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VOORWOORD

Beste inwoner,

Op 8 oktober 2006 heeft u een nieuwe bewindsploeg voor onze gemeente gekozen. Op 2 januari 2007 is het
gemeentebestuur met frisse werkkracht gestart om eenieder van u op de best mogelijke manier te dienen.
Een nog betere communicatie met de inwoners van Kampenhout is één van onze belangrijke doelstellingen.
Meteen voegen we de daad bij het woord: we stellen u onze vernieuwde gemeenteberichten voor die u 4 à 5
maal per jaar wordt aangeboden.

Lezen, kijken, spreken … maar ook doen!
Een gemeente is zo sterk als de dynamiek van haar inwoners. Daarom vindt u in het midden van de brochure
een activiteitenkalender; zoals gewoonlijk met een gevarieerd aanbod voor alle leeftijden en groepen in onze
gemeente. Geef deze uitneembare kalender een vaste plaats op uw memobord. Ga gretig in op het aanbod van
uw keuze, want onze verenigingen zitten niet stil. Samenkomen haalt banden aan. Een samenhorige gemeente
is een warme gemeente. Zo versterken we het sociale netwerk in Kampenhout en op dat vlak willen we een
voortrekkersrol vervullen.

VOORWOORD

Het A4-formaat, het grotere lettertype en de vierkleurendruk maken het lezen comfortabeler. Op de voorpagina
publiceren we een prachtige kleurenfoto die een eigenschap van onze gemeente op de voorgrond brengt.
In de kleurenband bovenaan vindt u de vertrouwde rubrieken die ons allen aanbelangen. Niet alleen communiceren
met teksten, maar voortaan brengen we het nieuws ook met prachtige foto’s.

3
Het nieuwe gemeentebestuur wil samen met u de uitdaging aangaan om Kampenhout als Vlaamse, landelijke
gemeente in het hart van Vlaams-Brabant de uitstraling te geven die Kampenhout past!
Na de vernieuwing van de Gemeenteberichten zal ook de website een aangepast profiel krijgen, u hoort er
nog van.

Alvast veel leesgenot,
Namens College van Burgemeester en Schepenen,

Greet Willems
Schepen van Informatie

EEN NIEUW BESTUUR
EEN NIEUW BESTUUR

Hun bevoegdheden zijn verdeeld als volgt:

Burgemeester Jean Meeus:
Op de installatievergadering van 2 januari 2007 legden de gemeenteraadsleden en de schepenen hun
eed af. Ook verkozen de aanwezigen de voorzitter
van de gemeenteraad, OCMW-raadsleden en de politieraadsleden.
De gemeenteraad nam kennis van de benoeming en
eedaflegging van Jean Meeus tot burgemeester; hij
zal ook de gemeenteraad voorzitten.

EEN NIEUW BESTUUR

Alle gemeenteraadsleden legden de eed af in handen van de burgemeester.
Volgende raadsleden werden voorgedragen en bevestigd als schepen:
1ste schepen: Kris Leaerts
(CD&V)
2de schepen:
Stefaan Peremans
(CD&V)
3de schepen:
Greet Willems
(CD&V)
4de schepen:
Stefan Imbrechts
(CD&V)
5de schepen:
Gwenny De Vroe
(VLD)

Algemeen beleid, bevolking, politie,
brandweer, toerisme, informatica,
Europese aangelegenheden,
personeel, Vlaams karakter.
gsm: 0474/920 331

1ste schepen Kris Leaerts:
Openbare werken, ruimtelijke
ordening, stedenbouw, monumentenzorg, patrimonium.
gsm: 0473/686 079

2de schepen Stefaan Peremans:
Financiën en begroting, begraafplaatsen, werklieden, verkeer en
mobiliteit, kerkfabrieken.
gsm: 0497/896 184

3de schepen Greet Willems:
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Gezondheid, welzijn, senioren,
burgerlijke stand, sociale huisvesting,
gezin, ontwikkelingssamenwerking,
informatie.
gsm: 0473/958 939

4de schepen Stefan Imbrechts:
Onderwijs, sport, landbouw, lokale
economie.
gsm: 0473/964 136

5de schepen Gwenny De Vroe:
Milieu, jeugd, cultuur, feestelijkheden en kermissen/markten,
muziekschool, buitenschoolse
kinderopvang, bibliotheek, gelijke
kansen. gsm: 0495/608 660

Gemeentesecretaris, Dominique Coucke

DE GEMEENTERAADSLEDEN

Victor
Peeters
CD&V

Paul
Van Roy
VLD

Johnny
Aerts
CD&V

Walter
Merckx
CD&V

Eric
Tytgat
VLD

Sonia
Vranckx
VLD
Het Vast Bureau bestaat uit:
Daniëlle Van Meldert, Peter Van den dries en Dominique Corbeel.

EEN NIEUW BESTUUR

Voor het OCMW werden volgende kandidaten verkozen:
Greta Aerts, Rita Luyten, Peter Van den dries, Danielle Van Meldert (CD&V), Dominique Corbeel, Gonda
Smetsers, Eric Tytgat (VLD), Stefan Vandevenne
(NV-A) en Filip Beelen (VB).
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Erik
Torbeyns
Groen!

Walter
Van Roost
VLD

Johan
Vos
SP.A

Marleen
Fannes
VB

Edith
Grauwels
CD&V

Rudi
Van Ingelgom
NV-A

Daniëlle Van Meldert werd voorgedragen en bevestigd als voorzitter
van het Kampenhouts OCMW

In de politieraad zetelen:
Johnny Aerts, Victor Peeters (CD&V), Sonia Vranckx
Dirk
Pierre
Marleen
(VLD) en Erik Torbeyns (Groen!).
Adriansens
Woekier
Habils
VB
VB
CD&V
copyright foto’s : Joke Peeters & Jef Schrijvers • www.peeters-schrijvers.com

BEGRAAFPLAATSEN
OVERLIJDEN EN FINANCIËN
De heer Desmaele, ontvanger registratie en domeinen te Zaventem zette voor u de belangrijkste elementen even op een rij.
Voor deskundig advies kan u uiteraard ook steeds terecht bij uw notaris.

BEGRAAFPLAATSEN

Aangifte van nalatenschap &
successierechten
De aangifte van nalatenschap (zowel goederen als
schulden van de overledene) wordt gedaan bij het
Ontvangkantoor der Registratie en Domeinen te
Zaventem, binnen de 5 maanden na overlijden (in
België).
Uiterlijk 2 maanden later moeten de verschuldigde
successierechten betaald zijn.
Samenwonenden worden op het vlak van successierechten volledig gelijkgeschakeld met gehuwden (tarief in de rechte lijn). Feitelijk samenwonenden dienen
een attest uit het bevolkingsregister voor te leggen
waaruit blijkt dat zij meer dan één jaar samenwonen.
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De tarieven voor het Vlaamse Gewest zijn:
A. In rechte lijn (tussen echtgenoten en ouders en
kinderen en tussen samenwonenden):
• op het erfdeel tussen € 1 tot € 50.000
3%
• van € 50.000 tot € 250.000
9%
• vanaf € 250.000
27%
B.
•
•
•

Tussen broers en zussen (niet-samenwonend):
op het erfdeel tussen € 1 en € 75.000
30%
van € 75.000 tot € 125.000
55%
vanaf € 250.000
65%

C.
•
•
•

Tussen alle anderen:
op het erfdeel tussen € 1 en € 75.000
van € 75.000 tot € 125.000
vanaf € 125.000

45%
55%
65%

Sinds 1.01.2007 zijn er door de langstlevende echtgenoot of de samenwonende partner geen successierechten meer verschuldigd op de gezinswoning.
Opgelet: de wet voorziet hierbij expliciet dat ascendenten of afstammelingen, en meer in het algemeen
iedereen die het tarief “rechte lijn” geniet, niet als
samenwonenden kunnen worden beschouwd voor

de toepassing van de vrijstelling. Bovendien moeten feitelijk samenwonenden minstens drie jaar
samenwonen en gemeenschappelijke huishouding
voeren. (Let op: voor het verkrijgen van het tarief
rechte lijn is dit slechts één jaar). De schulden die
werden aangegaan voor het “verwerven en in stand
houden” van de gezinswoning, moeten verplichtend
(op straf van boete) als dusdanig worden gespecificeerd in de aangifte van de nalatenschap. De toerekeningsregels van het passief van de nalatenschap
zijn bijzonder ingewikkeld, zodat het absoluut aan te
bevelen is uw dossier te laten onderzoeken door uw
notaris. Hij is de enige die voldoende kennis in huis
heeft om te beoordelen of uw persoonlijke situatie
beantwoordt aan de ingewikkelde appreciatiecriteria die samengaan met de begripsomschrijving “gezinswoning” en “samenwonende”, en die wegwijs
geraakt in de ingewikkelde aanrekeningsregels van
de “specifieke schulden” en de andere passiva.

Verwerpen/aanvaarden van de nalatenschap
Nabestaanden hebben het recht de nalatenschap te
verwerpen (bv. indien er een vermoeden is dat de
schulden hoger zijn dan de bezittingen). Een tussenoplossing is “aanvaarden onder voorrecht van boedelbeschrijving” waarbij degene die aanvaardt enkel
gehouden is tot betaling van de schulden tot beloop
van de aanwezige activa. In dit geval moet steeds
een inventaris van de schulden worden opgemaakt.
De verwerping of de aanvaarding van de nalatenschap onder voorrecht van boedelbeschrijving gebeurt bij de Rechtbank van Eerste Aanleg.

Banken, rekeningen & safes
Na een overlijden blokkeren kredietinstellingen alle
rekeningen, spaarboekjes en verzegelen kluizen of
safes tot de nalatenschap vereffend is. Ook volmachten vervallen. Doorgaans stellen banken zich
soepel op voor het betalen van bepaalde kosten aan
de “bevoorrechte schuldenaars” (begrafeniskosten,
ziekenhuisrekeningen, …).
Als de overledene een kluis bezat is het strikt verboden na het overlijden hier iets uit te halen. In geval
van fraude kan een zware boete worden opgelegd.
De kluis moet worden geopend in het bijzijn van
alle erfgenamen, een personeelslid van de bank en

Om een bankrekening bij een overlijden te deblokkeren moeten de nabestaanden, naargelang van het bedrag van het tegoed en het al dan niet bestaan van een
testament, bij de bank een document voorleggen om
te bewijzen dat ze als wettelijke erfgenaam het recht
hebben om over de banktegoeden te beschikken.
• Bij een testament dient men altijd contact op te
nemen met de notaris.
• Voor bedragen tot € 750 kan u bij de gemeente
(bevolkingsdienst) terecht voor een erfrechtverklaring.
• U kan -ongeacht voor welk bedrag- een akte van
bekendheid afhalen bij het Vredegerecht.

Nieuw
Sinds 1.02.2007 kan de nabestaande -onder bepaalde voorwaarden- bij het Registratiekantoor van
Financiën terecht voor een (gratis) “attest van erfopvolging”.
• de tegoeden bij de bank zijn niet hoger dan
€
50.000
• de overledene (of zijn echtgeno(o)t(e)) waren
geen titularis van een bankkluis.
• De nalatenschap wordt uitsluitend beheerst
door de beschikkingen aangaande de wettelijke
erfopvolging. Indien er een testament is of een
gifte tussen echtgenoten moet u zich wenden tot
uw notaris.
• De erfl ater heeft geen huwelijkscontract of een
akte van wijziging van de huwelijksvoorwaarden
laten opmaken.
• Er zijn geen onbekwame erfgenamen (minderjarigen, personen onder voogdij, …)
• Er zijn geen verwerpende erfgenamen.
Het verdient alle aanbeveling rechtstreeks contact
op te nemen met het Registratiekantoor, teneinde
er zeker van te zijn dat u geen verloren moeite doet
doordat u pas in een later stadium te horen krijgt
dat het kantoor niet bevoegd is en dat u toch bij uw
notaris terecht moet.

Waarborgen tot zekerheid van de betaling van
de successierechten
De ontvanger kan een hypotheek nemen op de onroerende goederen van de nalatenschap zolang de
successierechten niet betaald zijn. Deze hypotheek
rust op de goederen binnen de achttien maand na het
overlijden zonder dat er zelfs maar een inschrijving
werd gevorderd op het hypotheekkantoor.
Indien er erfgenamen tot de nalatenschap komen die
in het buitenland gedomicilieerd zijn, dan kunnen de
bankrekeningen en financiële tegoeden slechts worden vrijgegeven na betaling van de successierechten
en mits toelating van de ontvanger. De wet voorziet in
dit geval ook de mogelijkheid tot borgstelling doch dit
is een nogal omslachtige procedure.

Registratiekantoor Zaventem
Zavelpand, Hoogstraat 19/13 - 1930 Zaventem
☎: 02/720 17 36 - 6: 02/725 30 61 @: kant.reg.zaventem@minfin.fed.be

BEGRAAFPLAATSEN

eventueel een afgevaardigde van de Administratie
Registratie en Domeinen. Indien er een vermoeden
is dat successierechten werden ontdoken kan een
“bankonderzoek” worden bevolen waarbij dan alle
verrichtingen kunnen worden nagetrokken tot 10
jaar voor het overlijden.
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Vredegerecht
Bolwerkstraat 25 - 1800 Vilvoorde
☎: 02/251 03 71 - 6: 02/251 71 50

Bevolkingsdienst
Gemeentehuisstraat 16 - 1910 Kampenhout
☎: 016/65 99 41 - 6: 016/65 69 58 @: bevolking@kampenhout.be

Nog even herinneren …
… dat alle op 31 december 2005 vervallen graven in
aanmerking komen voor ontruiming. U krijgt nog tot
1 augustus 2007 de tijd om grafbehoud aan te vragen.
Aanvraagformulieren of meer inlichtingen bekomt u
op de dienst burgerlijke stand.
Burgerlijke stand
Gemeentehuisstraat 16 - 1ste verdieping
1910 Kampenhout
☎: 016/65 99 31 - 6: 016/65 69 58
@: burgerlijkestand@kampenhout.be

BURGERZAKEN
BURGERZAKEN
Felicitaties en blijken van oprechte deelneming namens het gemeentebestuur ook aan diegenen en nabestaanden
die wegens privacyredenen hun identiteit liever niet opgenomen zien in het gemeentelijk informatieblad, waarvoor alle respect.

Geboortes

BURGERZAKEN

Deze gezinnen mochten een kindje verwelkomen:
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Jan Croon & Marina Van Win

03/10/2006

Arno

Marc Croon & Ingrid Mafranckx

19/10/2006

Sander

Maarten Van Steen & Saskia Stroobants

23/10/2006

Lotte

Daniel Moulin & Laura De Smet

24/10/2006

Lindsey

Tom Nobels & Kristel Locrel

25/10/2006

Esther

Laurent La Morella & Valérie Geens

30/10/2006

Emily

Jurgen Van Laetem & Natalie Goossens

30/10/2006

Milo

Leo Sleuwaegen en Kristien Coucke

31/10/2006

Matthias & Elias

Jessica Rolin

31/10/2006

Jason

Kris De Visscher & Mira Van Olmen

07/11/2006

Floor

Joeri Wingelinckx & Sophie Poidevin

07/11/2006

Katarzyna

Wesley Van den Eynde & Nathalie Lauwers

14/11/2006

Luïs

Thomas Denoo & Els Scheers

15/11/2006

Lore

Kevin Heyligen & Lieve Van Passel

21/11/2006

Lotte

Serge Sanchez & Eileen Ombania

22/11/2006

Samuel

Filip Vanrenterghem & Petra Jacobs

24/11/2006

Lowie

Rafael Muyldermans & Karoline Van Lent

27/11/2006

Luna

Steven Van Meensel & Sarah Vranckx

29/11/2006

Evi

Tom Laenens & Ellen Mesens

01/12/2006

Femke

Filip De Jaegher & Hilde Depauw

09/12/2006

Michiel

Gazi Karatas & Ozlem Aydogmus

11/12/2006

Kivanç

Dirk Stroeykens & An Maes

12/12/2006

Ruben

Pochic Céline

16/12/2006

Ines

Joost Wauters & Catherine Van Dessel

21/12/2006

Evemie

David Bellon & Carina Van Steenweghen

21/12/2006

Marie

Rudy Van Cuyck & Nele Van den Branden

26/12/2006

Dorien

Stijn Van Langendonck & Tineke De Rudder

31/12/2006

Sien

Onze oprechte gelukwensen aan volgende kersverse paren:

Maria Mathijs

14/11/2006

Maria Marien

24/12/2006

Michel Daems

24/12/2006

Maria Molleman

01/01/2007

Daniel Vertommen &
Corinne Deray

03/02/2007

Frieda Wouters

04/01/2007

Johan Wybouw & Diane Gotemans

16/03/2007

Elisabeth De Roeck

21/01/2007

Pieter Tobback

27/01/2007

Maria Van grunderbeeck

29/01/2007

Augusta Haesaerts

02/02/2007

Jozef Bal & Ilda Feyaerts

Ludovicus Lauwers

10/02/2007

Karel Aerts & Martha Peeters

Béatrice Deruelle

14/02/2007

André De Rouck & Godelieve Steutelings

Op donderdag 15 februari 2007 overleed Christina
Heymbeeck (Stinne Coilles). Zij werd op 22 januari
nog uitvoerig in de bloemetjes gezet omwille van
haar 100ste verjaardag. Langs deze weg willen
we haar kinderen, klein- en achterkleinkinderen
onze oprechte deelneming betuigen.

Gouden huwelijksjubilarissen
(januari-februari-maart)

Juul Vansteenbrugge & Roza Van Langendonck
Roger Speltincx & Adelaïde Paeps

Overlijdens
Met respect en ingetogenheid herdenken wij diegenen die ons 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:

Carolus Vanhalle

16/02/2007

Pierre Albrecht

21/02/2007

Dinsdag 6 maart overleden blauwhelmen Thierry
De Bakker & Luc Pauwels toen hun pantservoertuig in een ravijn stortte. Korporaal-chef Thierry
De Bakker woonde met zijn gezin reeds geruime
tijd in Kampenhout. Langs deze weg wil het gemeentebestuur zijn echtgenote, zijn kinderen en
hun familie hun medeleven betuigen.

CULTUUR
KAMPENHOUT SWINGT
In 2007 gaat er opnieuw een reeks optredens door in
het kader van “Kampenhout Swingt”.
Noteer alvast volgende data in je agenda:
Donderdag 5 juli 2007: Kampenhout
Donderdag 19 juli 2007: Nederokkerzeel
Donderdag 2 augustus 2007: Buken
Donderdag 16 augustus 2007: Berg
Donderdag 30 augustus 2007: OTB

BURGERZAKEN

Huwelijken
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GEMEENTE
SINT-ANTONIUSKERK BUKEN HEROPEND

GEMEENTELIJKE
ONTWIKKELINGSSAMENWERKING?

Zaterdag 20 januari jl. heropende kardinaal Danneels de Sint-Antoniuskerk van Buken.
Deze was sinds 6 maanden gesloten om een aantal
renovatie- en verbeteringswerken uit te voeren. Zo
werd de binnenkant volledig herschilderd, de elektriciteit werd vernieuwd, parket gelegd en er werd
vloerverwarming geïnstalleerd. De middengang is
verdwenen, stoelen werden dichter tegen elkaar en
onder lichtbakken geplaatst om de mensen meer
naar het midden te trekken. Aan de buitenkant werd
de kerkhofmuur volledig hernieuwd.

GEMEENTE

“VERWEN JE OREN”
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Kom op 18 april, 2, 16 en 30 mei om 15u naar het gratis voorleesuurtje in de bib, verzorgd door mevr. Annemarie Coebergh. Reserveer je plaats via telefoon
016/65 99 79 of mail: kampenhout@bibliotheek.be.
Ja, Kampenhout draagt zijn steentje bij!
De GROS (= Gemeentelijke Raad voor OntwikkelingsSamenwerking) verzamelt een groep mensen
voor wie hulp aan het Zuiden geen loos begrip is. Ze
zijn allen op de één of andere manier bezig met hulp
aan mensen en organisaties in het Zuiden.
En Kampenhout steunt hen hierin. De gemeente
stelt een budget beschikbaar aan de GROS om aan
interessante ontwikkelingsprojecten te besteden.
Elke inwoner van Kampenhout kan een aanvraag indienen dat voldoet aan de gestelde voorwaarden van
het subsidiereglement (te bekijken op de website of
op te vragen bij de informatiedienst van de gemeente). Een subsidieaanvraag moet worden gestuurd
aan de voorzitter van de GROS en moet binnen zijn
tegen 9 april 2007.
Wil je de GROS en haar werking beter leren kennen?
Kom ons dan bezoeken op de Kampenhoutse jaarmarkt van zondag 3 juni 2007!
Voorzitter GROS:
Anje Snauwaert,
Brouwerijstraat 1 - 1910 Kampenhout
anje.snauwaert@kampenhout.be

VOEDSELTEAM KAMPENHOUT
Een voedselteam is een groep mensen uit eenzelfde
buurt die samen groenten, fruit, zuivel, vlees en eventueel andere producten aankopen bij lokale producenten. In Kampenhout gebeurt dit nu ruim zes jaar
met een twaalftal families. En er is nog plaats...

De beurs heeft als doel om de inwoners van Kampenhout en alle andere geïnteresseerden de gelegenheid
te geven bloemen, planten, kruiden en aanverwante

Werking

Waarom
• Zonder de kost van veel verpakking of van tussenhandel, zonder verliezen in de keten. Op deze manier
meewerken aan duurzame landbouw waarbij geen
voedsel wordt gedumpt in het Zuiden en hen de kans
geven om voor de eigen markt te produceren.
• De groentebak of groentepakket zorgt ervoor dat je
veel verrassende namen en smaken op je bord krijgt.
• Biologisch geteelde en seizoensgebonden groenten
zonder pesticiden, kleurstoffen en bewaarmiddelen
• Door regelmatig contact met andere teamleden
worden nieuwe recepten en ideeën voor bereidingen uitgewisseld.
Depotadres: Hutstraat 49 - 1910 Kampenhout
Het depot is elke vrijdag open tussen 19u en 19u30
(behalve in de vakantiemaanden)

Interesse
Patty Vanermen ☎: 016/65 03 39
@: pattyvanermen@hotmail.com

artikelen te laten bezichtigen en aankopen.
Informatie en organisatie: milieudienst 016/65 99 04.

GECORO WORDT OPNIEUW SAMENGESTELD
De GECORO (gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening) dient opnieuw te worden samengesteld;
hiervoor worden vertegenwoordigers gezocht uit de
voornaamste maatschappelijke geledingen binnen
Kampenhout. Een kandidaat dient te beantwoorden
aan volgende profielschets:
• voeling hebben met wat in de gemeente leeft
• voldoende onafhankelijk zijn, zowel van politiek
als van drukkingsgroepen
• minstens vertrouwd zijn met ruimtelijke ordening
• voldoende beschikbaar zijn om ambtelijke rapporten op een korte termijn door te nemen, zich
een inhoudelijk beeld te vormen van een bepaalde
ruimtelijke problematiek, erover te vergaderen
om tot een advies te komen.
• communicatie & luistervaardigheid zonder vooringenomenheid
• het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV), het
provinciaal & gemeentelijk structuurplan voor ogen
houden en elk advies in het kader daarvan uitbrengen.

KAMPENHOUTSE BLOEMENEN PLANTENMARKT

Kandidaturen worden verwacht uiterlijk op 27 april
2007 gericht aan het College van Burgemeester en
Schepenen, kandidatuur Gecoro, Gemeentehuisstraat 16 - 1910 Kampenhout.

De “Kampenhoutse bloemen- en plantenmarkt’ gaat
door op zaterdag 21 april 2007, tussen 9u30 en 16u,
op het gemeenteplein van Kampenhout.

Het volledige reglement waaraan je als kandidaat
moet voldoen bekom je op de dienst Stedenbouw
☎: 016/65 99 02 of kan je raadplegen via de website.

GEMEENTE

In samenspraak met de vzw Voedselteams (zie ook
www.voedselteams.be) hebben we vaste producenten
voor groenten, zuivel (kaas, yoghurt, rijstpap,...), fruit
en fruitsappen. Je bestelt via mail of rechtstreeks via
een webwinkel wat je nodig hebt. De producenten leveren alles op één centraal punt (het “depot”), waar je
je bestelling op vrijdagavond kan oppikken. Je bepaalt
zelf wat, hoe dikwijls en hoeveel je bestelt. Betalen
doe je maandelijks via storting op de rekening.
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NUTTIGE ADRESSEN
GEMEENTERAAD
ZITTING 21.12.2006

GEMEENTERAAD

SAMENWERKINGSOVEREENKOMST TUSSEN KAMPENHOUT, STEENOKKERZEEL & ZEMST:
AANWERVING 2 STADSWACHTEN
In het kader van het veiligheids- en preventiebeleid
dienden de gemeenten van de politiezone KASTZE
(Kampenhout/Steenokkerzeel/Zemst) een projectaanvraag in voor de tewerkstelling van 2 jongeren in
een startbaanovereenkomst. De betreffende samenwerkingsovereenkomst werd hierbij ondertekend.
De functiebeschrijving waaraan kandidaten moeten
voldoen, werd goedgekeurd. De functies zullen in de
nabije toekomst vacant worden verklaard.
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BOUWEN AANLIGGEND FIETSPAD BULSOMSTRAAT
De gemeenteraad keurde het ontwerpdossier voor
het uitvoeren van een aanliggend fietspad in de
Bulsomstraat – fase 2, goed. De totale kostprijs bedraagt € 411.731,85 (excl. 21%).

VASTSTELLING VOORLOPIGE TWAALFDEN
Om de normale werking van de gemeentediensten
te verzekeren worden voor het dienstjaar 2007 drie
voorlopige twaalfden goedgekeurd aangezien de
begroting 2007 niet voor 1 januari 2007 aan de gemeenteraad kan worden voorgelegd.
TOEKENNEN BIJKOMENDE VERGOEDINGEN VOOR
BEHEERSOVEREENKOMSTEN
Aangezien het nodig is een positieve stimulans te geven aan het onderhoud en het behoud van het landschap én om het natuurvriendelijk gebruik van landbouwpercelen te ondersteunen kent de gemeente
-binnen de perken van de jaarlijks voorziene middelen op de begroting- een bijkomende vergoeding
toe bovenop de beheersvergoeding toegekend door
het Vlaamse Gewest.

ZITTING 2.01.2007
GEDEELTELIJKE VERPLAATSING VOETWEGEN NRS.
31 & 40 TE NEDEROKKERZEEL
De voetwegen nrs. 31 en 40 te Nederokkerzeel zullen gedeeltelijk worden verplaatst. De aanvraag
werd gunstig geadviseerd door de Werkgroep Trage
Wegen om volgende redenen:
• beide voetwegen zijn volgens het gewestplan
gelegen in woongebied en door de verplaatsing
ervan wordt de mogelijkheid gecreëerd om het
binnengebied te ontwikkelen (ontwerpen van
een verkaveling en creëren van extra woongebied).
• De te verplaatsen voetwegen zullen terechtkomen op de toekomstige wegenis.
• Als vergoeding voor de bekomen meerwaarde
zal aan de gemeente het bedrag moeten worden
betaald zoals vastgesteld door de ontvanger van
registratie en domeinen.

Installatievergadering schepencollege & gemeenteraad (zie pag. 4&5).

ZITTING 8.02.2007
AANDUIDING GEMEENTELIJKE AFGEVAARDIGDEN
De gemeenteraad duidde de gemeentelijke afgevaardigden aan voor de verschillende intercommunales en vzw’s waar zij bij aangesloten is. Zij zullen
er de belangen van de gemeente verdedigen. Voor
sommigen is het een aanstelling voor de ganse legislatuur, voor anderen éénmalig, afhankelijk van de
statuten en de structuur van de organisatie waarover het gaat.

NUTTIGE ADRESSEN
GEMEENTE KAMPENHOUT
OPENINGSUREN & SLUITINGSDAGEN GEMEENTEDIENSTEN
Gemeentehuis, Gemeentehuisstraat 16 - 1910 Kampenhout
Algemeen telefoonnummer: 016/65 99 11
Algemeen faxnummer: 016/65 69 58
info@kampenhout.be
De administratieve diensten zijn geopend elke werkdag van 8u45 tot 11u45.
Op dinsdagavond van 17u tot 19u45.

Diensten:

☎

@

Bevolking

016/65 99 41

bevolking@kampenhout.be

Burgemeester

016/65 99 73

burgemeester@kampenhout.be

Burgerlijke Stand/Begraafplaatsen

016/65 99 31

burgerlijkestand@kampenhout.be

Cultuur

016/65 99 72

cultuur@kampenhout.be

Informatie

016/65 99 31

info@kampenhout.be

Landbouw

016/65 99 32

sabrina.mertens@kampenhout.vera.be

Ontvangerij

016/65 99 61

gemeenteontvanger@kampenhout.be

Personeel

016/65 99 26

personeelsdienst@kampenhout.be

Pensioenen

016/65 99 42

pensioendienst@kampenhout.be

Rekendienst

016/65 99 62

rekendienst@kampenhout.be

Rijbewijzen/reispassen

016/65 99 43

mariekristine.michiels@kampenhout.vera.be

Secretaris

016/65 99 21

gemeentesecretaris@kampenhout.be

Secretariaat

016/65 99 22

secretariaat@kampenhout.be

Toerisme

016/65 99 71

toerisme@kampenhout.be

Welzijn

016/65 99 31

welzijn@kampenhout.be

F. Wouterslaan 8 - 1910 Kampenhout: 6 016/22 80 25

Diensten:

☎

@

Informatica

016/65 99 25

informatica@kampenhout.be

Milieu

016/65 99 04

milieudienst@kampenhout.be

Openbare werken

016/65 99 01

openbarewerken@kampenhout.be

Stedenbouw

016/65 99 06

stedenbouw@kampenhout.be

Technische dienst

016/65 99 01

technischedienst@kampenhout.be

NUTTIGE ADRESSEN

6: 016/65 69 58
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ACTIVITEITENKALENDER
April 2007
Zondag

1.04.2007

Landelijke Gilde Kampenhout-Relst: Wandeling Wezemaal
Natuurpunt Kampenhout: 1ste geleide wandeling. Torfbroek Berg om 10u

Maandag

2.04.2007

KVLV Kampenhout: 50+ namiddag, zaal Pax om 14u

Woensdag

4.04.2007

KVLV Kampenhout: Vilten, zaal Pax

Zondag

8.04.2007

Pasen
Landelijke Gilde Kampenhout-Relst: Paaseieren rapen

ACTIVITEITENKALENDER

Maandag

14

9.04.2007

Paasmaandag Gemeentehuis gesloten

Woensdag

11.04.2007

KVLV Buken: Bloemschikken, Trefpunt om 19u30

Donderdag

12.04.2007 KVLV Kampenhout: Bloemschikken, zaal Pax

Zaterdag

14 04 2007

Landelijke Gilde Kampenhout-Relst & Onderlinge bedrijfshulp: Eetdagen, Park
van Relst
K.F. De Vlaamse Leeuw: Lenteconcert, zaal Pax
Landelijke Gilde Kampenhout-Relst & Onderlinge bedrijfshulp: Eetdagen, Park
van Relst

Zondag

15.04.2007

Maandag

16.04.2007 KVLV Berg: Kookles om 13u30

Dinsdag

17.04.2007

Woensdag

18.04.2007 Voorleesuurtje in de bib (zie pag.10)

Donderdag

19.04.2007 KVLV Nederokkerzeel: Bloemschikken, parochiezaal 19u30

KVLV Buken: Wandelen

KVLV Relst 50+: Bedrijfsbezoek, Park van Relst 13u30
Vrijdag

20.04.2007 ’t Okkerzeeltje: Lentewandeling

Zaterdag

21.04.2007 Plantenbeurs Kampenhout: op & rond het Gemeenteplein vanaf 9u30-16u (o.v.)

Woensdag

25.04.2007 KVLV Relst: Bloemschikken, Park van Relst om 13u30 en 19u30

Vrijdag

27.04.2007 KVLV Nederokkerzeel: 2-daagse reis

Zaterdag

28.04.2007

Natuurpunt Kampenhout: Nachtegalenwandeling in het Silsombos te Nederokkerzeel. Om 20u aan de kerk in Nederokkerzeel
VGSK: Schoolfeest. Plaatsen reserveren via de school

Zondag

29.04.2007 VGSK: Schoolfeest. Plaatsen reserveren via de school

Mei 2007
Dinsdag

1.05.2007

Feest van de arbeid Gemeentehuis gesloten
SKK Kampelaar: 3de groot spaghettifestival. Zaal Pax.

Woensdag

2.05.2007

KVLV Buken: Gezondheid & welness met Roosje Hus, Trefpunt om 19u30
KVLV Relst: Kookles “Rabarber”, Park van Relst 19u30
Voorleesuurtje in de bib (zie pag.10)

Donderdag

3.05.2007

KVLV Kampenhout: Bloemschikken, zaal Pax

Zaterdag

5.05.2007

KVLV Berg: Bloemenverkoop
Landelijke Gilde Kampenhout-Relst: Te voet naar Scherpenheuvel met het “Park
van Relst”
SP.a: Smulfestijn van 18-22u Gemeenschapsscholen Ter Bronnen

Zondag

6.05.2007

KVLV Kampenhout: opendeur-namiddag, zaal Pax
Natuurpunt Kampenhout: Geleide wandeling in het Torfbroek te Berg, aanvang
10u op het einde van de Visserijlaan.

Maandag

7.05.2007

KVLV Berg: Start fietsseizoen 19u30

Woensdag

9.05.2007

KVLV Buken: Bloemschikken, Trefpunt om 19u30

Donderdag

10.05.2007

Kind & Gezin Berg: Babymassage om 10u. Inschrijven bij mevr. Schepers 016/65
72 38 of 0497/10 43 94 of mevr. Vandermeiren: 016/65 50 28.
KVLV Nederokkerzeel: “Rabarber; het lijnvriendelijke lentesnoepje”, parochiezaal 19u30
KVLV Relst 50+: Gezonde voeding (diëtiste), Park van Relst 13u30

Zondag

13.05.2007 GROEN!plus: GroenMarkt. Oude Pastorij Berg
Natuurpunt Kampenhout: Vroege vogelwandeling in het Steentjesbos - Kampenhout. Aanvang: 8u aan Jo Bogaerts, Frijselstraat

Maandag

14.05.2007 KVLV Berg: Uitstap
Vakantiegenoegens: Fietstocht te Sterrebeek. Info: 016/65 18 47
KVLV Buken: Start fietsseizoen. Telkens op dinsdagavond om 19u als het niet
regent; vertrekpunt: kerk Buken

Dinsdag

15.05.2007

Woensdag

16.05.2007 Voorleesuurtje in de bib (zie pag.10)

Donderdag

17.05.2007

Donderdag

24.05.2007 KVLV Nederokkerzeel: Bloemschikken, parochiezaal 19u30

Zondag

27.05.2007 Pinksteren

Maandag

28.05.2007

Woensdag

30.05.2007 KVLV Relst: Bloemschikken, Park van Relst om 13u30 en 19u30

O.-H.-Hemelvaart

Pinkstermaandag

Voorleesuurtje in de bib (zie pag.10)
Juni 2007
Zaterdag

2.06.2007

Jong Cantabile: Lenteconcert. De Corren Steenokkerzeel

Zondag

3.06.2007

Natuurpunt Kampenhout: Geleide wandeling in het Torfbroek, Berg. Aanvang:
10u aan het einde van de Visserijlaan

Zondag

10.06.2007 Landelijke Gilde Kampenhout-Relst: Mountainbike met Gilde Berg

Zondag

17.06.2007

Donderdag

21.06.2007 KVLV Relst 50+: Fietstocht

Zondag

24.06.2007

KVLV Kampenhout-Relst: Fietstocht

Natuurpunt Kampenhout: Orchideeënwandeling in het Torfbroek, Berg. Aanvang: 14u30 aan het einde van de Visserijlaan

ACTIVITEITENKALENDER

SP.a: Smulfestijn van 12-15u Gemeenschapsscholen Ter Bronnen
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NUTTIGE ADRESSEN
Sporthal, Zeypestraat 26 - 1910 Kampenhout
6 016/65 99 91
Diensten:

☎

@

Jeugddienst

016/65 99 15

jeugd@kampenhout.be

Sportdienst

016/65 99 75

sport@kampenhout.be

☎

@

Loods
Neerstraat 20
1910 Kampenhout: 6 016/65 99 92

016/65 99 76

loods@kampenhout.be

Tritsstraat 5 - 1910 Kampenhout

016/65 99 79

bibliotheek@kampenhout.be

Openingsuren:

maandag 16-20u

donderdag 16-19u

dinsdag 16-20u

vrijdag 17-19u

woensdag 14-18u

zaterdag 10-13u

016/65 99 74

witloofmuseum@kampenhout.be

Kleuterschool De Toverberg
Bergstraat 15 - 1910 Kampenhout

016/65 69 33

directie@toverberg.be

Lagere School De Toverberg
Gemeentewegel 2 - 1910 Kampenhout

016/65 99 77

directie@toverberg.be

Lagere School Het Klimtouw
Biststraat 15 - 1910 Kampenhout

016/65 99 86

directie@toverberg.be

NUTTIGE ADRESSEN

Bibliotheek
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Witloofmuseum
Leuvensesteenweg 22
1910 Kampenhout
Gemeentelijk onderwijs

SLUITINGSDAGEN ADMINISTRATIEVE DIENSTEN
Het gemeentehuis zal gesloten zijn op:
Maandag 9 april 2007:
Paasmaandag
Maandag 30 april 2007:
brugdag
Dinsdag 1 mei 2007:
Dag van de arbeid
Donderdag 17 mei 2007:
O.L.H. Hemelvaart
Maandag 28 mei 2007:
Pinkstermaandag
Woensdag 11 juli 2007:
Feest van de Vlaamse Gemeenschap
Woensdag 15 augustus 2007:
O.L.V. Hemelvaart
Donderdag 1 november 2007:
Allerheiligen
Vrijdag 2 november 2007:
Allerzielen
Donderdag 15 november 2007:
Koningsdag
Dinsdag 25 december 2007:
Kerstmis
Woensdag 26 december 2007:
2de Kerstdag

GEMEENTERAAD

GELDIGVERKLARING LEDEN RAAD VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN EN POLITIERAAD
De verkiezingen an de leden van de raad voor maatschappelijk en de politieraad werden geldig verklaard. De gemeenteraad werd hiervan in kennis
gesteld.

BEVOEGDHEIDSVERDELING SCHEPENEN
Zie pag. 4&5

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VAN ORDE VAN DE
GEMEENTERAAD GOEDGEKEURD
De gemeenteraad keurde het huishoudelijk reglement van orde van de gemeenteraad goed. Dit reglement bevat de regels en verplichtingen waaraan de
leden van de gemeenteraad zich dienen te houden,
zoals: bijeenroeping van de gemeenteraad, oproeping raadsleden, aanwezigheidsquorum, informatie
voor raadsleden en publiek, …
De integrale tekst van het reglement kan je raadplegen op www.kampenhout.be.

OVEREENKOMST VAN DERDEBETALER AFGESLOTEN TUSSEN DE LIJN EN KAMPENHOUT, BOORTMEERBEEK EN HAACHT
Het systeem derdebetaler draagt bij tot de stimulering van het initiatief “belbus” en tot de realisering
van de basismobiliteit. De prijs van € 1 per heen- en
terugrit laat toe een correcte analyse uit te voeren
naar de gebruikers van het systeem.
De huidige overeenkomst eindigde op 31 december
2006, aangezien geen stilzwijgende hernieuwing
mogelijk was, werd een nieuwe overeenkomst ondertekend.

OPZEG BORGSTELLING GEMEENTEONTVANGER
Ingevolge de inwerkingtreding van het Gemeentedecreet per 1 januari 2007 waardoor er tal van
wijzigingen optreden i.v.m. het beheer van de gemeentefinanciën en de borgstelling van de gemeenteontvanger (vanaf heden financieel beheerder
genoemd) besliste de gemeenteraad om deze zekerheid t.w.v. € 12.394,68 op te zeggen.

AANPASSING VORMING E-SCHAAL
Het sectoraal akkoord 2005-2007 biedt de mogelijkheid om in het kader van de functionele loopbaan het
aantal vereiste vormingsuren voor het personeel in
E-niveau te verminderen van 75u tot 56u. Dit kan enkel aangepast worden indien dit wordt goedgekeurd
door de gemeenteraad. De gemeenteraad gaf nu zijn
goedkeuring hiervoor.

GEMEENTERAAD

ONTSLAG & AANSTELLING OPVOLGENDE GEMEENTERAADSLID
CD&V-gemeenteraadslid Daniëlle Van Meldert bood,
met ingang van 8.02.2007, haar ontslag aan. Als opvolger werd Marleen Habils aangewezen. Mevrouw
Van Meldert blijft zetelen in de OCMW-raad waar ze
de functie van voorzitter opnam.
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MILIEU
DE WATERTOETS

MILIEU

De watertoets beoordeelt of een initiatief schadelijke effecten veroorzaakt als gevolg van een verandering in de toestand van het oppervlaktewater,
het grondwater of de waterafhankelijke natuur.
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Concreet betekent dit dat elk nieuw initiatief waarvoor een vergunning nodig is (een stedenbouwkundige, een milieuvergunning of een andere) en
elk plan of programma, vóór de goedkeuring aan
de watertoets moet onderworpen worden. Alleen
wanneer er in geen geval schadelijke effecten voor
water te verwachten zijn zegt het gezond verstand
dat de watertoets zonder voorwerp is. Voortaan
moet er daarom in elke vergunning een “waterparagraaf” worden opgenomen. Hierin vermeldt
de vergunningverlener op een gemotiveerde manier of er schade aan het watersysteem zou kunnen ontstaan. Worden er schadelijke effecten verwacht, dan worden er voorwaarden opgelegd aan
de vergunning, het plan of het programma om die
effecten te vermijden, te beperken, te herstellen
of te compenseren. Wijkt de beslissing van de vergunningverlener af van het advies van de betrokken
waterbeheerder(s), dan komt dat in de waterparagraaf aan bod. Blijkt er geen (significante) schade
aan het watersysteem te ontstaan, dan is een korte
en bondige formulering voldoende.
www.watertoets.be.

HET GROENE HART
VAN MIDDEN-BRABANT
Kampenhout voert i.s.m. buurgemeenten Herent en
Kortenberg, het Regionaal Landschap Dijleland en
met de Vereniging voor Bos in Vlaanderen (VBV) een
project uit om de bestaande bossen in onze regio te
verbinden en waar mogelijk ook te versterken.
Er zal geprobeerd worden op 2 manieren te werken:
• Op korte termijn (eind 2007): het realiseren van
een beperkte bosuitbreiding van ± 6 ha, verspreid over de 3 gemeenten.
• Op langere termijn: locaties zoeken waar het
wenselijk en haalbaar is om ± 30ha bos bij te
creëren.
Daarnaast wordt ook getracht de bossen en natuurgebieden te verbinden d.m.v. houtkanten en bomenrijen. Deze laatste vormen immers corridors voor
diersoorten die zich zo tussen de grotere bossen en
natuurgebieden kunnen bewegen.
Tot slot zal er regelmatig worden overlegd met verschillende belangengroepen zodat het project in de
beste verstandhouding verloopt.
Dit project wordt uitgevoerd met de steun van het
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, AMINAL,
Duurzaam Lokaal Milieubeleid 2004.
Infoavond op woensdag 25 april om 20u, gemeentehuis Kampenhout.

NUTTIG

Op 1 januari 2007 trad een nieuw aansluitingsreglement laagspanning in werking. Het bestaande reglement werd op vraag van de Vlaamse Reguleringsinstantie voor de Elektriciteits- en Gasmarkt (VREG)
aangepast aan de vrije elektriciteitsmarkt.
Dit nieuwe reglement kan u consulteren op de website van de PBE (www.pbe.be), afhalen in de klantenkantoren of schriftelijk aanvragen. Voor bijkomende
info over het aansluitingsreglement laagspanning
kan u terecht bij de klantendienst van de PBE, Diestsesteenweg 126 - 3210 Lubbeek: ☎ 016/62 99 99 klantendienst@pbe.be.

NIEUW DRINKWATERTARIEF
Sinds 1 januari 2007 wordt het basisverbruik drinkwater als volgt gefactureerd (excl. btw):
Jaarlijkse vaste vergoeding
€ 41
15m³ per gedomicilieerde persoon
gratis
Basisverbruik
€ 1,60/m³
www.vmw.be

VERWIJDERING VAN RODE
BRIEVENBUSSEN IN KAMPENHOUT
Ondanks protest van het College van Burgemeester
en Schepenen werden in het kader van een globale
reorganisatie van De Post in Kampenhout vier rode
brievenbussen verwijderd daar ze een te laag gemiddeld aantal brieven lieten optekenen.
Het gaat om de bussen in de Bogaertstraat, de Guido
Gezellelaan, het Gemeenteplein en de Wildersedreef.
Op de Aarschotsebaan en in de Schransstraat werden de brievenbussen reeds eerder weggehaald.
Nu staan er nog 18 rode brievenbussen waarvan er
enkele een laat of extra-laat
lichtingsuur krijgen. Minder
mobiele of oudere mensen
kunnen nog altijd de correspondentie meegeven met de
postbode op ronde. Je hebt
hiervoor wel een pamfletje nodig dat je voor je venster dient
te hangen. Dit pamfletje bekom
je op het postkantoor.
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HERVORMINGEN BIJ ZEGELRECHTEN

1700
De Vlaamse Infolijn heeft een nieuw gratis nummer en tegelijkertijd ook een nieuwe naam: 1700. De
dienstverlening van het unieke informatieloket blijft
voorlopig dezelfde.
Heb je vragen aan de overheid, informatie over studietoelagen, subsidies, contactgegevens nodig? Eén
nummer: 1700. Op langere termijn is het de bedoeling om ook andere infolijnen van de Vlaamse overheid onder te brengen bij 1700.
Tevens is de website www.vlaanderen.be volledig
vernieuwd, niet alleen wat lay-out betreft, maar ook
inhoudelijk.

NUTTIG

NIEUW AANSLUITINGSREGLEMENT PBE

De zegel- en expeditierechten werden afgeschaft.
Dat is zowel voor burgers als voor gemeenten een
gunstige zaak. Voor de gemeenten valt de administratieve rompslomp weg en het zal de elektronische
verzending van documenten vergemakkelijken.
Bepaalde geschriften blijven nog onderworpen aan
een federaal recht dat op een moderne wijze kan
worden betaald. Het gaat bijvoorbeeld om akten
van notarissen en gerechtsdeurwaarders of dwangschriften tot invordering van sommen door openbare
besturen en instellingen. Het zegelrecht op door de
gemeente uitgereikte attesten, getuigschriften, afschriften van akten, uittreksels uit de registers van
de burgerlijke stand, bouw- en milieuvergunningen
en getuigschriften van goed zedelijk gedrag werd afgeschaft. Een gemeentebelasting op de afgifte van
die administratieve stukken wordt er in Kampenhout
al enkele jaren niet meer geheven zodat de afgifte
van die stukken nu volledig kosteloos is.

ONDERWIJS
POLITIE
ATOMIUM
Slapen in het Atomium? Echt wel.
De leerlingen van Het Klimtouw bezochten op 12 en 13 februari jl. het
Atomium en mochten er overnachten, in een echte bol nog wel!

ONDERWIJS

SPELEN ZOALS VROEGER
“spelen” op de speelplaats is iets wat stilaan verloren gaat. Het schoolteam van Berg organiseert één
keer per maand speelplaatsactiviteiten waar de kinderen terug leren om zonder gesofisticeerd speelgoed toch veel plezier te maken. Er is dan de keuze
tussen 6 spelletjes die ze -o.l.v. een leerkracht- spelen. De leerlingen vinden het reuzeleuk: spelen met
hun juf of meester.

OLYMPISCHE WEEK
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Werken aan de gezondheid van onze kleuters: hoe
kan het anders dan met de Olympische week? Allerlei sporten werden deze week beoefend en dat gaat
maar pas na een gezond ontbijt.

INSTAPDATA KLEUTERS
Maandag 26/04/2007
Maandag 21/05/2007

POLITIE

In 2007 wordt de zichtbaarheid verhoogd door meer
gerichte en grotere acties te houden en hierover duidelijk te communiceren. Dit gebeurt tevens ook op
een supralokaal niveau d.m.v. een samenwerkingsakkoord met externe zones en diensten waardoor
meer uren worden gecreëerd om verkeersproblemen aan te pakken.
Deze actiegerichte aanpak krijgt vorm door:
• bijkomende verkeerspatrouilles te organiseren
samen met onze interventieploeg;
• met onze externe partners grotere verkeerscontroles op ons grondgebied op te stellen;
• deel te nemen aan de bovenlokale acties Goliath,
i.s.m. de federale politie;
• intensief aanwezig te zijn buiten de kantooruren
voor fenomeengerichte aanpak.
• Meer anonieme controles naar de zwakkere
weggebruiker en naar het asociale of onveilige
rijgedrag door voertuigen met camera, zodat de
overtreder wordt geconfronteerd met deze beelden.
• Fietsers en bromfietsers die de verkeerscode
niet respecteren worden geverbaliseerd.

NIEUWE REGELS VANAF 1.02.2007
Een aantal nieuwe verkeersregels zijn van kracht
sinds 1 februari:
1. Veiligheidsvestjes
Indien de bestuurder van een pechvoertuig op een
plek terechtkomt waar hij niet mag stoppen of parkeren (bv. de vluchtstrook) moet hij een retro-reflecterend veiligheidsvest dragen zodra hij zijn
voertuig verlaat of dit nu overdag of ’s avonds is. Dit
geldt enkel voor de bestuurder, die de nodige maatregelen moet treffen om de verkeersveiligheid te
garanderen. De wet is van toepassing op de Belgische auto(snel)wegen en autowegen.
2. Nieuwe regels voor vrachtwagens
• Bestuurders van voertuigen met een max. toegelaten massa > 7,5 ton mogen niet inhalen op
auto(snel)wegen in geval van neerslag (regen,
sneeuw, hagel, …).
• Bestuurders van voertuigen met een max. toege-

laten massa > 3,5 ton mogen de linkerrijstrook
van een autosnelweg met drie rijstroken of meer
niet gebruiken.
• De snelheid van voertuigen met een max. toegelaten massa > 3,5 ton wordt voortaan beperkt tot
90km/u op autosnelwegen en wegen met minstens 2x2 rijstroken, gescheiden door een middenberm, een vangrail of een groenstrook.
3. Parkeerkaarten
• De gemeentelijke overheden kunnen speciale
parkeerkaarten uitreiken aan andere doelgroepen. Het begrip “bewonerskaart” wordt verruimd
tot “parkeerkaart”.

NIEUWE REGELS VANAF 1.03.2007
Nieuwe regels voor gemotoriseerde tweewielers
vanaf 1 maart 2007:
1. Plaats van bromfietsen klasse B op de openbare
weg
• Snelheidsbeperking tot 50km/u: bestuurders van
bromfietsen klasse B mogen op de rijbaan OF op
het fietspad (op voorwaarde dat zij andere weggebruikers niet in gevaar brengen).
• Bij een hogere snelheidsbeperking: verplicht gebruik van het fietspad, wanneer dit aanwezig en
bruikbaar is.
• Fietspad aangegeven door verkeersbord D7 met
als onderbord “B verplicht” moeten zij het fietspad gebruiken. Is het fietspad aangegeven door
verkeersbord D7 met als onderbord “B verboden” mogen zij het fietspad niet gebruiken.
2. Plaats van motorfietsen op de rijbaan.
De bestuurder van een motorfiets mag zich op een
rijbaan die verdeeld is in rijstroken over de ganse
breedte van de rijstrook waarop hij rijdt, begeven.
3. Inhaalverbod
Het is verboden om een bestuurder van een motorof een bromfiets, links in het halen:
• op een overweg (behalve wanneer er slagbomen
of verkeerslichten zijn);
• op kruispunten waar men geen voorrang heeft of
waar voorrang van rechts van toepassing is;
• bij het naderen van de top van een helling of in
bochten, wanneer de zichtbaarheid onvoldoende

POLITIE

TOEKOMSTGERICHTE ACTIES
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is, tenzij men kan inhalen zonder de doorlopende
witte streep te overschrijden;
• wanneer deze bestuurder een oversteekplaats
voor voetgangers of een oversteekplaats voor
fietsers nadert op plaatsen waar het verkeer niet
geregeld wordt door verkeerslichten of door een
bevoegd persoon;
• wanneer deze bestuurder zelf een ander voertuig
dan een fiets, een tweewielige bromfiets of een
tweewielige motorfiets inhaalt, behalve wanneer
de rijbaan drie of meer rijstroken heeft die bestemd zijn voor het verkeer in de gevolgde rijrichting.

4. Parkeren van motorfietsen
• moet voortaan niet meer evenwijdig met de rand
van de rijbaan, maar mag haaks op de rand van
de rijbaan, de daarbij aangeduide parkeermarkering mag niet overschreden worden;
• mag ook buiten de rijbaan en de parkeerzones,
MAAR het verkeer van de andere weggebruikers
mag niet worden gehinderd of onveilig gemaakt;

• binnen een betalend, afgebakend parkeervak
voor één auto mogen meerdere motorfietsen
worden geparkeerd, waarvoor dan slechts éénmaal wordt betaald.
• het verkeersbord E9b wordt uitgebreid naar motorfietsen.
• het nieuwe verkeersbord E9i vermeld uitsluitend
parkeergelegenheid voor motorfietsen.

5. Rijbewijs B
Bestuurders die min. 2 jaar in het bezit zijn van een
rijbewijs voor personenwagens (categorie B) mogen
opnieuw motorfietsen met een max. cilinderinhoud
van 125cc en een max. vermogen van 11 kW besturen.
Meer info: www.wegcode.be
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JONG LOOF NIEUWSBRIEF
JIP KAMPENHOUT
Jongeren worden tegenwoordig
bedolven onder de informatie.
Om in deze overvloed aan informatie een beetje duidelijkheid te
scheppen opende het gemeentebestuur het JongerenInformatiePunt in de openbare bibliotheek. Je kan er tijdens de
openingsuren van de bib steeds terecht voor folders,
informatie, naslagwerk, informatieve spelen, …

Naast het aanbieden van informatie willen we ook de mogelijkheid bieden om met vragen,
problemen, e.d.m. terecht te
kunnen bij de jeugdconsulente, Nathalie Cleynhens. Zij
is aanwezig in het JIP op dinsdag van 17 tot 20u en op woensdagnamiddag van
14 tot 16u. Je kan je vragen steeds achterlaten op jip@
kampenhout.be of via 016/65 99 15 (=jeugddienst).

SOCIAAL

Bijna drie miljoen mensen krijgen maandelijks een
wettelijk pensioen van één of meer pensioendiensten; onvermijdelijk dat er voor sommige gepensioneerden af en toe iets fout loopt.
Met dergelijke problemen ben je welkom bij de Ombudsdienst Penioenen. Je krijgt er gratis heel concrete hulp.
Ombudsdienst Pensioenen
WTC III, Simon Bolivarlaan 30, bus 5
1000 Brussel
☎: 02/274 19 80 (van 9 tot 17u)
@: ombud.pen@skynet.be
of surf naar www.ombudsmanpensioenen.be.

PLUS-3-PAS
De Plus-3-Pas werd afgeschaft. Tot voor kort gaf
deze Pas aan 55-plussers een vermindering tot 50%
op sommige socio-culturele activiteiten.
De Pas werd dan wel afgeschaft, de korting blijft
bestaan. Aangezien er enkel een leeftijdscriterium
geldt, kan dit evengoed worden bewezen door het
tonen van je identiteitskaart. Heb je echter nog een

Plus-3-Pas, dan hoef je deze zeker niet weg te gooien.
Je mag het nog steeds gebruiken om je kenbaar te
maken als 55-plusser.

EURO-CHILDREN
ZOEKT GASTGEZINNEN
Elk jaar biedt Euro-Children aan kinderen uit probleemgebieden binnen Europa een vakantie aan. Ze
verblijven hier tijdens de grote vakantie voor een
drietal weken bij gastgezinnen.
Voorrang wordt gegeven aan kinderen uit een sociaal zwak milieu met de bedoeling ze hier kennis te
laten maken met onze cultuur en gewoonten. Vele
van deze kinderen krijgen een band met hun gastgezin en komen jaar na jaar terug. De kinderen zijn afkomstig uit Slovakije, Kroatië, Bosnië-Herzegovina
en een 10-tal Roma kinderen uit Oost-Slovakije. Op
dit ogenblik is Euro-Children op zoek naar een 100tal nieuwe gastgezinnen voor nieuwe kinderen.
Heb je interesse om je huis gedurende 3 weken open
te stellen en een kind op te vangen, neem dan contact
op met Euro-Children via telefoon: 03/247 88 50 of
mail: info@eurochildren.be. Je kan ook surfen naar:
www.eurochildren.be.

SPORT
MOUNT EVEREST
S. Maginelle, inwoner van Kampenhout, beklimt samen met zijn teamgenoten, S. Tant en B. Vandewege,
tijdens de maanden april en mei 2007 de Mount Everest. Zij zullen de 1ste Belgische expeditie ondernemen langs de Tibetaanse Noordzijde van de Mount
Everest.
Wij wensen hen allen veel succes!!

KIM GEVAERT ONTVANGT
15DE PROVINCIALE SPORTPRIJS
Ere-burger en ex-inwoonster Kim Gevaert mocht
op woensdag 7 februari jl. de provinciale sportprijs
Vlaams-Brabant in ontvangst nemen voor haar uitzonderlijke prestaties van het afgelopen jaar.
De trofee is elke keer een speciaal ontworpen kunstwerk in brons, van de Leuvense kunstenaar Fred
Bellefroid.

SOCIAAL

KLACHTEN OVER UW PENSIOEN
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TOERISME
SPORT
FIETSUITSTAPPEN 50-PLUSSERS

SPORTKANTINES UITGEROOKT

De gemeentelijke sportdienst organiseert i.s.m. de
KWB van Kampenhout wederom fietsuitstappen die
doorgaan op dinsdagnamiddag van 3 april tot en met
eind september 2007.

Sinds 1 januari gelden nieuwe bepalingen inzake roken op openbare plaatsen. Ook cafetaria verbonden
aan sportclubs zijn nu wettelijk verplicht om sigarettenrook te weren. (Koninklijk Besluit van 13 december 2005 (gewijzigd door het KB van 6 juli 2006)).

Om 13u30 stipt vertrekt de groep aan de Kampenhoutse sporthal en men rijdt aan een tempo van ongeveer 15 km/u. De heen- en terugrit duurt ± 1 uur.
Onderweg wordt een pauze ingelast van een 30-tal
minuten om even op adem te komen en de dorstigen
te laven.

SPORT

De organisatoren bieden planning en veiligheid onder vorm van een uitgestippeld parcours, 4 wegkapiteins, een verzekering en de naleving van de wegcode voor fietsers in groep.
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Met vragen of problemen over deze nieuwe wetgeving kan iedereen terecht bij een callcenter van de
federale overheidsdienst - ☎ 02/524 97 97 - www.
roken-horeca.be roken-horeaca@health.fgov.be - Tabakstoplijn ☎ 0800/111 00

KAMPIOENENHULDIGING

Inlichtingen bekom je bij KWB Kampenhout, Roger Hannes - ☎ 016/65 60 18 of op de gemeentelijke
sportdienst.

PROVINCIALE SENIORENSPORTDAG
Dinsdag 5 juni 2007 slaan de provincie Vlaams-Brabant en Bloso voor de 19de keer de handen in elkaar
om een grootse sportdag voor Senioren op poten te
zetten. Tijdens deze sportdag genieten we van een
gezellige en ontspannen sfeer en staan er tal van
sporten op het programma.
Meer informatie vind je terug op de website of bij de
sportdienst.

Op 26 januari jl. werden onze sportkampioenen gehuldigd.
De huldiging vond plaats in de raadzaal van het gemeentehuis die voor de gelegenheid helemaal werd
gevuld met de sporthelden en hun supporters. Een
bemoedigend woord voor de sporters door de Schepen van Sport, Stefan Imbrechts, en een mooie voorstelling van alle kampioenen door de sportraadvoorzitter, Lut Daenen, gingen een drankje en een
hapje vooraf.
Iedereen bedankt voor de komst en hopen dat het er
dit jaar even sportief aan toe gaat!

Kampenhoutse sportdienst
Zeypestraat 26.
Ina Menten
☎: 016/65 99 75 - 6: 016/65 99 91

TOERISME

Start van toeristisch vaarseizoen op het kanaal
Leuven-Dijle
Op zondag 15 april 2007 draait het de hele dag rond
varen, fietsen én gegidste bezoeken op en rond het
kanaal Leuven-Dijle.
Met de boten ‘Katima’ en ‘Balou’ wordt non-stop gevaren; de eerste afvaart is om 10u; de tweede vertrekt om 14u. De laatste aankomst te Leuven en te
Kampenhout is om 18u. Je legt een enkel vaartraject
af voor slechts € 1 per persoon (kinderen jonger dan
3 varen gratis mee). Fietsers kunnen voor deze prijs
ook hun fiets mee aan boord nemen en na het ontschepen op eigen initiatief een fietstocht ondernemen langsheen het jaagpad. Voor niet-fietsers wordt
een pendelbus (voor € 1/p) ingelegd tussen de twee
vertrekplaatsen van de boot. Tijdens het varen vertelt een ervaren gids over het kanaal, de natuur, de
gemeenten langsheen de waterweg en hun bezienswaardigheden.
Gratis bezoeken en wandelingen:
In Kampenhout: Het Witloofmuseum opent er gratis
de deuren en blijft de ganse dag toegankelijk. Infopanelen leiden je door de tentoonstelling en vertellen het verhaal van het “witte goud”.
In Leuven:
vergezelt een stadsgids je op een wandeling in het historische hart van de stad. Aan de Vaartkom wacht de boot
of de bus je op voor de terugtocht naar Kampenhout.

In Tildonk:
kan al dan niet met de fiets ontscheept of ingescheept worden (Café Maritime) voor een boottocht
naar Leuven of Kampenhout. De terugkeer naar
Tildonk gebeurt dan per fiets of een ander eigen vervoermiddel. De pendelbus komt hier niet langs.
Reservatie is niet verplicht, maar gewenst. Groepen
dienen wel op voorhand plaatsen te bespreken.
Reserveren gebeurt bij Rivertours
☎: 02/218 54 10 of via info@rivertours.be.
De tickets worden ook aan de opstapplaatsen van de
boot verkocht.
Inlichtingen
Toerisme Kampenhout
☎: 016/22 33 80 - 016/65 99 71 of
@: toerisme@kampenhout.be

DIJLELAND MAGAZINE
Het Dijleland Magazine verschijnt begin april wederom in je brievenbus. Een krantje boordevol toeristische info en activiteiten tijdens de frisse lente en
zwoele zomer. Onder meer de Dijlelanddag (zondag
10 juni) in Zaventem wordt uitvoerig belicht.
Mocht je het krantje tijdens de 1ste week van april
niet ontvangen hebben, geef Toerisme Dijleland
dan een seintje - ☎: 016/31 18 61 of via toerisme@
dijleland.be, dan zorgen zij ervoor dat je alsnog het
krantje in de bus krijgt.

TOERISME

GROTE VAAR-, FIETS- EN
WANDELHAPPENING
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WELZIJN
PC-CURSUSSEN

Het gemeentebestuur van Kampenhout organiseert
i.s.m. Arch’Educ van maandag 4 t/m zaterdag 9 juni
2007 pc-opleidingen in het zaaltje van de bibliotheek.
Deze opleidingen hebben een totale duurtijd van 3u;
er is zowel kans om in de voor- of namiddag als ’s
avonds les te volgen. In deze eerste reeks zal vooral
een basis worden gelegd in Word, Excel, internet, internetbankieren.

WELZIJN

Een woordje uitleg bij de cursussen:
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ABC van de computer: Een 1ste kennismaking met
de computer. Wat is een pc? Wat is software? Hoe
werk ik met muis en toetsenbord? Na die vragen
wordt er praktisch gewerkt.
E-mail voor beginners: Stap voor stap leren e-mailen. Berichten opstellen, verzenden, ontvangen en
opnieuw beantwoorden. Ook veilig e-mailen komt
aan bod.
Internet voor beginners: Hoe zoek je dingen op op
het internet? Samen op zoek gaan naar websites die
aanleunen bij je eigen interessesfeer.
Word voor beginners: Eerst leer je vlot werken met
het toetsenbord, nadien leer je hoe je een tekst opmaakt, teksten selecteert, kopiëren en plakken.
Chatten: Praten via de computer. Je leert hoe dit
praktisch in zijn werk gaat en hoe je dit op een veilige manier doet. Ook het virtueel ontmoeten van
mensen met dezelfde interesses komt aan bod.

Elektronisch bankieren: Tijdens de cursus worden
de demonstraties van de verschillende banken getoond en wordt geleerd hier concreet mee te werken.
Beeldbewerking voor beginners: In deze korte workshop leer je digitale foto’s bewerken. Als je al een
beetje met een pc kan omgaan is deze cursus zeker
iets voor jou. Breng zeker je digitaal fototoestel (en
bijhorende aansluitingskabel) mee. (cursus bestaat
uit 2 delen)
Digitale fotografie: Waar moet je op letten bij de aankoop van een digitale camera? Voordelen en nadelen
van digitale fotografie worden op een rijtje gezet. Je
leert ook een eenvoudige fotoslideshow opmaken
met Photostory 3.
Excel - een eerste kennismaking: Excel is veruit het
meest gebruikte spreadsheetprogramma ter wereld. In deze cursus leer je berekeningen, grafieken,
diagrammen en cijferoverzichten maken.
Om aan deze cursus deel te nemen dien je over een
basiskennis pc-gebruik te beschikken.
Deelnemen bedraagt € 5 per cursus, behalve voor
beeldbewerking; hier betaal je € 10 voor.
Inschrijven gebeurt enkel en alleen bij
Arch’educ, Stationsstraat 70 - 1730 Asse
☎: 02/451.61.85
@: info@archeduc.be
www.archeduc.be
Je inschrijving is pas definitief na overschrijving van
het cursusgeld op rekeningnummer 001-4088276-93
met vermelding van de cursus en de naam van de
cursist. Via de website kan je ook online inschrijven.

Een overzicht van de verschillende cursussen
Maandag
4/06/07

Dinsdag
5/06/07

Woensdag
6/06/07

Donderdag
7/06/07

Vrijdag
8/06/07

Zaterdag
9/06/07

Voormiddag
9-12u

Word voor
beginners

Word voor
beginners

ABC van de
computer

ABC van de
computer

E-mail voor
beginners

Internet voor
beginners

Namiddag
14-17u

E-mail voor
beginners

ABC van de
computer

Elektronisch
bankieren

Beeldbewerking voor
beginners
(deel 1)

Beeldbewerking voor
beginners
(deel 2)

Excel:een
eerste kennismaking

Avond
18u30-21u30

Internet voor
beginners

Chatten

E-mail voor
beginners

Internet voor
beginners

Digitale
fotografie

WACHTDIENST VLAAMS-BRABANTSE
TANDARTSEN

Op maandag 21 mei 2007 om 18u organiseert het
gemeentebestuur een cursus “omgaan met je gsm”,
in de raadzaal van het administratief centrum, Gemeentehuisstraat 16. De lesgever legt in simpele
bewoordingen uit hoe je een gsm aan- en uitzet, het
gebruik en de structuur van een gsm, telefoneren,
sms’en, …

De wachtdienst voor tandartsen in Vlaams-Brabant
werd een tijdje geleden uitgebreid naar zaterdag.
Je kan de wachtdienst als volgt bereiken:
• Zaterdag, zondag en feestdagen van 9 tot 18u
• Centraal oproepnummer: 070/25 40 40

De les is gratis en er worden max. 25 personen toegelaten. Je dient wel je eigen gsm mee te brengen.

UITLEENDIENST
RODE KRUIS KAMPENHOUT

Inschrijven is er verplicht en kan op de
dienst Welzijn, Gemeentehuisstraat 16 - 1910 Kampenhout, ☎: 016/65 99 31
huguette.kemps@kampenhout.vera.be.

Steeds meer mensen hebben ooit wel eens hulpmiddelen nodig zoals krukken, een rolstoel, een ziekenhuisbed, … Jaarlijks lenen rodekruisvrijwilligers
vanuit 188 uitleenpunten in Vlaanderen meer dan
20.000 hulpmiddelen uit.
De Kampenhoutse uitleendienst kan je contacteren
via mevr. Francine Crul - ☎: 016/65 61 09 @: francine.crul@telenet.be.
Je vindt de uitleendienst terug in een lokaaltje naast
de kinderkribbe “Het Huis van Mini”, Dorpsstraat 9
- 1910 Kampenhout

Indien je niet aanwezig kan zijn, rekenen wij erop
dat je ons verwittigt, zodat iemand anders die
plaats kan innemen!

INSCHRIJVINGSFORMULIER
Naam & voornaam:
....................................................................
....................................................................

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

Telefoon:
....................................................................

Schrijft zich in voor de cursus
“omgaan met je gsm”.

TELEFOONSERVICE VOOR AANSTAANDE
OUDERS
Kind & Gezin meldt dat er sinds 1 februari 2007 een
nieuwe telefoonservice is voor “aanstaande” ouders. De huidige regionummers worden vervangen
door het nieuwe nummer: 078/150 100.
Je kan er terecht voor praktische informatie over
zwangerschap en bevalling, voeding, opvoeding, kinderopvang, afspraken in het consultatiebureau, …

WELZIJN

LEREN GSM’EN
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WELZIJN
BAARMOEDERHALSKANKER
Wist je …
… dat baarmoederhalskanker de 2de meest
frequente doodsoorzaak is door kanker bij
vrouwen tussen 15 en 44 jaar?
… dat er een vaccin bestaat dat je kan
beschermen?
…. dat het vaccin kan worden toegediend aan
meisjes en vrouwen tussen 9 en 26 jaar?
(3 inspuitingen)
… dat sommige mutualiteiten dit jaar voor een
bepaalde leeftijdscategorie een tussenkomst
voorzien?
Praat erover met je huisarts!

WELZIJN

INKOMENSGARANTIE OUDEREN
FORS VERHOOGD
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AGENDA
Mensen die recht hebben op de inkomensgarantie
voor ouderen, afgekort IGO, krijgen sinds 1 december 2006 een hoger bedrag uitgekeerd. Voor een alleenstaande komt er € 90 per maand bij; voor samenwonenden € 60. (zie tabel onderaan)

Noteer alvast de datum van het jaarlijkse seniorenfeest in de Kampenhoutse sporthal: donderdag
20 september 2007.

De IGO is een soort leefloon, een bijstandsregeling
voor ouderen vanaf 64 jaar. Als zij een laag inkomen
hebben, wordt dat aangevuld tot het niveau van de
IGO. Het kadastraal inkomen van de woning telt
mee.
Mensen die nu al recht hebben op de IGO, krijgen
de verhoging automatisch van de Rijksdienst voor
de Pensioenen. Wie nog geen recht heeft op de
IGO, maar denkt in aanmerking te komen, moet een
aanvraag indienen bij het gemeentebestuur van zijn
woonplaats. Meer info: 016/65 99 42.

Maandbedragen op 1 december 2006:
IGO

Min. pensioen
zelfstandigen

Min. pensioen
werknemers

Alleenstaande

€ 795,46

€ 754,29

€ 883,63

Overlevingspensioen (weduwe, weduwnaar)

€ 795,46

€ 754,29

€ 869,72

Samenwonende

€ 530,30
€ 996,05

€ 1.104,18

Gezin (2x bedrag samenwonenden)

€ 1.060,60

