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De kunstwandeling door Kampenhout lokte me naar
buiten en mijn verwachtingen werden in ruime mate ingelost. Nooit kon ik vermoeden dat er achter de gevels
van onze gemeente zoveel schoonheid te ontdekken valt.
De gemoedelijke ontvangst en de mooie kunstwerken
maakten deze wandeltocht meer dan de moeite waard.
Schoonheid verheft ons boven de alledaagse banaliteit
en het gemeentebestuur is onze kunstenaars dankbaar
dat zij die meerwaarde aan Kampenhout willen geven.
En weer vindt u in onze gemeentebrochure uw gading.
Tijdens de zomermaanden moeten de thuisblijvers
zich niet vervelen. Gezinnen worden uitgenodigd
voor een fietstocht om de vakantiemaanden in te
rijden. De kleinsten kunnen nu demonstreren
wat ze op school leerden tijdens de verkeersweek. De sportpromotiefolder zal ons aanzetten om deel te nemen aan de groots opgezette
campagne of duikt u liever de geschiedenis in?
Geen nood ! Dan viert u samen het 100-jarige bestaan van het wapenschild van Kampenhout op zondag 6 september a.s. .
Traditiegetrouw is september ook de maand
waarin we onze senioren extra verwennen.
Laat u verleiden door het mooie feestprogramma dat de gemeente u aanbiedt. Maar…. Senioren gaan ook ernstig aan de slag. U leest welke rol
de seniorenraad in onze gemeente vervult om het
welzijn van onze oudere inwoners te garanderen.
Ook onze politie wil haar zomerse bijdrage leveren. Daarom krijgen de inwoners extra informatie voor de veiligheid in en om de woning.
Onze inzet voor welzijn verbindt ons ook met volkeren
elders op de wereld. Daarom wilt u vast weten wat onze
gemeente doet voor menswaardig leven in derdewereldlanden.
Beste inwoner van kampenhout , het gemeentebestuur
wenst ieder van u prachtige vakantiemaanden toe. Aan
alle studenten wensen we dat hun studie bekroond wordt
met prachtige resultaten. Dus … we hopen al die blije,
jonge gezichten te ontmoeten op Kampenhout Swingt!
Namens College van Burgemeester en Schepenen
Greet Willems
Schepen van informatie

gemeente

100 jaar wapenschild Kampenhout
Op 6 februari 1909 verleende koning
Leopold II de machtiging aan de gemeente Kampenhout om het wapenschild – zoals hedendaagse vorm – te
gebruiken. Dit is precies 100 jaar geleden!
Het gemeentebestuur wil dit samen
met u herdenken tijdens een GRATIS
openluchtreceptie in de pastorietuin van Kampenhout
Centrum op zondag 6 september 2009 e.k. vanaf 10.45
uur tot 13.00 uur .
Koning Leopold II, koningin Marie-Henriette en enkele
toenmalige ministers komen met paard een koets aan
in Kampenhout tegen 11.00 uur. Zij zullen de machtiging
tot gebruik van het wapenschild plechtig overhandigen
aan het college van burgemeester en schepenen.
Iedereen is van harte welkom!
Er wordt u een gratis receptie aangeboden.
Info: dienst Toerisme
☎: 016 65 99 71
@: toerisme@kampenhout.be

ELEKTRONISCHE IDENTITEITSKAART
VOOR KINDEREN JONGER DAN 12 JAAR
Het elektronisch identiteitsdocument voor Belgische
kinderen onder de 12 jaar, de zogenaamde KIDS-EID,
wordt ingevolge ministerieel besluit van 3 maart 2009
veralgemeend ingevoerd. In Kampenhout gebeurt dit
vanaf 1 mei 2009.
Wanneer kinderen jongeren dan 12 jaar binnen Europa
reizen, dienen zij in het bezit te zijn van een kinderidentiteitsbewijs. Tot nu toe was dit een kartonnen kaartje
met foto dat quasi onmiddellijk werd aangemaakt bij
aanvraag aan het loket van de bevolkingsdienst. Vanaf
1 mei 2009 wordt dit vervangen door een Kids-eID met
ingescande foto en chip. De kostprijs ervan bedraagt
3 euro. De aanmaaktermijn bedraagt 3 tot 4 weken.
Wij verzoeken u uitdrukkelijk dit elektronisch identiteitsdocument tijdig aan te vragen, teneinde niet voor
verrassingen komen te staan. Vanaf 1 mei 2009 kunnen
de vroegere zogenaamde “witte kinderpasjes voor het
buitenland” niet meer worden afgeleverd.
De uitreiking ervan gebeurt op vraag van diegene die het
ouderlijk gezag over het kind uitoefent. Het document
is maximaal 3 jaar geldig en moet niet vervangen worden wanneer het kind verhuist. Het adres staat enkel
op de chip en kan aangepast worden door de gemeente
waarnaar het kind eventueel verhuist.
De pasfoto’s zullen, net zoals bij de aanvraag van een
gewone elektronische identiteitskaart aan strengere
eisen moeten voldoen : een witte achtergrond, vooraanzicht, aangezicht centraal en van goede kwaliteit.

11 JULI VLAAMSE FEESTDAG
21 JULI NATIONALE FEESTDAG
Op zondag 12 juli wordt na de viering van 9u30 het
Te Deum gezongen in de St. - Antonius kerk te Buken.
Iedereen welkom!

Bij de aanvraag van de KIDS-EID moeten de kinderen
aanwezig zijn!!!
Voor meer informatie kan u terecht op de
bevolkingsdienst
☎: 016 65 99 44
@: bevolking@kampenhout.be

GEMEENTE

PERSOONLIJKE UITNODIGING AAN DE
INWONERS VAN ONZE GEMEENTE OP ZONDAG 6 september 2009 van 10.45 uur
tot 13.00 uur.
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Ontwikkelingssamenwerking

Kampenhout steunt het Zuiden!

ontwikkelingssamenwerking

Het wereldfeest van 11.11.11 is reeds vele jaren een vaste
waarde in onze gemeente. Het is een geslaagd model van
sensibilisering rond onrecht en scheef getrokken handelsrelaties waar miljoenen mensen, vooral in het Zuiden, het
slachtoffer van zijn. Elk jaar benadert 11.11.11 deze problematiek vanuit een andere invalshoek.
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Hoe pakken we in Kampenhout die sensibilisering aan?
Begin november krijgen alle inwoners van Kampenhout een
folder in de bus. In bijna alle Kampenhoutse lagere scholen
worden een week lang workshops georganiseerd, waarbij
de jongeren kennis maken met de campagne. En bovenal
wordt iedereen uitgenodigd op een spetterend Wereldfeest
met tal van activiteiten. In de programmatie proberen we
iets aan te bieden voor elke leeftijd, omdat we denken dat
het alert zijn voor ontwikkelingssamenwerking iets moet
zijn voor iedereen.
Natuurlijk is het de bedoeling dat dit wereldfeest ook geld
in het laatje brengt. Het Zuiden is niet alleen gebaat met
goede bedoelingen. Naast onze aandacht, zijn ook politieke
druk en voldoende financiële middelen belangrijk. De opbrengst van het wereldfeest van 2008 bedroeg 8.500€, 1500
euro van de GROS, de rest kwam van de activiteiten die we
tijdens het weekend hebben georganiseerd. Dit bedrag
werd integraal aan 11.11.11 nationaal overgemaakt. Voor
de organisatie van het wereldfeest hebben 170 vrijwilligers
zich volledig onbaatzuchtig en gratis ingezet, zonder er ook
maar één eurocent aan te verdienen. Wel integendeel, ze
hebben er hun tijd, energie en eigen middelen bij ingestoken! Bedankt.

Wat doet 11.11.11 Nationaal met deze
opbrengsten?
Een campagne organiseren, erover communiceren en fondsen werven kosten geld. Met 16% van de bruto-opbrengsten
betaalt 11.11.11 ondermeer personeel, huisvesting, affiches
en mailings. 11.11.11 streeft er naar om deze kosten zo laag
mogelijk te houden. Anderzijds zijn dergelijke kosten noodzakelijk om op een correcte en efficiënte manier te werken.
De overige 84% van de bruto-opbrengsten, een bedrag van
€ 4.837.531 dient rechtstreeks voor de realisatie van de
doelstellingen.
Hoe ziet de verdeelsleutel eruit voor de verdeling van de
netto-opbrengsten (€ 4.837.531) van de campagne:

•

53% gaat naar de lidorganisaties (Broederlijk delen,
Damiaanactie, Wereldsolidariteit, Vredeseilanden,...)
en naar samenwerkingsverbanden: de essentie van de
werking van 11.11.11. Zowel in het Noorden als via de
steun aan partners in het Zuiden, is krachtenbundeling
om meer politieke impact te krijgen. Net daarom wordt
het leeuwendeel van de netto-opbrengsten hierin geïnvesteerd.
• 25% wordt door 11.11.11 - op vraag van de zuidpartners - geïnvesteerd in educatie en studiewerk die zich
toespitsen op beleidsbeïnvloeding in het Noorden. Om
onrecht uit de wereld te bannen, moeten beleidsmakers worden geïnformeerd. . Dat is enkel mogelijk met
sterke dossiers die het resultaat zijn van goed studiewerk. 11.11.11 richt zich zowel op onze eigen politici,
als op het beleid van internationale instellingen. Maar
zonder mediabelangstelling en zonder een stevige, gesensibiliseerde achterban is dit lobbywerk een maat
voor niets. Vandaar dat een goed educatie- en studiebeleid zeer belangrijk is.
• 22% investeert 11.11.11 rechtstreeks in partners in het
Zuiden. 11.11.11 werkt ook rechtstreeks samen met
partnerorganisaties in een beperkt aantal landen: Indonesië en de Filippijnen in Azië, DR Congo, Burundi
en Rwanda in Afrika, Peru, Ecuador, Bolivia en Colombia in Latijns-Amerika. Het zijn kritische partners die
opkomen voor bevolkingsgroepen die door de huidige
globalisering of door hun eigen overheid gemarginaliseerd worden. Partners die ook in het Zuiden de krachten bundelen, die de spreekbuis zijn van verschillende
basisbewegingen.
Op www.11.be/11 vind je meer gedetailleerde cijfers over
de besteding van de middelen. Ook op http://www.ngoopenboek.be vind je een overzicht van de verdeling van de
gelden van alle NGO’s. Deze site biedt een open venster op
de werking van vele NGO’s. Ze beschrijft de werkdomeinen
waarin ze in het Zuiden actief zijn, het personeelsbestand
dat hierbij wordt ingezet, het hoe en waarom van de werking
in het Noorden. Elke organisatie geeft ook uitleg hoe de gelden uit giften en subsidies worden besteed.
Noteer alvast de data voor alweer een spetterend Wereldfeest 2010 : vrijdag 6, zaterdag 7 en zondag 8 november
2009. Houdt www.11kampenhout.be in de gaten voor meer
informatie.
Heb je nog vragen over het Wereldfeest in Kampenhout, of
wil je graag meewerken, geef een seintje aan 11.11.11@
kampenhout.be of bel naar 0479 69 34 30 (Greet De Prins)

milieu

VERGROOT DE HOOP

De zwerfvuilactie was een succes!

Snoei uw taxushaag en vecht mee tegen kanker!

Op 19 april 2009 namen vrijwilligers van verschillende
Kampenhoutse verenigingen deel aan de eerste zwerfvuilactie in Kampenhout ‘In de ZAK!’georganiseerd door
het gemeentebestuur en in samenwerking met de MilieuAdviesRaad Kampenhout MARK en OVAM ‘In de
vuilbak’. De straatkanten en wegbermen van alle deelgemeentes werden schoongemaakt. Alle afval werd selectief ingezameld en verzameld op locale punten om de
mensen te sensibiliseren.

Deze zomer zamelt uw gemeente op het containerpark
taxussnoeisel in ten voordele van
Kom op tegen Kanker. Het snoeisel van de taxushaag
(Taxus baccata) bevat de kostbare stof baccatine die
verwerkt wordt in geneesmiddelen tegen verschillende
soorten kanker. Maar voor 1 kilo baccatine is meer dan
12 ton snoeisel nodig. Dat is een hele hoop.
Help deze hoop te vergroten en breng tussen 15 juni en
15 september uw taxussnoeisel gratis naar het containerpark. U levert hiermee grondstof die effectief
verwerkt wordt tot medicijnen en bovendien wordt per
kubieke meter taxussnoeisel 40 euro geschonken aan
Kom op tegen Kanker.

Tijdens de week van de aarde hebben ook de Kampenhoutse scholen en bedrijven hun steentje bijgedragen.
Op 25 april werd een slotevenement gehouden om de
deelnemers de kans te geven om ervaring uit te delen en
foto’s te bekijken.
Via deze weg willen we de vrijwilligers van de verenigingen Jong Cantabile, Landelijke Gilde Buken, Senioka,
Natuurpunt Kampenhout, Den Brabander en Okkerziel
bruist!, de leerlingen, leraars en de directie van de scholen de Toverberg, het Klimtouw, BS GO! Ter bronnen, BS
Go! Bukadie, VGSK Park School Relst en ’t Okkerzeeltje
en de bedrijven Johnson Diversey, DMP Gevelrenovatie
en Autobusbedrijf De Voeght bedanken voor hun deelname aan de eerste zwerfvuilactie.
De hoeveelheid zwerfvuil die de verenigingen, scholen
en bedrijven hebben verzameld bedraagt 1020 kg.

MILIEU

ZWERFVUILACTIE
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Het taxussnoeisel
moet voldoen aan de
volgende voorwaarden :
•

jong snoeisel: Enkel het éénjarig snoeisel (takken
tot 30 cm) van de Taxus baccata bevat de waardevolle stof baccatine. Het is dan ook belangrijk dat het
verzamelde snoeigroen afkomstig is van hagen die
jaarlijks gesnoeid worden.
• vers snoeisel: Het snoeigroen moet zo snel mogelijk gedroogd worden, anders wordt het waardeloos.
Breng uw taxussnoeisel dus binnen de 24 uur naar
het containerpark. Zorg ervoor dat het snoeisel niet
verhit.
• zuiver snoeisel: Hoe zuiverder het snoeisel, hoe
hoger het rendement. Gebruik daarom een zeil of
doek om het snoeigroen op te vangen en een zo zuiver mogelijk product aan te leveren. Taxussnoeisel
vermengd met aarde, gras of ander groen, is waardeloos.
• droog snoeisel: Het taxussnoeisel moet droog zijn.
Snoei uw taxushaag dus alleen bij droog weer.
U kunt het snoeisel los of in eigen zakken aanbrengen
op het gemeentelijke containerpark. Om de inzameling
makkelijker te maken kunt u daar ook gratis zakken krijgen.

Milieu

Voor meer informatie over deze hoopvolle actie of over
de openingsuren van het containerpark kunt u terecht:
• bij de milieudienst
(telefoonnummer 016 65 99 04) of
• op de website www.vergrootdehoop.be
Deze actie loopt van 15 juni tot 15 september 2009.
Alvast bedankt als ook uw taxushaag de hoop vergroot.

BLOEMENMARKT OP 18 APRIL 2009

MILIEU

De 4de editie van de bloemen- en plantenmarkt was een
succes. Zelfs de weergoden waren de standhouders en
de bezoekers goed gezind.
Naast bloemen, planten en kruiden werd dit jaar het
accent gelegd op streekeigen producten en bio- en fair
trade producten.
In de hoop u volgend jaar te mogen verwelkomen op
onze bloemen- en plantenmarkt!
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HONDENPOEP HOORT NIET OP DE STOEP!
De technische- en milieudienst krijgen steeds meer en
meer klachten van mensen in Kampenhout die zich ergeren
aan hondenpoepen op de stoep.
Hondenpoep is een vervelend probleem. We maakten het
allemaal al wel eens mee dat er ongevraagd tijdens een
wandeling hondenpoep aan onze schoen komt te hangen.
Ook voor spelende kinderen is dit zeer vervelend.
Daarom is het de bedoeling (en ook de verplichting !) dat
hondenpoep direct opgeruimd wordt. De gemeente doet

hiervoor een oproep aan alle hondenliefhebbers: ‘Hou uw
gemeente netjes, en zorg er ook voor dat uw hond het netjes
houdt !’
In het gemeentelijk politiereglement (artikel 112) staat namelijk: ‘Eigenaars zorgen ervoor dat hun dieren hun behoefte doen in de straatgreppel of op hiervoor voor dit doel
voorziene plaatsen.
Eigenaars moeten de door hun dieren veroorzaakte bevuiling van voetpaden en speelpleinen onmiddellijk verwijderen.’
Als u met een hond gaat wandelen, vergeet dan uw zakje
niet en gebruik het ook!

RATIONEEL WATERGEBRUIK IN DE ZOMER
Een druppel op een hete zomerdag
Het kan u misschien verbazen, maar onze bodems drogen
uit. Vooral ’s zomers merken we de effecten van onze vaak
ondoordachte bouwgewoonten. Om te voorkomen dat we
ooit zonder zuiver drinkwater vallen, moeten we zorgen dat
het water maximaal ter plekke in de bodem kan trekken.
Ons zuiver grondwater is immers niet onbeperkt. En het regenwater wordt pas na tientallen jaren weer zuiver grondwater. Dat duurt dus wel nog een tijdje!
Het leidingwater gebruikt u dus best enkel wanneer u echt
zuiver water nodig hebt. In de andere gevallen gebruikt u
beter hemelwater. Bijvoorbeeld om uw toilet te spoelen, om
de tuin te beregenen, om de auto te wassen, …

milieu

CO2-BESPARING

In 1997 beslisten de meeste wereldleiders eindelijk om de
aarde te beschermen tegen de gevolgen van opwarming; in
2005 gingen ze er effectief mee van start. België beloofde in
de periode 2008-2012 zijn uitstoot van broeikasgassen met
7.5% te verminderen ten opzichte van 1990. U kan zelf uw
steentje bijdragen om deze doelstellingen te halen.
Om zelf CO2 te besparen hoeft u echter niet altijd grote investeringen te doen! Kleine maatregelen kunnen al een
groot verschil maken.
Stop aan het sluipverbruik: gebruik spaarlampen, doof de
lichten bij het verlaten van een lokaal, zet de computer of tv
volledig af, ontdooi regelmatig uw diepvries.
Mijn verwarming heeft het te warm: zet de verwarming een
graadje lager en schakel ze volledig uit in niet-gebruikte kamers, sluit altijd de (binnen)deuren, sluit ’s avonds de gordijnen; plaats tochtstrips aan slecht sluitende buitendeuren
én ramen en isoleer warmwaterleidingen in onverwarmde
ruimtes.
Het warm water heruitgevonden: neem liever een douche
dan een bad; als je dat al doet, sta niet te lang onder de douche en installeer een spaardouchekop.
Met groene stroom: sinds 2003 kunt u zelf bepalen bij welke
leverancier u stroom koopt. Schakel over op groene stroom,
deze wordt opgewekt uit hernieuwbare energiebronnen zoals zon, water en wind.
Een zotgedraaide kilometerteller: om ons te verplaatsen

gebruiken we al te vaak de auto. Waarom neemt u niet
eens vaker de fiets of het openbaar vervoer? Of doe eens
een leuke babbel tijdens het carpoolen. Als u toch de wagen
moet gebruiken, rijd dan zeker met de ramen dicht, gebruik
enkel airco indien nodig én controleer maandelijks de bandenspanning.
Geïnteresseerd in een inschatting van het energieverbruik
in je woning en het energieverbruik als gevolg van je mobiliteit? Surf snel naar www.energievreters.be. Aan de hand
van 10 eenvoudige vragen krijg je een inschatting van dit
verbruik, en van de CO2-uitstoot. Deze test geeft je tenslotte
een idee hoeveel je kan besparen door te kiezen voor zuinige toestellen en een zuinig gebruik ervan.
De milieudienst is ook nog op zoek naar kandidaten voor het
project ‘klimaatwijken’ die acht procent energie willen besparen in huis in de winter van 2009-2010. Motiveer je buren
en vorm een wijk van 5 tot 15 gezinnen. Lukt het niet maar u
bent toch geïnteresseerd in het project, schrijf je in. De milieudienst zal wel voor u een klimaatwijk vinden. Om u in te
schrijven, contacteer de duurzaamheidsambtenaar, op het
nummer 016 65 99 08 of milieudienst@kampenhout.be.

TUINVLINDERTELLING
Dagvlinders vormen belangrijke indicatoren voor de kwaliteit van ons leefmilieu. Helaas doen ze het lang niet zo goed
en gaan veel soorten achteruit. Om dit te documenteren,
vormen cijfers verzameld door vrijwilligers een belangrijke
bron van informatie. Daarom organiseert Natuurpunt sinds
2007 elk jaar een landelijke tuinvlindertelling. Ook in 2009
wordt er weer geteld en dit op 1 en 2 augustus.
Meer informatie op www.vlindermee.be
Info: Milieudienst
Frederik Wouterslaan 8
@: milieudienst@kampenhout.be
☎: 016 65 99 04

MILIEU

Met enkele voorzorgen beschermt u bovendien uw tuin tegen langere droge periodes. Zo zal langer gras minder snel
dorre plekken krijgen dan een kort afgereden grasmat.
Gras met diepe wortels overleeft de droogte ook gemakkelijker. ’s Avonds in een keer veel water toedienen, is voor
het gras de beste methode. Borders hebben in die periodes
zelfs geen extra water nodig op voorwaarde dat u de bodem
bedekt hebt. Dat kan bijvoorbeeld met een dikke laag compost, verhakseld hout of schors. Een deklaag voorkomt dat
het water kan verdampen. En zo behouden de planten ‘hun
drinkwater’.
Meer tips om uw waterverbruik tijdens een droge zomer te
beperken kunt u vinden in de volgende publicaties:
• ‘Bouwen voor/aan de toekomst’, uitgave Centrum
Duurzaam Bouwen, www.cedubo.be
• ‘Een watervriendelijk huishouden’, uitgave VMM,
www.vmm.be/nieuwsmap/brochure-een-watervriendelijk-huishouden.
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welzijn

SENIORENFEEST 2009
Het jaarlijks seniorenfeest vindt dit jaar plaats op donderdag 24 september 2009. Afspraak in de Kampenhoutse sporthal,
Zeypestraat 26. De deuren gaan open vanaf 11u15.
Wat mag je verwachten:
11u45 Verwelkoming Burgemeester
12u00 Warm middagmaal
Velouté van groene asperges
				
Tournedos van speenvarken “archiduc” met Kampenhouts witloof en kroketten
				
Panna cotta met verse aardbeien
14u30 Showprogramma met “Clown Rocky – showballet Generation Next – Dirk van Vooren Cartoon act – Eddy Wally”.
Deelnemen kost
€ 12:
showprogramma & warm middagmaal
€ 5:
showprogramma
Inkomkaart niet bij = geen toegang!
Kaarten te verkrijgen vanaf juli 2009

WELZIJN

Gemeentehuis, Gemeentehuisstraat 16
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Bevolkingsdienst

gelijkvloers

016 65 99 41

Welzijnsdienst

1ste verdieping

016 65 99 34

Burgemeester & Schepenen
Jean Meeus

Voortstraat 53

0474 92 03 31

Kris Leaerts

Aarschotsebaan 83

016 65 99 54

Stefaan Peremans

Fr. Schoevaertsstraat 12

0497 89 61 84

Greet Willems

Grootveldstraat 68

0473 95 89 39

Stefan Imbrechts

Grootveldstraat 89

016 65 99 56

Gwenny De Vroe

Haachtsesteenweg 519

0495 60 86 60

Voorzitters gepensioneerdenverenigingen & Vrijwilligers
Net Vandermeieren

Bergstraat 45

Berg

Lea Vandermeiren

F. Verstraetenlaan 41

Kampenhout

Gustaaf Meeus

Peperstraat 121 A

Nederokkerzeel

Maurits Overloop

Kruisstraat 4

Kampenhout

Victor Peeters

Wildersedreef 31 A

Kampenhout

Sylvain Verdeyen

Laarstraat 38

Nederokkerzeel

AED – OPLEIDING
9 september 2009 van 19u tot 22u		
In de glazen zaal van het OCMW
U kan nog steeds meewerken aan een hartveilige gemeente door de opleiding reanimatie en defibrilatie te volgen.
Inschrijven op
de dienst Welzijn
Gemeentehuisstraat 16
☎: 016 65 99 34
@: welzijn@kampenhout.be

PORTRETTENREEKS DIVERSITEIT

RIMPELROCK 2009

Selectie deelname portrettenreeks “Allemaal VlaamsBrabanders 2009” over diversiteit in uw gemeente
In januari stelde de gemeente Kampenhout zich kandidaat voor het project ‘Allemaal Vlaams-Brabanders
2009 - Portrettenreeks over diversiteit in uw gemeente’.
In het kader van dit project worden er 50 fotoportretten
van inwoners van de gemeente in het najaar tentoongesteld in het OUD-GEMEENTEHUIS van Kampenhout . De
portretten zijn een weerspiegeling van de diversiteit die
er in de gemeente aanwezig is: mannen, vrouwen, kinderen, oud en jong, autochtonen en allochtonen, mensen met en zonder handicap,… Het provinciebestuur
heeft beslist om voor 2009 acht gemeentebesturen te
laten deelnemen aan het project.
Kampenhout is samen met de gemeenten Dilbeek, Herent, Kortenaken, Machelen, Scherpenheuvel-Zichem,
Sint-Pieters-Leeuw en Steenokkerzeel geselecteerd
voor de portrettenreeks in het najaar van 2009.
Deze zal te bezichtigen zijn in het weekend van 5/09 en
6/09 van 13u tot 15u, dinsdag 8/09 en 15/09 van 17u tot
20u, en op 13/09 tijdens de jaarmarkt van 10u tot 14u

Rimpelrock is een muzikaal openluchtfestival voor het oudere publiek dat plaatsvindt in Hasselt. Rimpelrock brengt
nationale en internationale artiesten en gaat door op zaterdag 15 augustus. Vorig jaar trokken wij met een 100- tal
Kampenhoutenaren naar dit festival en gezien het enthousiasme van de mensen willen wij dit nog eens overdoen .
Programma 2009 :
Clouseau
Billy Ocean
Dana Winner
Luc Steeno
Christoff & Lindsay
Free Souffriau zingt Ann Christy
Compagnons de la Chanson
Freddy Birset, Marijn de Valck & Johny Voners
Vader Abraham
Jimmy Frey
All-in ticket (bus en toegangsticket) aan de prijs
van 27 euro.
Voor inlichtingen kan u contact opnemen met Claudine, 016
65 99 72 (voormiddag).
All-in ticket (bus en toegangsticket) aan de prijs van
27 euro. De formule is gewijzigd en gaat als volgt:
Inschrijven dient te gebeuren met onderstaande inschrijvingsstrook voor 15 juli en terug te bezorgen tav.
Mevr. Claudine Moyson
Gemeentehuisstraat 16 - 1910 Kampenhout.
Een factuur evenals een schrijven met praktische uitleg
wordt u dan later toegezonden.
!!! Beperkt aantal plaatsen

INSCHRIJVINGSSTROOK RIMPELROCK 2009
Dhr/Mevr. ...................................................................................................................................................................
Adres ..........................................................................................................................................................................
Tel./gsm .....................................................................................................................................................................
Wenst in te schrijven voor Rimpelrock 2009 met ........ perso(o)n(en).
Datum ontvangst ..............................

(door gemeente in te vullen)

WELZIJN

welzijn
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welzijn

INFOPUNT “SOCIAAL HUIS KAMPENHOUT”
FEESTELIJK GEOPEND

WELZIJN

In Kampenhout zijn de infopunten “sociaal huis” te vinden bij
de bevolkingsdienst en de welzijnsdienst van de gemeente
en bij het onthaal van het OCMW. U herkent het infopunt aan
het logo. Elke inwoner kan steeds terecht bij het “infopunt
sociaal huis” waar hij correcte informatie en de juiste doorverwijzing zal krijgen.
Op donderdag 28 mei werden de infopunten van het “Sociaal
Huis Kampenhout” plechtig geopend.

Het betreft hier AN-BN vzw met, net als ’t Sleutelke trouwens..Kampenhoutse roots.
Aan het concept van de sponsortocht zal niets veranderen.
Opzet blijft, dat de 100 km volbracht worden binnen een
24 uur’s tijdspanne.
Indien, om welke reden ook ... dit niet zal lukken krijgt iedere sponsor zijn/haar geld teruggestort.
Indien Jos dit initiatief tot een goed einde brengt, zullen de
verworven sponsorgelden “fifty-fifty” opgesplitst worden,
zodat beide verenigingen een broodnodig graantje kunnen
meepikken.
Zal de finish tijdig bereikt worden, en zullen dan eindelijk
die o, zo betrachtte 1910 euro’s of zelfs, ... (hopelijk) méér,
een feit zijn?
Jos gaat er alvast een lap op geven ..., maar jouw engagement is dus ook een noodzaak!
Sponsoren kan via bankrekening: 734-1363424-01
Vzw ‘t Sleutelke - Tobbackstraat 10
1910 Kampenhout
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Info via: sleutelactie@gmail.com of www.sleutelke.be
(doorklikken naar: Sponsortocht Jos.)
In aanwezigheid van gedeputeerde Karin Jiroflee, werd het
lint doorgeknipt door Schepen Greet Willems en OCMWvoorzitter Danielle Van Meldert. Dat zij dit tesamen deden
is niet zomaar: de opening van de infopunten van het “Sociaal Huis Kampenhout” tonen aan dat gemeente en OCMW
zeer nauw samenwerken om goede dienstverlening aan te
bieden aan de inwoners.
Info: bij de gemeente:
welzijn@kampenhout.be of 016 65 99 34
Of bij het OCMW:
socialedienst@ocmw-kampenhout.be of 016 65 04 53

SLEUTELACTIE 2009
Op 14-08-2009 om 21.00 uur stipt, zal in Bornem het startschot weerklinken van de 40 ste Dodentocht editie.
Jos Hennes zal ook nu weer één van de deelnemers zijn.
Inmiddels koppelt Jos zijn wandeling reeds voor een 5 de
maal aan de “Sleutelactie”.
Echter met een kleine nuance.., want dit jaar blaast men bij
’t Sleutelke 15 kaarsjes uit.
Daarom stapt Jos niet enkel en alleen voor deze vereniging,
maar mag er een andere vzw eveneens in de feestvreugde
delen.

Dienst Welzijn
Gemeentehuisstraat 16
☎: 016 65 99 34
@: welzijn@kampenhout.be

SENIOREN

In het seniorenbehoefteonderzoek dat in 2008 verricht werd vroegen we aan 400 senioren ondermeer
hoe zij het opzet en de werking van de nieuwe seniorenadviesraad in onze gemeente best zagen gebeuren.
De antwoorden op deze vraag waren zeer gevarieerd, maar de top 4 was erg duidelijk :
1. de seniorenadviesraad moet waken over het
gemeentelijk seniorenbeleid : zij moet de
gemeentelijke overheid aansporen en goede
adviezen geven om maatregelen of beslissingen te nemen die ook rekening houden
met en tegemoetkomen aan de behoeften
van de oudere inwoners van de gemeente.
2. de seniorenadviesraad moet bovendien nuttige informatie en kennis ter beschikking
stellen van de senioren zodat deze makkelijker wegwijs geraken in de doolhof van regelgeving of diverse mogelijkheden.
3. de seniorenadviesraad zou ook ondersteuning kunnen bieden aan senioren als zij problemen hebben, of zou kunnen bemiddelen
of hulp inroepen van allerlei diensten.
4. de seniorenadviesraad kan tenslotte ook
bijeenkomsten organiseren voor senioren,
mensen met eenzelfde interesse samenbrengen of uitstappen organiseren.
Maar wat betekent dat nu concreet ?
Wat kunnen we nu precies doen ten nutte van
onze senioren in de gemeente en als antwoord
op de resultaten uit het seniorenbehoefteonderzoek ?
Om dit te kunnen beantwoorden hebben we in
de voorbije maand april vier werkgroepen samengesteld die ieder een aantal thema’s uit het
behoefteonderzoek nader bekijken, deze verder
zullen analyseren en hierop mogelijke antwoorden en acties zullen voorstellen.

Deze vier werkgroepen zijn :
• “Buurt en mobiliteit” waar de thema’s
wonen,
mobiliteit en veiligheid aan bod komen.
• “Maatschappelijke participatie” met thema’s als openbare diensten, communicatie
en beleid.
• “Welbevinden” die sport en cultuur onder
hun
hoede nemen.
• “Hulpverlening en zorg” met gezondheid
als voornaamste leidraad.
Bedoeling hierbij is om tegen eind september
hun besluiten en adviezen over deze thema’s te
bundelen tot één geheel zodat dit voorstel van
‘Sociaal Beleidsplan voor senioren’ dan besproken kan worden met het College van Burgemeester en Schepenen.
Dit ‘Sociaal seniorenbeleidsplan’ wordt alzo
een basistekst met adviezen en voorstellen die
voor de komende jaren een leidraad én voor de
gemeentelijke overheid én voor de seniorenadviesraad zal betekenen.
Dit project, het maken van een ‘voorstel tot
seniorenbeleidsplan’ heeft bovendien intussen
de steun gekregen van het Vlaams Gewest die
ons via de Vereniging voor Vlaamse Steden en
Gemeenten daadwerkelijk helpt in de realisatie
ervan.
Maar wat dit alles nu uiteindelijk wordt, dat
lezen wij in een volgende bijdrage….
Info: senioka@kampenhout of
@: welzijn@kampenhout.be
☎: 016 65 99 34

SENIOREN

SENIOKA
Wat zijn de taken en de rol van
een seniorenadviesraad in onze
gemeente ?
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Activiteitenkalender

JULI 2009:
Vrijdag

03.07.2009

Parkfeesten: Optreden van WILL TURA met TURA LIVE 2009

Zaterdag

04.07.2009

5de gezinsfietstocht – vertrek aan het gemeentehuis tussen 13u en 14u30

Zondag

05.07.2009

Parkfeesten: Familiedag

Donderdag

09.07.2009

Kampenhout Swingt te Kampenhout

17- 19.07.2009

21° Bukense Mossel Brossel om 18u in St.-Antonius pastorie

Zaterdag

11.07.2009

Kampenhout durft zingen - Kulturele kring - zaal Pax 20u

Zondag

12.07.2009

Viering Te Deum - St. - Antonius kerk Buken - 9u30

Maandag

20.07.2009

Gemeentehuis gesloten

Dinsdag

21.07.2009

Gemeentehuis gesloten – Nationale Feestdag

Activiteitenkalender

Parkfeesten: 15u fietshappening – 21u Q-party

AUGUSTUS 2009:
Zaterdag

01.08.2009

Pax zomerfestijn

Donderdag

06.08.2009

Kampenhout Swingt te Buken

Zaterdag

08.08.2009

Fanfarefeesten “De Vlaamse Leeuw” – Mosselfestijn - park van Relst

Vrijdag

14.08.2009

Sleutelactie 2009 / oproep 1910
Okkeziel bruist

Zaterdag

15.08.2009

Okkeziel bruist
Rimpelrock
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Fanfarefeesten “De Vlaamse Leeuw” – park van Relst 12u tot 21u
Zondag

16.08.2009

Okkeziel Bruist – activiteiten - vuurwerk

Donderdag

20.08.2009

Kampenhout Swingt In O.T.B.

Za./zo./ma.

22/23 en 24.08.2009

Kermis Berg

Donderdag

27.08.2009

Kampenhout Swingt te Berg

Zaterdag

29.08.2009

Opendeurdag van 17u tot 19u in de Toverberg
Europese Nacht van de Vleermuis – Hellebos te Berg – start Hellebosstraat om
19u30 tot 22u

SEPTEMBER 2009:
Vrijdag

04.09.2009

Opening tentoonstelling portrettenreeks diversiteit – 19u in het oud gemeentehuis

Zaterdag

05.09.2009

Tentoonstelling portrettenreeks diversiteit 13u tot 15u

Zondag

06.09.2009

Receptie n.a.v. 100 jaar wapenschild Kampenhout
Parnassiawandeling – Torfbroek te Berg – start aan de Visserijlaan – 10u tot 12u
Tentoonstelling portrettenreeks diversiteit 13u tot 15u

Dinsdag

08.09.2009

Tentoonstelling portrettenreeks diversiteit 17u tot 20u

Woensdag

09.09.2009

AED-opleiding van 19u tot 22u in de glazen zaal van het OCMW

Donderdag

10.09.2009

Gemeentehuis gesloten wegens sportdag van de personeelsleden

Zaterdag

12.09.2009

Kermis Kampenhout

Zondag

13.09.2009

Kermis Kampenhout
Jaarmarkt
Tentoonstelling portrettenreeks diversiteit 10u tot 14u
15 jaar ’t Sleutelke – in de glazen zaal OCMW – 10u30 tot 14u

Dinsdag

15.09.2009

Tentoonstelling portrettenreeks diversiteit 17u tot 20u

Maandag

14.09.2009

Kermis Kampenhout

dinsdag

15.09.2009

Voetzoektocht - De Bergse Vrienden - vanaf 14u pastorij Berg

Donderdag

24.09.2009

Seniorenfeest

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
Deze gezinnen mochten een kindje verwelkomen:
Lauren

René Berendse & Barbara Abels

24/03/2009

Morris

Amir Abibi & Mariam
Karimi

27/03/2009

Azita

Willem Peeters & Marjan
Ververs

30/03/2009

Ward

Johan Becue & Tine
Feyaerts

31/03/2009

Ferre

HUWELIJKEN

Jan Michiels & Heidi
Verbelen

02/02/2009

Wouter Vandervennet &
Marthe De Muynck

03/02/2009

Laurent

Arent Van den Driessche
& Martine Devos

04/02/2009

Maude

Victor Hermans &
Rachida Bouloujour

05/02/2009

Younes

Roel Vleeracker & Vreni
Gellaerts

10/02/2009

Samuel

Bart Degroote & Majorie
Vanhaverbeke

12/02/2009

Hélène

Filip Diez & Marjolijn
Himpens

14/02/2009

Louis

HUWELIJKSJUBILARISSEN

Jean-Philippe Charles &
Muriel Deswaef

15/02/2009

Valentine

(april - juni)
Gouden

Marnix Lahor & Caroline
Pardon

16/02/2009

Dee Dee

Michel Soudan & Wendy
Jacobs

17/02/2009

Mattis

Sven Verhoeven & Karlien Van Cauwelaert

19/02/2009

Thor

Stéphane Wouters &
Cindy Moens

20/02/2009

Jurgen Linsen & Kristien Verwimp

03/04/2009

Marc Arys & Ann Vergeylen

02/05/2009

Jan Merckx & Marita Verhoeven

09/05/2009

Michel De Cat & Inge Vermeylen

29/05/2009

Peter Maertens & Martine Poels

29/05/2009

Luc Desmet & Muriel Moerman

30/05/2009

Eduard Celens & Catharina Jorna
Therence Jacmans & Maria Vanderborght
Lodewijk Perremans & Francina Van Opwijck
Leon Willems & Odette Peeters
Serge Carette & Lucienne Derweduwe-Morren

Kitana

Pierre Ver Elst & Angèle Vercammen

Anastasios Papageorgiou 25/02/2009
& Stéphanie Galassi

Yanis

Roger De Greef & Marietta Verhuyght

Tim Dekrem & Dominique Margery

26/02/2009

Stan

Gunter Hauquier & Elke
Verdoodt

04/03/2009

Ella

Koen Martin & Lies Goolaerts

14/03/2009

Fre

Joni Corbeels & Eva
Dietvorst

14/03/2009

Matz

Stefan Degeest & Inez
Pollé

17/03/2009

Dante

Hans Storms & Sandra
Dejaeger

19/03/2009

Imke

Angelo Van Loock & Carolien Van Noten

24/03/2009

Lander

René Vandermeiren & Lizette Mertens
Willy De Blauwer & Clara Buisset
Diamanten
Pierre Stroobants & Alfonsina De Mulder
Petrus Dewinter & Maria Libotton

BURGERZAKEN

(april - mei)
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BEGRAAFPLAATSEN

Willem Vander Maelen & Elize Jacmans stapten 60 jaar
geleden in het huwelijksbootje … dat nog steeds vaart.

De herinrichtingswerken in Berg en Kampenhout verlopen vlot en worden kort na het bouwverlof afgerond.
De aanplantingen en aanleg van groenvoorzieningen
gebeuren nog in het najaar. Pas dan zal u echt duidelijk
het effect zien en het rustgevend karakter ervaren. Uw
geduld wordt dus nog even op de proef gesteld.

POLITIE
BURGERZAKEN

In het geheel zijn er momenteel vier belangrijke aandachtspunten.
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Zij namen de gelukwensen en geschenken van het Koninklijk Paleis, het provinciaal bestuur en het gemeentebestuur in ontvangst bij een bezoek van het College
van Burgemeester en Schepenen.
Briljanten
Laurentius Janssens & Mathilda Goeseels
Louis Michiels & Paulina Casteels

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 hen die hun dierbaren
liever niet gepubliceerd zagen.*
Audrey Watts

07/02/2009

Daniel Vanhecke

04/04/2009

Marie Louise Jespers

11/04/2009

Maria Poels

15/04/2009

Carolina Van der Weyden

25/04/2009

Joanna Poedts

04/05/2009

*Nabestaanden dienen uitdrukkelijk toestemming te verlenen om deze
gegevens te publiceren. Indien uw dierbare niet in Kampenhout zelf overleden is, zendt de dienst burgerlijke stand van de overlijdensplaats (bvb
Leuven) een officiële kennisgeving naar de woonplaats (Kampenhout). Het
is pas na ontvangst van dit bericht én overschrijving van de overlijdensakte in onze registers van de burgerlijke stand dat samen met de uittreksels
het toestemmingsformulier voor de gemeenteberichten wordt verstuurd.
Het is dus mogelijk dat uw toestemmingsformulier voor publicatie nog
niet in ons bezit is op het moment dat de gemeenteberichten worden
opgemaakt. Deze gegevens worden dan automatisch in de volgende editie
opgenomen. Dank voor uw begrip.

Asverstrooiingspercelen en Naamgravures
Er is geen wettelijke regeling inzake bestemming en
sluiting van strooiweides. De bestaande asverstrooiingspercelen waren aan hernieuwing toe. In het nieuwe
concept worden centraal in de voorbehouden zone voor
asbezorgingen ruime verdiepte strooiweides aangelegd.
De bestaande asverstrooiingspercelen worden afgegraven over een bepaalde diepte, de aarde wordt overgebracht naar en mee verwerkt in de nieuwe strooiweide.
Zodoende blijft de grond waar de as van onze dierbare
overledenen werd verstrooid ten alle tijde bewaard.
De huidige herdenkingszuilen worden ontmanteld en
koperen naamplaatjes worden niet meer afgeleverd.
Naamgravure zal nog mogelijk zijn onder een andere
vorm. In de nabije omgeving van de nieuwe strooiweides wordt een afscheidstafel opgericht met wegneembare voorzetplaten in blauwe hardsteen waarop desgewenst de naam en voornaam van de overledenen kan
worden gegraveerd. Ook dit heeft dus een blijvend karakter. Na schriftelijke aanvraag van de familie zal het
gemeentebestuur het nodige doen. De aanvragen worden gegroepeerd en zullen een 2-tal keer/jaar worden
uitgevoerd. Alle nabestaanden van overledenen wiens
as werd verstrooid op een bestaande strooiweide wordt
ook deze mogelijkheid aangeboden.
De kostprijs van de gravure bedraagt € 75,00. Er is een
vrijstelling voorzien voor diegenen die vroeger reeds betaalden voor het naamplaatje. Het familielid dat indertijd door de begrafenisondernemer werd opgegeven als
contactpersoon, wordt hiervoor aangeschreven.

De momenteel geplaatste urnenveldsteentjes blijven
bij wijze van overgangsmaatregel behouden. De nabestaanden van de overledenen wiens as reeds werd
begraven in het huidig urnenveld maar die nog geen
herdenkingsteken hebben, krijgen alsnog de vrije keuze
tussen:
a) eenvormige platte afdekstenen aangeleverd door de
gemeente
b) afdekstenen type 0,60 x 0,40m x max. 0,40mH.
Alle urnengraven met afdekstenen type b) worden in de
nieuwe urnentuin gegroepeerd in een uitdovende volwaardige zone. De familie wordt hiervan persoonlijk
verwittigd.
Bij nieuwe asbegravingen worden uitsluitend gemeentelijke afdekstenen toegestaan.
De voorzetplaten van de columbaria kosten voortaan €
250,00. De regeling inzake naamgravures wijzigt niet.
Voor elke naamgravure wordt voorafgaandelijk een toelating aangevraagd met opgave van de tekst, lettertype
en uitvoering. Deze regeling geldt ook voor de gewone
grafzerken waarbij bijkomend de afmetingen en materialen worden opgegeven.
Onderhoud graven en graftekens
Het gemeentebestuur staat in voor de aanleg en het onderhoud van de begraafplaatsen in het algemeen. De
nabestaanden zijn verantwoordelijk voor het onderhoud
van de graven en graftekens. De verfraaiingswerken
die worden uitgevoerd aan de begraafplaatsen zullen
pas volledig tot hun recht komen als de individuele graven proper en goed onderhouden zijn.

Daarom doen wij een warme oproep naar de families
toe om extra aandacht te besteden aan het graf van hun
dierbare overledene. Verschillende graven zijn door de
loop der jaren enigszins verzakt of er moeten kleine
herstellingen gebeuren. Wij verzoeken u vriendelijk om
op dit vlak uw verantwoordelijkheid op te nemen. Er bestaan wettelijke procedures maar dan zitten we direct in
de terminologie van “verwaarlozing”, wat in de meeste
gevallen sterk overdreven is. Het laten rechtzetten van
een zerk, barsten dichten, de zerk een goede schrobbeurt geven, ….het maakt een groot verschil. Heeft u
bij onderhouds-/herstellingswerken vragen hoe het aan
te pakken, aarzel dan niet om ons te contacteren. Het
gemeentepersoneel kan/zal dit niet voor u doen, maar
de dienst begraafplaatsen kan wel een adviserende rol
vervullen.
Aanplantingen
Bij de herinrichting wordt bijzondere aandacht besteed
aan het open karakter en de serene sfeer. In dit verband
dient enerzijds de wegenis volledig vrij te worden gehouden en worden anderzijds veel groenvoorzieningen
en tal van aanplantingen voorzien.
Vroeger gebeurde het weleens dat families zelf een
struik/boompje planten (wat na verloop van tijd durfde uit te groeien tot een kanjer van een boom of een
heuse haag). Volgens de kerkhofreglementering kan
dit niet.. Deze aanplantingen worden voortaan dan ook
verwijderd door het gemeentebestuur. Vriendelijk verzoek ook de oppervlakte van de percelen te respecteren
en geen kiezeltjes buiten het perceel aan te brengen
of bloembakken voor de grafzerken te plaatsen. Dank
voor uw begrip en welwillende medewerking.
Bijkomende inlichtingen
☎: 016 65 99 31
6: 016 65 99 35
@: begraafplaatsen@kampenhout.be

BEGRAAFPLAATSEN

Afdekstenen urnenvelden en
voorzetplaten columbaria
Ter afsluiting van de urnengraven opteerde het gemeentebestuur voor eenvormige platte afdekstenen van
0,60m x 0,60m – hoogte 6 cm in geschuurde Belgische
blauwe hardsteen die uitsluitend door de gemeente
worden aangeleverd. De kostprijs hiervan bedraagt
€ 250,00, betonnen urnenkelder inbegrepen. De naamgravure gebeurt door toedoen en op kosten van de nabestaanden. Er is vrije keuze inzake lettertype en uitvoering. De grootte van de letters is bepaald met centrale
uitlijning. In het kader van de sereniteit worden, buiten
foto’s, geen rechtopstaande versierselen toegestaan.

15

OPENBARE WERKEN

OPENBARE WERKEN

AANLEG VAN BUSstROKEN
EN RIOLERINGSWERKEN
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U kan er ondertussen niet naast gekeken hebben maar
de werkzaamheden voor de aanleg van busstroken op de
Haachtsesteenweg (N21) zijn gestart. Tussen de kruising met de Vogelzanglaan en de kruising met de Dreefstraat komt er gedeeltelijk aan beide kanten van de weg
een busstrook. Daarnaast wordt er van de gelegenheid
gebruik gemaakt om de kruispunten te herinrichten.
Ook de fietspaden worden gedeeltelijk heraangelegd,
en over het hele tracé komt een gescheiden rioleringsstelsel. De werkzaamheden zullen in verschillende fasen uitgevoerd worden om de hinder te beperken.
De werkzaamheden zijn gestart op 30 maart, en zullen volgens de huidige planning duren tot eind 2010,
afhankelijk van de weersomstandigheden. Tijdens de
gehele duur van de werkzaamheden zal het verkeer op
de Haachtsesteenweg in beide richtingen mogelijk zijn.
De zijstraten in de werfzones zullen afgesloten worden
tijdens de desbetreffende fasen. Het verkeer van die zijstraten zal dan omgeleid worden. Ook het fietsverkeer
op de N21 zal omgeleid worden langs de zijstraten van
de Haachtsesteenweg.

Er zal gewerkt worden in 7 fasen, waarvan telkens 2 fasen tegelijkertijd uitgevoerd zullen worden.
• fase 1 en fase 4 (start werkzaamheden: 30 maart)
• fase 2 en fase 5 (vermoedelijke start werkzaamheden: najaar 2009)
• fase 3 en fase 6 (vermoedelijke start werkzaamheden: voorjaar 2010)
• fase 7 (vermoedelijke start werkzaamheden: najaar
2010)
Fase 1: Van Vogelzanglaan tot voor
Hubert Tobbackstraat-Hutstraat
Fase 2: Van Hubert Tobbackstraat-Hutstraat tot
aan Hutteweg
Fase 3: Van Hutteweg tot Zeypestraat-Dorpelstraat
Fase 4: Van Zeypestraat-Dorpelstraat tot voor

Warandestraat-Van Bellinghenlaan
Fase 5: Van Warandestraat-Van Bellinghenlaan
tot Kerkstraat-Tiendeschuurstraat
Fase 6: Van Kerkstraat tot voor Bulsomstraat
Fase 7: Van Bulsomstraat tot
Dreefstraat-Torfbroeklaan:
Als betrokken bestuur zal de gemeente Kampenhout er
op toezien dat de werken met zo min mogelijk hinder
voor de inwoners en de gebruikers zullen uitgevoerd
worden. Dit is en blijft een eerste vereiste waarop we
waakzaam zullen toezien. Een werf van een dusdanige
omvang als de aanleg van de busstroken brengt echter
onvermijdelijk hinder met zich mee. Wij zijn er echter
van overtuigd dat een gezonde en positieve samenwerking met de aannemer al de meeste problemen voor het
grootste deel oplost. Meer info kan u steeds vinden op
de gemeentelijke website.

ONDERHOUDSWERKEN AAN
GEMEENTELIJKE WEGEN
Jaarlijks worden er in heel de gemeente een aantal wegen aangepakt die aan een dringend onderhoud toe zijn
of die helemaal moeten vernieuwd of aangelegd worden. Welke straten er aangepakt worden hangt in grote
mate af of er in de nabije toekomst grotere projecten
gepland zijn of niet, zoals ondermeer aquafinprojecten
voor de aanleg van rioleringen. Straten waarvoor er in
de nabije toekomst bvb een rioleringsproject gepland is,
zullen een ingrijpend onderhoud krijgen of volledig vernieuwd worden tijdens die geplande werken.
Dit jaar worden er herstellingswerken aan de asfaltverharding uitgevoerd in de Tiendeschuurstraat, Ahornbomenlaan, Lentelaan, deel Van Bellinghenlaan, Watermolenstraat, Vijverstraat, Kampenhoutsevoetweg en
Kaasdaversweg. Om het comfort voor het landbouwgebruik te verhogen worden er in het onverharde deel van
de Kaasdaversweg en in de Streekweg twee betonnen
rijsporen aangelegd. Bovendien fungeren deze betonnen rijsporen als een comfortabel pad voor de trage
weggebruiker zoals fietsers en voetgangers. Een winwin-situatie voor de landbouw en het recreatief fiets- en
wandelverkeer. De Kleine Wildersedreef en de Neygenbaan worden dan weer helemaal vernieuwd. In deze
straatjes was geen riolering aanwezig en de weg zelf
bestond maar uit een eenvoudige steenslagverharding.

OPENBARE WERKEN

Stap voor stap zal de gemeente blijven inspanningen leveren om het comfort en de veiligheid van de wegen van
Kampenhout te verhogen. Een toekomstproject waar
het gemeentebestuur voortdurend naar zal streven.

De binnen- en buitenbekleding van de muren zal volledig vervangen worden, rekening houdend met de huidige isolatie- en akoestische normen. In het nieuwbouwgedeelte zal naast een nieuwe refter ook een keuken
voorzien worden. Het sportmateriaal en de sportvloer
die hun diensten gedurende jaren bewezen hebben worden vervangen door nieuw materiaal dat voldoet aan de
geldende normen van de verschillende sportfederaties.
Ook de schoolkinderen zullen opnieuw kunnen genieten
van een omgeving die beweging en sporten stimuleert
want zoals ze waarschijnlijk wel zullen weten… mijn
sport is top!
OPENBARE WERKEN

In deze straatjes wordt een nieuwe gescheiden riolering
aangelegd en wordt het wegdek volledig aangelegd in
betonstraatstenen.

RESTAURATIEWERKEN
SINT-JOZEFKERK RELST
De dakstructuur van de Sint-Jozefkerk van Relst was in zo een
erge staat dat het hoogdringend
aan vervanging toe was. De hele
dakstructuur werd vervangen samen met de kroonlijsten en de
regenwaterafvoer. Van de gelegenheid werd er tevens gebruik
gemaakt om de buitenmuren te
inspecteren en waar nodig plaatselijke herstellingswerken aan de voegen uit te voeren. De voorgevel is in zijn
geheel aangepakt en opnieuw ingevoegd. In een tweede
fase zullen de glas-in-loodramen vervangen worden. Dit
dossier heeft wat vertraging opgelopen maar de nodige
subsidies zijn ons toegewezen in 2010 zodat deze werken volgend jaar kunnen uitgevoerd worden.

RENOVATIE SPORTHAL VAN BERG
De structuur van de sporthal van Berg was hoognodig
aan renovatie toe. Aanvankelijk ging het enkel om een
buitenrenovatie en de vervanging van de huidige schoolrefter door een deel nieuwbouw maar tijdens de werken
werd gemerkt dat een meer doorgedreven renovatie zich
dringend opdrong om de schoolkinderen en de gebruikers een comfortabele en veilige sportomgeving te bezorgen. Volgens de planning zouden de werken moeten
uitgevoerd zijn voor de start van het nieuwe schooljaar
maar door de weersomstandigheden tijdens de winterperiode hebben deze werken onvoorzien wat vertraging
opgelopen en zullen ze beëindigd zijn eind september.

WERKEN ZWART PUNT BEËINDIGD /
VERKEERsLICHTEN BUKENSTRAAT
De werken aan het kruispunt Haachtsesteenweg-Zeypestraat-Dorpelstraat, dat als zwart punt is aangeduid,
zijn volledig beëindigd. Het kruispunt is volledig heringericht rekening houdend met de latere aanleg van de
busstroken, die ondertussen ook al gestart is. Om alle
verkeersstromen volledig gescheiden te houden voor
wegverkeer, fietsers en voetgangers is gekozen voor
een volledig gescheiden lichtengestuurde verkeersafwikkeling. Dit zal zeker zijn vruchten afwerpen om
de verkeersveiligheid van het drukbezochte kruispunt
te verhogen. De busstrook op het kruispunt richting
Brussel mag gebruikt worden door openbaar vervoerdiensten, schoolbussen en soms ook taxi’s, en door prioritaire voertuigen bij dringende opdracht. Andere voertuigen mogen de busstrook alleen gebruiken om aan het
kruispunt rechtsaf te slaan naar de Zeypestraat. Mocht
u toch nog opmerkingen hebben of problemen wensen
te signaleren over de verkeersafwikkeling kan u steeds
contact opnemen met de afdeling openbare werken van
de gemeente Kampenhout.
Voor de reeds lang beloofde verkeerslichten aan het
kruispunt Leuvensesteenweg-Bukenstraat hebben we
positief nieuws ontvangen. Dit kruispunt zal in juli uitgerust zijn met verkeerslichten zodat de verkeersafwikkeling ook daar vlotter en veiliger zal verlopen.
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HUISAANSLUITINGEN RIOLERING EN
AFKOPPELINGEN VAN REGEN- EN
AFVALWATER
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Op het vlak van gemeentelijk rioleringsbeleid is er onder impuls van de Vlaamse overheid de laatste tijd heel
wat veranderd. De gemeentelijke zoneringsplannen
voor rioleringsbeleid zijn ingevoerd en zowel de gemeente Kampenhout als de omliggende gemeenten zijn
druk bezig geweest met het uitwerken van een nieuw
gemeentelijk reglement inzake huisaansluitingen en afkoppelen van regen- en afvalwater. Sinds 1 januari 2009
zijn deze reglementen voor de gemeente Kampenhout
in werking getreden. Hierna geven we u een kort overzichtje van de nieuwe bepalingen.
Nieuwe huisaansluitingen
Bij een nieuwbouw of grondige verbouwing legt de provincie Vlaams-Brabant op dat een verplicht gescheiden
rioleringsstelsel op privé-domein moet aangelegd worden en dat er een verplicht herbruik van regenwater in
de woning moet aanwezig zijn voor bvb toiletspoeling,
wasmachine,… Het overtollige regenwater mag op de
regenwaterriolering worden aangesloten. Dit houdt in
dat er twee leidingen van de woning naar de straatriolering lopen, één voor regenwater en één voor huishoudelijk afvalwater. Ligt er in de straat nog een gemengde
riolering (regen- en afvalwater samen) dan betekent dit
dat de twee rioleringen die van de woning komen aan
de straat worden samengenomen in één aansluiting op
de straatriolering en er dus één huisaansluiting wordt
gerealiseerd en ook maar één wordt aangerekend.
In het geval van een gescheiden straatriolering (regenen afvalwater apart) wordt de regenwaterafvoer van de
woning aangesloten op de regenwaterriolering in de
straat of een baangracht en het huishoudelijk afvalwater aangesloten op de afvalwaterriolering. Hiervoor
worden er twee aansluitingen gerealiseerd en worden
er twee aangerekend.
Nieuwe rioleringsprojecten in de straat
Bij nieuwe rioleringsprojecten wordt er steeds een gescheiden straatriolering aangelegd (aparte regenwater-

riolering of baangrachten). Volgens de milieuwetgeving
(Vlarem) is het dan verplicht om het regen- en huishoudelijk afvalwater gescheiden naar de straat te brengen
en gescheiden aan te sluiten op de gescheiden straatriolering. Ook hier kunnen verschillende situaties zich
voordoen. Als u reeds aangesloten was op een gemengd
rioleringsstelsel in de straat betekent dit dat u bij de
aanleg van een gescheiden rioleringsstelsel één extra
aansluiting nodig heeft voor de gescheiden afvoer van
het regen- en afvalwater. Er zal dus één extra huisaansluiting gerealiseerd worden en maar één aangerekend
worden. In het geval dat er geen enkele riolering in de
straat aanwezig was en er een nieuw gescheiden rioleringsstelsel aangelegd wordt, betekent dit dat er twee
huisaansluitingen nodig zijn om het regen- en huishoudelijk afvalwater af te voeren naar de straatriolering.
Hiervoor worden er twee aansluitingen gerealiseerd en
worden er twee aangerekend.
Afkoppelingsprojecten
Het gescheiden afvoeren van het regen- en afvalwater van de woning naar de straatriolering bij de aanleg
van een nieuw gescheiden straatriolering noemt men
afkoppelingsprojecten. Het regen- en afvalwater van
de woningen worden volledig van elkaar afgekoppeld
vooraleer het naar de straatriolering gaat. Bij dergelijke
afkoppelingsprojecten heeft de gemeente Kampenhout
ervoor gekozen om u een handje te helpen bij de realisatie van de afkoppeling. De vergoeding voor de aansluitingen op de rioleringen, volgens het principe dat onder
het vorige titeltje werd uitgelegd, wordt u steeds aangerekend maar de werken die op uw eigendom nodig zijn
om het regenwater af te koppelen van het afvalwater
worden volledig ten laste genomen door de gemeente,
zowel wat uitvoering als kosten betreft. Hierbij geldt het
principe dat ook opritten, terrassen, bloemenperken,…
volledig in hun oorspronkelijke toestand hersteld zullen
worden. Om een idee te krijgen van de werken die hiervoor nodig zijn zal er door de gemeente een afkoppelingsdeskundige worden aangesteld die bij u zal langskomen om na te kijken hoe deze werken het best kunnen
uitgevoerd worden. Deze deskundige zal kosteloos een
plan opmaken van de huidige rioleringstoestand van uw
woning en een overzicht met plan opmaken van de werken die nodig zijn om het regen- en afvalwater gescheiden af te voeren. U hoeft zich dus geen zorgen te maken
over de afkoppeling van het regen- en afvalwater en de
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Forfaitaire vergoeding huisaansluiting
De huisaansluitingen op de straatriolering worden
vanaf 1 januari 2009 gerealiseerd door de drinkwatermaatschappij VMW in het kader van de beheersovereenkomst tussen de gemeente en Aquafin nv, onze concessiehouder voor de riolering. De aanvragen voor nieuwe
huisaansluitingen moeten vanaf dan ook rechtstreeks
bij de VMW ingediend worden. De gemeentelijke diensten openbare werken en stedenbouw stellen hiervoor
de nodige aanvraagformulieren ter beschikking. De vergoeding waarvan sprake is een forfaitaire vergoeding
die hetzelfde is voor alle inwoners van Kampenhout. Per
aansluiting op een riolering (regen- of afvalwaterriolering) wordt een bedrag van 1000 euro (excl. 6% BTW)
verrekend via de drinkwaterfactuur. De reële kost voor
de realisatie van een huisaansluiting ligt hoger dan deze
forfaitaire bijdrage maar het resterend bedrag neemt de
gemeente op zich. Bovendien is er reeds met de VMW
een afspraak gemaakt dat deze vergoeding gespreid
kan worden over meerdere jaren indien dit nodig mocht
zijn.
Het gemeentelijk rioleringsbeleid heeft grondige wijzigingen moeten ondergaan en hierdoor nieuwe reglementeringen in het leven moeten roepen. De eerste
afkoppelingsprojecten komen er aan en in het begin
zal het zeker nog wat zoeken en waar nodig bijsturen
worden om eventuele onvoorziene moeilijkheden op te
lossen die bij dergelijke projecten aan de oppervlakte
komen. In deze overgangsfase lopen ook een aantal rioleringsprojecten waarop deze nieuwe reglementering
nog niet van toepassing is. Bij deze projecten zal de gemeente Kampenhout geval per geval bekijken hoe zij u
kan bijstaan bij het voldoen aan de verplichtingen die
de milieuwetgeving u oplegt. Heeft nu nog vragen over
deze nieuwe reglementeringen dan kan u steeds terecht
bij de medewerkers van de gemeentelijke dienst openbare werken. Zij zullen trachten voor uw specifieke situatie u een gepast antwoord te bieden.
Openbare werken
Frederik Wouterslaan 8
☎: 016 65 99 05
@: openbarewerken@kampenhout.be

KAMPENHOUT FIETST 5DE GEZINSFIETSTOCHT

Op 4 juli 2009 organiseert de gemeente Kampenhout,
de sportdienst en een aantal plaatselijke verenigingen
(WTC Relst, Pasar, Gezinsbond, Landelijke Gilde Berg,
Parkcomité Park van Relst) de 5de gezinsfietstocht,
onder de titel, Kampenhout fietst! Iedereen mag en kan
meedoen. De tocht werd uitgestippeld langs rustige wegen in Kampenhout.
Er wordt gestart aan het gemeentehuis tussen 13u00
en 14u30. Er wordt een tussenstop voorzien aan de gemeenteschool Het klimtouw in Nederokkerzeel, waar
de deelnemers een drankje een versnapering krijgen
(instappen is ook hier mogelijk). Het einde is voorzien in
het Park van Relst.
In het park van Relst is er uitgebreide fietsanimatie zoals gekke fietsen, een fietsbehendigheidsparcours en
fietsinformatie, zoals infostanden van WTC Relst, Pasar, De gezinsbond, De fietsersbond, BIVV, …
Vooraf inschrijven is niet nodig en de deelname is gratis.
TOT 4 JULI 2009, IEDEREEN WELKOM!
Meer info is te vinden op www.kampenhout.be.

AVONTURENSPORTDAG
Voor de derde keer organiseert de sportdienst samen
met Sport Regio Noord een avonturensportdag.
Op dinsdag 25 augustus 2009 trekken we naar Rijmenam voor een dag vol avontuur. Een parcours boven
water, een parcours hoog boven de grond, klimmen en
klauteren staan op het programma. Zit je graag in de
natuur, is avontuur en ravotten wat voor jou, schrijf je
dan zeker in!!
De deelnameprijs bedraagt 15 euro, busvervoer, verzekering en deelname activiteiten, inbegrepen. Inschrijven kan tot 10 augustus op de sportdienst. De folder en
inschrijvingsformulier vindt u op de website.

SPORT

bijhorende kosten die dit met zich meebrengt want de
gemeente doet dit voor u.
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MET DE FIETS NAAR EN OP SCHOOL!!

SPORT

Tijdens de maanden mei en juni organiseerden alle
Kampenhoutse scholen een verkeersweek of verkeersdag. Alle kinderen en hun ouders worden gestimuleerd
om zoveel mogelijk met de fiets of te voet naar school
te komen. Zo wordt getracht de kinderen bewust te maken dat de fiets een fijn, gemakkelijk en snel vervoermiddel is om op school te geraken. Minder auto’s in de
omgeving van de scholen leidt trouwens ook tot meer
verkeersveiligheid. De sportdienst stelde voor het eerst
een fietsenparcours ter beschikking van de scholen. Zo
werd er geoefend om het parcours zo goed mogelijk af
te leggen en de verkeersborden beter te leren kennen.
Misschien is de fietsmicrobe bij de kinderen en ouders
blijven plakken en komen ze in september nog meer
met de fiets naar school!!!
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AAN DE SPORTVERENIGINGEN
Erkenning, subsidiëring, …
15 september 2009 staat vanaf nu in de agenda als
belangrijke dag voor de sportverenigingen. De erkenningsaavragen en alle subsidie- aanvragen moeten voor
die dag worden binnengebracht op de sportdienst. Tijdens de info- avond op 13 mei 2009 werd een uiteenzetting gegeven hoe de verschillende documenten dienen
te worden ingevuld. Zo helpen we de sportverenigingen
op weg om de dossiers zo goed en zo volledig mogelijk
in te vullen. De sportdienst blijft echter bereid om alle
vragen omtrent de dossiers te beantwoorden.
Alle door de sportdienst gekende sportverenigingen
werden aangeschreven en gevraagd een erkenningsaanvraag en subsdieaanvraag in te dienen, indien gewenst.

PROEF JE SPORT
Vanuit onze missie om zoveel mogelijk mensen aan het
sporten te krijgen, zouden we graag een grote sportpromotiecampagne op poten zetten. Daarom rekenen
we op de hulp van de sportverenigingen. Graag organiseren we een proef je sport periode waarbij tijdens
de maand september geïnteresseerde sporters kunnen
deelnemen aan de trainingen van uw sportvereniging
om te proeven van de sport en de sportclub. Een speciale sportpromotiefolder met alle deelnemende sportverenigingen zal worden verspreid in de Kampenhoutse
brievenbussen.
We vragen de sportverenigingen om hun medewerking

en de deuren in september open te zetten.
Gelieve volgende informatie zo snel mogelijk (voor 9 juli
2009) te bezorgen aan de sportdienst: Naam sportvereniging, Contactpersoon, overzicht trainingsmomenten.
Gelieve ook te melden of geïnteresseerde sporters zich
eerst dienen aan te melden voor een deelname aan de
training / oefenmoment.

MELDPUNT SPORT
Heb je vragen en/of opmerkingen ivm sport en bewegen? Meld dit dan via sport@kampenhout, 016 65 99 75
of op de sportdienst zelf. De sportdienst bevindt zich in
de sporthal van Kampenhout. Ina Menten, sportfunctionaris, helpt je graag verder.
Sportdienst
Sporthal Zeypestraat 26
☎: 016 65 99 75
@: sport@kampenhout.be

OKKEZIEL BRUIST 2009
Teis jour gout Okkeziel vu de zesde kie broëse op 14-15 en
16 augustus 2009. Het giel derp me te verschillende verienegingen kommen den boëte vu terug nen echte kermis
t’ ave.
Vraidag: vanaf 18.30
• 18.30 - 21.00 Stroutekwis in de prochezoul.
• 20.30 Zwoolen Ouvend in den hof van de pastoeir me
optreides en verschillende soute bee.
Zouterdag: vanaf 14.00
Optreides, kinderannimose, vuil randannimose en kermis
• 17.00 De plezantste ouvendroemelmet (opstellen vanaf 14.00 en grat verneet mo best reserveiren)
• 18.00 Mis me een echt Afrikoins Gospelkoeir
• 19.00 Optreides van verschillende groepe
• 20.30 Oupeluchtfiest me optreides en DJ
Zondag: vanaf 14:00
• Echte kermissfeir me een harmonee, dikken ambiance en kermis
• Optreide van Tina Rosita en verschillende groepe
• Groeit Okkeziels veewerk (rond 22.15)
• Afsloiter me DJ
Verloure Moindag (ee pakte best congei)
“Een gooi kermis es een gieseling weit”
Mier info: www.nederokkerzeel.be

politie

VAKANTIETIPS: VEILIG ACHTERLATEN VAN UW WONING
Het huis staat even leeg. De gordijnen zijn dicht, de brievenbus puilt uit, s’ avonds brandt er geen licht en de planten
verleppen. Allemaal signalen voor potentiële inbrekers. Zij grijpen hun kans. Wees dieven voor, beveilig uw woning
en neem preventiemaatregelen.
De vakantie staat voor de deur!

 Ramen en deuren goed afsluiten.
Vergeet vooral niet een wc raampje of ramen en deuren van een garage af te sluiten.
 Laat geen sleutels aan de binnenzijde van de sloten zitten.
 Verberg ook geen extra huisdeursleutels buiten of in de schuur, chalet enz.
 Controleer hang- en sluitwerk op defecten.
 Binnendeuren niet afsluiten, kostbaar meubilair ook niet. Extra schade wordt daarmee voorkomen.
 Geen geld, waardevolle papieren en/of sieraden thuis achterlaten. In de kluis bij de bank is het veilig.
 Laat planten op hun gebruikelijke plek staan.
 Zorg dat kostbaarheden uit het zicht staan.
 Tijdschakelaars op lampen en/of op de radio doen, zodat het net lijkt of er iemand thuis is.
(Bewaar reservelampen in de meterkast)
 Laat niet zien dat u weg bent. Plak dus geen briefjes op de deur en laat geen touwtjes uit de brievenbus
hangen. Sluit geen overgordijnen en haal geen planten voor de ramen weg. Laat niet via uw antwoordapparaat
of de voice-mail weten dat u op vakantie bent.
 Laat de brievenbus regelmatig legen en laat de post neerleggen op plaatsen waar deze van buitenaf niet
zichtbaar is.
 Zet fietsen en brommers binnen ook op slot! Extra maatregel: banden leeg laten lopen.
 Zet ladders, vuilcontainers en andere dingen waar op geklommen kan worden weg.
 Registreer en merk uw eigendommen.
 Vertel goede vrienden en familie wanneer u precies weg bent (en waar u zit). Vraag ze of ze een oogje in het
zeil willen houden en zorg dat er altijd iemand is die in uw huis kan.
 Vraag een buur of kennis een oogje in het zeil te houden.
 Parkeer eventueel de (2e) auto van de buren op uw oprit.
 Als u bij u in de buurt iets verdachts ziet, schroom dan niet de politie bellen. Noteer zo mogelijk kentekens en
andere bijzondere kenmerken.
 Laat zo mogelijk iemand het grasmaaien.
 Wilt u uw woning beveiligen? Voor informatie kunt u contact nemen met uw lokale politie!
Prettig verlof !
Politie Kampenhout: 					
Gemeentehuisstraat 16					
☎: 016 31 48 40						
@: politie@kampenhout.be				

Preventie en slachtofferhulp
Tervuursesteenweg 295 - Steenokkerzeel
☎: 02 759 78 72
@: slob.kastze@live.be

POLITIE

Niet iedereen neemt dan maatregelen tegen inbrekers. Daarom adviseert de politie om niet alleen goed hang- en
sluitwerk aan te brengen, maar ook om het huis er bewoonbaar uit te laten zien. Een aantal preventietips voor als u
op vakantie gaat:
Even lekker weg om te genieten van uw vrije tijd. Om echt te kunnen ontspannen is het natuurlijk belangrijk dat u uw
woning ‘veilig achterlaat. De Politie heeft een aantal tips voor u op een rij gezet.
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onderwijs
LEUKE BELEVENISSEN IN
ONZE GEMEENTESCHOLEN

onderwijs

De Toverberg en Het Klimtouw op zeeklas
Begin mei trokken 44 leerlingen van de tweede graad
traditiegetrouw op zeeklas naar hotel Atlanta in De
Haan. Het werd een boeiende en leerrijke vierdaagse
met het accent op exploreren, ontdekken, leren, luisteren, genieten en samen fijne dingen beleven! Te voet,
met bus, trein, tram en boot werd onze kust verkend.
Ook een bezoek aan Diksmuide stond op het programma. Daar werd met bijna 3000 kinderen “Een dak op de
wereld” gezongen, een jaarlijks zangfeest voor het goede doel, dit keer voor kinderen in Ecuador. Helaas bleven
mooie liedjes niet duren en op vrijdagavond kwam een
einde aan onze Week van de Zee, met veel mooie herinneringen die hopelijk nog lang zullen nazinderen!

De vijfde klas van De Toverberg op taalklas
Van 28 tot 30 april zette de 5de klas van De Toverberg
een stap van 100 jaar terug in de tijd. Ze deden dit samen met een Franstalige klas uit Waterloo. Zo leerden
ze niet alleen veel bij over het leven en werk van vroeger,
maar ze staken ook heel wat nieuwe Franse woordjes
op! Ze beleefden veel pret in Bokrijk en iedereen keek
‘s avonds vol bewondering naar de roofvogels van een
echte valkenier. Er ontstonden mooie vriendschappen
tussen beide klassen. Hun eerste brief richting Waterloo
is al onderweg! Het was een hele fijne belevenis.
Opendeur in onze kleuterschool
Het was weer gezellig op de opendeurdag in de kleuterschool...zelfs paashazen kwamen er op af en deelden
lekkere eitjes uit aan de kinderen.
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Schoolfeest in Nederokkerzeel
Het schoolfeest “Anders dan anders “ van het Klimtouw
ging dit jaar door in de gemeenteschool zelf.
De leerlingen lieten op de speelplaats om beurt het
beste van zichzelf zien. Liedjes, toneeltjes en een heuse
turnshow wisselden elkaar af. Daarna hadden de kinderen het hele sportveld voor zich om deel te nemen aan
de verschillende spelletjes. Ondertussen kon iedereen
genieten van heel wat lekkers. De kinderen voelden zich
echt thuis op hun school en de ouders namen even de
tijd om de klaslokalen te bezoeken.
Redenen genoeg dus om ook volgend jaar opnieuw het
schoolfeest in Nederokkerzeel te organiseren.

Zandbakplezier voor onze kleuters
De mannen van de gemeente schepten met man en
macht om al dat parelwitte
zand in onze zandbak te krijgen, de schepkraan op de
speelplaats zorgde voor
veel nieuwsgierigen...

INSCHRIJVINGEN schooljaar 2009-2010
Van 1 t/m 6 juli en van 20 t/m 28 augustus,
telkens van 10u-12u of na telefonische afspraak.
OPENDEURDAG met mogelijkheid om in te schrijven
Donderdag 27 augustus van 17 u tot 19 u.
Gemeentelijke Lagere School
Gemeentewegel 2 - 1910 Kampenhout
016 65 99 77 - 6 016 65 64 77
Gemeentelijke Kleuterschool
Bergstraat 15 - 1910 Kampenhout
016 65 69 33

☎

☎

Gemeentelijke Lagere School Nederokkerzeel
Biststraat 13 - 1910 Kampenhout
016 65.99.86

☎

nuttig

WOONLOKET

OPROEP AAN DE VERENIGINGEN

Nieuwe federale maatregelen om te
bouwen in 2009.

•

•

dienst Communicatie,
@: info@kampenhout.be,
☎: 016 65 99 34 of de
webmaster,
@: webmaster@kampenhout.be

BRUSSELS AIRPORT
Van 3 tot 28 augustus worden diverse werken uitgevoerd aan de start- en landingsbanen op de luchthaven,
waardoor de verschillende banen tijdelijk buiten gebruik
zullen gesteld worden. De werken zullen verlopen in diverse stadia, die tijdens deze periode gevolgd kunnen
worden op de website van Brussels Airport,
www brusselsairport.be.
Deze werken zijn essentieel voor de veiligheid van de
passagiers en kaderen binnen de geldende internationale verplichtingen rond luchtvaartveiligheid.

NOODNUMMER CHILD FOCUS 116000
Het huidige noodnummer 110 voor
meldingen in verband met de vermissing of het seksuele misbruik
van kinderen verdwijnt en wordt
vanaf heden vervangen door het
noodnummer 116000
Voor de burger heeft dit grote voordelen, omdat het
nummer 116000 op termijn in alle Europese landen zal
worden ingevoerd. Vanaf heden kunt u de evolutie volgen via www.missingchildreneurope.eu
Met een Europees eenheidnummer beschikken Belgische reizigers in het buitenland steeds over het juiste
noodnummer wanneer ze geconfronteerd worden met
de verdwijning van een kind.

In 2009 zijn enkele nieuwe maatregelen van de federale
regering voor een nieuwbouw of renovatie genomen.
De meest opvallende maatregel is de tijdelijke btwverlaging van 21 naar 6% op de eerste schijf van 50.000
euro voor een particuliere nieuwbouwwoning. Goed voor
7.500 euro. De maatregel geldt voor nieuwbouwwoning
waarvan de bouw start in 2009 als voor woningen waarvan de bouw al begonnen is in 2008, en waarvoor nog
een schijf moet betaald worden in 2009.
Voorts komt er een verlaagd btw-tarief van 6% voor de
afbraak en meteen weer opbouw van woningen (voor het
volledige bedrag). Dit was al van toepassing in sommige
steden en gemeenten en nu zou het hele land kunnen
genieten van deze tijdelijke maatregel.
Voor de renovatie van de woning komen er in 2009 en
2010 ook nieuwe maatregelen bij die energiebesparende maatregelen in de woning stimuleren. Als je nu de
buitenmuren of je vloeren isoleert in je woning kan een
belastingsvermindering van 40% krijgen met een maximum van 2.770 euro van je factuur.
Tenslotte kan je de energiebesparende investeringen
spreiden over vier verschillende jaren als je voor 2009
het maximum overschrijdt. Het niet gebruikte deel mag
je het volgende jaar gebruiken.
Voor meer informatie over alle woonpremies kan je terecht op het woonloket van de gemeente. Kom langs tijdens de loketuren of neem een afspraak.
Woonloket Kampenhout
Frederik Wouterslaan 8
1910 Kampenhout
Woonconsulent Joris Kelchtermans
@: woonloket@kampenhout.be
☎: 0492 58 00 31
Dinsdag 9.00 uur tot 12.00
Dindagavond 17.00 uur tot 20.00 uur
Vrijdag 9.00 uur tot 12.00

Nuttig

Om de gemeentelijke website optimaal te laten werken
en correct gegevens aan te bieden, wil het gemeentebestuur een oproep doen aan de verenigingen om hun
gegevens na te kijken.
Als deze gegevens veroudert of onvolledig zijn mag dit
doorgegeven worden aan de:
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09/07 KAMPENHOUT - Gemeenteplein
THE INCREDIBLE TIME MACHINE
Dansgroep ANYANKA

Opbrengst drank: Koninklijke Fanfare De Eendracht
Trekking “Met Belgerinkel naar de Winkel”

23/07 NEDEROKKERZEEL - Centrum
THE SPEKTRUMS / ANDES
Dansgroep ANYANKA

Presentatie Steve Tielens

Opbrengst drank: Jong Cantabile

06/08 BUKEN - Bukenstraat
KOWAK / FDM BAND
Dansgroep ANYANKA

Presentatie Steve Tielens

Opbrengst drank: Landelijke Gilde Buken

20/08 OTB DOMEIN
AMBRAZ (een initiatief van OTB)
27/08 BERG - Kerkplein
WIWOK / REFLEXION
Dansgroep ANYANKA

Presentatie Steve Tielens

Opbrengst drank: Bergse Vrienden

Feest van de Vlaamse Gemeenschap
Een organisatie van
het Gemeentebestuur van Kampenhout
i.s.m. de Cultuurraad
Verantw. uitg.
College van Burgemeester en Schepenen - Kampenhout
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 : 016 65 99 34 - 6: 016 65 69 58 - @: info@kampenhout.be
1910 KAMPENHOUT ☎

