ACTIVITEITENKALENDER

Maart 2006

Maandag

Woensdag

Dinsdag

15.03.2006

25.04.2006

Juni 2006
Zaterdag

3.06.2006

• KVLV Kampenhout: Naaien sportieve outfit

• KVLV Kampenhout: Breien

• Jong Cantabile: Lenteconcert - De Corren
Steenokkerzeel

Donderdag

Vrijdag

Woensdag

16.03.2006

• KVLV Berg: Relaxatieavond - 19u30
• KVLV Nederokkerzeel: Koken "eigentijdse eenpansgerechten"

Vrijdag

17.03.2006

28.04.2006

• Tentoonstelling 7 Kampenhoutse Kunstenaars
Zaterdag 29.04.2006
• Relst kermis
• Tentoonstelling 7 Kampenhoutse Kunstenaars

• VVKSM Berg: Giver Fever fuif

Zondag

Zaterdag

• Chiro Kampenhout: opendeur
• Relst kermis
• Tentoonstelling 7 Kampenhoutse Kunstenaars

18.03.2006

• KWB Kampenhout: Kaarten, Zaal Pax vanaf
13u45
• Kon. Jeugdfanfare De Eendracht:
jaarlijks eetfestijn
• LG Berg: bowling
• ’t Okkerzeeltje goes retro: fuif – parochiezaal
Nederokkerzeel

Zondag

19.03.2006

• LRV Nederokkerzeel: Bekwaamheidsproef
ponyruiters

Dinsdag

21.03.2006

• KVLV Kampenhout: Snoeien kan je leren

Donderdag

23.03.2006

• KVLV Berg: Creatief 3 - 19u30

Zaterdag

25.03.2006

30.04.2006

Mei 2006
Maandag

Zaterdag

Zaterdag

1.05.2006

6.05.2006

• Buken kermis
• KVLV Berg: Bloemenverkoop
• SP.A: Smulfestijn

10.06.2006

• Kampenhout kermis met vuurwerk rond 22u
• Gemeenteschool De Toverberg: schoolfeest

Zondag

11.06.2006

• Het Project: Aperitiefconcert Tango-sextet "Cebra
manchada" (authentieke Argentijnse tango) om
11u Den Ast
• Kampenhout kermis met jaarmarkt en rommelmarkt

Maandag

• Relst kermis
• KVLV Berg: start fietsseizoen 19u30 (t/m eind
september elke maandag)
• Tentoonstelling 7 Kampenhoutse Kunstenaars

7.06.2006

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

12.06.2006

• Kampenhout kermis
Volgende activiteiten worden wekelijks / maandelijks
ingericht:
• BLOEMSCHIKKEN
KVLV Nederokkerzeel:
elke laatste donderdag van de maand van september tot april + 18/05/2006
KVLV Kampenhout: elke 2de donderdag van de
maand + 4/05/2006

• Chiro Kampenhout: Italiaanse Avond

Zondag

Zondag

• Het Project: Aperitiefconcert Bassoon-kwartet
"Palissander" om 11u Den Ast

• Buken kermis
• KVLV Kampenhout: opendeur namiddag
• SP.A: Smulfestijn

• YOGA
KVLV Kampenhout: Iedere maandag van 19u30
tot 21u Turnzaal VGSK

Vrijdag

Maandag

• TURNEN
KVLV Relst: BBB: elke donderdag van de maand
van 20u tot 21u in de turnzaal van de
parkschool. Aerobic: elke dinsdag van 20u tot
21u.
Sporthal Berg: elke woensdag van 20u tot 21u
herenturnen en van 21u tot 22u damesturnen
KVLV Kampenhout: iedere dinsdag van 20u tot
21u
KVLV Nederokkerzeel: Fitbal. Elke maandag vanaf
19/09/05 t/m 28/11/2005 van 20u tot 21u

26.03.2006

31.03.2006

7.05.2006

8.05.2006

• KVLV Kampenhout: Minder gazon, meer bloemen

• KVLV Berg: Uitstap
• KVLV Kampenhout: 50+ namiddag

April 2006

Zaterdag

Zaterdag

1.04.2006

• K.F. De Vlaamse Leeuw: Lenteconcert, zaal Pax
om 19u30
• Supportersclub KSK Kampenhout: jaarlijkse grote
pensenkermis. Kantine Zeypestraat van 11u30
tot 14u en van 16 tot 21u

Maandag

3.04.2006

• KVLV Kampenhout: 50+ namiddag

Donderdag

6.04.2006

• KVLV Kampenhout: Bloemschikdemo

Zondag

9.04.2006

• Chiro Kampenhout: Opendeur

Maandag

10.04.2006

• KVLV Berg: Kookles - 13u30
• KVLV Kampenhout: Breien

Woensdag

19.04.2006

• KVLV Kampenhout: Naaien sportieve outfit

Zaterdag

22.04.2006

• Vakantiegenoegens Kampenhout: bezoek
Brouwerijmuseum Het Anker - S 016/89 06 23
• K.F. De Toonkunst Berg: Lenteconcert, sporthal
Berg 20u
• Chiro: Maffiaspifuif, Tonzent
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24.04.2006

• KVLV Kampenhout: Op reis

maart 2006

13.05.2006

• Berg kermis
• Nederokkerzeel kermis

Zondag

14.05.2006

• Berg kermis & jaarmarkt
• Nederokkerzeel kermis
• VGSK Kampenhout: Stuif-es-in & fietsenverkoop

Maandag

15.05.2006

• Berg kermis
• Nederokkerzeel kermis

Woensdag

17.05.2006

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

Donderdag

18.05.2006

• K&G: Babymassage, lokalen K&G Berg.
Inschrijven 0497/10 43 94

Vrijdag

19.05.2006

• KVLV Nederokkerzeel: Dagtrip "Brugge"

Zondag

21.05.2006

• Kon. St. Sebastiaansgilde: deelname Gewestfeest
gilden Midden-Brabant te Keerbergen

Donderdag

25.05.2006

• Kon. St. Sebastiaansgilde: Driejaarlijkse koningsschieting

GEMEENTEBERICHTEN
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• FIETSEN
KVLV Berg: van begin mei tot eind september:
iedere maandag om 19u30
KVLV Kampenhout: iedere maandag van 5 juni
tot en met 21 augustus 2006
• KAARTEN
Vlaamse Federatie voor Soc. Gepensioneerden:
elke 1ste donderdag van de maand in café SintJozef te Relst vanaf 13u30
Park van Relst: elke dinsdag van 13u30 t/m 19u
• PETANQUE
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.

18de jaargang Nr. 1 • maart 2006 • Verantw. uitg.: J. Meeus, burgemeester
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maart / april / mei / juni

• Noodnummers

Openingsuren administratieve gemeentediensten:

BURGERZAKEN

5-6

Overzicht burgerlijke stand (periode 1/09/2005 - 29/01/2006) /
Wijziging rijbewijzen / Administratieve vereenvoudiging / De vakantie
staat weer voor de deur

4

Zingend Kampenhout / 7 Kampenhoutse kunstenaars / Voorleesuurtje
bibliotheek / Kunstroute

GEMEENTE

7-8

11 - 12 - 13 - 14

Gemeenteraad november 2005 / Gemeenteraden december 2005 /
Gemeenteraad januari 2006 / Gemeenteraad februari 2006

MILIEU

9 - 10
16 - 17

Openluchtbeurs bloemen en planten / Actie in en rond het water / Zelf
afval verbranden / Subsidies herbruikbare luiers / Infoavonden

- 17 april 2006: Paasmaandag
- 1 mei 2006: Feest van de Arbeid
- 25 mei 2006: Hemelvaart
- 5 juni 2006: Pinkstermaandag
De gemeentediensten zijn op vrijdagen 14 april, 26 mei & 2 juni
telefonisch niet meer bereikbaar vanaf 12u.

Bevolking
Burgerlijke stand
Cultuur
Financiële dienst
Informatie
Ontvangerij

016/65
016/65
016/65
016/65
016/65
016/65

99
99
99
99
99
99

41
31
54
13
31
72

OCMW

21

Speelplein ‘t Grobbeltje / Recht op een verwarmingstoelage

POLITIE

18 - 19

Informatica
016/65 99 08
Ruimtel. ordening 016/65 99 01

SPORT
Redactie & eindredactie: Sabrina Mertens
Werkten mee aan dit nummer: College van Burgemeester en Schepenen
Gemeentediensten
OCMW
Politie
Verantwoordelijke uitgever: J. Meeus, Burgemeester
Realisatie: Druk. Imbrechts B.V.B.A.
Teksten volgende editie:
te bezorgen vóór 16 mei 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

2
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15

Sportweken Paasvakantie / Provinciale seniorensportdag /
Kampioenenviering 2006

TOERISME

22

Dijlelanddag / Begeleide Dijlewandelingen / Streek- en verhalenwandelingen / Bukenwandeling

WELZIJN

Milieu
Stedenbouw

23

Borstkankerscreening / Navelstrengbloed / Zelfstandige verpleegkundigen / Nestwarmte vzw

99
99
99
99
99

42
26
21
71
31

maandag tot vrijdag
dinsdagavond

8u45 - 11u45
17u - 20u

016/65 99 04
016/65 99 06

• Wachtdiensten

Sporthal, Zeypestraat 26, jeugd- en sportdienst

Dokters
Apothekers

Bibliotheek

Openingsuren:
maandag
16u - 20u
dinsdag
16u - 20u
woensdag
14u - 18u

donderdag
vrijdag
zaterdag

Containerpark

16u - 19u
17u - 19u
10u - 13u

016/58 47 98

Openingsuren:
dinsdag
14u - 20u
vrijdag
14u - 20u
woensdag
14u - 20u
zaterdag
9u - 17u
Laatste aanbieding tot 15 minuten vóór sluitingstijd.

Witloofmuseum

Leuvensesteenweg 22, 1910 Kampenhout
Openingsuren:
woensdag
donderdag en vrijdag
zaterdag en zondag
Gesloten op feestdagen

016/58 90 00
0900/10 500

016/65 99 79
bibliotheek@kampenhout.be

Neerstraat 20, 1910 Kampenhout

Overzicht enquête (deel 1) / opendeur / Project Mobi+

016/65
016/65
016/65
016/65
016/65

KaStZe:
Tervuursesteenweg 295, 1820 Steenokkerzeel 02/759 78 72
kastze@pandora.be
Wijkwerking Kampenhout
Gemeentehuisstraat 16, 1910 Kampenhout
016/31 48 40
Openingsuren:

F. Wouterslaan 8

20 - 21

Gemeentescholen actief / Muziekschool / Studietoelagen

Pensioenen
Personeel
Secretariaat
Toerisme
Welzijn

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

• Politie

De administratieve diensten zijn verdeeld over 3 adressen:

Tritsstraat 5, 1910 Kampenhout
ONDERWIJS

Gemeentelijke diensten
- Gemeentesecretaris D. Coucke
- Hoofd technische dienst J. Vannoppen
- Werkleider R. Schoevaerts
- Wachtdienst
- Loods

Gemeentehuisstraat 16

Nieuwe gezichten / Onbebouwde loten in verkavelingsakkoorden /
Met belgerinkel naar de winkel / 100 kaarsjes / Kermissen 2006 /
Sponsorfietstocht

JONGLOOF NIEUWSBRIEF

(noodweer, wateroverlast, brand, ontploffingen, ...):

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

Sluitingsdagen administratieve gemeentediensten:

CULTUUR

GEMEENTERAAD

Gemeente

WEGWIJZER

IN DIT NUMMER

ACTIVITEITENKALENDER

016/22 33 80

14u - 17u
10u - 12u30 en 13u - 17u
13u - 17u

• ANDERE NUTTIGE NOODNUMMERS
Medische spoeddienst/Brandweer
Federale politie
Brandweer Vilvoorde
Brandweer Haacht (Leuven)
Rode Kruis Vlaanderen

100
101 (112 voor gsm’ers)
02/251 00 23
016/22 33 33
105

Antigifcentrum
Aidstelefoon
Kankerfoon
De Druglijn
Zelfmoordpreventie
Holebifoon
Tele-Onthaal

070/245 245
078/15 15 15
078/15 01 51
078/15 10 20
02/649 95 55
09/238 26 26
106

Card Stop (bij verlies van uw bankkaart)

070/344 344

IVEG (gas)

03/820 05 00

VMW (water)

016/30 13 40

PBE (elektriciteit)

016/62 99 99
maart 2006
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Overzicht burgerlijke stand (periode 1/09/2005 - 29/01/2006)

Vanaf januari 2006 vind er elke laatste woensdag van de
maand een voorleesuurtje plaats voor kinderen en dit in de
plaatselijke bibliotheek van Kampenhout. Annemarie Coebergh, inwoner van Kampenhout en de voormalige stem van
Radio Klara leest de verhalen voor.
Kinderen die naar het voorleesuurtje willen komen, dienen
vooraf in te schrijven in de bibliotheek. Dit kan telefonisch:
016/65 99 79 of via mail: kampenhout@bibliotheek.be.

Geboortes

Huwelijksjubilarissen

Deze gezinnen mochten een kindje verwelkomen:

Diamanten bruiloft:

Op 25 januari ging het eerste voorleesuurtje door.
Data waarvoor u nog kan
inschrijven zijn:
woensdag 29 maart
woensdag 26 april
woensdag 31 mei en dit telkens om 14u30.

Kunstroute

Peter Van Aken & Monika Walichka
Peter Coart & Petra Coeckelberghs
Tom Verhaert & An Koeck
Thomas Vanhoof & Heidi Van Remoortel
Georges Impanis & Grace Edem
Khousseyn Lorsanov & Anjela Aboubakarova
Bart Cloetens & Karin Crabbe
Bernard Eerdmans & Wenda Hutsebaut
Bjorn Desmet & Wendi Peeters
Jean-Louis Garcia & Isabelle Hoppe
Xavier Jacobs & Petra Op de Beeck
Nico Berings & An Vanderveken
Tom Trappeniers & Beeny Van Extergem
Victor Hermans & Rachida Bouloujour
Patrick Verbauwhede & Vanessa Del’haye

12/10/2005
19/10/2005
19/10/2005
31/10/2005
9/11/2005
15/11/2005
16/11/2005
1/12/2005
6/12/2005
10/12/2005
13/12/2005
19/12/2005
22/12/2005
23/12/2005
25/12/2005

Tim Dekrem & Dominique Margery
5/01/2006
Alexandre de Buck Van Overstraeten & Melina Cervesato
20/01/2006
Luc Leaerts & Natacha Vanderstraeten
26/01/2006
Robert Jenkinson & Karen Darmody
27/01/2006

Xander
Vinz
Simon
Hanne
Thomas
Jasmina
Samantha
Quinten
Lente
Tom
Elias
Arne
Ben
Omaima
Andrea

BURGERZAKEN

CULTUUR

Voorleesuurtje bibliotheek

Joannes Quisthoudt & Joanna Vanderwilt
Hugo Dekeyser & Maria Marien

Gouden bruiloft:
Lucien Demeyer & Françoise Puttemans
Hubert Liekens & Yvona Janssens
Jan Coosemans & Malvina Wuyts
Roger Tobback & Josepha Peeters
Tevens onze gelukwensen aan de ouders & pasgeborenen, de jonggehuwden en de huwelijksjubilarissen die hun namen liever niet wensten gepubliceerd te zien.

Marie
Edouard
Joris
Jake

Op zondag 30 april 2006 stellen een aantal van onze
Kunstenaars uit de vijf vorige edities van 7KK hun werken
tentoon.

7 Kampenhoutse kunstenaars
De 6de editie van de 7 Kampenhoutse kunstenaars, geor-ganiseerd door de Cultuurraad Kampenhout i.s.m. het
Gemeentebestuur gaat dit jaar door in de tentoonstellingsruimte van het Witloofmuseum van Kampenhout (Mechelsesteenweg 22).
De tentoonstelling loopt van zaterdag 29 april t/m maandag
1 mei 2006 telkens van 14 tot 19u.
Volgende kunstenaars stellen dit jaar tentoon:
Arys Carine
Patchwork/quilt
Dehon Bernard
Glaskunst
Desmedt Georges
Modelbouw
Dragon Françoise
Olieverf / kleien beeldjes
Morren Christine
Olieverf
Solomando Ambrosio
Beelden in staal, inox en koper
Sun Fengda
Olieverf
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De kunstenaars die hier momenteel aan willen meewerken
zijn:
Bréeur Régine (olieverf/aquarel), Campe Carine (olieverf /
aquarel), Cervesato Romina (houtskool/aquarel), Crea
Atelier (schilderijen/beeldhouwwerken), Depuydt Jaak (grafiek), De Coninck Frieda (acryl), Desmet Lou (beeldhouwwerk/keramiek), Dewinter Maria (olieverf), Fonteyne
Roland (aquarel /sumi-e), Ingels Monique (olieverf),
Meyskens Hilde (vormgeving), Olemans Bea (olieverf),
Peeters Benny (olieverf/houtskool), Rijdams Finke (beelden) & Mieke Van Opdenbosch (hoeden).
De nodige routes, adressen en informatie kan je vinden
tijdens de tentoonstelling van de 7 Kampenhoutse
Kunstenaars in het Witloofmuseum of op het gemeentehuis
vanaf maandag 24 april 2006.
Bijkomende inlichtingen bekom je op de dienst cultuur:
S 016/65 99 54, mailto: cultuur@kampenhout.be
of claudine.moyson@kampenhout.vera.be.

Huwelijken
Onze oprechte gelukwensen aan volgende kersverse paren:
Jimmy Martens & Charlotte Blancke
Nicole De Bruyne & Maja Buyle

3/12/2005
9/12/2005

Op vrijdag 9 december 2005 werden alle koppels die in de 2de 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:
Margaretha Verhoeven
Stefan Cabuy
Barbe Peeters
Frans Piot
Herman Stradiot
Ludovica De Koninck
Gabriëlla Michiels

9/09/2005
16/09/2005
17/09/2005
24/09/2005
28/09/2005
1/10/2005
11/10/2005

Roger Lamberts
Maria Vandendries
Jules De Coster
Jan De Becker
René Servranckx
Staf Van Steenweghen
René Martiny

12/10/2005
13/10/2005
19/10/2005
27/10/2005
1/11/2005
12/12/2005
22/12/2005

Jean-Pierre Vossen
Irma Coosemans
Daniël Biesemans
Jenny Somers
Flora Cauwenberghs
Frans Vanwaeyenbergh
Rita Demol

24/12/2005
2/01/2006
8/01/2006
16/01/2006
19/01/2006
19/01/2006
29/01/2006
maart 2006
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Vanaf 1 januari 2006 zijn bij de aanvraag van een leervergunning, een voorlopig rijbewijs, een rijbewijs en een internationaal rijbewijs de fiscale zegels vervangen door een contante
of elektronische betaling.

Administratieve vereenvoudiging
Sedert 1 februari 2006 is de zogenaamde wet op de administratieve vereenvoudiging van toepassing op de te vervullen
formaliteiten voor het huwelijk en de wettelijke samenwoning.
Concreet betekent dit dat:
a. de gemeentelijke administratie de nodige uittreksels uit de
burgerlijke stand zal opvragen of opmaken. De stavingsstukken worden kosteloos afgeleverd voor zover deze
akten werden opgemaakt of overgeschreven in België en
de informatie werd opgenomen in het rijksregister.
b. de aanvrager zelf enkel nog instaat voor aanlevering kopies
recto/verso van de identiteitskaarten van henzelf, de getuigen en indien mogelijk ook van het huwelijksboekje van de
ouders. Als het aanstaand echtpaar een huwelijkscontract
laat verlijden bij een notaris, moet ook een notarieel attest
worden voorgelegd.
Voor wat betreft verdere informatie, concrete dossiersamenstelling en praktische afspraken neemt u tijdig contact op met
de dienst burgerlijke stand
Huguette Kemps, S: 016/65 99 31
of mailto: huguette.kemps@kampenhout.vera.be.
In een tweede luik van de wet wordt ondermeer ook het vastleggen van een militiegetuigschrift bij aanwerving van een
vaste betrekking in overheidsdienst afgeschaft. De administratieve formaliteiten betreffende de openingsbelasting wanneer
een drankslijterij wordt geopend vereenvoudigen ook.
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De vakantie staat weer voor de
deur…
Kinderreispasjes
Reis je naar het buitenland waar geen reispaspoort vereist is,
moet je in het bezit zijn van een kinderreispasje. Je kan dit
aanvragen op de bevolkingsdienst.
Meebrengen:
een duidelijke foto van het kind
(moet geen pasfoto zijn)
Kostprijs:
€ 1,25
Wachttijd:
3 werkdagen
Een kinderreispasje kan ook telefonisch 016/65 99 41 of
per e-mail marielouise.michiels@kampenhout.vera.be worden
aangevraagd. Vergeet niet naam, adres en telefoonnummer
te vermelden van een contactpersoon die in België blijft.
(moet worden vermeld op het pasje)

Kinderreispaspoort
Reis je naar een land waarvoor je zelf een reispaspoort nodig
hebt, dan heeft je kind ook een reispaspoort nodig.
Meebrengen:
2 recente, identieke kleurenfoto’s met een
egaal witte achtergrond. Het aangezicht
moet recht op de foto staan; digitale foto’s
die je zelf hebt afgeprint komen niet in
aanmerking!
Kostprijs:
Gewone procedure: € 41
Spoedprocedure: € 210
Wachttijd:
Gewone procedure: 8 werkdagen
Spoedprocedure: 24 werkuren (de reispas
moet dan wel worden aangevraagd de
dag voordien vóór 12u).
Opgelet!
• Een reispas moet bij aanvraag contant worden betaald
• Voor kinderen jonger dan 12 jaar tekent één van beide
ouders het aanvraagformulier.
• Voor jongeren tot 18 jaar tekent één van beide ouders
samen met de jongere.
• De duur van de aflevering bij een gewone procedure is
afhankelijk van de ophalingsdagen. Kom in ieder geval
tijdig uw reispaspoort aanvragen, zo vermijdt u een dure
spoedprocedure.

Nieuwe gezichten
Het gemeentepersoneel werd behoorlijk
aangevuld. Zo kreeg de financiële dienst
sinds 1 december versterking van Katty
De Hertogh. Ze studeerde publiciteit &
publiciteitsgrafiek.
Ook het arbeiderspersoneel kreeg versterking: Frank Vandenbroucke, Mark Vandael
& Rudy Nobels. Tenslotte vervoegde
Gonda Van Eeckhout het onderwijspersoneel in de gemeenteschool De Toverberg.
Op de sportdienst, in de bibliotheek en bij de financiële dienst
gaan Leen Cox, Maggi Vallons, Vera Van den Eynden en René
Fransen elders hun geluk zoeken.

Oproep aan eigenaars van
onbebouwde loten
in verkavelingsakkoorden

!

Bent u eigenaar van een onbebouwde kavel waarvoor een
verkavelingsakkoord werd verleend voor 22 april 1962 ?
Dan kan u onder een aantal voorwaarden een stedenbouwkundige vergunning aanvragen die afwijkt van het
gewestplan. Een van de voorwaarden is alvast dat uw aanvraag uiterlijk op 30 april 2006 moet worden ingediend.
Maar er gelden nog andere voorwaarden.
Wil je graag meer inlichtingen over die voorwaarden of
over de verkavelingsakkoorden? Dan kan je terecht bij de
dienst stedenbouw, A. Casteels (016/65 99 06)
of M. Van Damme (016/65 99 02)
of mailto: stedenbouw@kampenhout.be
ofwel bij de Vlaamse Infolijn (0800/302 01).
Opmerking! Een verkavelingsakkoord is een louter technisch advies van het bestuur van de stedenbouw over de
geschiktheid en de waarde van een verkavelingsontwerp
en is dus geen goedgekeurde verkaveling. Een verkavelingsakkoord dateert steeds van voor 22 april 1962. Het is
niet de bedoeling om vervallen verkavelingen terug tot
leven te roepen.
Volgens de gegevens van de gemeente werden er geen
verkavelingsakkoorden voor 22 april 1962 afgeleverd op
ons grondgebied.

Van 6 mei tot 24 juni 2006 organiseert de gemeente Kampenhout de campagne "Met Belgerinkel naar de Winkel". Dit is
een mobiliteitscampagne i.s.m.
Bond Beter Leefmilieu vzw.
Tijdens "Met Belgerinkel naar de
Winkel" krijgt u in de deelnemende
winkels een spaarkaart. Telkens u tijdens de maanden mei en juni met
de fiets naar de winkel gaat, krijgt u
een stempel op uw kaart. Als de kaart vol is moet u die in één
van de deelnemende winkels indienen en krijgt u een nieuwe. Op het einde van de campagne worden dan uit alle verzamelde spaarkaarten van de hele gemeente een aantal kaarten geloot die recht hebben op een prijs.
De bedoeling van de campagne is om de mensen te stimuleren om voor korte afstanden naar de winkel de auto achterwege te laten en met de fiets te gaan.
Deelnemers kunnen vrijblijvend hun fiets gratis laten nakijken
bij de plaatselijke fietshandelaar.
De boodschap is dus: met de fiets boodschappen doen. Fiets
van 6 mei tot 24 juni 2006 en win een prijs!!!
Voor meer info: www.bblv.be/belgerinkel

GEMEENTE

BURGERZAKEN

Wijziging rijbewijzen

100 Kaarsjes…
… op de taart van Anna van Wieke van Speyr. Oftewel Anna
Maria Delphina Imbrechts uit Nederokkerzeel. Op 11 januari
1906 zag zij het levenslicht te Berg en daarom werd er op
14 januari duchtig feest gevierd.
Welgemeende felicitaties & een goede gezondheid gewenst,
Anna!

Kermissen 2006
Berg

13, 14 en 15 mei 2006
26, 27 en 28 augustus 2006
Buken
6 en 7 mei 2006
Kampenhout
10, 11 (jaarmarkt) en 12 juni 2006
9, 10 (jaarmarkt) en 11 september 2006
Nederokkerzeel 13, 14 en 15 mei 2006
19, 20 en 21 augustus 2006
Relst
29, 30 april en 1 mei 2006
maart 2006
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De vereniging AN-BN (Anorexia Nervosa-Boulimia Nervosa)
beschikt over heel wat informatie over eetstoornissen, over
behandelcentra en over gespecialiseerde therapeuten in jouw
buurt. Er mag op elk moment (anoniem) contact opgenomen
worden met AN-BN. Ervaringsdeskundigen kunnen je de
gevraagde informatie geven en je ondersteunen in het overwinnen van de drempel naar professionele hulpverlening.

Wil je meer inlichtingen?
Dan kan je terecht bij de familie DenauwVerhoeven,
Fr. Schoevaersstraat 24, Nederokkerzeel,
S 016/89 89 89.

NIEUWSBRIEF

De vzw beschikt over een Inloophuis, gelegen in de Blijde Inkomststraat 113
te 3000 Leuven.

Alcohol & drugs Preventieweek

Ondanks dat al hun medewerkers zich kosteloos inzetten, blijven de werkingskosten van het inloophuis erg hoog. Kampenhoutenaren Marc Denauw
& Marie-Josée Verhoeven besloten daarom een sponsorfietstocht aan te
vangen met als bestemming Lissabon (Portugal). Een tocht van maar liefst
3.200 km !

Het gemeentebestuur en de jeugdraad organiseren van
1 tot 7 april 2006 een preventieweek over alcohol en
drugs. Het volledige programma vind je terug op
www.kampenhout.be/jeugd. Alle activiteiten gaan
telkens ’s avonds door in Jeugdhuis Tonzent, Hutstraat te
Relst.

Iedereen die hen wil sponsoren kan dit als volgt:
• je bepaalt zelf hoeveel "losse" kilometers je wil sponsoren;
• of je kan ook geen ganse dagetappe voor je rekening nemen. Je verbindt
je er enkel toe om min. € 1/km bijeen te krijgen; meer mag natuurlijk
ook.

Sponsorfietstocht
juni 2006

Inschrijven kan via de website www.anbn.be. Hier
kan je ook volgen hoeveel kilometers er al gesponsord werden en door wie.

Oproep!
Iedereen die de eerste etappe van de sponsorfietstocht, op donderdag 25 mei 2006, wil
meefietsen is van harte welkom. Liefhebbers
kunnen aansluiten op 2 plaatsen:
• om 7u45 geeft pastoor Jan de zegen aan de
kerk van Nederokkerzeel; om 8u vertrekken
we voor een eerste etappe van 16 km naar
Leuven; aankomst aan het inloophuis is
voorzien om 9u.
• Aan het inloophuis vertrekt de groep om
9u30; deze etappe is 30 km lang en de aankomst in Scherpenheuvel is gepland tussen
12u en 12u30. Middagpauze in Scherpenheuvel is vrij in te vullen.
In de namiddag vertrekken de fietsers in 2
groepen; een 1ste groep fietst 40km over een
vlak parcours naar Kampenhout; een 2de groep
fietst samen met Marc & Marie-Josée 40 km
langs de LF57 naar Leuven (= een licht heuvelachtig trajact langs een van de talrijke prachtige
Lange Afstandsfietsroutes die Vlaanderen rijk
is).
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Verkoop eens wat lucht
Van 3 tot 19 maart 2006 worden overal in Vlaanderen
boompjes verkocht tegen € 7/stuk in het kader van het
Boompjes-weekend van Kom op tegen Kanker. Al wie
een boompje koopt, krijg er een sleutelhanger met de
slogan "ik heb lucht gekocht" bovenop. Elke koper kan
op zondag 19 maart 2006 zijn boompje ook zelf komen
planten in het Kom op tegen Kanker-bos te
Ternat/Liedekerke.
De Kampenhoutse jeugdraad engageert zich voor dit
evenement en trekt op zaterdag 12 maart 2006 de straat
op om boomsleutelhangers
ten voordele van Kom op
tegen Kanker te verkopen.
Wil je graag meedoen en
boompjes verkopen, neem
dan contact op met de
jeugddienst:
S 016/65 99 75
of mailto:
nathalie.cleynhens@kampenhout.vera.be

We nodigen je alvast uit:
• zaterdag 1 april 2006:
• zondag 2 april 2006:
•
•
•
•

Startshow
Spel voor alle jeugdverenigingen
maandag 3 april 2006: Film
dinsdag 4 april 2006:
Cis spel
donderdag 6 april 2006: Quiz
vrijdag 7 april 2006:
Infoavond / Debatavond

Elodie uit Kampenhout naar
TMF
In december 2005 heeft de Kampenhoutse ELLO (Elodie
Carels) deelgenomen aan de finale van een muziekwedstrijd en ze heeft het klaargespeeld als tweede te
eindigen op ROCKVONK 2005!
Daardoor kon zij zendtijd en publiciteit bekomen op
TMF... indien zij genoeg stemmen haalde! Er werd
massaal op haar gestemd en ze is als winnaar uit de bus
gekomen!
We zullen nog veel horen van deze beloftevolle dame
[ELLO maakt "kippevel"-muziek en is uit het beste singersongwriterhout gesneden.]
Voor meer info: www.rockvonk.be
Proficiat ELLO.
maart
maart 2006
2004
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Paasvakantie 2006
Okee!?

Be.oke zal ook in de Paasvakantie weer zijn beste beentje voorzetten om er voor jullie een spetterende week van te maken!
In ‘t kort
Wie ? Max. 50 kinderen van 2,5 tot 12 jaar

Kinderen die niet
Oudste kind:
Tweede kind:
Derde kind:

IIn deze prijs zit 1 drankje per kind per halve dag inbegrepen!
Inschrijven ? Kan uitsluitend op volgende momenten:

Waar ? School-/sportcomplex Berg (Gemeentewegel 1)

•
•
•
•

Wanneer ?
Van maandag 3 t/m vrijdag 14 april 2006.
Opvang van 7u30 tot 18u, begeleide activiteiten van 8u30 tot 16u
Kostprijs ?
Kinderen die in Kampenhout wonen
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 Kampenhout wonen
5 €/ halve dag of 10 €/ dag
5 €/ halve dag of 8 €/ dag
3 €/ halve dag of 6 €/dag

dinsdag
woensdag
vrijdag
dinsdag

14.03.2006
15.03.2006
17.03.2006
21.03.2006

van
van
van
van

17
13
13
13

tot
tot
tot
tot

20u
16u
16u
16u

Inschrijven kan enkel en alleen op de jeugddienst, Zeypestraat 26,
1910 Kampenhout.
Betaling ?
Na de inschrijving ontvangt u een factuur.

&

Hallo kapoenen?! Klaar voor een nieuwe reeks Be

INSCHRIJVING PAASVAKANTIE 2006
Mijn zoon/dochter:
Naam ouders:
Adres:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………………

Geboortedatum:

……………………………………………………………………………

Neemt deel aan de activiteiten van Be
S:

………………………………………………………………………………………………

gsm :

………………………………………………………………………………………………

@:

………………………………………………………………………………………………

Meer info:
Jeugddienst Kampenhout, Nathalie Cleynhens
Zeypestraat 16 - 1910 Kampenhout - S: 016/65 99 75
@: nathalie.cleynhens@kampenhout.vera.be

Oké! Kampenhout op de volgende data :

maandag 3 april 2006
dinsdag 4 april 2006
woensdag 5 april 2006
donderdag 6 april 2006
vrijdag 7 april 2006

voormiddag
voormiddag
voormiddag
voormiddag
voormiddag

namiddag
namiddag
namiddag
namiddag
namiddag

hele
hele
hele
hele
hele

dag
dag
dag
dag
dag

maandag 10 april 2006
dinsdag 11 april 2006
woensdag 12 april 2006
donderdag 13 april 2006
vrijdag 14 aprili 2006

voormiddag
voormiddag
voormiddag
voormiddag
voormiddag

namiddag
namiddag
namiddag
namiddag
namiddag

hele
hele
hele
hele
hele

dag
dag
dag
dag
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.

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

………………………………………………

………………………………………

………………………………………

Naam + Voornaam

Naam + Voornaam

………………………………………………

OPGELET! Inschrijven is verplicht en pas officieel na betaling.
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Ontslag gemeenteraadslid M. Peeters
SP.A-gemeenteraadslid Magda Peeters bood, met ingang van
1 november 2005, haar ontslag aan. Wij danken Magda voor
haar constructieve inzet. Tevens werd in dezelfde zitting een
opvolger aangewezen; dit werd Johan Vos. De overige SP.Amandaten in de verschillende raden en commissies worden
ingevuld als volgt:
• Véronique Dooms: Afgevaardigde GROS, afgevaardigde
PWA, afgevaardigde MARK en bibliotheek (+ Johan Boels)
• Johan Vos: Begrotingscommissie, Verkeerscommissie en
OCMW
• Staf Dooms: muziekschool
Concessieovereenkomst openbare dienst voor uitbouw & beheer van het gemeentelijk rioleringsstelsel
goedgekeurd
De gemeenteraad verklaarde zich akkoord met het afsluiten
van een concessieovereenkomst voor het beheer van het
gemeentelijk rioleringsnet door een derde.
De kandidaten moeten instaan voor een doeltreffend beheer
van het bestaand rioolstelsel en de verdere uitbouw van dat
stelsel. Daaronder wordt o.a. verstaan: het dagelijks beheer
van het volledige rioolstelsel; instaan voor de volledige
coördinatie en realisatie van het door de gemeente opgedragen investeringsprogramma, inventarisatie van het bestaande
rioolstelsel, uitwerken van een onderbouwde visie voor het
onderhoud, beheer en renovatie van het rioolstelsel, jaarlijks
opmaken van een rollend investerings-, onderhouds- en
renovatieprogramma en het aanbieden van een klantencontactcenter.

Reglement Poëziewedstrijd goedgekeurd
Tweejaarlijks richt de Kampenhoutse cultuurraad een poëziewedstrijd in waarbij deelnemers woonachtig te Kampenhout,
of school lopen in Kampenhout kunnen deelnemen. De
wedstrijd wordt onderverdeeld in 4 categorieën met telkens
3 laureaten. Gezien het inrichten van dergelijk evenement
niet wenselijk is zonder reglement werd er tot dit laatste overgegaan. Het volledige reglement kan worden nagelezen op
www.kampenhout.be of worden aangevraagd via de cultuurdienst, mevr. C. Moyson - S 016/65 99 54 (tijdens de werkuren), mailto: claudine.moyson@kampenhout.vera.be
Gunning afkoppelen van de Leibeek van de riolering in
de Nieuwe Kassei
De Leibeek dient te worden afgekoppeld van de riolering in
de Nieuwe Kassei daar er zich 2 fenomenen voordoen: ofwel
loopt het water van de Leibeek bij hoge waterstand in de riolering, ofwel stort de riolering haar water in de Leibeek.
De kostprijs van de werken werd geraamd op € 55.885,06
(incl. btw), waarvan € 34.961,44 wordt gesubsidieerd door
de Vlaamse Gemeenschap. De opdracht wordt gegund bij
openbare aanbesteding. Het schepencollege zal een ontwerper aanstellen.
Gevel oud-gemeentehuis deelgemeente
Nederokkerzeel wordt gerenoveerd
De gevel van het oud-gemeentehuis te Nederokkerzeel wordt
gerenoveerd. Geraamde kostprijs: € 19.136 (incl. btw). De
opdracht wordt gegund bij onderhandelingsprocedure zonder
bekendmakingsregels bij de aanvang van de procedure.

Het kopieerapparaat in de Kampenhoutse bibliotheek is aan
vervanging toe.

Werken in de Bulsomstraat
De gemeenteraad besliste om, conform de wetgeving, een
veiligheidscoördinator aan te stellen voor de bouw en de aanleg van het fietspad in de Bulsomstraat van deelgemeente
Berg. De kostprijs hiervan wordt geraamd op € 500.783,92
(incl. btw). Tevens werd ook de principebeslissing goedgekeurd voor het opmaken van een rooilijn- en onteigeningsplan, waarvan de kosten indicatief worden geraamd op
€ 6.340 (incl. btw).

Overwegend dat de gepaste kredieten werden ingeschreven
op de begroting van de gewone uitgaven, werd het bestek
voor huur- of leaseovereenkomst van een nieuw multifunctioneel toestel - geraamd op jaarbasis ten bedrage van
€ 4.000 - goedgekeurd.

Restauratiewerken grote & kleine pastorie Kampenhout-centrum
Er zullen restauratiewerken worden uitgevoerd aan de grote
en kleine pastorie in Kampenhout-centrum; deze zullen

Onderhandelingsprocedure voor levering van een
huur- of leaseovereenkomst fotokopieerapparaat
bibliotheek

GEMEENTERAAD
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Zitting 17 november 2005
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Punt groen!-fractie
Noord-Zuidsolidariteit.
De Groen!-fractie vraagt het gemeentebestuur:
- welk bedrag tussen november 2004 en november 2005
op rekening van de gemeente gespendeerd werd aan de
aankoop van koffie en thee met het keurmerk ‘Max
Havelaar’?
- werden er in dezelfde periode andere producten met fair
tradelabel aangekocht? Welke en voor welk bedrag?
- Welke initiatieven heeft het gemeentebestuur ontwikkeld
om de verkoop van fairtrade producten te stimuleren, o.m.
bij gemeentelijke diensten of diensten die voor hun financieel beheer verantwoording dienen af te leggen aan de
gemeenteraad?

Zitting 8 december 2005
Gemeentelijke dotatie voor politiewerking
De gemeentelijke dotatie van de gemeente Kampenhout aan
de lokale politiezone Kastze voor het begrotingsjaar 2006
wordt vastgesteld op € 933.159.
Meerkost opmaak gemeentelijk ruimtelijk structuurplan
Voor de opmaak van het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan
werd in de overeenkomst tussen de gemeente Kampenhout
en NV Arcadis Gedas duidelijke prijsafspraken gemaakt.
Daar er bijkomende prestaties werden geleverd, zal deze
meerkost worden betaald deels door subsidies en deels door
reeds voorziene kredieten.
Mono-operator basisstation langsheen gewestweg
N21
De gemeenteraad geeft gunstig advies aan Belgacom Mobile
NV, voor het plaatsen van een mono-operatorbasisstration
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langsheen de gewestweg N21, ter hoogte van de autoveiligheid, indien er voldaan wordt aan de "Kaderovereenkomst“
betreffende de oprichting van mono-operator basisstations
langsheen primaire wegen categorie II en secundaire wegen.
Skatereglement goedgekeurd
Om de gebruikers van de skate-infrastructuur te informeren
hoe ze er correct en veilig gebruik van maken stelde de jeugddienst een reglement terzake op. Het reglement kan geraadpleegd worden op de jeugdwebsite:
www.kampenhout.be/jeugd of worden aangevraagd via de
jeugddienst S 016/65 99 75.
Subsidiereglement Gros goedgekeurd
Sinds 22 april 2003 heeft Kampenhout een raad voor ontwikkelingssamenwerking. De voornaamste bedoeling van de
GROS is om initiatieven rond ontwikkelingssamenwerking te
bevorderen en bestaande initiatieven te versterken.
Aangezien zij hiervoor projectsubsidies willen uitkeren is het
wenselijk een subsidiereglement op te maken. Dit subsidiereglement werd dan ook goedgekeurd.
Het reglement kan worden geraadpleegd via de website of
worden opgevraagd bij Nathalie Cleynhens S 016/65 99 75.
Bekrachtiging SCB opzegging van het beleidscontract
met het CLB
Vanaf 1/09/2006 start een nieuwe periode van 3 jaar voor
het beleidscontract of beleidsplan tussen de school en het
CLB.
Elke school moet dus in het huidige schooljaar een beslissing
nemen over de vernieuwing ervan. Het huidig contract moet
worden opgezegd vóór 31/12/2005, anders volgt automatisch een stilzwijgende verlenging. Dit zou niet correct zijn
om reden dat de schoolraad adviesbevoegdheid moet hebben bij het aangaan van een nieuw beleidscontract.
Saneringsplicht drinkwatermaatschappijen
De gemeente Kampenhout zal voor de uitbouw en het
beheer van het gemeentelijk rioleringsstelsel een concessieovereenkomst afsluiten met een derde. In afwachting hiervan
wordt een overeenkomst aangegaan met de VMW (=Vlaamse
Maatschappij voor Watervoorziening) om het vervuilde water
in te zamelen en af te voeren. Zodoende krijgt men recht op
BTW-aftrek.

Zitting 20 december 2005

Zitting 12 januari 2006

Lokaal sociaal beleidsplan goedgekeurd
Ingevolge het decreet van 19 maart 2004 wordt aan de
gemeentebesturen de verplichting opgelegd een Lokaal
Sociaal Beleidsplan uit te werken waarbij gemeente en
OCMW een gezamenlijke visie ontwikkelen rond sociaal
beleid en dienstverlening. De sociale grondrechten zijn:

Milieubeleidsplan 2005-2009 goedgekeurd
De gemeenteraad keurde het milieubeleidsplan 2005-2009
goed. Het gewestelijk milieubeleidsplan is een strategisch plan
dat de hoofdlijnen van het milieubeleid bevat op zowel gewestelijk, provinciaal als gemeentelijk niveau. Het houdt rekening
met de doelstellingen en beginselen van het milieubeleid en
bevat de belangrijkste beleidskeuzen voor een middellange
termijn van vijf jaar, tegen de achtergrond van een visie op
lange termijn.
Doelstellingen:
• het beheer van het milieu door de duurzame aanwending
van de grondstoffen en de natuur.
• De bescherming, tegen verontreiniging en onttrekking, van
mens en milieu, en in het bijzonder van de ecosystemen
die van belang zijn voor de werking van de biosfeer en die
betrekking hebben op de voedselvoorziening, de gezondheid en de andere aspecten van het menselijk leven
(milieuhygiëne).
• Het natuurbehoud en de bevordering van de biologische en
landschappelijke diversiteit, m.n. door de instandhouding,
het herstel en de ontwikkeling van de natuurlijke habitat,
ecosystemen en landschappen met ecologische waarde en
het behoud van de wilde soorten, in het bijzonder van die
welke bedreigd, kwetsbaar, zeldzaam of endemisch zijn
(natuur- en landschapsbehoud).
Concreet betekent dit dat duurzame ontwikkeling betrekking
heeft op de samenhang tussen milieukwaliteit en de maatschappelijke ontwikkelingen.

a. recht op arbeid
b. recht op sociale zekerheid, bescherming van de gezondheid en sociale, geneeskundige en juridische bijstand
c. recht op behoorlijke huisvesting
d. recht op bescherming van een gezond leefmilieu
e. recht op culturele en maatschappelijke ontplooiing
f. recht op onderwijs
De focus ligt hierbij op de meest kwetsbare groepen.
Het OCMW nam het heft in handen en werkte een eerste
planning van 2006-2007 uit, een zogenaamd stappenplan
om te komen tot een volledig sociaal beleidsplan voor de
periode 2008-2014.
Volgende elementen komen reeds aan bod:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

vaststelling pijlers waarop het Lokaal Sociaal Beleid steunt
strategische planning
coördinatie
sociaal huis
participatie van lokale actoren en doelgroepen
samenwerkingsafspraken tussen gemeente en OCMW

Financiën
a. Belastingen

De personenbelasting wordt voor het dienstjaar 2006 vastgesteld op 6% en blijft dus ongewijzigd. Ook de gemeentelijke opcentiemen blijven onveranderd op 950.
b. Begroting

De begroting 2006 wordt goedgekeurd met volgend resultaat:
Gewone dienst
Buitengewone dienst
Ontvangsten eigen dienstjaar:
10.049.483,21
4.600.461,44
Uitgaven eigen dienstjaar:
-11.179.702,46
4.716.298,83
Resultaat vorige dienstjaren:
4.895.094,49
265.259,46
Saldo:
3.764.875,24
149.422,07

GEMEENTERAAD
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worden gegund bij openbare aanbesteding. Gezien beide
gebouwen geklasseerd werden mag niet worden gewijzigd
aan de oorspronkelijke staat.
Het schepencollege krijgt de opdracht een ontwerper en veiligheidscoördinator-ontwerp en verwezenlijking aan te stellen,
volgens onderhandelingsprocedure zonder bekendmakingsregels bij de aanvang van de procedure, voor het opmaken van
een ontwerpdossier.

Openbare werken
a. De leidingen van de tv-distributie in de Wildersedreef
worden verplaatst. Geraamd kostenplaatje: € 2.437,06
(incl. btw) zullen worden betaald via kredieten voorzien op
de buitengewone begroting. De werken worden onderhands gegund.
b. Het aangepast rooilijn- en onteigeningsplan met tabel van
grondinnemingen voor de Binnenveldstraat in deelgemeente Nederokkerzeel wordt definitief aanvaard.
De totale oppervlakte bedraagt 1.759m2 en de kostprijs
€ 130.739,50.
Punt NV.A-fractie
• Vraag betreffende de oprichting van een commissie teneinde de nog bestaande voetwegen volgens de Atlas der
Buurtwegen, in "ere" te herstellen.
maart 2006
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Politieverordeningen
Met het oog op het verhogen van de verkeersveiligheid worden tijdens volgende activiteit bijzondere politieverordeningen
uitgevaardigd :
KWB Berg: misviering 21.05.2006
• Stilstaan en parkeerverbod: Kerkhoflaan tussen kruispunt
Nieuwelaan & Molenveldweg
• Verkeersvrije straat: Kerkhoflaan tussen kruispunt Nieuwelaan & Molenveldweg
• Omleiding: Bergstraat-Tiendeschuurstraat-Molenveldweg.
Aan de inwoners wordt gevraagd hiermee rekening te houden.
Trage wegencommissie van start
Tijdens de gemeenteraad van januari werd de vraag gesteld
een commissie trage wegen op richten, teneinde de nog
bestaande land- en voetwegen in "ere" te herstellen. Deze
land- en voetwegen verdienen bijzondere aandacht en zorg
omwille van hun historisch, landschappelijk, cultureel, ecologisch, recreatief en agrarisch belang.
De samenstelling van deze werkgroep werd vastgelegd volgens de evenredige vertegenwoordiging in de gemeenteraad;
anderzijds heeft iedere fractie het recht op minstens één lid in
de werkgroep, aangevuld met één vertegenwoordiger van de
Gecoro, Mark, Glark. De opdracht van de trage wegencommissie bestaat erin de bestaande voetwegen te evalueren en
na te gaan welke dienen behouden, terug opengesteld, verplaatst of desgevallend afgeschaft te worden.
Met belgerinkel naar de winkel
Het doel van de actie 'Met belgerinkel naar de winkel" is de
winkelende inwoners te stimuleren hun inkopen zoveel
mogelijk met de fiets te doen en zo de buurt en dorpskernen
leefbaar te houden. Kampenhout doet hier voor de 2de maal
aan mee. Het project wordt uitgewerkt door de dienst lokale
economie in samenwerking met de Bond Beter Leefmilieu en
Unizo. Ook het toelagereglement voor prijzen werd goedgekeurd. Zie pag. 7.

voorziet met betrekking tot de organisatie van het integraal
waterbeleid op het deelbekkenniveau de oprichting van
"waterschappen". Zie pag. 16.
Inschrijvingsgelden be.Oké & sportweken gewijzigd
De inschrijvingsgelden voor de buitenschoolse kinderopvang worden als volgt vastgesteld:
Kinderen woonachtig in de gemeente:
halve dag hele dag
1ste kind uit eenzelfde gezin:
€ 3,50
€ 7
€ 2,50
€ 5
2de kind uit eenzelfde gezin:
€ 3
Vanaf het 3de kind uit eenzelfde gezin: € 1,50
Kinderen niet woonachtig in de gemeente:
1ste kind uit eenzelfde gezin:
€5
€ 10
€4
€ 8
2de kind uit eenzelfde gezin:
€3
€ 6
Vanaf het 3de kind uit eenzelfde gezin:
In deze prijzen is 1 drankje per halve dag per kind begrepen.
De inschrijvingsgelden voor de sportweken zien er als volgt
uit:
Kinderen woonachtig in de gemeente
6-12 jarigen
per dag
ste
1 kind uit eenzelfde gezin:
€ 7
€ 5
2de kind uit eenzelfde gezin:
€ 3
Vanaf het 3de kind uit eenzelfde gezin:
12-16 jarigen
1ste kind uit eenzelfde gezin:
€ 8
€ 6
2de kind uit eenzelfde gezin:
€ 4
Vanaf het 3de kind uit eenzelfde gezin:
Kinderen niet woonachtig in de gemeente
6-12 jarigen
1ste kind uit eenzelfde gezin:
€10
€ 8
2de kind uit eenzelfde gezin:
€ 6
Vanaf het 3de kind uit eenzelfde gezin:
12-16 jarigen
1ste kind uit eenzelfde gezin:
€11
€ 9
2de kind uit eenzelfde gezin:
€ 7
Vanaf het 3de kind uit eenzelfde gezin:
In deze prijs zijn 2 drankjes per kind per dag inbegrepen,
alsook de sportongevallenverzekering.

Sportweken Paasvakantie
Tijdens de Paasvakantie worden door de dienst Sporeka
wederom sportweken georganiseerd. Deze lopen gedurende twee weken. Teneinde een zo groot mogelijk aantal
kinderen de mogelijkheid te bieden aan sport te doen, kan
er slechts per kind voor 1 week worden ingeschreven.
Inschrijven
Aangezien de inschrijvingen reeds startten op 4 &
6/03/2006 is het wenselijk eerst telefonisch te controleren
of er nog plaats is: 016/65 99 75.
• Betaling gebeurt via factuur.
• Inschrijvingen gebeuren in de Kampenhoutse sporthal,
Zeypestraat 26 - 1910 Kampenhout S: 016/65 99 75.
• Opgelet ! Géén telefonische of e-mail inschrijvingen
mogelijk!

Provinciale Seniorensportdag
Op dinsdag 30 mei 2006 organiseert de Provinciale
Sportdienst Vlaams-Brabant en de Bloso-Inspectiedienst
Vlaams-Brabant en Brussel de 18de seniorensportdag in het
Universitair sportcentrum te Leuven (Tervuursevest 101).
Senioren kunnen in een gezellige en ontspannen sfeer hun
favoriete sport beoefenen
of kennismaken met nieuwe
sportactiviteiten.

SPORT

GEMEENTERAAD

Zitting 9 februari 2006

Bijkomende info en inschrijvingen
Gemeentelijke sportdienst
Zeypestraat 26, Kampenhout
S 016/65.99.75
of mailto sport@kampenhout.be

Kampioenenviering 2006
Naar jaarlijkse gewoonte zette het Kampenhoutse gemeentebestuur de meest verdienstelijke sportbeoefenaars in de
bloemetjes. Niet minder dan 38 personen, al dan niet individueel, werden op vrijdag 17 februari 2006 gelauwerd uit 8 verschillende sporttakken: motorcross, tennis, paardrijden, atletiek, badminton, wielrennen, tafeltennis en liggende wip.
De volledige namenlijst vind je terug op de website: www.kampenhout.be - startpagina - nieuwsitems.
Van harte proficiat met de behaalde prestaties!

Kampenhout treedt toe tot watermaatschappij "DijleNoord"
Het decreet op het integraal waterbeleid van 18 juli 2005
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Het College van Burgemeester en Schepenen organiseert op
zaterdag 22 april 2006 tussen 9u30 en 16u op het gemeenteplein van Kampenhout een openluchtbeurs met als thema
"Bloemen & planten". Deze beurs heeft als doel de inwoners
van Kampenhout en alle andere geïnteresseerden, de gelegenheid te geven bloemen, planten en andere aanverwante
artikelen te bezichtigen en eventueel aan te kopen.
Graag nodigen wij u uit om een bezoekje te brengen aan dit
nieuwe initiatief, om de sfeer op te snuiven van de lente en
om er u toe te laten verleiden om een bloemetje of een plant
mee te nemen voor de eigen tuin. Hopelijk zijn de weergoden ons gunstig gezind en komen de standhouders talrijk
opdagen. Voor het eerste kunnen we helaas niet zorgen maar
aan het tweede wordt hard gewerkt!
Tot dan!!

Afval verbranden is volkomen onverantwoord. In de eerste
plaats wordt er veel verbrand dat nog nuttig zou zijn als het op
een andere manier werd verwerkt. Opstoken komt dan neer
op pure verspilling. Zelfs aan de warmte hebt u nauwelijks
wat als u buiten vuurtje stookt. En het is ongezond.

Actie in en rond het water
De laatste jaren beweegt er heel wat in en rond waterlopen.
Om doelgerichte beslissingen en acties te kunnen ondernemen, werd Vlaanderen ingedeeld in stroomgebieden, bekkens
en deelbekkens. Voor elk van deze gebieden worden er
actieplannen voorbereid en uitgewerkt.
Kampenhout behoort de deelbekkens Barebeek / Benedendijle (08-08) en Leibeek / Weesbeek / Molenbeek (08-09).
Samen met de overige waterbeheerders (de provincie
Vlaams-Brabant, Watering der Barebeek en het Vlaams
Gewest) werkt de gemeente al enkele jaren aan de totstandkoming van de actieplannen. Die samenwerking krijgt binnenkort een officieel karakter met de oprichting van "waterschappen". Kampenhout treedt weldra toe tot het Waterschap
‘Dijle-Noord’. De actieplannen bestaan uit een visie en maatregelen over thema’s zoals waterkwaliteit en -kwantiteit,
erosie, ecologisch duurzaam waterlopenbeheer en duurzaam
drinkwatergebruik.
Intussen is een eerste ontwerp van de actieplannen klaar. De
documenten worden weldra aan adviesraden voorgelegd. Ze
kunnen ook worden geraadpleegd via de provinciale website
(www.vlaamsbrabant.be/deelbekkenwerking). Nadien kan het
brede publiek zijn mening over de plannen kwijt tijdens een
openbaar onderzoek dat waarschijnlijk in het najaar van 2006
zal worden georganiseerd.

16

maart 2006

Wat mag u verbranden en wat niet
Niet álle verbranding is verboden: in openlucht mag u groenafval -en alléén groenafval, dus geen autoband om het vuur
aan te wakkeren- verbranden mits er binnen een straal van
100m geen gebouwen, bomen of struiken staan. Maar het
is niet omdat het niet verboden is, dat het onschadelijk zou
zijn: zelfs dan bent u schadelijke stoffen aan het verspreiden,
om nog maar te zwijgen van de hinderlijke rook en stank.
Composteer uw groenafval dus liever, dan hebt u er ook nog
wat aan.
Laat u niet misleiden door de term "allesbrander". U moet
die interpreteren als: geschikt voor alle brandstoffen, dus niet
"geschikt voor alles, inclusief afval." In een allesbrander mag
u dus alleen zuivere brandstoffen opstoken: onbehandeld
hout, steenkool, briketten. Hetzelfde geldt voor hout- en
terraskachels.
Papier, karton, plastic (PMD), restafval, behandeld hout
(geverfd, gevernist, verduurzaamd, geïmpregneerd), multiplex,
spaanplaats, MDF, enz. mag u niet zelf verbranden, niet in
openlucht en niet in kachels of haarden.
Tips vind je terug op de website van de provincie VlaamsBrabant: www.vlaamsbrabant.be
afvalbeleid@vlaamsbrabant.be of 016/26 72 64.

Subsidies voor herbruikbare luiers
Een kind produceert gedurende zijn luierperiode meer dan
een ton restafval aan wegwerpluiers. Voor Vlaanderen komt
dit overeen met ongeveer 8,5% van het restafval.
De momenteel op de markt beschikbare herbruikbare katoenen luiers zijn een degelijk alternatief dat veel minder belastend is voor het milieu. Het gebruik van katoenen babyluiers
betekent bovendien een hele besparing van zo’n € 673/kind.
De intercommunale INTERZA besliste een subsidie te geven
aan mensen die herbruikbare luiers kopen. De subsidie
bedraagt 50% van de aankoopprijs met een maximum van
€ 100/kind. De subsidie wordt verleend aan ouders met kinderen tot max. drie jaar, die op de dag van aanvraag ingeschreven zijn in het bevolkingsregister van Kampenhout. De
aanvraag moet worden ingediend binnen de vier maanden na
de aankoop van de luiers. Het aankoopbewijs is een op naam
van de ouder afgeleverde factuur. Er mag slechts één aanvraag per kind worden ingediend.
De subsidie kan worden aangevraagd
met een formulier dat verkrijgbaar is
bij INTERZA of de milieudienst
S 016/65 99 04 of
wim.vanessche@kampenhout.vera.be
of je kan het downloaden via
www.kampenhout.be
milieu en
natuur
afval
subsidies en premies.

Het Kampenhouts gemeentebestuur organiseert hierover,
met de steun van de provincie Vlaams-Brabant, twee infoavonden in maart:
• 23.03.2006: Zonne-energie in je woning
• 30.03.2006: Energiezuinige aanbouw
Voor de respectievelijke infomomenten doet de gemeente
beroep op de deskundige medewerking van de vzw ODEVlaanderen, gespecialiseerd in duurzame energie en op de
vzw Dialoog, die reeds 30 jaar ervaring heeft in duurzaam en
energiezuinig bouwen en verbouwen.
Je bent van harte welkom op deze infovergaderingen die
plaatshebben in de raadzaal van het administratief centrum,
Gemeentehuisstraat 16 te Kampenhout, vanaf 19u30.
Deelname is gratis. Indien je meer informatie wenst, neem
dan contact op met milieuambtenaar Wim Van Essche,
S 016/65 99 04.
Ben je geïnteresseerd om één of beide infoavonden bij te
wonen, bevestig* dit dan d.m.v. onderstaand strookje in te
vullen of via milieudienst@kampenhout.be
of wim.vanessche@kampenhout.vera.be.
Wij hopen u talrijk te mogen begroeten.
Antwoordformulier vóór 17 maart 2006 terugbezorgen
aan: Milieudienst t.a.v. Wim Van Essche
F. Wouterslaan 8 - 1910 Kampenhout, X: 016/22 80 25
@: milieudienst@kampenhout.be
* Belangrijk:

Infoavonden
Energie is in onze huidige samenleving onmisbaar geworden.
Fossiele energiebronnen zoals olie, aardgas en steenkool zijn
niet onuitputtelijk. Hun reststoffen hebben bovendien zware
impact op het leefmilieu, denk maar aan het broeikaseffect.
Hernieuwbare energie daarentegen (zon, wind, water, biomassa, omgevingswarmte en geothermie) is milieuvriendelijk
en duurzaam. Een deel van de benodigde warmte en elektriciteit in onze woning kunnen we zelf opwekken met de zon.
Zonneboilers en fotovoltaïsche zonnepanelen bewijzen reeds
jaren dat zij een reële bijdrage kunnen leveren aan onze energiebehoefte. Door ook nog duurzaam te bouwen of verbouwen en door eenvoudige, maar niet dure energiebesparende
technieken toe te passen kunnen we al snel 50 tot 75% energiezuiniger wonen.

MILIEU

MILIEU

Zelf afval verbranden?
De slechtste oplossing

Bij onvoldoende belangstelling bestaat de mogelijkheid dat dit infomoment wordt geannuleerd. Mocht
deze situatie zich voordoen zal u hiervan worden
verwittigd.

&

Openluchtbeurs
“Bloemen & planten”

INSCHRIJVINGSSTROOK
Naam:

……………………………………………………………………………………………………………….

Adres:

…………………………………………………………………………………………………………………

S: …………………………………………………………………………………………………………………………

@:

……………………………………………………………………………………………………………………….

Wenst deel te nemen met

…………

personen aan de infoavond:

23.03.2006 - Zonne-energie in je woning
30.03.2006 - Energiezuinige aanbouw
maart 2006
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Zichtbaarheid
Uit de bevragingen die de lokale politie het afgelopen jaar
heeft gehouden blijkt dat de helft van de bevraagden vindt dat
wij meer zichtbaar in het straatbeeld moeten zijn.
Momenteel patrouilleren we maximaal. We zijn sinds de politiehervorming immers gestegen met 16.000 mensuren. Dit is
enorm.
Aangezien we soms niet voldoende
opgemerkt worden, zullen we daarom niet alleen onze patrouille-intensiteit aanhouden, maar ook een
andere invulling geven aan de surveillancestijl. Dit betekent dat u meer
politiemensen per fiets, per scooter
of te voet in uw woonkernen zal
opmerken.
Deze medewerkers zullen voortaan
ook duidelijk opgemerkt worden. Ze
dragen weldra allemaal een moderne
fluovest, waarvan u een foto ziet.

Nabijheidpolitie
Het afgelopen jaar hebben we de nabijheidpolitie onder de
loep genomen. Om de aanwezigheid in uw wijk te verbeteren hebben we de volgende maatregelen genomen:
• De wijk wordt geherstructureerd: het zonale onthaal wordt
permanent uitgerust met twee medewerkers, die ook het
systeembeheer doen.
• De openingsuren van het onthaal worden gelijkgesteld met
de openingsuren van het gemeentehuis. Eén vaste medewerker is aangeduid. Het is onze bedoeling om meer effectief aanwezig te zijn in de wijken.
• Elke wijkinspecteur heeft een gsm, wat moet toelaten om
vlugger en vlotter in te spelen op vragen van de burger. Al
het gedoe met memobriefjes wordt overbodig en er wordt
een betere en snellere service geboden.
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• Elke wijkinspecteur heeft een fiets ter beschikking en wordt
naar de woonkernen georiënteerd.
• Elke wijkinspecteur zal tweewekelijks in zijn respectievelijke
wijk aanspreekbaar zijn in een discreet onthaalbureel
(satellietpost).
• Elke wijkinspecteur wordt periodiek ingezet als tweede
interventieploeg in het weekend voor bv. vakantietoezicht,
overlasttoezicht, kantschriften,... .

Plaatselijk wijkkantoor
Sinds 1 september 2005 kan u uw wijkinspecteur elke eerste
en derde week van de maand ook in een plaatselijk wijkkantoor aantreffen.
We geven u nogmaals een overzicht van onze wijkinspecteurs:
Nederokkerzeel
vrijdag, 16 - 18u, oud gemeentehuis, Verbist R.
gsm 0473/883936
Berg
maandag, 16 - 18u, oud gemeentehuis, Vangestel J.
gsm 0473/883985
Relst/Buken
woensdag, 15u30 - 17u30, school Relst, Vankeerberghen G.
gsm 0473/883907

« Met u allen samen naar een
veilige en leefbare buurt blijft
ook in 2006 ons streefdoel ! »
In 2006 zullen we de inbraken, de autocriminaliteit en de verkeersonveiligheid prioritair aanpakken. De veiligheid van de
zwakke weggebruiker, de sluipwegen en het duidelijke storend gedrag op de hangplekken zullen eveneens bijzondere
aandacht krijgen.
Uit de resultaten van diverse bevragingen bleek dat er ook
een behoefte was aan informatie over uw wijkinspecteur in
uw buurt, en dus niet alleen over onveiligheid en preventiegerelateerde items.
We zullen ook aan onze externe communicatie werken.
Bekijk ook eens de website: www.kastze.be.

We willen onze omgeving duidelijk maken wat ze van de politie mogen verwachten, wat wij tot onze taak rekenen en wat
onze aanpak is. We zullen daarom meer en meer naar de
burger en de verenigingen toegaan.
Er is een duidelijke
behoefte gebleken aan informatieavonden, die we ook in
2006 graag willen verder organiseren.

Uw tevredenheid over uw politie blijft ook in
2006 onze grootste voldoening!
In onze strijd tegen de onveiligheid hebben we onze dienstwagens ook uitgerust met een Mobiele Data Terminal. Dit is
een draagbare pc geïnstalleerd in een voertuig, dat aan een
interventieploeg toelaat om o.a. informatie te ontvangen over
een gebeurtenis en om een persoon, voertuig of voorwerp te
controleren in de nationale gegevensbank. Deze terminal
maakt communicaties mogelijk tussen de dispatcher en de
interventieploeg.

Opendeur
Op zondag 19 maart 2006 houdt je lokale politie tussen 9u30 en 17u een opendeur in het centraal commissariaat te Steenokkerzeel. Op het programma
staan de volgende activiteiten:
• kennismaking met de structuur en de diensten van je
lokale politie, en een rondleiding in het nieuwe commissariaat;
• demonstraties door je lokale recherche en demonstraties van geweldbeheersing door de politieschool;
• op de technopreventieve stand krijg je informatie om je
eigendom te beveiligen;
• op de MEGAstand kan je kennismaken met ons project
naar de jongeren;
• er is mogelijkheid tot het graveren van je fiets;
• je kan kennismaken met de tuimelauto, waarin het nut
van de gordel wordt gedemonstreerd;
• je kan instappen in de BOB-bus waar je kan ondervinden wat het effect is van drugs en alcohol op je rijvaardigheid;
• op onze static-show maak je kennis met onze dienstvoertuigen en middelen.

Ter herinnering

!

Project Mobi+ :
voortgezette rijopleiding voor
55-plussers

POLITIE

POLITIE

Vorig jaar was er alvast een sterke daling van de verkeersongevallen met gekwetsten. De inbraken in woningen en voertuigen zijn gedaald. Ook de algemene criminaliteitscijfers zijn gedaald. Dit is hoopvol.
Wij willen dichtbij de burger staan, als dienstverleners in
veiligheid. Iedereen mag overal in onze zone op gelijke
dienstverlening en kwaliteit rekenen.

Het verscheen reeds eerder in het infoblad van december
2005: de Vlaamse Stichting Verkeerskunde, de federatie
van beroepsautorijscholen van België, de lokale politie
Kastze en onze gemeente organiseren een project speciaal
voor rijopleiding voor 55-plussers : Mobi+.
Met dit project krijgen alle 55-plussers de mogelijkheid om
hun kennis van de wegcode en hun rijvaardigheid bij te
spijkeren. Hierdoor kunnen 55-plussers zo lang mogelijk op
een verantwoorde manier mobiel blijven. Thema’s die aan
bod komen, zijn ondermeer: verkeersdrukte, gedrag, techniek van het ritsen, opfrissing verkeersregels, in- en uitvoegen op autosnelwegen, openbaar vervoer, gedrag als voetganger en fietser. De lesgever kan vanuit zijn ervaring ook
plaatselijke knelpunten en specifieke situaties in de
gemeente bespreken.
Mobi+ is een vrijwillige cursus van vier halve dagen die alle
aspecten van het verkeer behandelt. De cursus wordt georganiseerd 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, dienen de deelnemers zich niet ver te verplaatsen.
Deelnemers betalen € 5/per halve dag (14 - 16u15) en
ontvangen een informatiemap en een getuigschrift.
Geïnteresseerden nemen contact op met de lokale politie
Tervuursesteenweg 295 te Steenokkerzeel op het nummer
02/759 78 72. Je kan hier terecht voor de exacte data, de
locaties, het programma per halve dag en een deelnameformulier.

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

maart 2006
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Gemeentescholen actief ...
Gemeentewegel 2 & Bergstraat 15, 1910 Berg
www.detoverberg.be
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www.het klimtouw.be
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Openbare examens
Op zondag 12 maart, van 9 tot 13u gaan de jaarlijkse openbare examens van de Kampenhoutse muziekschool door.
Opendeurdagen
Vanaf dinsdag 6 tot en met zaterdag 17 juni houdt de muziekschool opendeur. Iedereen kan vrijblijvend komen kijken hoe
de muzieklessen worden gegeven, informatie vragen over de
instrumenten, de methodes, … Dinsdag 6 juni is tevens de
eerste inschrijvingsdag voor het schooljaar 2006-2007.
Inschrijven kan tot uiterlijk zaterdag 23 september 2006.
Iedereen van harte welkom!

Even herinneren!

Groot circus te Berg met alle kinderen
van De Toverberg en Het Klimtouw:
• vrijdag 9 en zaterdag 10 juni 2006.

Instapdata voor kleuters
• dinsdag 18 april 2006
• maandag 29 mei 2006 (na Hemelvaart)
maart 2006

Jaarlijkse audities
Op zaterdag 11 maart, van 9 tot 17u vinden in de raadzaal
van het gemeentehuis de jaarlijkse audities plaats van de leerlingen van de Kampenhoutse muziekschool. Eveneens op
11 maart zal er vanaf 20u een concert met zang (Ineke De
Vylder) en piano (John Gevaert) zijn. Zij brengen een repertoire met liederen en concertaria’s van Schubert, Schumann,
Chausson, Duparc en Mozart, afgewisseld met pianostukken
van Chopin.

Meer info op: Muziekschool.kampenhout@pandora.be
of muziekschool@kampenhout.be
Schoolstraat/Gemeentewegel 2, Ingang oud gemeentehuis
S 016/65 65 81.

Paasbrunch kleuterschool
De Toverberg: 26 maart 2006
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OCMW

ONDERWIJS

Muziekschool

!

De studietoelagen voor het secundair
onderwijs kunnen nog worden ingediend
tot 30 juni 2006.

gebruikt wat u niet meer gebruikt !
Zijn uw kinderen te oud voor de zandbak ? Weet u niet
meer wat doen met al dat speelgoed van vroeger of heeft
u verkleedkleren waar enkel nog de motten van genieten?
Een speelplein is altijd op zoek naar ballonnen, spelletjes,
schommels, …
In plaats van de afvalberg te vergroten kan u ons een
dienst bewijzen. Contacteer de speelpleincoördinator,
Steven Moens, hij zal uw giften met grote dankbaarheid
ontvangen.
• OCMW Kampenhout, Steven Moens, Dorpsstraat 9,
1910 Kampenhout, S 016/31 43 20
@: steven.moens@ocmw-kampenhout.be
www.ocmw-kampenhout.be

Recht op een verwarmingstoelage.
Het Kampenhouts OCMW organiseert nog 3 speciale zitdagen
om uw verwarmingstoelage aan te vragen.
Deze gaan door op:
• vrijdag 17 maart van 13 tot 16u
• dinsdag 18 april van 13 tot 18u30
• woensdag 17 mei van 13 tot 16u
Voor meer inlichtingen hieromtrent raadpleeg de
"Gemeenteberichten" editie december 2005 of neem
contact op met het OCMW - S 016/314 310.

Je kan het formulier verkrijgen via de school of bij de
afdeling Studietoelage van de provincie. Je vindt het ook
op de website van www.vlaanderen.be/studietoelagen.
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
Departement Onderwijs, H. Consciencegebouw
Koning Albert II-laan 15 - 1210 Brussel S 0800/302 01.
maart 2006
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Streek- en verhalenwandelingen

Borstkankerscreening

Alle 14 Dijlelandse gemeenten grijpen tijdens de Dijlelanddag
de gelegenheid om hun bijzondere streek te promoten voor
het grote publiek.
Dit jaar vormt het prachtige park en de Sint-Hubertuskapel in
Tervuren het decor voor actief plezier en Bourgondische taferelen en dit op zondag 11 juni 2006 van 13 tot 18u. We duiken immers de Middeleeuwen in: middeleeuws schouwspel
dat uitmondt in zwaardgevechten, themawandelingen met o.a.
sprookjeswandeling, lekkere streekproducten, middeleeuwse
animatie met o.a. vuurspuwers, initiatie in boogschieten, een
nar met veel fratsen en nog veel meer van dat, …
Kom dus ab-so-luut meegenieten!

Dit zijn de jaarlijkse begeleide wandelingen langs interessante
trajecten vol afwisseling van natuur en cultuur, afwisselend de
2de en 4de woensdag van de maand, telkens met vertrek om
14u. Deelnemen is gratis!
Woensdag 14 juni: Kwerps (Kortenberg)
Heksenwandeling
Vertrek aan de kerk van Kwerps
Woensdag 28 juni: Hoeilaart
De Serristenwoningen en villa’s
Vertrek aan het gemeentehuis
Woensdag 12 juli: Leefdaal (Bertem)
Legenden uit de Voervallei
Vertrek aan de Sint-Veronkapel
Woensdag 26 juli: Vaalbeek (Oud-Heverlee)
Waterbronnen en wijnbouw
Vertrek aan Kapel O.L.Vrouw van
Steenbergen (M. Noélaan)
Meer info:
Toerisme Dijleland - S 016/31 18 61
@: toerisme@dijleland.be - www.dijleland.be
Organisatie: Toerisme Dijleland i.s.m. de gemeenten en de gidsenbond Dijleland.
Opgelet: aangepast wandelschoeisel is aan te bevelen.

Borstkanker is de meest voorkomende vorm van kanker bij de
vrouw. Opsporing van borstkanker in een vroeg stadium vergroot de kans op genezing aanzienlijk. In het voorjaar 2006
zal in Kampenhout, i.s.m. het gemeentebestuur, de huisartsen, het regionaal screeningscentrum LUCK, LOGO Leuven en
het provinciebestuur, een actie voor borstkankeropsporing
worden opgezet. (wellicht in mei 2006)
Vrouwen van 50 tot en met 69 jaar worden schriftelijk uitgenodigd om een mammografie te laten nemen. Het 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.
Het is belangrijk dat vrouwen vanaf 50 jaar om de twee jaar
een mammografie laten nemen. De meeste gevallen van
borstkanker kunnen dan tijdig worden ontdekt. Met de actie
hopen we een belangrijke vermindering van sterfte door
borstkanker te bekomen.
Terugblik (periode 15/06/2003 – 15/06/2005)
In de bovenstaande periode werden 1.234 vrouwen aangeschreven; 482 daarvan werden gescreend: 418 kwamen naar
de mammobiel, 64 gingen naar een erkend radioloog.
Bij 9 van hen gebeurde een vervolgonderzoek.
Dit betekent dat 42,13% van de doelpopulatie heeft deelgenomen; wat heel weinig is en zelfs een daling ten opzichte
van de vorige ronde. Volgens wetenschappelijke studies en
conform de Europese richtlijnen moet er minstens een participatiegraad van 70% zijn om de vooropgestelde daling van
de mortaliteit van borstkanker te voorkomen.

Meer info:
Toerisme Dijleland
S 016/31 18 61
@:toerisme@dijleland.be
www.dijleland.be
Of
toerisme@kampenhout.be
S 016/65 99 71.

Begeleide dijlewandelingen
Dijleland
Deze wandelingen betreffen de officiële opening van nieuwe
bewegwijzerde wandelingen in het noorden van het Dijleland.
Deze wandelingen zijn ook gebundeld in het boekje "20 wandelingen in Noord-Dijleland" *, uitgegeven door Toerisme
Vlaams-Brabant (kostprijs: € 6).
Meewandelen is gratis.
Zondag 23 april: Erps-Kwerps (Kortenberg)
Vliegtuigenwandeling (8,5 km)
Vertrek om 14u aan het Erfgoedhuis, dorpsplein Erps.
Zondag 28 mei: Haacht, Bomenwandeling (6 km)
Vertrek om 14u aan het gemeentehuis, Wespelaarsestwg. 85.
* te koop in de toeristische kantoren of te bestellen via:
www.groenegordel.be
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ZONDAG
7 MEI 2006 om 14u

Vertrek aan:
Sint-Antoniuskerk Buken

Zin om mee te doen?
Aarzel niet en trek je
wandelschoenen aan!

Deelname:
GRATIS

Organisatie en info:
Toerisme Kampenhout en Gidsenbond Dijleland
016/65 99 71 - 016/22 33 80 - 016/60 18 94
toerisme@kampenhout.be

Navelstrengbloed tegen kanker
Normaal worden de navelstreng en het bloed dat erin zit, na de
bevalling gewoon weggegooid. Erg jammer! In navelstrengbloed zit immers een grote hoeveelheid stamcellen.
Stamcellen worden voornamelijk gebruikt voor de behandeling
van leukemie en andere bloedkankers.
Kampenhout steunt de Navelstrengbloedbank
Als eerste Vlaamse gemeente nam Kampenhout in 1997 het

initiatief om de Leuvense navelstrengbloedbank financieel te
ondersteunen.
Indien je bevalt en het navelstrengbloedje afstaat, subsidiëren
wij de navelstrengbloedbank met een bedrag van € 123,95.
Interesse ? Alle Kampenhoutse huisartsen verlenen hun
medewerking aan dit nobel initiatief.
Voor specifieke vragen wend je je het best tot uw huisarts of
het transplantatiesecretariaat te Leuven S 016/34 68 82.

WELZIJN

TOERISME

Dijlelanddag

Zelfstandige verpleegkundigen
Op de website www.verplegingthuis.be van
de Vlaamse Beroepsvereniging voor
Zelfstandige Verpleegkundigen vinden zorgvragers en -verstrekkers in gans Vlaanderen
en Brussel de mogelijkheid om een zelfstandige thuisverpleegkundige te contacteren.
Niet-internetgebruikers kunnen via het telefoonnummer
070/222 678, 7 dagen op 7 telkens van 8 tot 22u, een zelfstandige thuisverpleegkundige in hun buurt laten opzoeken.
De zorgzoekende krijgt telkens drie namen en telefoonnummers aangeboden en kan dus zelf de keuze maken.

Nestwarmte vzw

?

Een verlaten Roemeens kind bij u op vakantie
Al sinds 1994 laat de vzw Nestwarmte Roemeense kinderen en jongeren, die door hun ouders verlaten zijn, in ons
land op vakantie komen. Het is vooral de bedoeling hen
te laten kennismaken met een volgens onze normen "normaal gezinsleven".
Volgens hun
opvoeders hebben deze vakanties
een positieve invloed op hun
gedrag.
Wie van 15 juli tot 13 augustus zijn
gezin wil openstellen voor een gastkind of een jongere, kan meer inlichtingen bekomen via deze website:
www.nestwarmte.be of op volgende
telefoonnummers: 089/85 52 27 of
016/73 39 26.
De inschrijvingsperiode wordt op 15 april 2006 afgesloten.
maart 2006
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MAATREGELEN TEGEN DE VOGELGRIEP VANAF 1 MAART 2006

INVENTARIS VAN EEN PARTICULIER PLUIMVEEHOUDER
(verplicht in te vullen)

Concreet zijn vanaf 1 maart 2006 de volgende maatregelen van kracht :
1. Ophokregeling of afschermplicht in het ganse land verplicht !
voor pluimvee van particuliere en professionele houders.

Naam eigenaar

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adres eigenaar

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

2. Doel
Vermijden dat in het wild levende vogels in contact komen met het pluimvee.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Adres waar het pluimvee zich bevindt

3. Wat betekent ophokregeling of afschermplicht ?
Dit betekent dat dieren eventueel nog steeds buiten kunnen gehouden of gelaten worden, maar enkel op
een (deel van een) terrein dat volledig – zowel langs de zijkanten als langs boven – met gaas of met
netten is afgesloten (mazen gaas of het net max. 10 cm breed !!). Ondoordringbare dakbedekking is
aanbevolen maar niet verplicht.

 andere locatie:

 Bezit geen pluimvee
 Bezit volgend pluimvee
soort

Eend

Bijkomende informatie over de vogelgriep kan u vinden – via internet op www.influenza.be
of telefonisch op het gratis nummer van het influenza callcenter: 0800/99 777

Kalkoen
Patrijs
Duif
Zwaan
Loopvogel (struisvogel, emoes, nandoes)
Gans
Parelhoen
Fazant
Kwartel

&

b.

aantal

Kip

5. Wat met openbare markten van vogels en pluimvee?
Verkoop van vogels en pluimvee is enkel toegestaan door erkende pluimveehandelaars met attest!
a.

………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………

4. Verbod op voederen en drenken van vogels en pluimvee in open lucht.
Reden: Vermijden dat wilde vogels gelokt worden door het voedselaanbod van gedomesticeerde (tot
huisdier gemaakte) vogels ten einde onderling contact te vermijden.

6. Wat indien u dood pluimvee of dode vogels vindt? Geen paniek !
Bij sterfte van particulier pluimvee / vogels (meerdere):
• Vermijd rechtstreeks contact met pluimvee en streef een goede hygiëne na.
• Neem eventueel contact op met een dierenarts.
Bij het vinden van dode vogels in de natuur :
• Meld de vondst aan het influenza callcenter op het gratis nummer 0800 99 777.
• Meld alleen dode vogels als die gevonden werden op dezelfde plaats, op hetzelfde tijdstip én deel
uitmaken van dezelfde soort of familie, én als het ten minste om de volgende aantallen gaat:
1 zwaan, 20 meeuwen, zeemeeuwen of spreeuwen, of 5 dieren van een andere soort (bijvoorbeeld eenden).
• Zieke of gekwetste vogels kunnen gemeld worden aan vogelopvangcentra die weten wat ze in
deze gevallen moeten doen. Zie via internet: www.vogelbescherming.be

 idem als hoger

Andere: (leg uit):

Totaal

INDIENEN VÓÓR 24 MAART 2006

VOGELGRIEP
1910 KAMPENHOUT
Kampenhout, postdatum

Geachte inwoners,
Het Federaal Voedselagentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) verplicht alle gemeenten
om een inventaris (zie verder) op te maken van het aantal en het soort pluimvee in het bezit van
particuliere pluimveehouders.
Deze inventaris is van groot belang bij het eventueel onderdrukken van een vogelgriephaard. Voorlopig is
deze lijst dus louter preventief.

Gemeentebestuur Kampenhout

Antwoordnummer 6

1910 Kampenhout

Wij willen absoluut benadrukken dat u deze inventaris moet invullen, ook indien u geen pluimvee
heeft. (Ministrieel Besluit dd. 23.02.2006)
U kan de inventaris aan het gemeentebestuur bezorgen vóór 24 maart e.k. op volgende plaatsen:
1. via www.kampenhout.be
2. in de brievenbus van:
• Gemeentehuis, Gemeentehuisstraat 16
• Wijkkantoor Politie Kampenhout, Gemeentehuisstraat 16
• Sporthal Kampenhout, Zeypestraat 26
• Bibliotheek Kampenhout, Tritsstraat 5
• Gemeentelijke loods, Neerstraat (aan het containerpark)
3. D.m.v. bijgevoegde antwoordkaart (portvrij)
Bovendien is het van groot belang dat u de maatregelen die sinds begin maart van kracht zijn (zie verder)
toepast. Deze kunnen door het FAVV worden gewijzigd.
Wij rekenen echt op uw medewerking,

PORT
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BESTEMMELING
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