten gebruik maken.
- Alle PWA-werknemers kunnen in dit systeem blijven werken.
- Vanaf 1 maart 2004 kunnen géén inschrijvingen meer worden
verricht voor huishoudelijke hulp voor privépersonen.
- Nieuwe inschrijvingen voor alle andere toegelaten activiteiten
kunnen nog steeds.
De dienstencheques vervangen geleidelijk aan het PWA-systeem
inzake huishoudelijke hulp. Dat wil zeggen dat de personen die
onder dit stelsel werken geen werklozen zijn maar werknemers
met een arbeidscontract.
Via informatiecampagnes vanuit de federale overheid zullen
zowel de ondernemingen en de gebruikers op regelmatige wijze
worden ingelicht.

Bijkomende inlichtingen bekom je op het PWA
Dorpsstraat 9 te Kampenhout
alle dagen tussen 9u en 11u45
en op dinsdagavond van 17u tot 18u45.
S 016/65 04 53 X 016/65 04 53
@: pwa.kampenhout@kampenhout.be

POLITIE / ONDERWIJS

Kampenhoutse gemeentescholen
actief

Niet alleen tijdens de boekenweek wordt er gelezen; tijdens het
hele schooljaar wordt er wekelijks aan leesbevordering gedaan in
alle klassen:
- 1ste leerjaar: aanleren van de eerste letters in een gloednieuwe leesmethode;
- andere jaren: wekelijks lezen in groepjes en met behulp van
leesmoeders.

DE MEDEWERKERS VAN DE PZ KASTZE HOPEN U TE MOGEN VERWELKOMEN.
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SOCIAAL

Postbode, kom maar binnen

Fietsuitstappen

Ondervind je moeilijkheden om bij het postkantoor
te geraken? Dan kan je ervoor zorgen dat de
postbode bij ù langskomt.

De gemeentelijke sportraad organiseert in 2004 in samenwerking met KWB Kampenhout vanaf 6 april tot eind september
wekelijkse fietsuitstappen voor 50-plussers op dinsdagnamiddag.

De Post heeft hiervoor gratis kaarten ter
beschikking om voor uw raam te plaatsen.
Zo weet je postbode dat je hem nodig
hebt.

Wil je ook iets aan je conditie doen? Dit is het moment!
Vertrek is voorzien aan de sporthal van Kampenhout om 13u30
stipt en men rijdt aan een tempo van ± 15km/u. De heen- en
terugrit duur ca. 1 uur. Onderweg wordt er een pauze ingelast
van ongeveer 30 minuutjes om eventjes op adem te komen en
de dorstigen te laven.

Je postbode biedt o.a. volgende diensten aan: meenemen van brieven,
verkoop van postzegels, versturen van
aangetekende zendingen en verrichten van bankverrichtingen voor de
Bank van de Post.

Meer weten?
Neem dan contact op met het postkantoor van Kampenhout
S 016/65 50 80.

Premies en leningen van de
Provincie
Ouderen of personen met een handicap
Ouderen of personen met een handicap die hun woning willen
aanpassen aan hun fysieke mogelijkheden, staan er niet alleen
voor. De provincie Vlaams-Brabant geeft hen een financieel
duwtje in de rug door middel van een premie die kan oplopen
tot € 1.859,20 of, in bepaalde omstandigheden, tot € 2.478,94.
De bedoeling is om mensen de kans te geven zo lang mogelijk
in de eigen omgeving te blijven wonen. Vaak zijn immers enkele kleinere veranderingen al voldoende om de woning of het
appartement aan de nieuwe lichamelijke situatie aan te passen.

Bijkomende onderhandse lening
"De Belg is geboren met een baksteen in zijn maag." Een traditioneel gezegde, maar de realisatie is niet altijd zo evident en de
laatste financiële loodjes wegen dikwijls het zwaarst. Kom je nog
een paar euro’s te kort, dan kan de provincie je misschien helpen
door middel van een bijkomende onderhandse lening.
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De organisatoren bieden planning en veiligheid, onder de vorm
van een uitgestippeld parcours, 4 wegkapiteins, een verzekering
en de naleving van de wegcode voor fietsers in groep.
Bijkomende info bekom je bij KWB Kampenhout
S 016/65 60 18 of bij de gemeentelijke sportdienst,
Nele Peeters S 016/65 99 75, e-mail: sport@kampenhout.be.

En nog …
Lukt dinsdagnamiddag niet of is het niet echt dat wat je zoekt,
neus even in de activiteitenkalender, je zal zien dat verschillende
KVLV-afdelingen fietstochten organiseren, alsook de diverse
wielerclubs:
- WTC De Blauw Garde
S 016/65 04 02
- WTC Kampelaar
S 0495/794 869
- WTC Relst
S 0476/522 189
- Berg Bikers Emrin
S 016/65 69 58
Geen excuses meer om je tweewieler op stal te laten!

Sportweken Zomervakantie
Jaar na jaar zijn de sportweken, georganiseerd door de gemeente, een groot succes. Vanaf dit jaar wordt hieraan een kleine
wijziging gebracht: drie sportweken voor de jongsten (6 t/m 11
jaar) en één week voor de oudere kinderen (12 t/m 16 jaar).
Elk jaar worden kinderen in de laagste leeftijdscategorie geweigerd wegens plaatsgebrek, terwijl er tijdens de weken die voorzien zijn voor de ouderen meestal nog plaatsen over zijn.

Wie en wanneer

Wil je graag meer weten over één van beide premies?

Van maandag 5/07 t/m vrijdag 9/07:
kinderen geboren tussen 1992 en 1998.
Van maandag 12/07 t/m vrijdag 16/07:
kinderen geboren tussen 1992 en 1998.

Neem dan contact op met:
Dirk Van Doorslaer S 016/26 73 11
Ingrid Dupaix
S 016/26 73 10
wonen@vl-brabant.be

Van maandag 16/08 t/m vrijdag 20/08:
kinderen geboren tussen 1992 en 1998.
Van maandag 23/08 t/m vrijdag 27/08:
kinderen geboren tussen 1988 en 1991.
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Het 1ste kind:
Het 2de kind:
Vanaf het 3de:

Seniorensportdag

€ 35
€ 25
€ 15

Waar
De verschillende sportdisciplines vinden plaats op de speel- en
sportterreinen van het sportcentrum Spo-Re-Ka, Zeypestraat 26
te 1910 Kampenhout of vertrekken telkens vanuit deze locatie
met de gemeentelijke bussen.

Sporten
We proeven van alle sporten een beetje, net zoals de vorige edities: voetbal, volleybal, basketbal, turnen, badminton, zwemmen,
enz ... Natuurlijk komen hier nog een aantal sporten bij, maar
welke dat zijn blijft een verrassing!!!

Inschrijven
Inschrijven kan pas vanaf zaterdag 5 juni 2004 vanaf 10u in de
sporthal te Kampenhout.
Nadien kan je elke werkdag van 9u tot 12u en op dinsdagavond
van 17u tot 20u terecht op hetzelfde adres.
Vooraf inschrijven en betalen is noodzakelijk, u hebt er bovendien
alle belang bij om dit snel te doen want teneinde de deelnemers
ook effectief sport te laten beoefenen dienen wij het aantal deelnemers te beperken tot max. 75 per week.

Op dinsdag 25 mei 2004 organiseert de Provinciale Sportdienst
Vlaams-Brabant en de Bloso-Inspectiedienst Vlaams-Brabant en
Brussel de jaarlijkse seniorensportdag in het universitair sportcentrum te Leuven (Tervuursevest 101).
De seniorensportdag
Vlaams-Brabant en Brussel is hiermee reeds aan zijn 16de editie
toe.

SPORT

Deelnameprijs

Senioren kunnen in een gezellige en ontspannen sfeer hun favoriete sport beoefenen of kennismaken met nieuwe sportactiviteiten. Het programma ziet er als volgt uit:
9u
9u30
9u45
10u
12u
13u15
13u30
15u45
16u45

ontvangst deelnemers
opwarming
voorstelling programma
start voormiddagactiviteiten
middagpauze
massa-seniorobics
start namiddagactiviteiten
afsluiter
prijsuitreiking

Je kan deelnemen aan een brede waaier van activiteiten en initiaties.

Opgepast: geen telefonische of e-mail inschrijvingen mogelijk!

Inlichtingen
Voor meer informatie kan je terecht op de sportdienst,
Nele Peeters S 016/65 99 75 of mailto: sport@kampenhout.be.

Wandeldagen
Vanaf maart 2004 start de gemeentelijke sportdienst i.s.m. de
sportraad opnieuw met de wandeldagen. Eénmaal per maand
wordt er op de 2de en 4de donderdag gewandeld, het niveau van
deze wandelingen is aangepast aan 55-plussers.
Heb je interesse en wil je op de hoogte worden gehouden van
deze activiteit, vul dan onderstaand strookje in en breng het binnen op de sportdienst sporthal, Zeypestraat 26 - 1910 Kampenhout of mail: sport@kampenhout.be. Wij houden je dan verder
op de hoogte.
$
Naam: ...............................................................................................................................................................................................................
Adres: ................................................................................................................................................................................................................
1910 Kampenhout
S ............................................................................................

X ....................................................................................................................

W A N D E L D A G E N

2 0 0 4

Voor meer informatie of om je in te schrijven voor deze spetterende dag kan je steeds terecht op de sportdienst
Zeypestraat 26 - 1910 Kampenhout
of op het nummer 016/65 99 75.
maart 2004
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STEDENBOUW / KERMISSEN

Mogelijke functiewijzigingen voor
zonevreemde gebouwen
Sinds november 2003 heeft de Vlaamse Regering de langverwachte lijst van de toelaatbare functiewijzigingen voor zonevreemde gebouwen opgemaakt (ministrieel besluit van 28
november 2003, nog niet gepubliceerd in het BS). Deze lijst
bepaalt ten eerste de voorwaarden waaraan een gebouw moet
voldoen om in aanmerking te komen voor een functiewijziging.
Deze voorwaarden omvatten dat het gebouw o.a. niet verkrot
mag zijn, moet vergund zijn, moet gelegen zijn aan een voldoende uitgeruste weg e.d.
De belangrijkste voorwaarden zijn wel
dat het gebouw enerzijds niet meer geschikt mag zijn voor de vergunde functie en anderzijds bouwfysisch in aanmerking moet
komen voor de nieuwe functie. Dus enkel gebouwen die nog
in goede staat en die zonder al te grote investeringen of ingrijpende verbouwingen geschikt zijn voor de nieuwe functie, komen in
aanmerking.
De enige uitzondering hierop is de gedeeltelijke
functiewijziging van een woning naar kantoor of diensten (architect, advocaat, dierenarts, kapsalon, …) met een maximale
oppervlakte van 100m2.
Volgende functiewijzigingen zijn mogelijk:
- het omvormen van een gedeelte van een woning naar een
logiesverstrekkend bedrijf, waarbij men doelt op de bekende
formules genre "bed and breakfast" of "zimmer frei";
- het omvormen van een gebouw dat niet gebruikt wordt of is
voor landbouw naar een ééngezinswoning.
- Het omvormen van een gebouw in industriegebied naar handel, horeca, kantoren of diensten;
- Het inrichten van een gebouw in industriegebied voor luidruchtige binnenrecreatie zoals karting, fuifzaal, …
- Het gebruiken van een landbouwgebouw voor opslag van
materiaal;
- Het omvormen van een landbouwgebouw naar een paardenhouderij, een manège, een dierenasiel, een dierenpension,
een dierenartsenpraktijk, een tuinaanlegbedrijf met 0,5ha plantenkweek of opslag van planten, een kinderboerderij, een dagverblijf voor patiënten met als nevenfunctie een beperkt landbouwbedrijf.
Opgelet, voor elk van deze mogelijke functiewijzigingen zijn er
nog specifieke voorwaarden vastgelegd waaraan men moet voldoen vooraleer er een functiewijziging mogelijk is én voor alle
functiewijzigingen is er een stedenbouwkundige vergunning vereist. Wij raden dan ook iedereen aan tijdig contact op te nemen
met de dienst stedenbouw & ruimtelijke ordening om de mogelijkheden te bekijken.

Meer info?
Dienst Stedenbouw & ruimtelijke ordening - S 016/65 99 06 of
mail naar stedenbouw@kampenhout.be

20

maart 2004

Lentekermissen 2004
• WIJZIGING: datum lentekermis Buken.
In de vorige editie van de gemeenteberichten werden de data
van de lentekermissen 2004 gepubliceerd. Om organisatorische redenen gaat de kermis van Buken door op zaterdag 8 en
zondag 9 mei 2004 i.p.v. zaterdag 1 en zondag 2 mei 2004.
Op het programma staan kermisattracties voor groot en klein,
muziekoptredens op zaterdagavond, een drankje, een hapje,
… En als de weergoden ons goedgezind zijn, wordt deze kermis even spetterend als vorig jaar.
• Lentekermis Nederokkerzeel: op zaterdag 8 en zondag 9 mei
2004.
Kermisattracties, muziekoptredens op zaterdagavond, een
drankje en een hapje, … en jouw aanwezigheid zullen bijdragen tot ieders tevredenheid.
• Lentekermis Relst: op 25 en 26 april 2004.
• Lentekermis Berg: op 15, 16 en 17 mei 2004.
• Lentekermis Kampenhout-centrum: zaterdag 5 en zondag
6 juni 2004:
Gezien het weergaloze succes van de vorige editie besliste het
gemeentebestuur om opnieuw over te gaan tot de organisatie
van een vuurwerkspektakel in de tuin van de pastorie.
Afspraak: zaterdag 5 juni 2004 om 22u30. Allen daarheen!
Data zomerkermissen 2004
• Berg: 21, 22 en 23 augustus 2004
• Nederokkerzeel: 21, 22 en 23 augustus 2004
• Kampenhout-centrum: 11, 12 en 13 september 2004
De jaarmarkt gaat, zoals in het verleden, door op zondagvoormiddag.

Het Witloofmuseum
Leuvensesteenweg 22 - 1910 Kampenhout
S 016/22 33 80 - X 016/23 40 81
@: witloofmuseum@kampenhout.be
Vrijdag 13 februari 2004 werd het museum officieel geopend in
aanwezigheid van Lodewijk De Witte, gouverneur van VlaamsBrabant, enkele gedeputeerden, afgevaardigden van Toerisme
Vlaanderen en VLM (Vlaamse Landmaatschappij), burgemeesters
en schepenen van onze buurgemeenten.
De bezoeker krijgt er de geschiedenis van het "witte goud"
voorgeschoteld. Hoe witloof werd ontdekt in de plantentuin van
Brussel en hoe in de loop van de 19de eeuw de tuinders rond
Brussel deze nieuwe groente oppikten en cultiveerden voor de
"chique" markten van Parijs en Londen.
In het witloofkot vertellen teler, kuisers, inpakkers en opkoper hun
verhalen. Vier schermen naast mekaar geven een dialoog weer
van deze arbeiders. Zij praten over de harde stiel van zaaien,
oogsten, inkuilen en marktklaar maken van het witte goud.
Niet alleen het uitgebreid agrarisch aspect, ook de sociale en
culturele impact die de witloofteelt had komt aan bod.
Naast multimedia toepassingen zijn er ook foto’s, tekstpanelen en
statistieken te bekijken, waardoor de bezoeker als het ware
ondergedompeld wordt in de wereld van het witloof.
Het museum is gevestigd in de voormalige veilinglokalen aan de
brug van Kampenhout-Sas. In het gebouw, dat toegankelijk is
voor personen met een fysische handicap, werd tevens de
‘Toeristische Dienst’ ondergebracht.
De nabijheid van het kanaal Leuven-Dijle en de aanwezigheid van
tal van fiets- en wandelroutes zorgen ervoor dat het
Witloofmuseum een ideale vertrekbasis vormt om het Dijleland
en de Groene Gordel verder te ontdekken.

Openingsuren:
Woensdag van 14u tot 17u
Van donderdag tot zaterdag van 10u tot 12u30 en
van 13u tot 17u.
Zondag van 10u tot 12u30 en van 13u tot 17u, alleen van
april tot oktober.

TOERISME

Praktisch

Groepsbezoeken met gids zijn steeds mogelijk, nà reservatie.

Inkom: Kinderen van 0 tot 6 jaar: gratis
Kinderen van 6 tot 12 jaar, 60+, en groepen met reserveringsbiljet: € 2
Individuele bezoekers: € 2,50.

Toeristische dienst erkend
Sinds 31 januari 2004 is de toeristische dienst van de gemeente Kampenhout erkend door Toerisme Vlaanderen als “Lokaal
Toeristisch Informatiekantoor”.
Je vindt de toeristische dienst in de inkomhal van het
Witloofmuseum, Leuvensesteenweg 22, 1910 Kampenhout.
Je kan er terecht voor alle toeristische informatie van VlaamsBrabant en Vlaanderen.

Openingsuren:
woensdag
donderdag t/m zaterdag

van10u tot 17u
van 10u tot 12u30 en
van 13u tot 17u
zondag (april t/m oktober) van 10u tot 12u30 en
van 13u tot 17u
Tel. 016/22 33 80 of 016/65 99 71
maart 2004
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VERKEER

Verkeersreglement
Sinds 1 januari 2004 heeft het Belgisch verkeersreglement een
hele stapel wijzigingen ondergaan. Hieronder vind je een overzicht van de belangrijkste wijzigingen.

er sneller wordt gereden. Vanaf 1 juli 2004 wordt het beperkt
eenrichtingsverkeer veralgemeend. Op enkele uitzonderingen na
(om veiligheidsredenen), zullen alle eenrichtingsstraten worden
opengesteld voor fietsers die tegen het andere verkeer in rijden:
dit wordt BEV genoemd.

Nieuwe verkeersborden voor bebouwde kom
De huidige verkeersborden ter afbakening van de bebouwde
kom worden geleidelijk aan vervangen door nieuwe borden.

Bij het naderen van een oversteekplaats voor fietsers en bestuurders van tweewielige bromfietsen, zonder verkeerslichten of
bevoegd persoon, mag je voortaan niet meer inhalen.
Meer info over de nieuwe verkeerswet vind je terug op de webstek van de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer:
www.mobilit.fgov.be of op www.wegcode.be/aktueel.

Politietips
Verkeersbord D10
Dit nieuwe gebodsbord verplicht voetgangers
en fietsers het deel van de openbare weg te
gebruiken dat voor hen is voorbehouden (bijvoorbeeld bij werken die het trottoir in beslag
nemen).
Wegen voor landbouwverkeer
Er bestonden al wegen voor voetgangers, fietsers en ruiters Het gaat hier bijvoorbeeld om
jaagpaden of om ongebruikte spoorbeddingen.
Hieraan worden de wegen voorbehouden voor
landbouwverkeer, voetgangers, fietsers en ruiters toegevoegd.
Rotondes
- Op rotondes hoef je niet meer zo dicht mogelijk bij de rechterrand van de rijbaan te blijven, behalve indien een gedeelte van
de rijbaan voor jou is voorbehouden. Door ervoor te zorgen
dat fietsers zich in het gezichtsveld van de automobilisten
bevinden, lopen zij minder risico aangereden te worden door
automobilisten die de rotonde verlaten. Als er rijstroken zijn,
mag je de rijstrook volgen die het best aan je bestemming
beantwoordt. Denk eraan: van rijstrook veranderen is een
manoeuvre, verleen dus voorrang aan de andere bestuurders
en vergeet niet je richtingaanwijzers te gebruiken!
- Bij het oprijden van een rotonde moet je de richtingaanwijzers
niet gebruiken. Om deze te verlaten daarentegen, dien je ze
wél te gebruiken: een goede communicatie bevordert zowel de
veiligheid als de verkeersdoorstroming!
Beperkt eenrichtingsverkeer
Eenrichtingsstraten benadelen de fietsers: ze moeten enorme
omwegen maken of zijn verplicht drukke wegen te nemen waar
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- Het is verboden om auto’s te parkeren op een fiets- of voetpad! De zwakke weggebruiker heeft ook zijn rechten.
- Parkeren doe je aan de rechterkant van de straat en ín de
rijrichting, tenzij dit anders staat vermeld.
- Hou je aan de aangeduide snelheden; onze politie waakt …

De buurtbus
De Kampenhoutse buurtbus rijdt nog steeds … op dinsdagmiddag en -avond om je gratis naar de markt, de Post, het gemeentehuis en terug te brengen.
Maak er gebruik van; hij is er voor jou!

Gratis netabonnement in ruil voor
je nummerplaat
De Vlaamse vervoermaatschappij De Lijn gaat nog steeds door
met het afleveren van een gratis netabonnement in ruil voor een
nummerplaat, alleen zijn de voorwaarden lichtjes gewijzigd.
Voortaan wordt gebruik gemaakt van
een aanvraagformulier dat dient vergezeld te zijn van een attest van gezinssamenstelling, niet ouder dan 2 maanden (te bekomen op de bevolkingsdienst van het gemeentehuis), en het
schrappingsbewijs, waarvan de schrappingsdatum niet ouder mag zijn dan
één jaar bij indiening van de aanvraag.

Ben je ook je auto beu en wil je
profiteren van de diensten van De
Lijn? Neem dan contact op via
070/220 200 of surf naar:
www.delijn.be.

Reanimeren:
goed dat je weet hoe het moet

Samen infectieziekten overwinnen

Twee uur vroeger …, je zit thuis voor de buis. Een spannende
match, je schreeuwt je longen leeg, je hart klopt in je keel. Plots
zakt vader in elkaar. Zijn hart valt stil, zijn ademhaling stokt.
Dan begint het tikken van de klok. Hij heeft een serieuze kans
op overleven … als je binnen de 3 minuten mond-op-mondbeademing en hartmassage start. Geen 100 of dokter die zo snel
ter plaatse kan zijn. Tot zij er zijn, is het aan jou om zijn kansen
zo hoog mogelijk te houden.

Goed nieuws
Momenteel komen infectieziekten, zoals
bijvoorbeeld mazelen, dikoor en rode hond,
bij ons niet zo vaak meer voor. Dit hebben
we te danken aan vaccins: die zorgen ervoor
dat we antistoffen kunnen aanmaken zonder
echt ziek te worden. Deze antistoffen beschermen ons dan indien we in aanraking komen met
een echte ziektekiem. Want hoewel deze ziekten
op zich meestal relatief onschuldig zijn, in een
aantal gevallen doen zich verwikkelingen voor die
kunnen leiden tot blijvende letsels of zelfs de
dood.
In Vlaanderen wordt het vaccineren van kinderen
sterk gestimuleerd vanuit de overheid: de Hoge Raad voor
Gezondheidszorg heeft een goed onderbouwd vaccinatieschema
opgesteld, de vaccins uit dit schema zijn kosteloos, Kind & Gezin
en Centra voor Leerlingenbegeleiding enten gratis in, vaccinatie
tegen polio is verplicht … Deze inspanningen zijn natuurlijk
bedoeld om individuele kinderen te beschermen. Daarnaast is
het echter ook belangrijk dat zo veel mogelijk mensen immuun
zijn voor een bepaalde ziekte, zodat die zich minder kan verspreiden en zelfs volledig kan worden uitgeroeid.

WELZIJN

MAMA, PAPA,
ben ik goed beschermd

Moeilijk is deze cursus niet. We vragen gewoon drie uur van je
tijd. Dat volstaat om eenvoudige handelingen van mond-opmondbeademing en hartmassage aan te leren. Als geheugensteun krijg je een foldertje mee waarin je in één oogopslag de
ketting van levensreddende handelingen terugziet.
Cursus Eerste Hulp ‘Helper .. als je wilt weten hoe het moet’
wordt georganiseerd door de gemeentelijke welzijnsraad i.s.m.
het Rode Kruis Kampenhout op volgende tijdstippen:

• Sessie 1: woensdag 12 mei 2004 van 14 tot 17 uur
• Sessie 2: woensdag 12 mei 2004 van 19 tot 22 uur
in de overdekte speelplaats van het Schoolcomplex te
Berg, Gemeentewegel 2.
Er kunnen max. 20 personen/sessie deelnemen. Er vlug bij zijn
is de boodschap!

Of toch niet helemaal…
Ondanks alle gekende voordelen heeft ongeveer één kind op drie
in onze gemeente niet alle aanbevolen vaccinaties ontvangen. Zij
zijn dus onvoldoende beschermd tegen infectieziekten!
Daarom wordt in 2004 een vaccinatiecampagne opgestart in
Kampenhout. Deze actie is een initiatief van uw gemeentebestuur en de gemeentelijke welzijnsraad i.s.m. Logo regio
Leuven, Kind & Gezin, de Provinciale Welzijnsdienst en de lokale
huisartsen.
$

Alle ouders van kinderen, geboren tussen 1 april 2001 en
30 september 2002 worden persoonlijk aangeschreven om deel
te nemen aan dit project. Van deze kinderen worden de vaccinatiegegevens, zoals beschikbaar in de databank van Kind & Gezin,
aan de ouders ter beschikking gesteld. Bij een onvolledig
vaccinatieschema wordt gevraagd om de gegevens te vervolledigen en indien nodig ontbrekende vaccins in te laten halen bij de
huisarts, pediater of Kind & Gezin.

t.a.v. Welzijnsdienst, mevr. H. Kemps
Gemeentehuisstraat 16 - 1910 Kampenhout
S 016/65 99 31
of mail: huguette.kemps@kampenhout.vera.be

Voor meer informatie kunt u terecht bij:

Adres: ................................................................................................................................................................................................................
1910 Kampenhout

Welzijnsdienst, mevr. H. Kemps
Gemeentehuisstraat 16 - 1910 Kampenhout
S 016/65 99 31
of mail huguette.kemps@kampenhout.vera.be

INSCHRIJVINGSFORMULIER

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

S ............................................................................................
schrijft in voor sessie:

X ..................................................................................................................

........................................................................................................................................................
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ACTIVITEITENKALENDER

APRIL 2004
Donderdag

1.04.2004

• KVLV Kampenhout: Bloemschikdemo

Vrijdag

2.04.2004

KVLV Kampenhout: Start joggen voor beginners

Zaterdag

3.04.2004

• De Gezinsbond Kampenhout: Tweedehandsbeurs
zomerkleding - Park van Relst van 14u tot 16 u
• KF De Vlaamse Leeuw 125 jaar: Muziekconcert Zaal Pax 20u
• Supportersclub KSK Kampenhout: Grote
Pensenkermis - Kantine gemeentelijk stadion van
11u30 tot 14u en van 16u tot 21u
• Rijwielenbeurs & Kinderrommelmarkt + Paasontbijt: Ter Bronnen, 9u tot 12u

Zondag

4.04.2004

• Het Project vzw: Passieconcert - Sint Servaeskerk
Berg 15u
• Bukadie: Paasontbijt 9u - 12u

Maandag

5.04.2004

• KVLV Berg: kleine uitstap
• KVLV Kampenhout: vergadering 50+

Woensdag

7.04.2004

• KVLV Buken: Bloemschikken - 19u30 Trefpunt

Donderdag

8.04.2004

• KVLV Kampenhout: doe meer met foto’s

Zaterdag

10.04.2004

• K.F. De Eendracht: Disco-retrofuif – Vredezaal Berg

Zondag

11.04.2004

• KWB Berg: Paaseiworp
• Landelijke Gilde Relst: Paaseieren rapen - Park van
Relst na de hoogmis

Woensdag

14.04.2004

• KVLV Relst: "Van draad tot sieraad"

Donderdag

15.04.2004

• KVLV Kampenhout: modieus breien

Vrijdag

16.04.2004

• KWB Berg: Maandelijkse kaartavond - Pastorij Berg
20u

Zaterdag

17.04.2004

• KF De Toonkunst: Lenteconcert – sporthal Berg
20u
• Landelijke Gilde & Onderlinge Bedrijfshulp Relst:
Eetdagen - Park van Relst vanaf 17u

Zondag

18.04.2004

• Landelijke Gilde & Onderlinge Bedrijfshulp Relst:
Eetdagen - Park van Relst van 11u30 tot 17u

Maandag

19.04.2004

• KVLV Kampenhout: modieus breien

Dinsdag

20.04.2004

• KVLV Relst: Aerobic

Donderdag

22.04.2004

• KVLV Nederokkerzeel: Kook zelf je gerecht voor
het weekend - 19u30
• KVLV Relst: Turnen
• KVLV Relst: 50+ uitstap
• KVLV Kampenhout: Bloemschikken

Zaterdag

24.04.2004

• Monoloog Gerrit Stroeykens - sporthal Berg.
Deuren 19u, aanvang 20u
• Davidsfonds: Daguitstap naar de Schilders van de
Latemse school
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Zondag

25.04.2004

• KVLV Relst: 50+ Politiehervorming

• Het Project vzw: Aperitiefconcert "Het Pittige
Nootje" - Den Ast om 11u
• KVLV Kampenhout: Open-deur

Vrijdag

Maandag

• Jiu-Jitsu Samoerai: 8ste Spaghettiavond

26.04.2004

28.05.2004

• KVLV Kampenhout: fietsen

Zaterdag

29.05.2004

• KVLV Kampenhout: Op reis

Dinsdag

27.04.2004

• KVLV Relst: Aerobic

Woensdag

28.04.2004

• KVLV Relst: Bloemschikken

Donderdag

29.04.2004

• KVLV Nederokkerzeel: Bloemschikken - 19u30
• KVLV Relst: Turnen

3.05.2004

• KVLV Berg: Start fietsseizoen

Dinsdag

4.05.2004

• KVLV Buken: Voeten vragen verzorging - 19u30
Trefpunt
• KVLV Relst: Aerobic

Woensdag

5.05.2004

• KVLV Buken: Bloemschikken - 19u30 Trefpunt

Donderdag

3.06.2004

• KVLV Relst: Fietstocht

Woensdag

9.06.2004

• Rode Kruis Kampenhout: Bloedinzameling - Park
van Relst van 18u tot 20u30

Donderdag
Zaterdag

1.05.2004

• KVLV Berg: Bloemenverkoop
• KF De Vlaamse Leeuw 125 jaar: Relst plant meiboom

Maandag

Donderdag

10.06.2004

• KVLV Relst: Fietstocht

MEI 2004
Zaterdag

JUNI 2004

6.05.2004

12.06.2004

• KVLV Berg: Tuinbezoek bij Mia Coulommier

Zondag

13.06.2004

• Davidsfonds: Sint Lutgardisviering – O.L.V.- kerk
9u30

Maandag

14.06.2004

• KVLV Kampenhout: Fietsen

Donderdag

17.06.2004

• KVLV Relst: Fietstocht
• KVLV Relst: 50+ Fietsuitstap

Zaterdag

19.06.2004

• KVLV Kampenhout: Feestvergadering

Maandag

21.06.2004

• KVLV Kampenhout: Fietsen

• KVLV Nederokkerzeel: De Nieuwe Snaar
• KVLV Berg: Bloemschikken – 19u30
• KVLV Relst: Turnen

Donderdag

Zaterdag

• Park van Relst: te voet naar Scherpenheuvel

• Ponyclub LRV De Laarstallen: 2de Reuze BBQ
Cowboy Party

Maandag

Maandag

8.05.2004
10.05.2004

• Rode Kruis Kampenhout: Bloedinzameling vergaderzaal OCMW van 18u tot 20u30
• KVLV Berg: Voeten vragen verzorging - 13u30

Woensdag

12.05.2004

• KVLV Relst: "Leuke culinaire cadeautjes"

Donderdag

13.05.2004

• KVLV Relst: Fietstocht
• KVLV Kampenhout: Bloemschikken

Vrijdag

14.05.2004

• KVLV Kampenhout: fietsen
• SKK Kampelaar: 2de kwisavond - zaal Pax - 19u30
inschrijven verplicht

Zaterdag

15.05.2004

• VLD: Steakfestijn

Zondag

16.05.2004

• VLD: Steakfestijn

Dinsdag

18.05.2004

• KVLV Buken: start fietsseizoen (tot 31.08.04)

Woensdag

19.05.2004

• Rode Kruis Kampenhout: Bloedinzameling gemeenteschool Berg van 18u tot 20u30
• KVLV Kampenhout: Feestvergadering

Woensdag
•

26.05.2004

KVLV Relst: Bloemschikken

Donderdag

27.05.2004

• KVLV Nederokkerzeel: Bloemschikken
• KVLV Relst: fietstocht

24.06.2004

• KVLV Relst: Fietstocht

Zaterdag

26.06.2004
28.06.2004

• KVLV Kampenhout: Fietsen
Volgende activiteiten worden wekelijks / maandelijks
ingericht:
• YOGA: KVLV Kampenhout: Iedere maandag van
19u30 tot 21u00 Turnzaal VGSK 0
• TURNEN: KVLV Nederokkerzeel: elke maandag
van eind september tot eind december. Turnen
van 19u15 tot 20u15, BBB van 20u30 tot 21u30
KVLV Relst: elke dinsdag van de maand van 20u
tot 21u in de turnzaal van de parkschool Sporthal Berg: elke woensdag van 20u00 tot
21u00 herenturnen en van 21u00 tot 22u00
damesturnen - KVLV Kampenhout: iedere dinsdag
van 20u00 tot 21u00 - 55+ iedere maandag
van 14u tot 15u
• KAARTEN: Vlaamse Federatie voor Soc.
Gepensioneerden. Elke 1ste donderdag van de
maand in café Sint-Jozef te Relst vanaf 13u30
Park van Relst: elke dinsdag van 13u30 t/m 19u
• PETANQUE: Vanaf april: Elke woensdag vanaf
18u en elke maandag vanaf 14u aan de bibliotheek, Tritsstraat 5 – 1910 Kampenhout.
Inlichtingen: 0474/95 22 10
• THUISCOMPOSTEREN: Elke 4de zaterdag van de
maand “Infomoment thuiscomposteren” op het
gemeentelijk containerpark van 10u tot 12u

