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• Noodnummers
(noodweer, wateroverlast, brand, ontploffingen, ...):
Gemeentelijke diensten
- Gemeentesecretaris D. Coucke 0477/40 25 14
- Hoofd technische dienst J. Vannoppen 0473/91 00 48
- Werkleider R. Schoevaerts 0495/54 64 86
- Wachtdienst 0495/54 64 89
- Loods 016/65 99 76

• Politie
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 8u45 - 11u45
dinsdagavond 17u - 20u

• Wachtdiensten
Dokters 016/58 90 00
Apothekers 0900/10 500

• ANDERE NUTTIGE NOODNUMMERS
Medische spoeddienst/Brandweer 100
Federale politie 101 (112 voor gsm’ers)
Brandweer Vilvoorde 02/251 00 23
Brandweer Haacht (Leuven) 016/22 33 33
Rode Kruis Vlaanderen 105

Antigifcentrum 070/245 245
Aidstelefoon 078/15 15 15
Kankerfoon 078/15 01 51
De Druglijn 078/15 10 20
Zelfmoordpreventie 02/649 95 55
Holebifoon 09/238 26 26
Tele-Onthaal 106

Redactie: Sabrina Mertens
Eindredactie: Huguette Kemps
Werkten mee aan dit nummer: College van Burgemeester en Schepenen

Gemeentediensten
OCMW, Politie en PWA

Verantwoordelijke uitgever: J. Meeus, Burgemeester
Realisatie: Druk. Imbrechts B.V.B.A.
Teksten volgende editie:
te bezorgen vóór 16 februari 2006, bij voorkeur op digitale drager in Word
Redactieadres: Gemeentehuisstraat 16, 1910 Kampenhout

016/65 99 31 -  016/65 69 58
huguette.kemps@kampenhout.vera.be

Gemeente
Openingsuren administratieve gemeentediensten:

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

Sluitingsdagen administratieve gemeentediensten:
- 26 december 2005: 2de Kerstdag
De gemeentediensten zijn op vrijdagen 23 en 30 december 2005
telefonisch niet meer bereikbaar vanaf 12u.

De administratieve diensten zijn verdeeld over 3 adressen:

Gemeentehuisstraat 16
Bevolking 016/65 99 41 Pensioenen 016/65 99 42
Burgerlijke stand 016/65 99 31 Personeel 016/65 99 26
Cultuur 016/65 99 54 Secretariaat 016/65 99 21
Financiële dienst 016/65 99 13 Toerisme 016/65 99 71
Informatie 016/65 99 31 Welzijn 016/65 99 31
Ontvangerij 016/65 99 72

F. Wouterslaan 8
Informatica 016/65 99 08 Milieu 016/65 99 04
Ruimtel. ordening 016/65 99 01 Stedenbouw 016/65 99 06

Sporthal, Zeypestraat 26, jeugd- en sportdienst
Sluitingsdagen:
zaterdag 24/12 vanaf 12u;  zondag 25 & maandag 26/12 gesloten
zaterdag 31/12 vanaf 12u;  zondag 1/1 2006 gesloten

Bibliotheek
Tritsstraat 5, 1910 Kampenhout 016/65 99 79

bibliotheek@kampenhout.be
Openingsuren:
maandag 16u - 20u donderdag 16u - 19u
dinsdag 16u - 20u vrijdag 17u - 19u
woensdag 14u - 18u zaterdag 10u - 13u
Sluitingsdagen: 24, 25, 26 en 31 december 2005

1 januari 2006

Containerpark
Neerstraat 20, 1910 Kampenhout 016/58 47 98

Openingsuren:
dinsdag 14u - 20u vrijdag 14u - 20u
woensdag 14u - 20u zaterdag 9u - 17u
Op zaterdagen 24 en 31 december 2005 is het containerpark open
tot 15u. Laatste aanbieding tot 15 minuten vóór sluitingstijd.

Witloofmuseum
Leuvensesteenweg 22, 1910 Kampenhout 016/22 33 80

Openingsuren:
woensdag 14u - 17u
donderdag en vrijdag 10u - 12u30 en 13u - 17u
zaterdag en zondag 13u - 17u
Gesloten op feestdagen
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Op korte tijd ontvielen ons twee vooraanstaande Kampenhoutenaren,
m.n. Emiel Schoevaerts, Ere-Burgemeester en Jos Vantieghem, gewezen
schepen. Een korte terugblik op hun persoon en verdiensten op gemeen-
telijk vlak lijkt ons meer dan gepast.  Wij zijn hen hiervoor beiden dank-
baar en bieden de families onze meest oprechte deelneming aan.

Jos Vantieghem, gewezen schepen
( ° 31/1/1938  -  † 21/7/2005)

Naast zijn mandaten als raadslid en
schepen bekleedde Jos als gemeentelijk
afgevaardigde tal van bestuursfuncties in
verschillende intercommunales, onder-
meer als voorzitter van de voormalige
TGEK.  Tijdens heel zijn politieke loopbaan
was hij steeds een stuwende kracht om tal
van moeilijke dossiers en beslissingen in
goede banen te helpen leiden.

Voor de fusie was hij 3 jaar gemeenteraadslid en 3 jaar

schepen van de deelgemeente Berg.  Nadien zette Jos zijn
schepenambt verder in groot-Kampenhout en dit tot 31
december 1982.   Bij de volgende legislatuur was hij raadslid
tot 31 juli 1994, waarna hij weer schepen werd tot 31 decem-
ber 2000.  Toen zei hij de politiek vaarwel om, na zijn op pen-
sioenstelling, zich toe te spitsen op dingen waar hij echt van
genoot zoals sociaal engagement in diverse verenigingen,
beeldhouwwerken en als grote passie reizen.  Zijn gezin en
naaste familie kwamen steeds op de eerste plaats.

In het voorjaar sloeg het noodlot toe.   

Tot het einde was Jos de eeuwige optimist en hij geloofde echt
in de goede afloop.   Het heeft echter niet mogen zijn.

“Het leven is een zin, een volzin

die men pas begrijpt

als het laatste woord gezegd is.”

Emiel Schoevaerts, Ere-Burgemeester
( °9/12/1923  -  † 4/11/2005)

Emiel Schoevaerts, u allen welbekend als
"Mille" stapte in januari 1959 in de
gemeentepolitiek als schepen.  Van sep-
tember 1968 tot oktober 1979 bekleedde
hij het ambt van burgemeester.  In 1982
werd hem door het Ministerie van
Binnenlandse Zaken de titel van "Ere-
Burgemeester" verleend.

Hij was dus de laatste burgemeester van
het voormalige Kampenhout en de eerste van de fusiege-
meente Kampenhout.  Eén van zijn grootste politieke verdien-
sten bestond er dan ook in dat hij de fusie van gemeenten per
1 januari 1977 op een aanvaardbare wijze liet verlopen voor
de verschillende deelgemeenten. Geen gemakkelijke
opdracht.  De eerste jaren waren vanzelfsprekend beslissend.
Toen werden immers "grensoverschrijdende" maatregelen
genomen tot de verdere uitbouw.   Ondermeer werd onder
zijn impuls snel beslist de oude jongensschool om te bouwen
tot het huidig administratief centrum, waar de gemeentedien-

sten reeds in 1980 werden in onder gebracht.

Als burgemeester was hij niet de man van administratieve
haarklieverij maar wel iemand met enorm veel gezond (boe-
ren)verstand wat resulteerde in goed overwogen beslissingen.
Zó stond hij mee aan de wieg bij de oprichting van verschillen-
de intercommunales.  Hij lag ook aan de basis van het nog
steeds geldende eerste gewestplan voor Kampenhout.
Derhalve was hij goed geïnformeerd bij het kiezen van de
inplantingplaats voor het latere sportcentrum, het industrieter-
rein op Kampenhout-Sas en sociale woonwijken.  Daarbij ver-
loor hij het belang van de landbouw (toen het hoofdberoep
van onze bevolking) niet uit het oog.  Hij speelde ook een
leidende rol bij de scholenfusie.

Door de bevolking op handen gedragen en tot spijt van velen
besliste hij in 1979 voortijdig de fakkel door te geven om het
zelf wat rustiger aan te doen.  

Vroeger wielrenner en voetballer, bleef hij de laatste jaren
gehecht aan de duivensport, het boogschieten en was de jacht
één van zijn vele liefhebberijen.  De laatste jaren ging het op
gezondheidsvlak wat minder.  Toch belette dit hem niet om
zijn echtgenote met de beste zorgen te blijven omringen.  Op
4 november 2005 waren zijn krachten op en sliep hij rustig in.
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Beestjes houden, ja!  Maar …
• Een identificatiechip is verplicht bij honden geboren of

verhandeld na 1 september 1998.  De dierenbescherming,
dierenasielen, politie en dierenartsen beschikken over een
toestelletje dat deze chip leest.   Aan de hand van het
gelezen registratienummer kan de eigenaar van het dier in
een databank worden opgezocht.

• Sinds 3 juli 2004 moeten honden, katten en fretten over een
paspoort beschikken om te mogen reizen in de Europese
Unie.  De verplichting geldt alleen voor dieren die wel eens
meegaan naar het buitenland.  Het paspoort levert het bewijs
dat het betrokken dier gevaccineerd werd tegen honds-
dolheid en dat het geïdentificeerd is door een elektronische
chip.  Het Europese dierenpaspoort wordt alleen - tegen
betaling - via de dierenarts uitgegeven.

Je kan je hiervoor wenden tot:

De Belgische Vereniging voor Identificatie en Registratie van
Honden,  Postbus 168, 1060 Brussel
S 070/222 445, X 070/222 446, @: info@abiec-bvirh.be

website: www.abiec-bvirh.be 

Nieuw!   Paardenidentificatie
Eigenaars van paarden, pony’s, ezels of zebra’s moeten vanaf
2000 verplicht een paspoort voor elk dier hebben.  Voor de
paarden/pony’s uit erkende stamboeken, die na 1997
geboren zijn, stelt er zich geen probleem.  Zij kregen een pas-
poort dat voldoet aan de voorwaarden opgelegd door de EG.

Voor de paardachtigen met niet-erkende documenten of voor
zij die geen document hebben, moet er "Equipas" komen.  Die
wordt afgeleverd door de Vlaamse Confederatie van het Paard.
De Equipas is een officieel paardenpaspoort met de identifica-
tiegegevens van het paard.  Voorouders worden niet opgeno-
men op de identiteitsfiche die er centraal in steekt.  De paar-
dachtigen die nog geen officieel paspoort hebben (in principe
zij die vóór 1998 geboren zijn) kunnen een paspoort aanvra-
gen bij het secretariaat van het stamboek.

Meer inlichtingen
• Afdeling Equipas van de Vlaamse Confederatie van het

Paard, Waversebaan 99, 3050 Oud-Heverlee
S 016/479 986 - X 016/479 985 - @ info@vlacopaard.be

• Formulieren downloadbaar op www.vlacopaard.be

Kris Poels & Patricia Van Rossem 6/01 Arne
Marc Roelants & Jennifer Johnson 10/01 Zoë
Peter Veirman & Ilse Pira 12/01 Jarne
Christophe Lambrecht & Anne Jacquemijn 18/01 Anton
Erik Godts & Karen Van Goethem 18/01 Thomas
Jochem Smets & Liesje Van Praet 19/01 Kobe
Kris Michielsen & Nathalie Ketelbuters 24/01 Tibo
Filip Vanrenterghem & Petra Jacobs 24/01 Kamiel
Tom De Schepper & Saskia Hoskens 24/01 Daan
Dominique Van Iseghem & Antoanetta Paska 29/01 Irma-Inès
Wim Kempeneers & Sabrina Mertens 30/01 Warre
Christophe Joostens & Kristel Deswert 31/01 Nick

Jan Croon & Marina Van Win 3/02 Kato
Luc Verhoelst & Eveline Fernagut 3/02 Lars

Johan Rubbens & Lesley Cauwenberghs 16/03 Noor
Stephan Delang & Kristel De Smedt 28/03 Lisa
William Hanssens & Cindy Mombaerts 29/03 Axl

Hans Van Geert & Veerle Paeps 1/04 Menno
Roeland Maes & Heidi Van Steenweghen 9/04 Robbe
Dirk Develter & Sofie Narinx 10/04 Lennert
Robert Delaunaij & Mariette Beirnaert 12/04 Alex
Johan Verbist & Sonia Van Noten 13/04 Feliene
Bruno De Kneef & Sofie Gielens 19/04 Femke
David Degreef & Wenne Wilkins 20/04 Lars
Lieven Van Belle & Katty Vanhaesendonck 21/04 Lore
Mark Thomas & Katharine Smith 28/04 Hannah

Samuël Adelaere & Laila Tahini 8/05 Ilan
Peter Luypaert & Karen Schoonaert 9/05 Senne
Erwin Cailloux & Karine Empereur 10/05 Maria-Laura
Wim Verbert & Mieken Marginet 10/05 Yasna
Frank Witters & Cindy Stevens 11/05 Axl
Peter De Wolf & Inge Jennen 24/05 Anke
Jan Smedts & Marina Janssens 24/05 Tibo
Koen De Backer & Sandra Janssens 24/05 Titta
Jan Van Remoortel & Linda Eeckhout 26/05 Wouter

Tom Nobels & Kristel Locrel 8/06 Seppe
Koen Verbeek & Marinka Van Ingelgom 18/06 Jelte
Bram Boulanger & Kelly Fillet 22/06 Kaat

Frederik Braesicke & Sofie Pardon 1/07 Fien
Pascal Vermeylen & Marijke Scherens 4/07 Lotte
Hans Donckers & Elke Van Roy 4/07 Helder

Geen hondenpoep op de stoep
Als je met je trouwe viervoeter de straat op gaat denk er dan
aan een zakje mee te nemen om Snoopy’s uitwerpselen op
te ruimen.  Het is niet leuk om hondenpoep aan je deur te
vinden of er in te trappen!  Hou daar aub rekening mee.

OPROEP OPROEP OPROEP

7 Kampenhoutse Kunstenaars
Kunstenaars opgelet!!
Traditiegetrouw gaat de week van de amateurkunsten door
in de week rond 1 mei.  Ook in 2006 zal dit niet anders
zijn en organiseert de Kampenhoutse Cultuurraad i.s.m.
het gemeentebestuur haar 6de editie van 7 Kampenhoutse
Kunstenaars.  Om dit zoals voorgaande edities te laten uit-
groeien tot een succes durven wij andermaal beroep doen
op verborgen Kampenhouts talent.

Had je bij de vorige edities ook zoiets van "jammer van de
gemiste kans" of "ik zou mijn werken ook wel eens willen
tentoonstellen."?  Ben je creatief op het vlak van schilde-
ren, fotografie, beeldhouwen, pottenbakken, juwelen of
noem maar op?  Dan ben jij de persoon die we zoeken.

Aarzel dan niet om contact op te nemen met
Claudine Moyson, (enkel voormiddag of dinsdagavond)
S 016/65 99 54 of mailto: cultuur@kampenhout.be
en maak je naam en discipline zo vlug mogelijk bekend
want zoals je weet zijn de inschrijvingen beperkt tot 7.
Inschrijven kan tot 30 januari 2006.

Ludo Pira & Iris Gilliard 6/07 Lennert
Joeri Van Roy & Lieve Van Attenhoven 9/07 Silke
Yvan Van de Venne & Ann Van Craenenbroeck 11/07 Catho
Frédéric Kesteleyn & Fabienne Langbeen 13/07 Romain
Didier Aerts & An Lanckmans 13/07 Paulien & 

Louis
Stefan Decraemer & Fanny Renckens 18/07 Jari
Dirk Heremans & Katia Vercammen 25/07 Liese
Stephane Lanckmans & Eve Thijs 25/07 Michiel
Raymond Martens & Veerle Van Gansbeke 30/07 Thor
Jimmy Plas & Liesbeth Ooms 30/07 Birthe

Patrick Rowies & Catherine De Jaeger 7/08 Arno
Yves Lombaerts & Nathalie Pacquet 8/08 Lallie
Johan Van Geel & Inge Denon 9/08 Laure
Danny Surin & Marleen Stevens 12/08 Nick
Mario Verbelen & Hilde Delo 19/08 Kyana
Roel Van Dessel & Kristel Mares 23/08 Dries
Gunther Vannieuwenhuysen & Jesscia De Clercq 31/08 Briana

Geboortes
Sinds januari 2005 groeide de bevolking in Kampenhout aan.
Deze families werden in 2005 bezocht door de ooievaar:

! Huwelijken
Onze oprechte gelukwensen aan volgende kersverse paren: 
Christophe Rillaers & Lenny Poedts 26/03 

Brecht Verpoort & Iris Denauw 9/04
Steve Bertels & Pascale Deijnckens 23/04
Kirsten Van Ingelgom & An Imbrechts 23/04

Johan Casters & Isabelle Slambrouck 14/05
Guy Snellinx & Els Westhovens 21/05
Luc Van den Bulcke & Anna Vanderborght 27/05
Joeri Wingelinckx & Sophie Poidevin 27/05

Gert Boulangé & Katie Van Lindt 11/06
Dirk Heremans & Katia Vercammen 11/06
Kristof Devijver & Virginie Menten 24/06
Bart Van Melckebeke & Anouk François 25/06
Anthony Hennes & Wendi Winnelinckx 25/06 

Alejandro Stefanovitch Sanchez & Stéphanie Galassi 1/07
Christof De Groote & Fran Mulders 5/07
Jurgen Dewin & Anja Fraeys 8/07
Carol Ghijs & Sabine Hendrickx 9/07
Wouter Vandervennet & Marthe De Muynck 9/07
Ben Willems & Ilse De Smedt 9/07
Geoffrey Rosiers & Alice Solomando Garcia 16/07
Joris Cruysberghs & Jozefien Coëme 19/07
Elewout De Troyer & Veerle De Winter 19/07
Frederik Colson & Lilian Eilers 30/07
Albert Vandentempel & Adelina Maia Maria de Lurdes 30/07

Kris Poels & Patricia Van Rossem 5/08
Steven Van Meensel & Sarah Vranckx 6/08
Edwin Van Roey & Hendrika De Vos 19/08
Bart Cloetens & Karin Crabbé 20/08

Overzicht burgerlijke stand (periode 1/1/2005 - 31/8/2005)
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Huwelijksjubilarissen
Diamanten bruiloft:
Julien Schoeters & Maria De Smet
Joannes Gellaerts & Maria Verbist
Guilielmus Van Dessel & Irma Artoos

Op vrijdag 24 juni 2005 werden alle koppels die in de 1ste helft van 2005 hun
gouden huwelijk vierden uitgenodigd in de raadzaal van het gemeentelijk
centrum om, voorzien van een natje en een droogje, herinneringen op te
halen; slechts enkelen onder hen konden hierbij aanwezig zijn.

Overlijdens
Met respect en ingetogenheid herdenken wij diegenen die ons dit jaar ontvallen zijn. Langs deze weg bieden wij diegenen die
moeten leven met een lege plaats aan hun zijde onze meest oprechte deelneming aan en wensen hen veel sterkte toe, ook aan
diegenen die hun dierbaren liever niet gepubliceerd zagen:

Maria Anna Mignon 8/01
Frans Goris 9/01
Renatus Van Humbeek 12/01
Jeannine Smets 18/01
Leonard Peeters 25/01
Frans Lutin 29/01

Jan Tobback 9/02
Angela Behets 11/02
Joannes Vander Elst 11/02
Joseph Michiels 14/02
Carolina Collijs 16/02
Juliana Goffyn 19/02
Albert Hoolants 24/02
Robert De Cauter 25/02

Renaat Buelens 26/02

Victorina Peeters 1/03
Jozef Feyaerts 2/03
Albertus Janssens 6/03
Jeannette Dekimpe 9/03
René Keyaerts 9/03
Maria Coulier 12/03
Frans Goossens 12/03
Elisabeth Vrebosch 16/03
Joannes Corbeels 19/03
Rachel Geleyns 21/03
Felix De Coster 22/03
Suzanne Demesmaecker 25/03
Maurice Vandevivere 26/03

EREBURGERS
Hiep hiep hoera…
Ereburgers Will Tura & Raymond Impanis werden dit jaar
65 & 80 jaar.  Van harte proficiat!
Ereburger Kim Gevaert verdient alle lof voor haar presta-
ties in 2005. 

Evarist Lambrechts 28/03
Cecilia Cremers 31/03

Maria Geets 3/04
Maria Somers 14/04
Joannes De Prins 24/04
Ludovica Van Hooff 24/04

Jean Van de Velde 12/05
Alida Huegaerts 14/05
Elisabeth Vande Vliet 17/05
Maria Vande Ghoor 23/05
Maria Verhoeven 28/05

Delphina Uytterhoeven 1/06
Clarisse Wijnant 5/06

Joannes Vissenaekens 15/06
Virginia Goossens 17/06
Felix Vande Wiele 27/06
Pieter Van Dessel 30/06

Jan Geeraerts 16/07
Jean-Paul Piot 19/07
Joseph Vantieghem 21/07
Jan Holsters 28/07

Theodoor Bosman 7/08
Emmanuel Van Dessel 8/08
Raymond Winnepenninckx 12/08
René Gielens 21/08
Albertina Tobback 22/08
Peter Simons 30/08

Gaston Lamberts & Maria Frans
Willem Benoye & Hilda Hendrix
August Roekens & Maria Vervoort
Aimé Ploegaerts & Maria De Smedt
Joseph Teckmans & Gabriella De Wandeler
Lodewijk De Weerdt & Lea Leaerts
August Vangrunderbeeck & Andréa Blockmans
Gustaaf Lauwers & Maria Steurs
Jules Willems & Simona Doms

Victor Vanderveken & Rachel Van Boxem
Jozef Van Lierde & Maria Vanstiphout
Julien Van Asbroeck & Julia Stroobants
Lucien Leonard & Yvette Buquet
Gustaaf Van Gerwen & Aline Ceulers
Henri Ceuppens & Anna Van Haver
Ludovicus Kennes & Maria Hendrickx
René Uytterhoeven & Elsa Cleynhens
Jan De Coninck & Anna De Ceuster

Gustaaf Imbrechts & Dorothea
Vangoetsenhoven
Leo Verbist & Cécile Huybrechts
René Vrydaghs & Maria Imbrechts
Florimond Vranckx & Maria Cool
Lodewijk Geens & Greta Nauwelaerts
Emilius Rijdams & Maria Oortman

Gouden bruiloft:

Voorpost brandweer Leuven
operationeel
Sinds 1 juli 2005 is de voorpost van de hulpverleningszone
Haacht (Wespelaar) operationeel. (voor de deelgemeenten
Kampenhout en Buken) 
Alle aanvragen voor hulpverlening moeten gebeuren via de
hoofdpost te Leuven; enkel deze post is permanent (24u/24)
bemand.  Tijdens interventies voor ondermeer brand, waarbij
de voorpost wordt ingeschakeld, is deze onbemand en kunnen
er dus geen telefonische oproepen worden behandeld.
Ook inzake vragen over brandveiligheid moet de hoofdpost te
Leuven worden gecontacteerd.   In de voorpost is er immers
permanent geen technicus brandveiligheid aanwezig.

Contactgegevens hoofdpost Leuven:
Brandweerdienst Leuven, Terbankstraat 20, 3001 Leuven
Alarm: S 016/22 33 33,  X 016/22 02 89
Administratie: S 016/31 72 11,  X 016/31 72 26
@: brandweer@leuven.be

Voor brandweer of ziekenwagen: BEL DE DIENST 100!!
Politie: BEL 101

Bericht voor bewoners langsheen
waterlopen
In Kampenhout & Berg lopen tal van waterlopen die aan
tuinen grenzen.  De inwoners die langs zo’n waterloop wonen,
zijn verplicht een zone van 5 meter langsheen de waterloop
vrij van alle hindernissen te houden.  Deze zone wordt gebruikt
voor onderhoudswerken en bij het ruimen van de beken. 
Het is verboden binnen een afstand van 0,75 meter land-
inwaarts - gemeten vanaf de bovenste boord van de waterloop
- grond te ploegen, te eggen, te spitten of op een andere wijze
los te maken.
Bij gebruik van bestrijdingsmiddelen in deze zone dient te wor-
den toegezien dat er geen sproeimiddelen in de beken wor-
den uitgespoeld en in de waterlopen terechtkomen.   Deze gif-
tige stoffen voor in het water levende planten en dieren kun-
nen tot het afsterven van alle leven leiden.   U kan dus beter
een keer meer maaien erop toeziend dat het gazonmaaisel
niet in de beek terechtkomt.
Voor meer informatie hieromtrent kan je terecht bij:

Watering der Barebeek
Mezenoord 6,  1820 Steenokkerzeel,  S 02/751 93 72

Materiaal nodig voor een buurt-
feest?
De gemeenteraad keurde een nieuw gemeentelijk reglement
goed inzake ontlening van materialen.

Dit zijn de hoofdlijnen:
• Aanvragen ten minste 2 weken op voorhand indienen.
• Uitlenen is gratis voor alle gemeentebesturen, Kampen-

houtse verenigingen en buurtfeesten.  Er wordt niet uitge-
leend aan privépersonen uit of buiten Kampenhout, alsook
aan verenigingen buiten Kampenhout.

• Bij schade, verlies of diefstal van het uitgeleende materiaal
vallen de volledige herstellings- of vervangingskosten ten
laste van de ontlener.

• Bij volledige beschadiging betaalt de ontlener per stoel
€ 20; per tafel € 90;  per nadar € 70;  per vlag en vlag-
genmast: € 40;  per podiumelement € 920 en per wit
paneel: € 20.

• Het ontleende materiaal, m.u.v. nadars en podiumelemen-
ten, dient door de ontlener afgehaald en terugbezorgd te
worden in de gebouwen van de gemeentelijke loods.
Als het materiaal - op verzoek van de ontlener - wordt
afgeleverd door de gemeentediensten dan gebeurt dit
tijdens de gewone diensturen en wordt hiervoor een kost
aangerekend van € 50 forfaitair per tussenkomst voor het
vervoer en € 25/uur/personeelslid.

• De uitgeleende materialen dienen na gebruik gereinigd te
worden.  Komen de materialen vuil terug; dan zal een kost
van € 25/uur/personeelslid worden aangerekend voor de
reiniging.

• Doorverhuren aan derden mag niet.
• Het gemeentebestuur kan niet aansprakelijk worden

gesteld voor eventuele ongevallen die uit het gebruik van
deze materialen voortvloeien.

Het volledige uitleenreglement vind je terug op
www.kampenhout.be of kan worden aangevraagd bij de
gemeentelijke sportdienst, Zeypestraat 26, S 016/65 99 75
of mailto: sport@kampenhout.be
De verdere praktische afhandeling (afhaling, vervoer, …)
gebeurt door de loodsdiensten, Neerstraat 20.
Telefonisch te bereiken op 016/65 99 76 of
mailto: loods@kampenhout.be

Tevens onze gelukwensen
aan de ouders & pasgebore-
nen, de jonggehuwden en de
huwelijksjubilarissen die hun
namen liever niet wensten
gepubliceerd te zien.
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Belbus
Je kan nog steeds telefonisch je zitje reserveren op de Belbus
via het nummer 016/31 37 00.  Volgende zaken dien je door
te geven aan de operator:

• je naam, adres en telefoonnummer
• de datum van je verplaatsing
• het gewenste vertrek- en/of aankomstuur
• de juiste benaming van je op- en afstaphalte
• het aantal reizigers waarvoor je belt

De operator deelt je mee hoe laat je aan de halte moet zijn;
zorg dat je enkele minuten voordien ter plaatse bent.
Opgelet! Er is aan sommige haltes slechts één haltepaal aan-
gebracht aan één kant van de weg.  De Belbus is geschikt voor
rolstoelgebruikers, doch er is slechts plaats voor één rolstoel-
gebruiker per rit.

VVV Beurs in Ons Tehuis Brabant
Op vrijdag 20 en zaterdag 21 januari 2006 gaat in de lokalen
van OTB de eerste VVV beurs door.   Geen toeristisch informa-
tieweekend, zoals de naam zou kunnen laten vermoeden,
maar wel een overzicht van deelnemende organisaties met
een aanbod op het vlak van vakantie, vorming en vrije tijd voor
personen met een (mentale) handicap.
Deze beurs biedt een overzicht van zoveel mogelijk organisa-
ties die in het werkveld rond dit brede thema vakantie, vor-
ming en vrije tijd bezig zijn.   Het is de bedoeling om zoveel
mogelijk personen met een handicap die in de regio wonen
of in een andere voorziening verblijven te bereiken.
Exacte openingstijden zijn op dit ogenblik nog niet gekend.
Voor meer informatie kan je telefonisch contact opnemen: 
016/65 91 10 of via mail: markv@onstehuisbrabant.be

Wandeltijd
Onze gemeente heeft verschillende bewegwijzerde wandel-
routes.    
De komende herfst- en winterdagen nodigen uit om deze te
verkennen.  De brochures van deze wandelwegen kan je
bekomen op het gemeentehuis, toeristische dienst of in het
toeristisch infokantoor bij het Witloofmuseum.

Afschaffing stempelcontrole
Vanaf 15.12.2005 wordt de stempelcontrole afgeschaft.
Indien je werkloosheid werd onderbroken gedurende min-
stens 28 opeenvolgende dagen, moet je een nieuwe
uitkeringsaanvraag indienen via je uitbetalingsinstelling en je
opnieuw inschrijven als werkzoekende bij de gewestelijke
arbeidsbemiddelingdienst.
Werd je werkloosheid onderbroken gedurende minder dan
28 dagen, moet je geen formaliteiten vervullen.  Je moet wel
in het bezit blijven van je controlekaart, deze invullen volgens
de instructies en deze op het einde van de maand indienen
bij je uitbetalingsinstelling.

Taalgebruik in het gemeentehuis
Kampenhout ligt in het Nederlands taalgebied.
Ingevolge de taalwetgeving en een recente omzendbrief
wordt duidelijk gesteld dat Nederlands de bestuurstaal is.   
Het Nederlands is dus de enige taal die mag en zal worden
gebruikt (zowel mondeling als schriftelijk) voor wat betreft
de gemeente- en OCMW-diensten.

Zitting 23 juni 2005
Voorontwerp ruimtelijk structuurplan
Het gemeentebestuur tekende de eerste krijtlijnen van het
gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS) uit.  Dat is een plan
dat de bakens zet voor de verdere ruimtelijke ordening in de
toekomst.  Het formuleert in grote lijnen een algemene ziens-
wijze op het gebruik van de ruimte voor ondermeer wonen,
werken, handel, landbouw, natuur, recreatie en verkeer.

Financiële aangelegenheden
A. Goedkeuringen
• De Provincie Vlaams-Brabant verleende definitieve goedkeu-

ring aan de jaarrekening 2003 van het OCMW en het verslag
van de externe auditcommissie.

• De jaarrekening 2004 en jaarverslag van het OCMW werden
goedgekeurd door de gemeenteraad.

B. Financieringen
• De gemeenteraad besliste de begrote werken buitengewo-

ne dienst 2005 waarvan de financiering wordt verzekerd
door leningen en subsidies voorlopig te financieren met
eigen middelen voor zover deze beschikbaar zijn.

- De opdracht voor het aangaan van leningen dienstjaar 2005,
wordt gegund d.m.v. onderhandelingsprocedures zonder
bekendmaking via herhalingsopdracht.  Deze gunningswijze
is interessant omdat er geen tijdverlies is wanneer het
bestuur nieuwe leningen wil aangaan en interessante finan-
ciële voorwaarden kunnen worden bedongen.

C. De gemeenteraad neemt kennis van het PV van kasnazicht
per 31 maart 2005.

Personeelsaangelegenheden
• Het arbeids- en prikklokreglement werden aangepast met

bepalingen inzake buitengewone compensaties voor het
gemeentepersoneel.

• Het administratief statuut werd herwerkt met clausules aan-
gaande moederschapverlof enerzijds en verlof voor medi-
sche bijstand anderzijds.

Blussen kost geld
• Vermits in Kampenhout geen eigen brandweerdienst is, is de

gemeente aangesloten bij het gewestelijk groepscentrum
voor de hulpverlening van de brandweerdiensten.   De finan-
ciële bijdrage voor het dienstjaar 2003 werd vastgesteld op
€ 208.190,41.

• Vanaf 1 juli 2005 worden de deelgemeenten Kampenhout

en Buken beschermd door de brandweer van de hulpverle-
ningszone Leuven.  Kampenhout zal op basis van een goed-
gekeurd retributiereglement een financiële bijdrage leveren
voor sommige prestaties. 

Speelterreinen Berg & Buken
Het gemeentebestuur zal speelterreinen oprichten te Buken
(St. Antoniusstraat) en te Berg (achter pastorij).  De procedure
voor het leveren en plaatsen van verschillende speeltuigen zijn-
de: 1 lage toren, 1 toren met glijbaan, 1 wip, 1 torencombinatie
en 1 schommel, wordt, conform de wetgeving op overheids-
opdrachten opgestart.  De uitgave wordt geraamd op € 12.500.

Fruitactie
Het gemeentebestuur zal de fruitactie gedurende het school-
jaar 2005-2006, onder dezelfde vorm als de lopende campag-
ne verderzetten; met als hoofdverdeelpunt alle scholen.

• kleuters: 1x/maand gratis een stuk seizoensfruit aanbieden;
• kinderen lagere school : 1x/week een stuk seizoensfruit mits

een ouderbijdrage/kostprijs.  
De kosten van het kleuterfruit worden voor alle scholen inte-
graal gedragen door het gemeentebestuur.  

Ondergronds brengen openbare verlichting en verplaat-
sen leiding tv-distributie Aarschotsebaan, Bos-, Stok- en
Schransstraat
In de Aarschotsebaan, Bos-, Stok- en Schransstraat wordt de
openbare verlichting ondergronds gebracht (geraamde kostprijs
€ 126.530,49 incl. btw), tevens worden de leidingen van de
TV-distributie verplaatst.  Dit totaalpakket openbare werken
wordt geraamd op € 84.611,20 (incl. btw); de kosten hieraan
verbonden worden deels betaald via het renovatiefonds en
deels via reeds op de begroting 2005 voorziene kredieten.
Beide werken worden onderhands gegund.

Oprichting kunstwerk op rotonde Kampenhout-Sas /
Industriestraat
Ter verfraaiing van de rotonde op het kruispunt
Haachtsesteenweg-Industriestraat zal een kunstwerk worden
opgericht.  Met brouwerij Haacht werd een overeenkomst afge-
sloten waardoor deze laatste er een brouwketel zal oprichten.

Verbeteringswerken in Wildersedreef
In de Wildersedreef wordt overgegaan tot het herkasseien van
de straat en de aanleg van voetpaden.  De kosten worden
geraamd op € 598.061,46 (incl. btw); een openbare aanbe-
steding zal worden uitgeschreven.

Keizersfeesten:
gastgezinnen gezocht
Naar aanleiding van haar 1ste Keizer sinds 465 jaar richt de
St. Sebastiaansgilde grote Keizersfeesten in op 8, 9 en 10
september 2006.    
Aangezien er internationale folklore- en volksdansgroepen te
gast zijn, is de Gilde op zoek naar gastgezinnen om deze
buitenlandse gasten te kunnen opvangen.  Gezinnen die
zich geroepen voelen, kunnen op het volgende telefoon-
nummer terecht: 016/65 71 60 of kunnen de leden van de
Gilde aanspreken.

?
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Onderwijs
De gemeente verzekert leerlingenvervoer voor het gemeentelijk
onderwijs en heeft daarvoor twee kleine schoolbussen.  Aan
één schoolbus moeten grote herstellingen worden uitgevoerd,
die gelet op de ouderdom en de toestand waarin het voertuig
zich bevindt niet meer verantwoord zijn. Daarom investeert de
gemeente in de aankoop van een andere tweedehands auto-
bus. Het lastenboek en de te volgen procedure, in het kader van
de wetgeving op overheidsopdrachten, werd goedgekeurd.

Bestendiging gemeentelijk standpunt m.b.t. de luchtha-
venproblematiek
Ingevolge het regeerakkoord van 10 juli 2003 m.b.t. de geluids-
hinder van vliegtuigen wordt een evenwichtige spreiding van de
nachtvluchten vooropgesteld.
Inmiddels werden reeds tal van spreidingsplannen uitgewerkt,
waarbij het ene al op meer of minder kritiek stuitte dan het
andere.   De gemeente Kampenhout heeft zich steeds genuan-
ceerd opgesteld tegenover de luchthavenproblematiek aange-
zien zij ten volle beseft wat de sociaal-economische impact is
van de luchthaven voor de tewerkstelling.   Niettemin wil zij de
rechten van haar inwoners vrijwaren en de nodige tegendruk
bieden aan de hogere overheid ten einde te vermijden dat deze
de weg van de minste weerstand blijft kiezen, waardoor de
Noord-Oostrand steeds meer wordt belast.
Daarom bevestigt zij haar motie van 13 november 2003 en
wordt het gemeentelijk standpunt als volgt vastgesteld:

• De gemeente Kampenhout erkent het belang van de lucht-
haven voor de regio en beseft wat de sociaal-economische
impact is van de luchthaven voor de tewerkstelling van haar
inwoners.  Een verdere exploitatie mag echter het econo-
misch-ecologisch evenwicht niet verstoren of in gedrang
brengen.

• De gemeente Kampenhout, geconfronteerd met de gemel-
de luchthavenproblematiek, wenst te vermijden dat de
Noord-Oostrand steeds meer wordt belast met de nadelige
effecten van het gewijzigde spreidingsplan.

• De gemeente Kampenhout, wenst de nodige tegendruk te
bieden aan de hogere overheid teneinde te vermijden dat
deze de weg van de minste weerstand blijft kiezen waardoor
de Noord-Oostrand steeds meer wordt belast teneinde het
labiele evenwicht rond de luchthavenproblematiek in stand
te houden.

• Het huidige spreidingsplan is nadelig voor de gemeente
omdat o.a. het grondlawaai niet in rekening wordt gebracht
om de geluidshinder te berekenen.

• Omdat billijk spreiden van de hinder tot op heden niet
gerealiseerd kan worden (zie grondlawaai) door gespreid
baangebruik, pleit de gemeente Kampenhout voor de
terugkeer naar de situatie van vóór 1999 met een logisch
en historisch gegroeid en aanvaard baangebruik met sprei-
ding in de lucht.

• De exploitatie van de luchthaven dient ruimtelijk beperkt te
blijven zoals deze is vastgelegd in de gewestplannen en
ruimtelijke structuurplannen.

• De totale geluidsdruk op de inwoners van de gemeente
dient te worden omlaag gebracht.

• Een structurele oplossing voor de vergoeding van de 
schade tengevolge van vliegtuigen die een afwijkende aan-
vlieg- en opstijgroute/hoogte gebruiken, dient te worden
uitgewerkt waarbij correcte vliegroutes kunnen worden
afgedwongen door een efficiënt boetesysteem. BIAC dient
hiervoor haar verantwoordelijkheid te nemen en haar aan-
sprakelijkheid erkennen.

Zitting 8 september 2005
Wijziging in gemeenteraad
CD&V-gemeenteraadslid Inge Schoevaerts bood -wegens
professionele redenen- haar ontslag aan met ingang van
1 september 2005.  Wij danken Inge voor haar constructieve
inzet.   In dezelfde zitting werd Daniël Vanderbeken aangewe-
zen als opvolger.  
De overige mandaten worden ingevuld als volgt:

• Afgevaardigde sectorcomité PBE: Johnny Aerts CD&V
• Afgevaardigde algemene vergadering Providentia:

Greet Willems CD&V
• Afgevaardigde algemene vergadering Brabantse huisves-

tingsmaatschappij: Greet Willems CD&V
• Afgevaardigde algemene vergadering Dymka:

Greet Willems CD&V
• Politieke vertegenwoordiging algemene vergadering

muziekschool: Stefaan Peremans CD&V
• Vervangend afgevaardigde GROS: Walter Merckx CD&V.

Vaststelling kosten voorpost brandweer Haacht
De deelgemeenten Kampenhout en Buken doen vanaf 1 juli
2005 beroep op de dienstverlening van de voorpost
brandweer Haacht.  Op die manier is een snelle en doeltref-
fende interventie mogelijk.   Hier is uiteraard een kostenplaat-
je aan verbonden.  De gemeenteraad bekrachtigt het besluit
van de provinciegouverneur inzake afrekeningsprocedure
brand-weerkost.
Kampenhout moet zowel bijdragen in de kosten van de
zogenaamde Z-korpsen (voor deelgemeenten Nederokker-
zeel en Berg, die beschermd blijven door de Vilvoordse
brandweer) alsook in de kosten voor het Y-korps Leuven
voor wat betreft Kampenhout en Buken.  De berekening
gebeurt op basis van het kadastraal inkomen en bevolkings-
cijfers van de aangesloten gemeenten. (zie ook in pg. 7)

Jaarverslag
Vooraleer de gemeentebegroting kan worden vastgesteld, is
men verplicht jaarlijks verslag uit te brengen over de toestand
van het bestuur van de gemeente en heeft betrekking op
vorig dienstjaar.  Dit is het zogenaamde jaarverslag.  Het wordt
opgesplitst in twee delen m.n. algemene en functionele
informatie.
De gemeenteraad nam kennis van het jaarverslag 2004 zoals
opgesteld door de informatiedienst. 
De integrale tekst van het jaarverslag 2004 kan worden nage-
lezen op www.kampenhout.be.

Tarieven studietoezicht in gemeentescholen
Het tarief voor het studietoezicht in de gemeentescholen
wordt met ingang van 1 september 2005 vastgesteld als
volgt:

• per kind: € 0,5/aangevangen half uur
• vrijstelling van het tarief vanaf het derde kind van éénzelf-

de gezin.

Straatnaamwijziging gedeelte Oude Haegestraat 
De huidige Oude Haegestraat wordt gedeeltelijk gewijzigd als
volgt:

• gedeelte tussen Stokstraat & Leuvensesteenweg wordt
Twee Lindenstraat;

• gedeelte tussen Leibeek & de Oude Haegestraat wordt
Stokstraat.

Een hernummering van de Stokstraat volgt daarbij aanslui-
tend.

Bulsomstraat krijgt fietspad
In de Bulsomstraat (gedeelte Perksesteenweg tot Haacht-
sesteenweg) wordt een aanliggend fietspad voorzien.
In een eerste fase zal een heraanleg van de rijwegverharding,
greppels en afwatering worden gerealiseerd - kostenraming:
€ 304.994,42 (incl. BTW).
Vervolgens zal de eigenlijke aanleg van het fietspad in beton
worden uitgevoerd.   Hiervoor worden de kosten geraamd op
€ 195.789,50 (incl. BTW), waarvoor nog subsidies zullen
worden aangevraagd.  Deze werken kunnen wel pas worden
opgestart na goedkeuring van een nog op te maken rooi- en
onteigeningsplan.

Kerk Relst
Het ontwerpdossier evenals het veiligheids- en gezondheids-
plan voor de herstellingswerken aan de Sint-Jozefskerk te
Relst werd goedgekeurd.  Geraamde kostprijs: € 625.906,49
(incl. BTW).

Vaststellen ontwerp Gemeentelijk Milieubeleidsplan
Kampenhout
De gemeenteraad nam kennis van het ontwerp
Milieubeleidsplan Kampenhout en stelde het vast.  Na de
beëindiging van het openbaar onderzoek, het verwerken van
de opmerkingen en het opmaken van een overwegingsdocu-
ment dient het MBP-Kampenhout ter goedkeuring worden
voorgedragen op de gemeenteraad van december 2005.
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Zitting 13 oktober 2005
Kampenhout investeert in automatica
A. Uitbreiding gemeentelijk computernetwerk

Momenteel beschikt het gemeentehuis, de andere locaties
en het OCMW over aparte netwerken, enkel gebruikt voor
data en op enkele uitzonderingen na niet gekoppeld.
Verder zijn er verschillende telefonienetwerken in gebruik
(sommige diensten gekoppeld aan een centrale, andere
met aparte telefoonlijnen.
Het gemeentebestuur heeft nu de intentie om al die ver-
schillende diensten draadloos te verbinden met het admini-
stratief centrum, met de kerk als centraal relaispunt, zodat
niet alleen data maar ook telefonie er over zullen worden
verstuurd.   Het betreft volgende locaties: gemeentehuis,
sporthal Kampenhout, Witloofmuseum, De Toverberg & Het
Klimtouw, bibliotheek, loods, OCMW en kinderkribbe.
Het desbetreffend bestek, met kostenraming € 56.870,00,
werd goedgekeurd. 

B. Tevens verklaart de gemeenteraad zich akkoord met het
principe over te gaan tot aankoop van 4 krachtige pc’s ten
behoeve van de openbare bibliotheek.  De huidige toe-
stellen zijn aan vervanging toe (reeds 10 jaar in gebruik) en
bezitten onvoldoende processorkracht en geheugen om de
nodige opdrachten te verwerken.    
Investering in nieuw informaticamateriaal was reeds voor-
zien in het goedgekeurde actieplan 2005 en beleidsplan
voor de openbare bibliotheek.
Het geraamde aankoopbedrag van € 5.400,00 werd inge-
schreven in de begroting 2005.  Het desbetreffend bestek
werd goedgekeurd.

Gemeenteraad spreekt zich uit over financiële aangele-
genheden
A. Bestemmingswijziging ongebruikte saldi van leningen.

Volgende ongebruikte saldi van leningen worden aange-
wend voor betaling van buitengewone uitgaven die niet
gedekt zijn door leningen:
Rioleringswerken Stationsstraat € 20.709,88
Werken Peperstraat, Driesstraat € 52.408,55
Werken Ter Bronnenlaan € 383,86

B. Begrotingswijziging  
De gemeenteraad verleent goedkeuring aan 
a) de voorgestelde begrotingswijziging in de gewone 

dienst, welke sluit met in:
ontvangsten: € 10.306.429,91
uitgaven: € 10.592.986,88 
Saldo dienstjaar: € -   286.556,97 
Geraamd algemeen begrotingsresultaat:

+ € 4.895.094,49

b) de voorgestelde begrotingswijziging in de buitengewone
dienst, welke sluit met in:
ontvangsten: €   11.658.708,02
uitgaven: € 9.055.938,73 
Saldo dienstjaar: € 2.602.769,29
Geraamd algemeen begrotingsresultaat: € 32.219,46

C. Kennisname kasnazicht
De gemeenteraad neemt kennis van het proces-verbaal van
kasnazicht van de gemeente per 30 juni 2005.

D. Vaststelling lonen/vergoeding
• De lonen van de leerkrachten verbonden aan de gemeente-

lijke muziekschool worden vastgesteld aan een uurtarief.
• De gemeenteraad stelt de tarieven voor de naschoolse

studie in het gemeentelijk onderwijs vast.  Alzo kunnen
fiscale attesten worden afgeleverd aan de ouders die van die
service gebruik maken.

Overeenkomst voor verwerking huishoudelijk restafval
en grof vuil
De gemeenteraad machtigt intercommunale Interza voor de
ondertekening van een overeenkomst met Haviland voor de
verwerking van het huishoudelijk restafval en het grof vuil voor
de periode 2005-2008.

Het gemeentebestuur op haar beurt verleent goedkeuring aan
de borgstellingsakte waarborgverbintenis voor de lening voor
de aankoop van verbrandingsrechten.  Deze verbrandingsrech-
ten dient Haviland aan te kopen ter verwerking van een voor-
lopig geraamde hoeveelheid restafval en grof vuil (op basis van
de afvalcijfers 2004) en vergen een zware investering.

Het gaat om een maximum krediet van € 30.397.669, waarbj
het Kampenhouts aandeel max. € 353.252 bedraagt, bedrag
waarvoor de gemeente zich nu borg stelt.

Infrastructuurwerken Kerkwegel
Het OCMW van Mechelen zal gronden in de Kerkwegel verka-
velen.  Dit heeft consequenties inzake wegenis- en riolerings-
werken alsook aanleg nutsvoorzieningen.  De gemeenteraad
gaat akkoord met de voorgelegde ontwerpen.   De kosten voor
de uitrustingswerken van de wegenis zijn ten laste van de ver-
kavelaar die er zich toe dient te verbinden twee jaar na de
voorlopige oplevering, gratis een oppervlakte van ± 1.362 m2

af te staan aan de gemeente.
De werken moeten tevens uitgevoerd en voorlopig opgeleverd
zijn alvorens het eerste lot van de verkaveling wordt verkocht.

F. Wouterslaan / F. Verstraetenlaan
In de Frederik Wouterslaan en de Ferdinand Verstraetenlaan
worden het laagspanningsnet en de openbare verlichting
ondergronds gebracht.  Kostenraming € 49.103,71 (incl. btw).

Wijziging statuten muziekschool
De gemeenteraad keurde de gewijzigde statuten van de
Kampenhoutse muziekschool goed.   De integrale teksten vind
je terug via www.kampenhout.be.

Punten oppositie
NV.A-fractie:

"Wanneer komt de uitvoering van het onderbreken van de
Votvinkenstraat voor het doorgaand verkeer zoals vermeldt
in het verslag van de verkeerscommissie?"

Groen-fractie:
- "Wat zijn de gevolgen voor Kampenhout en meer bepaald

deelgemeente Nederokkerzeel indien de plannen voor de
verlenging van de landingsbaan 25L worden uitgevoerd?

- Wanneer en hoe zal het bestuur de bewoners van de
gemeente inlichten over de gevolgen van het spreidings-
plan en de gevolgen van een mogelijke uitbreiding van de
landingsbaan 25L?

- Welk standpunt werd door het bestuur ingenomen betref-
fende de plannen om de landingsbaan 25L te verlengen?

- Is er een overleg met naburige gemeenten om gezamenlijk
een initiatief te nemen inzake de bestaande geluidsoverlast
als gevolg van het spreidingsplan?   Zo ja, wat is daarvan het
resultaat?

- Is er een overleg en een gemeenschappelijke actie met
naburige gemeenten (waaronder Steenokkerzeel, Zemst,
Kortenberg) om zich te verzetten tegen de mogelijke ver-
lenging van de landingsbaan 25L?"

Opening skatepark
Op zaterdag 29 oktober vond de officiële opening plaats
van het gemeentelijk skatepark, achter de sporthal Zeypestraat
en dit in het bijzijn van de kinderburgemeester en de
kinderschepen.

Enkele professionele skaters wijdden het park in terwijl de
Kampenhoutse groep Nekst voor een muzikale noot zorgde.
De volgende toestellen kan je er uitproberen: 1/4 pipe, flat-
bank, slide bar, olliebox en funbox.

OPGELET !
Indien het zou sneeuwen tijdens de komende
winter, hou er dan rekening mee dat je je stoep
sneeuwvrij dient te houden!

Fiscale aftrekbaarheid voor
jeugdwerkinitiatieven
Ouders kunnen de kosten voor opvang van hun kinderen
jonger dan 12 jaar inbrengen als vermindering van hun
belastbaar inkomen.  Vanaf dit jaar is kinderopvang door
scholen eveneens aftrekbaar.   De gemaakte kosten moe-
ten worden gestaafd door officiële attesten, af te leveren
door diegene of die instantie die de kinderopvang verzorgt.
Voor meer informatie kan je terecht bij:
Gerda Van Roelen,  S 02/553 41 41
@: gerda.vanroelen@wvc.vlaanderen.be
De Kampenhoutse jeugddienst:
Nathalie Cleynhens,  S 016/65 99 58
@: jeugd@kampenhout.be
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INSCHRIJVING KERSTVAKANTIE 2005

Mijn zoon/dochter: ………….……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Geboortedatum: …………………………………………………………………………………………………    S : …………………………………………………………………………………………………………………

Adres: ……………………………………………………………………………………………………………………    gsm: …………………………………………………………………………………………………………………

1910  Kampenhout

Gaat naar school te:
Het Klimtouw
De Toverberg
‘t Okkerzeeltje
VGSK Kampenhout
Parkschool Relst
Gemeenschapsschool "Ter Bronnen"
Gemeenschapsschool Buken

Handtekening van de ouder(s) of van de persoon die instaat voor de opvoe-
ding van het kind:
Verklaren zich eveneens akkoord met het huishoudelijk reglement.

……………………………………… ………………………………………

Naam + Voornaam Naam + Voornaam

Kerstvakantie 2005

Be.oke zal ook in de Kerstvakantie weer zijn beste beentje voorzet-
ten om er voor jullie een spetterende week van te maken! 

Wanneer?
Wij vangen jullie op van 7.30 u tot 18u van dinsdag 27 december
2005 tot en met vrijdag 6 januari 2006.

Nog even samengevat:
Wie ? Max. 50 kinderen van 2,5 tot 12 jaar die in Kampenhout
wonen.

Waar ? School-/sportcomplex Berg (Gemeentewegel 1)

Wanneer ?
Week 1: dinsdag 27 december tot en met vrijdag 30 december
Week 2: maandag 2 januari tot en met vrijdag 6 januari 2006

Opvang van 7.30 u tot 18u, begeleide activiteiten van 8.30u tot
16u.

Neemt deel aan de activiteiten van Be Oké! Kampenhout op de vol-
gende data :

dinsdag 27 december voormiddag namiddag hele dag

woensdag 28 december voormiddag namiddag hele dag

donderdag 29 december voormiddag namiddag hele dag

vrijdag 30 december voormiddag namiddag hele dag

maandag 2 januari 2006 voormiddag namiddag hele dag

dinsdag 3 januari 2006 voormiddag namiddag hele dag

woensdag 4 januari 2006 voormiddag namiddag hele dag

donderdag 5 januari 2006 voormiddag namiddag hele dag

vrijdag 6 januari 2006 voormiddag namiddag hele dag
Mogelijk komt de pers langs of worden er foto’s genomen die later
gepubliceerd worden in de Gemeenteberichten.  
Wanneer u bezwaar hebt tegen het publiceren van foto’s waar uw
kind op staat, gelieve dan hieronder uw handtekening te plaatsen.

……………………………………… ………………………………………

&

OPGELET! Inschrijven is verplicht en pas officieel na betaling.

Kostprijs ?
Oudste kind: 3,5 €/ halve dag of 7 €/ dag
Tweede kind: 2,5 €/ halve dag of 5 €/ dag
Derde kind: 1,5 €/ halve dag of 3 €/dag
In deze prijs zit 1 drankje per kind per halve dag inbegrepen!

Inschrijven ?
Vanaf 6 december kan je je inschrijven via het bijgevoegd
inschrijvingsformulier, inschrijven kan enkel en alleen op de jeugd-
dienst (sporthal Kampenhout, Zeypestraat  26, Kampenhout) of
via de website: www.kampenhout.be/jeugd

Om organisatorische redenen stoppen de inschrijvingen op
20 december 2005.

Betaling ?
Na de inschrijving ontvangt u een factuur.

Selectieve inzameling oude en
vervallen geneesmiddelen
Oude en vervallen geneesmiddelen kunnen een bedreiging
vormen voor de gezondheid en het leefmilieu.   Daarom moe-
ten ze op een verantwoorde en veilige manier worden inge-
zameld en vernietigd.
Sinds 15 jaar kan je je oude en vervallen geneesmiddelen uit
je huisapotheek kosteloos terugbrengen naar de apotheker,
weliswaar ontdaan van hun buitenverpakking en bijsluiter.
Indien je twijfelt of een geneesmiddel nog bruikbaar is, breng
je het met verpakking en al naar de apotheker.  Die kan je zeg-
gen tegen welke kwalen het geneesmiddel eventueel nog
bruikbaar is.  Zo vermijd je de aankoop van een nieuw
geneesmiddel én zorg je voor minder te verwijderen genees-
middelenafval.   
Oude en vervallen geneesmiddelen die je niet meer kan
gebruiken, worden door de apotheek in speciale dozen met
een kunststof binnenzak verpakt.  De kartonnen verpakking en
bijsluiter voeg je zelf natuurlijk bij het papier- en kartonafval.
De groothandelaar komt de dozen ophalen en vervoert ze
naar een vergunde verbrandingsinstallatie.   De geneesmidde-
lenindustrie betaalt de kosten voor de verbranding.
Hieronder volgt een opsomming van wat wel en wat niet naar
de apotheker moet worden gebracht:

WEL
- niet opgebruikte pillen, zetpillen en capsules

(mogen nog in doordrukverpakking zitten)
- restjes zalf in tube
- restanten van siropen en vloeibare geneesmiddelen (neus-

en oordruppels) in hun flessen
- restanten van sprays en aërosolflacons.

(ontdaan van buitenverpakking en bijsluiters)

NIET
- lege glazen flesjes (= glasafval)
- lege kartonnen doosjes en bijsluiters

(= papier- en kartonafval)
- lege kunststofverpakkingen
- resten van tandpasta, shampoo, badschuim, zeep
- cosmetica en verzorgingsproducten
- bestrijdingsmiddelen, onkruidverdelgers, kunstmeststoffen

en chemicaliën

- zelfgebruikte injectienaalden (= klein gevaarlijk afval)
- lege doordrukverpakkingen
- verbanden, kompressen, pleisters, watten, doekjes, …
- incontinentiemateriaal en luiers
- teststrookjes en strips
- dieet- en babyvoeding
- vitaminebereidingen en kruidenproducten (= restafval)
De apothekers, de groothandelaars in geneesmiddelen, de
geneesmiddelenindustrie en OVAM danken u voor uw bereid-
willige medewerking bij de bescherming van uw gezondheid
en het leefmilieu.

Selectieve inzameling gasflessen
Voor het milieu en uw veiligheid is het belangrijk om een gas-
fles correct in te leveren.

- Als je weet waar de gasfles werd gekocht; lever dan de fles
in bij hetzelfde verkooppunt.

- Indien je niet weet wat de afkomst is van de gasfles, kijk dan
naar het merk op de gasfles, en lever de gasfles in bij een
gasflessenverdeler die dit merk aanbiedt.

- Weet je niet van welk merk de gasfles is of waar je de gas-
fles kan inleveren:
- raadpleeg de lijst bij de parkwachter in het container

park, of raadpleeg de lijst op www.febupro.be
- of neem contact op met FeBuPro op het nummer 

02/581 09 34
Gas is geen gevaarlijk product als het op een juiste manier
wordt gebruikt.  Voorzichtig omgaan met gas blijft wel steeds
de boodschap.  Hieronder vind je enkele veiligheidstips voor
zowel volle als lege gasflessen:

- Stal geen gasflessen in een kelder, noch in de buurt van
een kelderraam of afvoer want propaan en butaan zijn
zwaarder dan lucht.

- Zet gasflessen steeds rechtop in een goed verluchte
omgeving.

- Draai de kraan van een ongebruikte fles (vol of leeg)
altijd dicht.

OPGELET !OPGELET !
Sluikstorten in onze gemeente wordt beboet.
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Energieprestatieregelgeving
Alle gebouwen met bouwaanvraag vanaf 1 januari 2006
zullen een bepaald niveau van isolatie en energieprestatie
(isolatie, verwarmingsinstallatie, ventilatie, zonne-energie, …)
moeten behalen.  In een nieuwbouwwoning zal ook een
minimale en gecontroleerde ventilatie nodig zijn.
Tot 1 januari 2006 is de huidige isolatieregeling van kracht.

Je vindt hierover meer informatie terug via www.energiespa-
ren.be en www.energiesparen.be/energieprestatie.

Ivegmobiel
Sinds 1 juli heeft IVEG één algemeen nummer waarop je met
al je vragen en meldingen terechtkan, op werkdagen van
8u30 tot 16u30.  Er is een nieuwe telefooncentrale in gebruik
genomen opdat je sneller bij de juiste medewerker terecht-
komt; het nieuwe nummer is 03/820 06 00.

Opgelet!  Om een storing buiten de kantooruren te melden,
neem je contact op met het nummer: 03/820 05 00; dit
nummer is 24u op 24 bereikbaar.

Tevens werd een mobiel kantoor ingericht.   Elke 1ste en 3de

dinsdagnamiddag van de maand zal deze servicebus te vin-
den zijn op het marktplein van Kampenhout tussen 13u30 en
16u, teneinde de Kampenhoutse inwoners van dienst te kun-
nen zijn.

Afvalzakhouders
Zwerfvuil is terecht een bron van ergernis van vele inwoners.
Wie een straatfeest of evenement organiseert, schenkt hier
dus best extra aandacht aan.

Organisatoren van straatfeesten en evenementen kunnen
daarom bij afvalintercommunale INTERZA gratis afvalzakhou-
ders bekomen.   Organisatoren voorzien deze afvalzakhouders
van witte restafvalzakken en plaatsen de houders over het
straatparcours.   

Aan het ontlenen van afvalzakhouders zijn geen kosten ver-
bonden.  Er wordt enkel een garantie van € 100 gevraagd.
Afhalen en terugbrengen bij INTERZA gebeurt door de organi-
sator zelf.

Om zeker te zijn dat de afvalzakhouders niet reeds voor een
ander evenement zijn uitgeleend, bel je best vooraf eens naar
INTERZA, S 02/721 07 31 of mailto: info@interza.be.

Kampenhout heeft vastgesteld dat je jouw verwarmingsfac-
tuur niet kan betalen.

als je jouw woning verwarmt met één van volgen-
de brandstoffen:

Huisbrandolie in bulk, huisbrandolie aan de pomp, verwar-
mingspetroleum(*), bulkpropaangas voor elke levering
tussen 1 september 2005 en 30 april 2006.
Niet voor: aardgas via aansluiting op het stadsdistributie-
net, propaan- en butaangas in gasflessen.

als de prijs die op jouw factuur (btw inbegrepen)
staat, gelijk is aan of hoger is dan:

€ 0,4000 per liter.

en als je de aanvraagdatum respecteert:
Een aanvraag voor een verwarmingstoelage moet gebeu-
ren binnen de zestig dagen na levering van de brandstof.

Dan heb je recht op de verwarmingstoelage
Het bedrag van de toelage is afhankelijk van de aard van
de brandstof en van de gefactureerde prijs per liter.  Dit
bedrag kan schommelen tussen € 0,03 en € 0,13 per liter.
De verwarmingstoelage is beperkt tot 1500 liter per winter
en per gezin dat in dezelfde woonst blijft.

Waar en wanneer aanvragen?

OCMW Kampenhout, Dorpsstraat 9
Alléén op speciale zitdagen:

maandag 21.11.2005 van 13 tot 16u
dinsdag 13.12.2005 van 13 tot 18u30
donderdag 19.01.2006 van 13 tot 16u
dinsdag 14.02.2006 van 13 tot 18u30
vrijdag 17.03.2006 van 13 tot 16u
dinsdag 18.04.2006 van 13 tot 18u30
woensdag 17.05.2006 van 13 tot 16u

Meebrengen
Categorie 1, 2 en 3:

identiteitskaart
SIS-kaart en een recent klevertje van de mutualiteit
Samenstelling gezin: document af te halen op de bevol-
kingsdienst (gemeentehuis)
Factuur van levering (*)

Categorie 1 en 2:
Inkomstenbewijzen (van alle gezinsleden)
• laatste aanslagbiljet personenbelasting

AJ 2004 – INK 2003
• laatste loonfiche, attest sociale uitkering
• recent rekeninguittreksel met inkomstbewijs
Kadastraal inkomen:
• laatste aanslagbiljet onroerende voorheffing

Categorie 3:
• Collectieve schuldenregeling: beschikking van toelaat

baarheid en verzoekschrift (met overzicht vaste kosten)
• Schuldbemiddeling: attest van schuldbemiddeling met

verklaring dat verwarmingsfactuur niet betaald kan
worden.

(*) Indien je in een gebouw met meerdere appartementen
woont, vraag je een kopie van de factuur en een attest
met vermelding van het aantal appartementen waar de
factuur betrekking op heeft, aan de eigenaar of
beheerder van het gebouw.

Recht op een verwarmingstoelage
Je hebt recht op een verwarmingstoelage als je tot
één van de volgende categorieën behoort:

Categorie 1.
Jij of een lid van je gezin heeft recht op een verhoogde
tegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering.
Je ontvangt deze tegemoetkoming als:
• WIGWE (weduwe/weduwnaar, invalide, gepensioneer-

de, wees)
• Kind met een handicap met een verhoogde kinder-

bijslag
• Langdurig werkloze (+ 1 jaar), ouder dan 50 jaar
• Rechthebbende op een inkomensgarantie voor ouderen

(IGO, GIB)
• Rechthebbende op een uitkering voor gehandicapten
• Leefloongerechtigde
• Rechthebbende op een financiële maatschappelijke

hulp equivalent aan het leefloon.
En het jaarlijks bruto belastbaar inkomen van jouw huishou-
den mag niet hoger liggen dan € 13.246,34, verhoogd met
€ 2.452,25 per persoon ten laste:
• bruto-inkomen van alle gezinsleden telt mee
• persoon ten laste ben je als je netto-jaarinkomen

kleiner is dan € 2.540 (gezinsbijslag en onderhouds-
geld voor de kinderen niet meegeteld) en als je
onder hetzelfde dak woont als de aanvrager.

Categorie 2.
Jouw gezin beschikt over een laag inkomen: het jaarlijks
bruto belastbaar inkomen van jouw huishouden mag niet
hoger liggen dan € 13.246,34, verhoogd met € 2.452,25
per persoon ten laste.
• bruto-inkomen van alle gezinsleden telt mee
• kadastraal inkomen van alle onroerende goederen 

(behalve de gezinswoning) telt mee
• persoon ten laste ben je als je netto-jaarinkomen kleiner

is dan € 2.540 (gezinsbijslag en onderhoudsgeld voor
de kinderen niet meegeteld) en als je onder hetzelfde 
dak woont als de aanvrager.

Categorie 3.
Jij of een lid van je gezin heeft een dossier collectieve schul-
denregeling of een dossier schuldbemiddeling en OCMW

Toelage vervoerskosten
Ter ondersteuning van de thuisverzorgenden biedt een dag-
verzorgingscentrum de mogelijkheid om ouderen gedurende
enkele uren per dag op te vangen. 
Voor zorgbehoevende inwoners van Kampenhout, die voor
dagopvang naar het Dagverzorgingscentrum Den Olm te
Bonheiden gaan, betaalt het OCMW een tussenkomst in de
vervoerskosten van € 6,25 per rit.

Meer info: Suzy Jaspers, maatschappelijk assistente
S 016/314 321



Gemeentescholen actief ...

Zoo:
Nederokkerzeel klas 3 en 4

Kriebelbeestjes 
onderzoeken: Berg klas 3

Gemeentewegel 2 & Bergstraat 15, 1910 Berg
www.detoverberg.be

Biststraat 13, 1910 Nederokkerzeel
www.het klimtouw.be

Plakken:
1ste kleuterklas Berg

In de gemeentescholen Het Klimtouw en De Toverberg wordt niet alleen
geleerd binnen de klasmuren maar gaan de leerlingen soms eens naar
buiten waar ook heel wat kan geleerd worden.

Instapdata voor kleuters
•  9 januari 2006 •  18 april 2006
•  1 februari 2006 •  29 mei 2006 
•  6 maart 2006 

Je kan altijd contact opnemen met de school om
vooraf even met je kindje te komen kennisma-
ken: S 016/65 69 33.
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WIS-terminal 
De Wis-terminal op het gemeentehuis zal vanaf 29 november
2005 door VDAB buiten gebruik zijn.  Via het internet kan je
wel steeds terecht op de VDAB-website (www.vdab.be) voor
vacatures of om je (opnieuw) in te schrijven als werkzoeken-
de.
Ook de RVA-website is een interessante plek: www.rva.be.
Gratis gebruik van internetpc’s is mogelijk, tijdens de gewone
openingsuren:

• in de openbare bibliotheek, Tritsstraat 5
S 016/65 99 79

• in het postkantoor, F. Wouterslaan 32
S 016/65 50 80

• of in het gemeentehuis.

10 jaar Huis van Mini
Het was een fijn weerzien.
Kinderen van toen en kinderen van nu.
Kinderen en ouders onderling en met het personeel.
Hopelijk zien we elkaar weer binnen 10 jaar ?

Verbouwingswerken
OCMW-gebouw
De OCMW-Raad besliste enige tijd geleden om de toegang tot
het administratief gebouw te verbeteren. De verbouwingswer-
ken van het administratief gebouw begonnen op 3 oktober
2005.  Gedurende de eerste maand wordt de zaal
afgebroken en worden de funderingen gegoten voor een
nieuwe polyvalente zaal.  Daarnaast wordt de zolderver-
dieping omgebouwd tot een vergaderzaal en krijgt het meer
dan 100 jaar oude gebouw een nieuw dak.
De werf werd ingericht op de 4 parkeerplaatsen rechtover het
gebouw (vanaf de parkeerplaats voor gehandicapten).
De ingang van het OCMW blijft onze huidige ingang maar zal
enkel toegankelijk zijn langs de steile helling.
Voor cliënten die zich moeilijk kunnen verplaatsen werd een
bel geplaatst beneden aan de helling langs de straatkant.

Maaltijden aan huis
Om nog beter aan de behoeften van onze bejaarden
tegemoet te komen, zal vanaf 1 januari 2006 de warme
maaltijd worden geleverd door traiteur Ronny uit Liedekerke.
Men kan dan ook op zaterdag en zondag een maaltijd aan
huis laten leveren.  Voor een volledige maaltijd betaalt éénie-
der de vaste prijs van € 5.
Contactpersoon voor vragen en/of bestellingen hieromtrent is
Suzy Jaspers, maatschappelijke assistente:  S 016/314 321.

Bloedinzamelingen Rode Kruis
Kampenhout
Door de werken aan de OCMW-gebouwen worden de
bloedinzamelingen voor 2006 gespreid over Relst en Berg.
Pas vanaf 2007 zullen er weer bloedinzamelingen doorgaan
in Kampenhout.   
De kalender 2006 ziet er dan als volgt uit:

• Berg
overdekte speelplaats gemeenteschool De Toverberg
telkens van 18u tot 20u30
woensdagen: 1 februari, 17 mei en 22 november
maandag 4 september

• Relst, park van Relst
telkens van 18u tot 20u30
woensdagen: 8 februari, 7 juni, 13 september en
29 november.

Nieuwe bloedgevers zijn altijd welkom!

Bijkomende inlichtingen bekom je op 016/316 115.

!



Sportweken zomer 2005
Ondanks het regenachtige Belgische weertje waren ook dit jaar
de sportweken een groot succes.
Net zoals vorige jaren was er een ruime waaier van sporten
voorzien zoals hockey, turnen, basketbal, netbal, bowling,
zwemmen, … en een uitstap naar de Nekker als afsluiter van
de week.
Hopelijk zien we jullie volgend jaar allemaal terug?
Tot dan!!

Scholenveldloop
Op dinsdag 27 september 2005 werd door de sportdienst van
de gemeente Kampenhout, i.s.m. de Stichting Vlaamse
Schoolsport, een scholenveldloop georganiseerd voor alle lage-
re scholen van Kampenhout.
Alle leerlingen werden met de bus naar de sporthal van
Kampenhout gebracht waar dan per leerjaar, in één reeks
jongens en één reeks meisjes, werd gestreden voor de medail-
les.   
In totaal namen 700 leerlingen deel aan deze sportieve
activiteit.
Allemaal proficiat voor jullie deelname en eventuele
medaille !!!

Eindejaarsjogging
Op zondag 18 december 2005 vindt de eindejaarsjogging
ten voordele van Ons Tehuis Brabant plaats in en rond de
sporthal van Kampenhout, Zeypestraat 26.
Programma:

14u: 600 m 15u: 11 km
14u15: 1.600 m 5,5 km

Bijkomende informatie betreffende deze organisatie van
JOKA i.s.m. Spo-re-ka bekom je op de sportdienst:
S 016/65 99 75 of mail naar: sport@kampenhout.be
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Nieuwe reglementering
Zitplaatsen voor kinderen & zone 30

Kinderen in je wagen?

Sinds 1 september 2005 worden kinderen tot 12 jaar niet
langer voor 2/3de geteld bij de berekening van het aantal
zitplaatsen in:

• personenauto’s, auto’s voor dubbel gebruik, minibussen
• autocars en autobussen voor schoolvervoer met onder-

staand bord
Dat betekent dat het niet langer mogelijk is
om op een achterbank van 3 zitplaatsen
5 kinderen te vervoeren. 
Sinds 1 september mag er per zitplaats
maar 1 persoon plaatsnemen.

30 km/u in schoolomgeving
Per 1 september startte ook de aanpassing van onze
schoolomgevingen.  Ongetwijfeld merkte u al dat in de
buurt van elke school een "Zone 30" werd ingevoerd.
Rond de schoolpoorten werden dan ook de nodige borden
geplaatst die aangeven dat in deze zone de maximaal toe-
gelaten snelheid beperkt is tot 30 km/u.

Nabijheidspolitie
Vanaf 1 september 2005 kan men de wijkinspecteur in een
plaatselijk wijkkantoor aantreffen. De regeling is als volgt:

Berg:  Oud gemeentehuis
Wijkinspecteur: Jos Vangestel 0473/883 985
Zitdagen: 28 november en 12 december 2005 van 16 tot
18u

Nederokkerzeel:  Oud gemeentehuis
Wijkinspecteur: Rudi Verbist 0473/883 936
Zitdagen: 18 november, 2 december, 16 december en 30
december 2005 van 16 tot 18u

Relst & Buken:  School Relst
Wijkinspecteur Geert Vankeerberghen 0473/883 907
Zitdagen: 30 november, 14 december en 28 december
2005 van 15u30 tot 17u30.

!
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Project Mobi +: een voortgezette
rijopleiding voor 55-plussers
De Vlaamse Stichting Verkeerskunde, de federatie van
beroepsautorijscholen van België, de lokale politie Kastze en
onze gemeente richten een project speciaal voor rijopleiding
voor 55-plussers op: MOBI +.
Met dit project krijgen alle 55-plussers de mogelijkheid om
hun kennis van de wegcode en hun rijvaardigheid te spijkeren.
Daardoor worden zij in staat gesteld om zo lang mogelijk op
een verantwoorde manier mobiel te blijven. Thema’s die aan
bod komen, zijn o.a.: verkeersdrukte, gedrag, techniek van het
ritsen, opfrissing verkeersregels, in- en uitvoegen op autosnel-
wegen, openbaar vervoer, gedrag als voetganger en fietser.
De lesgever kan vanuit zijn ervaring ook plaatselijke knelpun-
ten en specifieke situaties in de gemeente bespreken.
Mobi + is een vrijwillige cursus van vier halve dagen die alle
aspecten van verkeer behandelt. De cursus wordt georgani-
seerd door erkende rijscholen voor groepen van 20 tot 30
deelnemers. Omdat de cursus plaatsvindt in de plaatselijke
erkende rijscholen of polyvalente zaal van de lokale politie, die-
nen de deelnemers zich niet te ver te verplaatsen.
De deelnemers betalen € 5 per halve dag en ontvangen een
deelnemersmap en een getuigschrift.  De vier halve dagen
zijn vanaf 1 november bekend.
Onze gemeente zorgt in samenwerking met de lokale politie
voor de informatie, de inschrijvingen en de afspraken met de
rijscholen.

Geïnteresseerde deelnemers kunnen contact opnemen met
de lokale politie Tervuursesteenweg 295 te Steenokkerzeel
S 02/759 78 72
of met het wijkkantoor te Kampenhout S 016/314 841.

Lokale Politie Kastze 5412
Centraal commissariaat
Tervuursesteenweg 295, 1820 Steenokkerzeel
S 02/759 78 72  -  X 02/759 69 21
e-mail: Kastze@pandora.be
Open: alle werkdagen van 7 tot 19u.

Proper Werk
PWA vzw Dienstenbedrijf Proper Werk zoekt
dynamische en gemotiveerde werkkrachten
Zoek je een toffe job met toffe collega’s, opleidingsmo-
gelijkheden en een permanente coaching?  Dan ben jij
diegene die we zoeken om onze ploeg van huishoude-
lijke hulpen uit te breiden in Kampenhout.   
Je wordt bij particulieren thuis tewerkgesteld om een
handje toe te steken in het huishouden (poetsen, was-
sen, strijken, een kleine maaltijd bereiden, …) in het
systeem van de dienstencheques.

Wat hebben wij te bieden?
Een vast contract van onbepaalde duur van minimum 20
uur/week, vakantiegeld, een eindejaarspremie, jaarlijkse
anciënniteitstoeslag, permanente begeleiding, opleiding,
een aangename werksfeer …

Interesse?
Neem dan contact op met de coördinator van Proper
Werk, mevr. Chris Emmerechts, dagelijks bereikbaar op
S 02/254 73 50 of spring even binnen op vrijdagvoor-

middag tussen 10 en 12u op het PWA kantoor van
Kampenhout, Dorpsstraat 9.
Voor meer inlichtingen, gelieve contact op te nemen met
de PWA-beambte, mevr. Lieve Thielemans
S 016/65 04 70 - X 016/65 04 53 
@: pwa.kampenhout@kampenhout.be

Openingsuren
Het Kampenhouts PWA is gesloten op 8 december 2005,
van 23 t/m 26 december 2005 en van 30 december
2005 t/m 2 januari 2006.
Voor telefonische vragen omtrent RVA-documenten,
procedures en dringende regelingen kan je terecht bij
RVA Vilvoorde, Leopoldstraat 25a,
S 02/255 01 17 of 02/255 01 10 (tussen 9 en 17u).
Enkel voor dringende aangifte van een arbeidsongeval of
schade kan men terecht bij de sociale dienst van het
OCMW van Kampenhout, Dorpsstraat 9,
S 016/31 43 18 (tussen 9 & 12u, 14 & 16u, op dins-
dagavond tussen 17u & 18u45 en na afspraak)
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Seniorenfeest
Het jaarlijks seniorenfeest in de sporthal te Kampenhout was
weer een succes.  Na een lekkere maaltijd genoten alle aan-
wezigen van de optredens van buikdanseres Zembra, Jacky
Lafon en Salim Seghers.

Baarmoederhalskanker
De provincie Vlaams-Brabant organiseert samen met het
gemeentebestuur en de plaatselijke artsen opnieuw een actie
om baarmoederhalskanker te voorkomen.

Voorkomen
Elke vrouw kan kanker aan de baarmoederhals voorkomen
door regelmatig een uitstrijkje te laten nemen.   Bij een uit-
strijkje neemt de arts wat slijm af van de baarmoederhals.  Het
afnemen zelf is eenvoudig en veroorzaakt weinig of geen
ongemak.   Het uitstrijkje kan afwijkingen aan de baarmoeder-
hals ontdekken.   Door deze op tijd te behandelen kan kanker
aan de baarmoederhals voorkomen worden.  Het uitstrijkje
kan ook een bestaande baarmoederhalskanker vroegtijdig
opsporen.   Daardoor kan de ziekte beter worden behandeld
of genezen.    Daarom zou je minstens om de drie jaar een
uitstrijkje moeten laten nemen, ook als er geen klachten zijn.
Heb je hierover nog vragen, spreek er dan over met je arts.

Wie
Ben je tussen 25 en 65 jaar en je uitstrijkje is meer dan 3 jaar
geleden of je hebt nog nooit een uitstrijkje gehad, dan maak
je best een afspraak met je huisarts of gynaecoloog.
Heb je onlangs een uit-
strijkje laten nemen, dan
hoef je je niet te laten
onderzoeken.
Wij hopen dat door deze
actie minder vrouwen in
Vlaams-Brabant zullen
sterven aan baarmoeder-
halskanker.

Orgaandonatie
Iedereen gaat ooit dood, zoveel is zeker.   Maar wat is er mooi-
er dan de verzoening van een sterfgeval met een teken van
solidariteit?   Door een orgaandonatie zet je je eigen dood in
voor het leven van anderen.

Het gebrek aan organen is momenteel de belangrijkste hin-
derpaal voor transplantaties.   Er zijn onvoldoende donors om
aan de vraag in België te voldoen.   Gevolg: steeds langere
wachtlijsten en helaas patiënten die overlijden.

Sinds 13 juni 1986 heeft België een wet over het wegnemen
en transplanteren van organen, verschenen in het Belgisch
Staatsblad op 14 februari 1987.   Deze wet is van toepassing
op het wegnemen van organen of weefsels bij een persoon,
de donor, voor de transplantatie van deze organen of weefsels
voor therapeutische doeleinden in het lichaam van een ande-
re persoon, de ontvanger.

Verklaring
Je kan jouw keuze voor
orgaandonatie officieel
bekendmaken.  Daarvoor
teken je in het gemeentehuis
het formulier voor instem-
ming of weigering, dat vervol-
gens wordt doorgestuurd naar
het Rijksregister.
Deze stap is volledig gratis en
kan op elk moment worden
herzien.

Meer weten?
Surf naar www.beldonor.be
of S 02/524 97 97

Borstkankerscreening
Borstkanker is de meest voorkomende vorm van kanker bij de
vrouw.   Opsporing van borstkanker in een vroeg stadium ver-
groot de kans op genezing aanzienlijk.  In het voorjaar 2006
zal in Kampenhout, i.s.m. het gemeentebestuur, de huis-
artsen, het regionaal screeningscentrum LUCK, LOGO Leuven
en het provinciebestuur, een actie voor borstkankeropsporing
worden opgezet.   
Vrouwen van 50 tot en met 69 jaar worden schriftelijk
uitgenodigd om een mammografie te laten nemen.  Het

Kom op tegen Kanker:
2.500 plantjes verkocht
Dank u medewerkers en verkopers.  Dank u kopers!
Dank aan de handelaars waar de verkopers mochten post
vatten!
Net zoals vorig jaar verkochtten de vrijwilligers 2.500 plant-
jes.  Totaal bedrag: € 12.600.
Een resultaat dat er mag zijn.  Volgend jaar nog beter?
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borstonderzoek is gratis en vindt plaats in de mammobiel
(= onderzoekscentrum op wielen dat tevens toegankelijk is
voor rolstoelgebruiksters) die in Kampenhout zal staan of bij
een erkende radiologische dienst.
Ten laatste drie weken na het onderzoek krijgt u en uw arts
een brief met het resultaat van het onderzoek toegestuurd.

Meer concrete info vind je in de volgende gemeenteberich-
ten.

Billijke vergoeding
Bij eindejaarsactiviteiten speelt muziek ongetwijfeld een sleutel-
rol om voor de nodige ambiance te zorgen.
Wanneer opgenomen muziek (radio, cd, dj, …) op een voor
publiek toegankelijke plaats (fuif, dansavond, eetfestijn, open-
deurdag, sportwedstrijd, festival, openlucht animatie, …)  wordt
weergegeven moet de zogenaamde billijke vergoeding betaald
worden.  Dit is een wettelijke verplichting, naast de vergoeding
aan Sabam.   
Op de website www.bvergoed.be vind je alle informatie die je
hieromtrent nodig hebt en kan je ook de nodige aangiftefor-
mulieren downloaden. Misschien betaalde de eigenaar van de
zaal wel de billijke vergoeding op jaarbasis. Vraag eerst even na!

Fonds voor Arbeidsongevallen
Het Fonds voor Arbeidsongevallen is een instelling van sociale
zekerheid.  Dit Fonds houdt van september tot juni zitdagen.  Je
kan er terecht met alle vragen en voor inlichtingen i.v.m. een
arbeidsongeval.
Voor meer info kan je terecht op het nummer
S 02/506 84 93 of 02/506 84 94,
of surf je naar www.faofat.fgov.be

Verhuizen zonder energieverlies
Vroeger was het gemakkelijk: wie verhuisde kreeg op zijn nieu-
we adres gewoon elektriciteit en aardgas van de intercommu-
nale die daar aanwezig was.  Kiezen kon je als verbruiker toch
niet.  Sinds de vrijmaking is dat allemaal anders.   
Een antwoord op (hopelijk) al je vragen vind je in de infofolder
uitgegeven door de VREG te downloaden via:
www.vreg.be/vreg/documenten/Presentaties/Verhuisfolder

Groen nummer pensioenen
De Rijksdienst voor Pensioenen heeft een (gratis) groen num-
mer waar je met al je vragen terecht kan.   
Wie het groene nummer belt, krijgt de vraag de persoonlijke
code in te toetsen.  Je komt dan automatisch terecht bij de
dienst of ambtenaar die het dossier beheert.  Zonder die code
kan het ook nog; dan kom je terecht bij het call-center in
Brussel.  Dit geldt eveneens voor niet-gepensioneerden met
vragen.  Dus één nummer: S 0800/50 246.
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November 2005
Woensdag 23.11.2005
• Davidsfonds: Laureatenconcert met symfonie-

orkest van Brussels conservatorium om 20u
Stadsschouwburg Leuven

• KVLV Kampenhout: Kalligrafie

Donderdag 24.11.2005
• KVLV Kampenhout: Kookles
• Bridge om 19u45 - Ter Elst

Zaterdag 26.11.2005
• Jeugdfanfare De Toonkunst: Kwistet.

Quiz te Berg

Zondag 27.11.2005
• Het Project vzw: Aperitiefconcert. 11u - Den Ast
• MVGK Kampenhout: Sinterklaasstoet

Maandag 28.11.2005
• KVLV’s Kampenhout: Zelf natuurlijke cosmetica

maken - Park van Relst 20u

Dinsdag 29.11.2005
• Rode Kruis Kampenhout: Bloedinzameling ver-

gaderzaal OCMW Kampenhout van 18u tot
20u30

Woensdag 30.11.2005
• KVLV Kampenhout: Wenskaarten maken
• Rode Kruis Kampenhout: Bloedinzameling Park

van Relst van 18u tot 20u30

December 2005
Donderdag 01.12.2005
• Davidsfonds: Trappist, het bier en de monniken
• KVLV Kampenhout: creatief met mozaïeken 

Zaterdag 03.12.2005
• K.F. De Vlaamse Leeuw - St. Niklaasconcert 

Maandag 05.12.2005
• KVLV Kampenhout: 50+ namiddag

Woensdag 07.12.2005
• KVLV Kampenhout: Kalligrafie
• KVLV Relst: Tafelversiering

Zaterdag 10.12.2005
• KVLV Relst: Kerstmarkt

Maandag 12.12.2005
• KVLV Berg: Wassen is geen wissewasje 13u30
• KVLV Kampenhout: Bloemschikdemo

Woensdag 14.12.2005
• KVLV Kampenhout: naaien voor beginners

Donderdag 15.12.2005
• KVLV Nederokkerzeel: Tussen clementine en

verdelli - 19u30

Vrijdag 16.12.2005
• KVLV Nederokkerzeel: Kerstmarkt te Brussel
• Kleuterschool ‘t Okkerzeeltje: Kerstmarkt van 18u

tot 21u

Zaterdag 17.12.2005
• Jong Cantabile: Kerstconcert - St. Servaeskerk

Berg 

Zondag 18.12.2005
• Eindejaarsjogging 
• KVLV Relst: Kerstfeest

Maandag 19.12.2005
• KVLV Kampenhout: Kerstfeest

Woensdag 21.12.2005
• Kerstviering door Cantabile tvv OTB

in Ons Tehuis Brabant 

Donderdag 22.12.2005
• KVLV Kampenhout: creatief met mozaïeken

Januari 2006
Zaterdag 07.01.2006
• Burgemeestersbal, sporthal Zeypestraat

Maandag 09.01.2006
• KVLV Nederokkerzeel: Werelddansen (tot eind

maart) van 20 tot 22u.

Donderdag 12.01.2006
• KVLV Nederokkerzeel: Koken "Kool, veelzijdig

lekker" - 19u30

Zondag 15.01.2006
• K.F. De Toonkunst: Mosselfeest vanaf 11u30

Donderdag 19.01.2006
• KVLV Relst: 50+ kookles "Feestelijk koken"

Woensdag 25.01.2006
• KVLV Kampenhout: naaien: sportieve outfit

Dinsdag 31.01.2006
• KVLV’s Kampenhout: Film "Calendargirls" te

Haacht

Februari 2006
Woensdag 01.02.2006
• KVLV Relst: Taarten bakken
• Rode Kruis Kampenhout: bloedinzameling

overdekte speelplaats De Toverberg van 18u tot
20u30

Zondag 05.02.2006
• KVLV Nederokkerzeel: "Erfenissen, schenkingen,

successierechten - 14u30

Maandag 06.02.2006
• KVLV Kampenhout: 50+ namiddag

Woensdag 08.02.2006
• Rode Kruis Kampenhout: Bloedinzameling Park

van Relst van 18 tot 20u30

Donderdag 09.02.2006
• KVLV Nederokkerzeel: Koken "Gezond/even-

waardig met Peter Balcaen"

Zaterdag 11.02.2006
• K.F. De Eendracht: Februari Concert
• Parkrestaurant van 18 tot 21u

Zondag 12.02.2006
• Het Project vzw: Aperitiefconcert.   11u Den Ast

"Het verhaal van Babar, de kleine olifant"
• Parkrestaurant van 11u30 tot 14u

Maandag 13.02.2006
• KVLV Berg: "Darmen onder controle" - 13u30

Woensdag 15.02.2006
• KVLV Kampenhout: Naaien: sportieve outfit

Donderdag 16.02.2006
• KVLV Kampenhout: Hommage Bram Vermeulen

in De Borre te Bierbeek
• KVLV Relst: 50+ "Hou je darmen onder controle"

Zondag 19.02.2006
• Cantabile in concert
• KVLV’s Kampenhout: "Weduwen en alleenstaan-

den 60+" te Relst

Donderdag 23.02.2006
• KVLV Berg: Creatief - 19u30

Vrijdag 24.02.2006
• KVLV Relst: Bowling

Zondag 26.02.2006
• KVLV Kampenhout: Krokusfeest

Maart 2006
Woensdag 01.03.2006
• KVLV Kampenhout: breien

Donderdag 02.03.2006
• KVLV Kampenhout: kookles

Zaterdag 04.03.2006
• KVLV Nederokkerzeel: Bezoek Atomium

Zondag 05.03.2006
• Eetdag Pax
• KVLV Relst: Feestvergadering

Woensdag 08.03.2006
• KVLV Kampenhout: ontmoeting met Diane De

Kijzer - Wijgmaal

Donderdag 09.03.2006
• KVLV Berg: Creatief - 19u30

Maandag 13.03.2006
• KVLV Berg: Kookles - 13u30
• KVLV Kampenhout: breien

Woensdag 15.03.2006
• KVLV Kampenhout: naaien: sportieve outfit

Donderdag  16.03.2006
• KVLV Berg: Relaxatieavond - 19u30
• KVLV Nederokkerzeel: Koken "eigentijdse een-

pansgerechten"
• KVLV Relst: 50+ Gespreksnamiddag met pastoor

Van Rompaey

Dinsdag 21.03.2006
• KVLV Kampenhout: snoeien kan je leren

Woensdag 22.03.2006
• KVLV Relst: Kookles "Pasta’s en risotto’s"

Donderdag 23.03.2006
• KVLV Berg: Creatief - 19u30

Zondag 26.03.2006
• Het Project vzw: Aperitiefconcert om 11u Den Ast

Vrijdag 31.03.2006
• KVLV Kampenhout: Minder gazon, meer bloemen


