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Beste inwoner van Kampenhout
De feestverlichting flikkert al in onze donkere straten en de kalender
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wordt alsmaar dunner. Voortekens van de naderende feestdagen én
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van een nieuw jaar. Nieuw is dan ook uw gemeentebestuur dat al in
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de startblokken staat om de komende zes jaar verantwoordelijk-
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heid te dragen voor het welzijn én de welvaart van Kampenhout.
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Langs deze weg danken we ook ons aftredend gemeentebe-
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stuur voor haar inspanningen én de realisaties om onze ge-
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meente een eigentijdse uitstraling te geven met behoud van
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waardevolle tradities en kenmerken uit haar geschiedenis.
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In onze laatste Gemeenteberichten van 2012 leest u
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welke inspanningen er werden geleverd om onze kin-
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deren feestelijk samen te brengen. Ook de nieuwe kin-
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gemeenteraad hebben de eed afgelegd. Hun frisse kijk op
de toekomst zal zeker vorm krijgen in nieuwe maatregelen.
Winter betekent voor ons allen : aandacht voor isolatie, aandacht
voor ons milieu. U vindt in deze brochure bruikbare tips en informatiekanalen.
Onze activiteitenkalender nodigt u uit om tijdens de winterdagen toch
naar buiten te komen. De “Antizjèlwandeling “ of de Eindejaarsmarathon
zijn dan zeker iets voor u.

Toch zijn er inwoners voor wie de winterdagen zwaar om dragen zijn. Aarzel niet om het
Centrum voor Geestelijke Gezondheid te contacteren. U krijgt de gepaste zorg en…. Ook voor
u schijnt er dan licht in deze tijd van het jaar.
Onze heemkring heeft voor een mooi eindejaarsgeschenk gezorgd. Het tweede jaarboek ligt
in de verkooppunten en levert voldoende leesvoer om enkele winteravonden te vullen. Beste
lezers, met deze editie van onze Gemeenteberichten neem ik van u afscheid als Schepen van
Informatie. Mij rest u in naam van ons aftredend gemeentebestuur van harte een zalig kerstfeest en een prachtig 2013 toe te wensen.
Namens het College van burgemeester en schepen
Schepen van informatie
Greet Willems

gemeente

Adres en openingsuren van de gemeente
Gemeentehuis
Gemeentehuisstraat 16
1910 Kampenhout
algemeen ☎ 016 65 99 11
algemeen  016 65 69 58

Openingsuren administratieve
diensten:

- Iedere werkdag van 8u45 tot 11u45
- Dinsdagavond van 17u tot 19u45

Openingsuren politie:
☎ 016 31 48 40
E-mail: politie@kampenhout.be
Openingsuren politie kastze:
☎ 02 759 78 72
E-mail : onthaal@kastze.be

- Iedere werkdag van 8u45 tot 11u45
- Dinsdagavond van 17u tot 19u
Alle dagen doorlopend van 7u tot 19u

☎

@

016 31 48 40
016 65 99 73
016 65 99 41
016 65 99 42
016 65 99 43
016 65 99 31
016 65 99 71

politie@kampenhout.be
burgemeester@kampenhout.be
bevolking@kampenhout.be
pensioendienst@kampenhout.be
mariekristine.michiels@kampenhout.vera.be
burgerlijkestand@kampenhout.be
toerisme@kampenhout.be

016 65 99 21
016 65 99 23
016 65 99 22
016 65 99 22
016 65 99 26
016 65 99 32
016 65 99 61

gemeentesecretaris@kampenhout.be
secretariaat@kampenhout.be
lokaleeconomie@kampenhout.be
landbouw@kampenhout.be
personeelsdienst@kampenhout.be
overheidsopdrachten@kampenhout.be
financieelbeheerder@kampenhout.be

016 65 99 25
016 65 99 72
0474 85 92 17
016 65 99 59
016 65 99 59

informatica@kampenhout.be
cultuur@kampenhout.be
drugpreventie@kampenhout.be
welzijn@kampenhout.be
info@kampenhout.be

016 65 99 01
016 65 99 02
016 65 99 01
016 65 99 18
016 65 99 04

technischedienst@kampenhout.be
stedenbouw@kampenhout.be
openbarewerken@kampenhout.be
woonloket@kampenhout.be
milieudienst@kampenhout.be

Sportdienst,
Sporthal Kampenhout, Zeypestraat 26

016 65 99 75

sport@kampenhout.be

Jeugddienst, Hutstraat 24
Loods, Neerstraat 20
Wachtdienst
Gemeentelijke Bibliotheek, Tritsstraat 5
Witloofmuseum, Leuvensesteenweg 22

016 65 99 15
016 65 99 76
0476 90 67 78
016 65 99 79
016 22 33 80

jeugd@kampenhout.be
loods@kampenhout.be

Dienst:
Gemeentehuis, Gemeentehuisstraat 16
Politie
Burgemeester
Bevolking
Pensioen
Rijbewijzen en reispassen
Burgerlijke stand / Begraafplaatsen
Toerisme
Op de eerste verdieping:
Secretaris
Secretariaat
Lokale economie
Landbouw
Personeelsdienst
Overheidsopdrachten
Financiële dienst
Villa Lucie (oud gemeentehuis), Gemeenteplein
Informatica en GIS
Cultuur
Drugpreventie
Welzijn
Communicatie
Technische dienst, Frederik Wouterslaan 8
Technische dienst
Stedenbouw
Openbare werken
Woonloket
Milieu

kampenhout@bibliotheek.be
witloofmuseum@kampenhout.be

GEMEENTE

Gemeentelijke diensten
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Burgerzaken

Felicitaties namens het gemeentebestuur ook aan diegenen die wegens privacyredenen hun identiteit liever
niet opgenomen zien in het gemeentelijk informatieblad, waarvoor alle respect.

GEBOORTEN

BURGERZAKEN

Deze gezinnen mochten een kindje verwelkomen:
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Mathay Philippe &
Verschueren Stefanie

30/08/2012 Arthur

Liu Yu & Liu Xiaoran

07/09/2012 Jiayou

Van Meensel Joke

12/09/2012 Maya

Antheunus Stéphane &
Pennant Natacha

12/09/2012 Shanis

Verboom Maaike

22/09/2012 Vince

Tao Hong & Tang Kirstin

28/09/2012 Chloe

Latinis Kenneth & Vogeleer Ingrid

30/09/2012 Noémie

Hernalsteen Kenny &
Vanderperren Kim

01/10/2012

Smets Jochem & Van Praet Liesje

02/10/2012 Warre

Kemps Kevin & Vermeire Katleen

06/10/2012 Fleur

Nijs Kevin & Barbé Vanessa

10/10/2012 Len

Wijnants Steven & Lippens Valesca

12/10/2012 Juliette

Carion Kevin & Mewis Sara

17/10/2012

Mathis

Drossart Tom & Clauwaert Gina

19/10/2012

Laurien

Lieze &
Lotte

Boijen Maarten & Nackaerts Annelore 22/10/2012 Leonore
Vanlaer Jo & Vissenaeken Ilse

24/10/2012 Elise

Van Ingelgom Kirsten &
Imbrechts An

26/10/2012

Arne &
Sem

OVERLIJDENS

Met respect en ingetogenheid herdenken wij diegenen die ons ontvallen zijn, ook de overledenen wiens
namen niet werden gepubliceerd om privacyredenen.
Langs deze weg bieden wij alle nabestaanden onze
meest oprechte deelneming aan en wensen hen veel
sterkte toe.*
De Heyn Jean-Pierre

01/10/2012

Poelmans Guido

07/10/2012

Hermans Hubert

07/10/2012

*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.

HUWELIJKSJUBILARISSEN
(oktober - november)

Diamanten
Van Doren August & Van Horenbeeck Louise

Sluitingsdagen
gemeentelijke diensten
Maandag 24, dinsdag 25 en woensdag 26 december
2012 - Dinsdag 1 januari en woensdag 2 januari 2013
Opgelet! Geen wekelijkse markt op 25 december en
1 januari!

HUWELIJKEN
Vercammen Bart & Pinceel Karen

20/10/2012

Van Cutsem Gerrit & Vandervoort Sophie

09/11/2012

Meer info of aanvragen:
Departement burgerzaken (gelijkvloers)
Telnr: 016/65 99 31

Het gemeentebestuur
wenst iedereen een prettig eindejaar!

Inbraak in uw wagen voorkomen?
• Haal er altijd alle waardevolle

voorwerpen uit.

politie

• Vergeet uw boorddocumenten niet.
• Veeg de zuignapafdruk van uw

gps-houder weg.

• Schakel bluetooth- en wifi-functie

uit en sluit goed af.

www.besafe.be

Wat niet weg is, is gezien!
Jaarlijks doen 80.000 Belgen aangifte van diefstal uit hun wagen.

• Draag je handtas altijd gesloten en tegen het lichaam met
de sluiting aan de binnenzijde. Draag geen rugzak: dat is
een uitnodiging voor gauwdieven.
• Draag je portefeuille niet in de achterste broekzak. Ook
jaszakken langs de buitenkant zijn gemakkelijk te bereiken
voor gauwdieven. Steek je portefeuille in de binnenzak van
je vest of een broekzak vooraan. Sluit de zakken af als dat
kan.
• Als je je portefeuille bovenhaalt om te betalen, doe dat dan
discreet. Laat omstaanders niet zien hoeveel geld je bijhebt.
• Neem niet meer cash geld mee dan nodig.
• Maak bij voorkeur gebruik van bankkaarten maar bewaar
je code ervan nooit samen met de bankkaart.
• Wees alert als je aan de geldautomaat aangesproken wordt
door onbekenden. Geeft je buikgevoel aan dat ze snode
plannen hebben, laat je kaart dan inslikken door de automaat en bel naar cardstop op het nummer 070/344.344.
• Blijf alert op drukke plaatsen zoals een markt, een bushalte, een fuif, en manifestatie, een luchthaven, een station...
en laat je niet afleiden of insluiten.
• Controleer onmiddellijk of je niet bestolen werd wanneer
je plots werd aangestoten of de indruk hebt opzettelijk ingesloten te zijn tijdens drukte.
• Hou niet gespannen je hand op je bezittingen. Dieven letten
daar ook op, en weten dan meteen waar je geld of portefeuille zit. Geef geen hand aan een onbekende die je plots
wordt aangereikt. bv. om de bus uit te stappen. Vliegensvlug word je bestolen door een handlanger en je hebt niet
eens je handen vrij.
• In de handel zijn er geldriemen te verkrijgen, en handige
tasjes die je op het lichaam verborgen kunt dragen. Het is
ideaal om op reis mee te gaan maar ook handig als je je
bevindt op een drukke plaats vol pickpockets. Geef deze
dieven geen kans.
HET IS GEBEURD!
Heb je pech en werd je toch bestolen, doe dan zo snel mogelijk aangifte bij de politie. Verwittig card-stop bij de diefstal
van je bankkaart. Stel je de diefstal vast en zijn de dieven nog
in de buurt, vraag dan indien nodig hulp aan de omstaanders
en bel 101 of 112. Handel ook zo bij een heterdaad en vraag
hulp om de dief staande te houden. Vind je een portefeuille
of handtas, ga die dan afgeven aan een nabijgelegen politiepost.

Vuurwerk
Vuurwerk kan zeer gevaarlijk zijn als we niet
de juiste voorzorgen nemen voor en tijdens
het gebruik van de artikelen. Een verkeerd
gebruik van vuurwerk kan nare gevolgen hebben, zoals zware brandwonden aan de handen
en in het gezicht en kan zelfs een dodelijke
afloop kennen.
Koop niet eender wat …
Als particulier mag je enkel vuurwerk bestemd voor particulier gebruik kopen. In
België draagt dit vuurwerk de benaming
“feestvuurwerk”. Koop enkel wettig en veilig
vuurwerk waarop een verplichte kwaliteitsen veiligheidsmarkering staat: “Feestvuurwerk BE gevolgd door 3 letters, 4 cijfers en
eindigend met een D” (bv.: BE /OTU XXXX/D)
of vuurwerk “categorie 1” of “categorie 2”
met een CE-markering). Consumenten jonger dan 12 en 16 jaar mogen respectievelijk
de producten van categorie 1 en categorie 2
niet kopen. Koop nooit vuurwerk zonder gebruiksvoorschriften, je kan de handelaar ook
vragen om een afschrift van de handleiding
mee te krijgen waarop vermeld staat hoe je
het gekochte product moet gebruiken
Koop niet bij eender wie of eender waar …
Koop enkel vuurwerk in erkende en gespecialiseerde winkels die in het bezit zijn van
een verkoopsvergunning afgeleverd door de
lokale overheid. De verkoper biedt jou een
kwalitatief product aan en legt je de werking
ervan uit. Hij kan je ook een lijst met veiligheidsmaatregelen meegeven. De verkoop
van vuurwerk door ambulante handelaars
op beurzen, markten en rommelmarkten is
verboden. Wees ook uiterst voorzichtig als je
vuurwerk via internet koopt. Ervaring toont
inderdaad aan dat talrijke vuurwerkartikelen
die aangeboden worden niet aan de wettelijke
criteria voor de verkoop aan particulieren beantwoorden en dus erg gevaarlijk kunnen zijn.

POLITIE

Enkele tips om een
gauwdiefstal te voorkomen
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Ontwikkelingssamenwerking

11-groep Kampenhout stort
12.000€ aan de Klimaat
campagne van 11.11.11.

ontwikkelingssamenwerking

De 11.11.11 campagne staat het tweede jaar volledig in
het teken van de klimaatverandering, want de klimaatverandering is dodelijk voor het Zuiden. Eerst was er
Sing for the Climate en nadien het Wereldfeest.
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Waarom meedoen in Kampenhout?
Omdat het nodig is natuurlijk. Omdat er elk jaar 300.000
dodelijke klimaatslachtoffers vallen. Omdat er nu al
wereldwijd 26 miljoen klimaatvluchtelingen zijn. Omdat 325 miljoen mensen kampen met ernstige gezondheidsproblemen. Het grootste deel van deze slachtoffers wordt getroffen in het Zuiden. Allemaal ten gevolge
van de klimaatverandering. Deze cijfers maken duidelijk dat niets doen geen optie is. Dus organiseerde
de 11-groep van Kampenhout op 3 en 4 november een
Wereldfeest met 62 quizploegen, 120 kinderen van verschillende jeugdverenigingen, 30 wandelaars en 1285
mountainbikers.

De organisatoren bedanken de vele vrijwilligers die
tijdens het weekend het beste van zichzelf gaven en
zijn trots dat ze 12.000 euro kunnen doorstorten aan
11.11.11. Zij kunnen dan verder de strijd aangaan tegen
onrecht en een snelle en krachtige aanpak eisen van
politici om de klimaatopwarming te stoppen.
Meer info op
www.11kampenhout.be of www.11.be/klimaat

toerisme

WEEK VAN DE SMAAK IN HET
WITLOOFMUSEUM
Van 15 tot 23 november werd voor de zevende keer
de Week van de Smaak georganiseerd in het Witloofmuseum.

TOERISME

Maar liefst 12 verschillende scholen uit Vlaams-Brabant, met in totaal 598 leerlingen namen er aan deel.
De kinderen konden op een speelse manier kennis
maken met een stukje witloofgeschiedenis en hun
smaakpapillen prikkelen. Verkleed als witloofteler
mochten ze zelf witloof langen, kuisen, verpakken,
wegen, verkopen, en witloofhapjes klaarmaken. Dit
alles onder het toezicht van ervaren witloofkenners.
Als afsluiter proefden ze van heerlijke witloofsoep
en de zelf gemaakte hapjes en werd een knutselwerkje gemaakt van de witloofwortel. Tot slot kreeg
ieder kind een “witloofkweker-diploma”.

8ste ANTIZJÉLWANDELINK
WOENSDAG 26 DECEMBER 2012
Zin om Kampenhout te verkennen? Waarom niet eens
in het Kampenhouts dialect? De gids vertelt je in het
lokale dialect over onze gemeente en dit alles met een
‘kwinkslag’.
Kortom, dé ideale manier om je helemaal onder te
dompelen in de Kampenhouts charme.
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Dus:
Oep twiede kestdag vertrekke wê oan de sporthal
in de Ziepestroat oem zjust twie ure (14u). Tees joar
wainig geschiedenis, moa nen hiele schoeinen toer
– ne kilometer of acht – deu bos en veld moa zonder
kinderkoeitskes.
Surtoe:
• goei schoene
• iene euro veu wai geire iet drinkt en
• oep taid kome
Info: toeristische dienst
 016 65 99 71 of toerisme@kampenhout.be

Toerisme
Herdenking kinderslachtoffers door
achtergebleven oorlogstuig WO II

Oproep
JAARBOEK
CAMPENHOLT 2012

TOERISME

Vanaf nu is het nieuwe jaarboek van heemkring
Campenholt te koop. Na het succes van de vorige
editie, telt editie 2012 meer artikels en tikt af op
128 pagina’s Kampenhouts leesvervoer. Volgende
artikels kan u hier in ontdekken:
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• Sint-Ceciliakoor uit Berg: 75 jaar jong –
Godelieve Goos & Constant Gielens
• De Sint-Stefanuskerk van Nederokkerzeel:
een parel van Brabantse gotiek – Annelies
Peeters
• Gazet van Campenhout: een krant uit het
verleden – Willy Schoevaerts
• Kampenhout, 950 jaar oud? – Alessa
Swalens
• Brusselse botanisten op zoek naar hun
Eldorado of de teleurgang van ‘Le marais de
Bergh’ – Liesbeth Merckx
• Onder leiding van eenen kundigen muziekmeester: Geschiedenis van de oudste fanfare
van Kampenhout (deel 1)– Gerry Croon
• 16 mei 1940: Soldaat Emiel Peeters sneuvelt
in Kampenhout (Wilder) - Hugo Schoevaerts
• Beknopte geschiedenis van Davidsfonds Kampenhout – Marcel Cockaerts
• Cascades aan kasteel van Wilder hersteld –
Koen Berwaerts
• Jan Baptist van Hemelrijck, pastoor van Berg
(1781-1795) – Paul Behets
• Imbrechts : 100 jaar vervoer (1912-2012) –
Roger & Louis Imbrechts
• Soldaat Frans Schoevaers: een laat eresaluut
– pater Jan Verboogen
Voor verkooppunten kan u terecht bij één van de
bestuursleden en deelnemende handelszaken
(zie website) of Villa Lucie.
Meer info: www.kampenhout.be/heemkring

Op 7 september 1944 vond in Nederokkerzeel een ongeval plaats met achtergebleven oorlogsexplosieven. Hierbij
zijn toen jammer genoeg drie kinderen overleden: Lea
Boels, Frans Overloop en Jozef Vestraets (zie drie foto’s).
In 2014 zal het 70 jaar geleden zijn en Heemkring Campenholt wil deze tragedie in dat jaar op passende wijze herdenken.
Zo wordt er gedacht aan een
herdenkingsplechtigheid,
een speciaal hiervoor
gecomponeerd
muziekstuk, het
opfrissen van de
grafsteen, een
kinderboek, een
gedocumenteerd
verslag van het gebeuren, een tentoonstelling, … Hoewel
de herdenking pas over anderhalf jaar
zal plaatsvinden, zijn we nu al volop bezig
met het verzamelen van informatie en met de
voorbereiding van de herdenking. Een werkgroep werd
samengesteld bestaande uit Ellen Ogez (tel. 0499 21 29
55, mayosim@hotmail.com), Hubert Boone (tel. 016 65
65 85, hubertboone@hotmail.com) en Hugo Schoevaerts
(tel. 016 65 69 12, hugoschoevaerts@gmail.com).
Omdat wij ons zo goed en zo volledig mogelijk willen documenteren, roepen wij de hulp in van de inwoners m.b.t.
het verstrekken van informatie: getuigenissen, foto’s,
klasfoto’s, documenten, krantenknipsels, voorwerpen, …
kortom alle nuttige informatie die het onderzoek kan verder helpen. Wanneer je denkt over dergelijke informatie
te beschikken, zou je ons een grote dienst bewijzen door
deze met ons te delen. Je kan dit doen door contact op te
nemen met iemand van de werkgroep. Ondertussen heeft
de werkgroep vernomen dat er in WO II nog andere ongelukken met kinderen zijn gebeurd door achtergebleven
munitie. Weliswaar met minder dramatische afloop, maar
toch met (blijvend) lichamelijk letsel. Ook deze ongelukken wil de heemkring vastleggen, documenteren en bewaren voor de toekomst.
Alvast bedankt voor jullie bereidwillige medewerking.

milieu
STROOIZOUT

De winter komt er weer aan. Niet alleen wordt het kouder
en vroeger donker maar we kunnen ons ook aan ijzel en
sneeuwbuien verwachten. Wanneer er sneeuw of ijzel ligt,
zijn de inwoners van de gemeente verplicht om de voetpaden voor hun huizen vrij te maken. Veel mensen ruimen
ook hun opritten en tuinpaden. Hiervoor wordt meestal
strooizout gebruikt.
Het zout (vrijwel altijd natriumchloride, soms calciumchloride) mengt zich met het aanwezige water (ijs of
sneeuw) en vormt zo pekel. Doordat pekel een lager vriespunt heeft dan water, zal dit minder snel bevriezen zodat
minder gladheid optreedt. Strooizout is echter niet ongevaarlijk (vooral calciumchloride) want het is een irriterend
product. Als een kind valt op plaatsen waar gestrooid is,
kan lokaal een lichte irritatie ontstaan, vooral als er een
schaafwond is. Als het kind zijn vingers in de mond steekt,
moet er best gespoeld worden met water. Let er ook op
dat je niet in bermen of grachten strooit want dan verzilt
de bodem. De meeste planten en landbouwgewassen gedijen niet of minder goed in zilte bodems. Zoutminnende
planten krijgen op die bodems dan weer de bovenhand.
Dus kunnen we maar beter het gebruik van strooizout beperken.
Enkele tips:
• Gebruik een borstel en een sneeuwschep
• Is de stoep niet volledig ijsvrij? Strooi alleen waar het
nodig is
• Strooi zand om een dikke laag ijs begaanbaar te maken
• Strooi preventief
• Denk aan het milieu: maak matig gebruik van strooizout
• Strooi zout enkel op plaatsen waarover gelopen of gereden wordt (en dus niet in bermen of grachten)

KANDIDATEN GEMEENTELIJKE
ADVIESRAAD VOOR MILIEU EN NATUUR
De MARK staat voor ‘Milieu-Advies-Raad-Kampenhout’ en is een erkend adviesorgaan met betrekking tot milieu- en natuuraangelegenheden in
onze gemeente Kampenhout. Omdat de MARK een
belangrijke actor is in het creëren van een draagvlak voor het gemeentelijk milieu- en natuurbeleid, wenst de gemeente Kampenhout een oproep
te lanceren naar gemotiveerde kandidaten.
Wie kan zich kandidaat stellen voor de MARK of
milieuraad?
De milieuraad wordt samengesteld uit stemgerechtigde leden, niet-stemgerechtigde leden en
deskundigen. Doordat de gemeente de samenwerkingsovereenkomst ‘Milieu als opstap naar
duurzame ontwikkeling’ heeft ondertekend met
het Vlaams Gewest dient zij te beschikken over
een volwaardige gemeentelijke adviesraad voor
milieu en natuur. Concreet betekent dit dat de
man/vrouw verhouding binnen de adviesraad
dient gerespecteerd te worden en dat de milieuen natuurverenigingen maximaal dienen vertegenwoordigd te zijn.
Heb je als inwoner van Kampenhout tips, actievoorstellen of vragen? Of wil je deelnemen aan
werkgroepen of acties? Wil je lid worden van de
MARK als deskundige van een milieu- of natuurvereniging, erkende wildbeheergroep, een
onderwijsinstelling, een sociaal-culturele of
vormingsorganisatie of aanleunende beroepsgroep? Aarzel dan niet en neem contact op met
de Milieudienst of richt jouw kandidatuur aan de
Milieudienst Kampenhout.

Meer info:
Milieudienst
016/65 99 08
milieudienst@
kampenhout.be

Voor meer info: Milieudienst - 016/65 99 04
milieudienst@kampenhout.be

MILIEU

UW STOEP SNEEUWVRIJ HOUDEN:
HET KAN ANDERS!
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welzijn

Beldonor 2012
De Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu lanceert dit
jaar een nieuwe Beldonorcampagne. Dat orgaandonatie
nog steeds broodnodig is, blijkt uit het feit dat wekelijks
2 mensen overlijden omdat ze niet op tijd een nieuw orgaan hebben kunnen krijgen.

Iedereen kan zijn wil laten registeren bij het Nationaal
Register. Het registratieformulier kan je verkrijgen via
www.beldonor.be of bij dienst Bevolking van jouw gemeentehuis. Dit formulier moet persoonlijk op het gemeentehuis worden afgegeven, zodat je een bewijs van
registratie krijgt.

WELZIJN

Orgaandonatie bespreken binnen de familie is erg belangrijk. Wanneer men geconfronteerd wordt met een
overlijden, is het niet altijd makkelijk om pas dan voor
het eerst over het idee van orgaandonatie te spreken.

In België geldt het principe van ‘stilzwijgende toestemming’ voor orgaandonatie. Dat betekent dat iedere Belg
of inwoner die 6 maanden in het bevolkings- of vreemdelingenregister is ingeschreven wettelijk gezien donor
is, tenzij hij of zij verzet heeft aangetekend.
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Orgaandonatie

V.U. : Dirk Cuypers, Victor Hortaplein 40 bus 10, 1060 Brussel

Als mijn leven stopt, kan een ander verder…

Spreken over orgaandonatie is niet langer taboe.
Ik informeer me, praat er over met mijn familie,…
Ik beslis!

welzijn

Op zoek naar psychische ondersteuning voor je zorgen?

PassAnt vzw, het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg in Haacht, biedt individuele therapie, relatietherapie
en groepssessies aan en dit voor kinderen, jongeren, volwassenen en voor 60-plussers. Zij luisteren naar jouw
klachten en vragen. Erna wordt in samenspraak met jou
beslist welk de gepaste hulp kan zijn. In CGG PassAnt
werken psychologen, (ortho)pedagogen, een maatschappelijk werker en een psychiater. Deze medewerkers zijn
allen gebonden door beroepsgeheim. Met jouw toestemming nemen zij contact op met je huisarts of andere personen indien dit nuttig is voor de therapie.

Onze tarieven zijn aangepast aan jouw inkomen en mogen geen hinderpaal vormen voor het verkrijgen van
zorg. Voor 60-plussers bestaat de mogelijkheid tot therapie aan huis, indien de verplaatsing naar ons centrum
moeilijk is.
Meer informatie vind je op onze website www.passant.be.
Je kan zowel online als telefonisch aanmelden.

CGG PassAnt
Jennekensstraat 22
3150 Haacht
016/60 99 99
info.haacht@passant.be

WELZIJN

Je kan in je leven wel eens te maken hebben met psychische of psychiatrische problemen. Heel vaak kom je
er op eigen kracht of met de hulp van vrienden of familie weer bovenop. Soms is dit niet voldoende. Dan kan
je contact opnemen met een Centrum voor Geestelijke
Gezondheidszorg (CGG).

SENIOREN

DANSNAMIDDAGEN 2013
Ook in 2013 kunnen onze senioren weer naar hartenlust
dansen en swingen in ‘Den Ast’. Het live muzikaal entertainment wordt verzorgd door DJ Yves Ombelets. De
dansnamiddagen gaan telkens door op de 3de maandag
van de maand. Uitgezonderd juli en augustus.
Inkom is gratis.
Iedereen is welkom telkens vanaf 14 uur.
21 januari - 4 februari* - 18 maart - 15 april - 6 mei* - 17 juni - 16 september - 30 september* - 18 november 16 december (*Opgelet! Deze datum is uitzonderlijk geen 3de maandag van de maand).

SENIOREN
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Zat 15/12

Zon 16/12

Maa 17/12, maa 21/1, maa 4/2
om 13u30

Din 18/12

Zat 22/12, zat 05/01, zat 12/01,
zat 26/01 om 14 uur

Woe 26/12 van 14u tot 17u

De 3e editie van de eindejaars- en aflossings
marathon. Hierbij kan je kiezen om individueel deel
te nemen (6 ronden van 7.05 km) of met een ploeg
van minimum 2, maximum 6 personen gezamenlijk
een volledige marathon af te leggen, waarbij elk
ploeglid één of meerdere ronden van 7.05 km loopt.

23ste editie van de eindejaarsjogging. Iedereen is
welkom om op deze dag mee te lopen voor het
goede doel. De opbrengst gaat naar Ons Tehuis
Brabant. Er worden verschillende afstanden
aangeboden: 600m (kinderloop): 14u30 - 5km:
15 uur - 10km: 15 uur

Dansen onder begeleiding van DJ Yves.
Ambiance verzekerd!

Gratis soep en chocomelk tijdens de wekelijkse
markt, de kerstman is ook aanwezig.

Spreek familieleden, vrienden en kennissen
aan en breng ze mee. Graag leggen wij aan de
nieuwkomers onze eenvoudige spelregels uit.

Zin om Kampenhout te verkennen? Waarom niet
eens in het Kampenhouts dialect? De gids vertelt
je in het lokale dialect over onze gemeente en
dit alles met een ‘kwinkslag’. Kortom, dé ideale
manier om je helemaal onder te dompelen in de
Kampenhoutse charme.

Eindejaarsmarathon

Eindejaarsjogging

Dansnamiddag
senioren

Kerstmarkt

Kaartdagen van
K.W.B.

Antizjélwandeling

samenvatting

Beschrijving

Tijdsinfo

Titel

www.uitinkampenhout.be

Parking sporthal
Kampenhout
(Zeypestraat)

Bar van zaal pax

Gemeenteplein

Salons Deli-Dish
(Den Ast)

Sporthal
Kampenhout
(Zeypestraat)

Sporthal
Kampenhout
(Zeypestraat)

Locatie

in Kampenhout

BLOEMSCHIKKEN:

KVLV Relst: elke dinsdag van de maand

AEROBIC:

KVLV Relst: BBB Turnen: elke donderdag van 20u tot 21u in de turnzaal van
de parkschool. Aerobic: elke dinsdag
van 20u. tot 21u.
Sporthal Berg: elke woensdag van 20u.
tot 21u . herenturnen
Turnen 55+: elke maandag van 14u. tot
15u. in de sporthal Kampenhout

TURNEN

Dorpsplein, elke dinsdag van 14 tot
18 uur. Geen markt op 25 december en
1 januari!’

WEKELIJKSE MARKT

Elke woensdag vanaf 18 uur en elke
maandag en vrijdag vanaf 14 uur. Aan de
bibliotheek, Tritsstraat 5 – 1910 Kampenhout. Inlichtingen: 0477/70 25 71
			

PETANQUE

		

Volgende
activiteiten
worden
wekelijks /
maandelijks
ingericht:

In de tent aan de
kerk van Relst

Achter de kerk van
Nederokkerzeel

Sport - en cultuurcentrum Berg

Vrij 4/1 (gezinstocht: start tussen
18u30 en 20 uur)

Za 12/01 om 19 uur

Za 19/1 van 17u30 – 21 uur
Zon 20/1 van 11u30 – 15 uur

Lekkere pensen, kerstbier, jenever, pannenkoeken,
warme choco, koffie, glühwein, cola,....
Met geanimeerde driekoningen gezinstocht in
samenwerking met Chiro Kampenhout. Bij slecht
weer laarzen voorzien. Breng je zaklamp mee!

Neem je kerstboom mee en laat hem verbranden op
het vuur. Geniet ondertussen van de heerlijke warmte,
jenevertjes, chocomelk en zelfgemaakte soep!

Mosselfeest ter ondersteuning van KF
De Toonkunst uit Berg. Lekker eten verkrijgbaar
aan schappelijke prijzen met o.a. Zeeuwse
mosselen, vol-au-vent; koude schotel, curryworst
met frietjes, gebak en ijs.

Driekoningenfeest
Landelijke Gilde
Relst

Kerstboomverbranding

Mosselfeest KF
De Toonkunst

UiT in Kampenhout

Wei van pastorij in
Berg

Vrij 28/12 vanaf 18 uur

Animatie en drank voorzien

Mettevie
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Wil je jouw activiteit ook in deze
agenda zien verschijnen? Surf dan
naar www.uitdatabank.be, vraag
een login en paswoord aan en voer je
gegevens voor 5 november in!

Meer info over deze activiteiten kan
u vinden op de gemeentelijke website
www.kampenhout.be

De Bergse Vrienden: elke 3de vrijdag
van de maand Kaart-spelavond in de
Pastorij Berg om 20u.
Vlaamse Federatie voor Soc. Gepensioneerden: Elke 1ste donderdag van
de maand in café Sint-Jozef te Relst
vanaf 13u.30
Park van Relst: elke dinsdag van 13u.30
t/m 19u.
Bridge: elke maandag om 13u.30 in Ter
Elst. Ook beginners welkom.

KAARTEN:

KVLV Kampenhout: elke 2de donderdag van de maand, zaal Pax om 14u. en
19u.30
KVLV Nederokkerzeel: elke 3de donderdag van de maand, parochiezaal om
19u.30
KVLV Relst: elke laatste woensdag van
de maand, in 2 beurten om 13u.30 en
19u.30

SENIOREN
SenioKa

Seniorenadviesraad Kampenhout

SENIOREN

De gemeenteraadsverkiezingen zijn achter de
rug. Op 2 januari 2013 wordt het nieuwe gemeentebestuur geïnstalleerd. Het Gemeentedecreet
voorziet dat binnen een periode van 90 dagen na
installatie van het gemeentebestuur de adviesraden moeten geïnstalleerd worden. Dus ook de
adviesraad die het platform is tussen de Kampenhoutse senioren en het gemeentelijk beleid:
de SENIORENADVIESRAAD “SenioKa”!
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Weldra zal in Kampenhout 1 op 4 inwoners een
senior zijn, dus iemand van 60 jaar en ouder. Dit
is, dit blijft en dit wordt een belangrijke groep in
onze samenleving. Senioren van alle gezindheden uit alle wijken van onze gemeente moeten
gehoord kunnen worden. Daarom deze oproep:
Bij wie kan je terecht?
Dienst Welzijn - Villa Lucie 1ste verdieping
Gemeenteplein Kampenhout
Tel. 016/65 99 59
e-mail: welzijn@kampenhout.be
Oscar Dekeyser – huidig voorzitter van SenioKa
Wildersedreef 35 te Kampenhout
Tel. 016/65 60 08
e-mail: senioka@kampenhout.be
Wat heeft SenioKa tot heden reeds gerealiseerd?
2007: oprichting SenioKa
2008: seniorenbehoefteonderzoek
2009: voorstel ouderenbeleidsplan op basis van
het seniorenbehoefteonderzoek
2010: opvolging van het ouderenbeleidsplan

2011: organisatie van de vrijwilligersbeurs
2012: voorbereiding van de info gids voor senioren die in 2013: zal verspreid worden
Is de seniorenadviesraad wel onafhankelijk?
- Statutair staat de seniorenadviesraad los van
elke politieke partij en elke filosofische overtuiging.
- Leden met een gemeentelijk mandaat hebben
geen stemrecht.
- De schepen van Welzijn vertegenwoordigt het
gemeentebestuur.
- Het gemeentebestuur is verplicht om advies
te vragen telkens een beslissing wordt voorbereid die de senioren aanbelangt.
- Op elk advies vanwege de seniorenadviesraad
moet het gemeentebestuur een gemotiveerde
reactie geven binnen een statutair vastgelegde
periode.
- De seniorenadviesraad is geen “organiserend
comité” maar leden van de adviesraad kunnen
wel hun medewerking verlenen aan organisaties van en voor senioren.
- Het is belangrijk dat zowel individuele personen als vertegenwoordigers van organisaties
voor senioren deel uitmaken van de seniorenadviesraad.
Besluit:
Voel je je aangesproken en ben je bereid
jouw spreekwoordelijk steentje bij te dragen,
word dan lid van SenioKa, de Kampenhoutse
seniorenadviesraad.

Ben jij 60+ en wens je mee te werken aan de
vertegenwoordiging van alle senioren uit onze gemeente,
aarzel dan niet en maak je kenbaar! Dat kan persoonlijk of
per telefoon of per brief of per e-mail: alle middelen zijn goed.
Doe het voor 20 januari 2013.
Je wordt dan persoonlijk uitgenodigd op de
installatievergadering van de nieuwe of hernieuwde
seniorenadviesraad

onderwijs

Vrij zwemmen
Het Klimtouw
Net voor de herfstvakantie, genoten de kinderen
van een lesuur vrij zwemmen en kon er met buizen, matten en banden gespeeld worden in het
water. Waterpret verzekerd!

Boswandeling Kleuterschool
De Toverberg
Een boswandeling maken, kampen bouwen, een
schat verstoppen, ... dat is dubbel en dik genieten
van de herfst.

In de vierde klas stond er naar jaarlijkse gewoonte een dierenproject op het programma. De kinderen bezochten het dierenasiel Veeweyde en organiseerden ook een heuse dierententoonstelling.

Waterloo - De Toverberg
Het taalproject in de vijfde klas zorgt het hele
schooljaar voor veel plezier met de Franstalige
vrienden uit Waterloo. Een eerste samenkomst
was het bezoek aan Waterloo, waar de bezienswaardigheden werden bezocht en waar we ten
slotte een leuke namiddag beleefden in de partnerschool. De kinderen van klas 5 kijken al uit
naar de taalklassen in april.

Kleuterschool
De Toverberg

Activiteiten
• Vrijdag 21 december 2012 en vrijdag 8 februari
2013 - kleuterschool De Toverberg - Kijkuurtje in
de instapklas van 9 uur tot 10 uur
• Donderdagnamiddag 7 februari 2013 De Toverberg - Carnavalstoet
• Donderdag 7 maart 2013 Het Klimtouw - Opendeur van 14u30 tot 18u

Bergstraat 15 - 1910 Berg
www.detoverberg.be
Lagere school
De Toverberg
Gemeentewegel 2 - 1910 Berg
www.detoverberg.be
Lagere school
Het Klimtouw
Biststraat 13 - 1910 Nederokkerzeel
www.hetklimtouw.be

onderwijs

Werelddierendag De Toverberg
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jeugd

Kinderhappening 2012
Op 31 oktober werden alle Kampenhoutse kinderen
van 2.5 tot 12 jaar uitgenodigd op de jaarlijkse kinderhappening. Dit keer werd er een heuse Halloweenshow georganiseerd. Er werd gedanst en gezongen en
sommige kinderen mochten zelfs mee het podium op.

Jeugd
BURGERZAKEN

Tijdens de pauze kon iedereen smullen van versgemaakte popcorn en een drankje.
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Be Oké Buitenschoolse
kinderopvang
Ook in de herfstvakantie konden de kinderen
weer ravotten, sporten en knutselen naar hartenlust. Het was een korte week, maar de animatoren en kinderen hebben niet stilgezeten! Een
kleine greep uit het aanbod: Expeditie Robinson,
De Showbizzquiz, bordspel met levende pionnen,
één tegen allen, muzikaal pakket, koekjes bakken, op fantasietocht met het heksje. We tonen
jullie graag enkele sfeerbeelden van de dolle pret
die ze samen met onze animatoren beleefden!
Tijdens de kerstvakantie opent Be Oké zijn deuren op volgende dagen:
donderdag 27 december 2012
vrijdag 28 december 2012
maandag 31 december 2012
donderdag 3 januari 2013
vrijdag 4 januari 2013
Inschrijven kan online via kampenhout@ticketgang.eu tot en met 18 december (na deze datum
zijn inschrijvingen niet meer mogelijk!).
Opgelet!
• Maandag 31 december sluit Be Oké reeds om
16 uur ipv 18 uur
• Wegens werken aan sporthal Berg zal Be Oké
plaatsvinden in de sporthal van Kampenhout
(Zeypestraat 26).

In het tweede deel van de show veranderde de sporthal in één groot speelpaleis. Er werd gehockeyd, gekleurd, geschminkt, met de bal gespeeld en sommige
kinderen waanden zich in hun eigen fantasiewereld
door de mooie (maar griezelige!) kostuums die ze
droegen. Het was een meer dan geslaagde namiddag!

Nieuwe jeugdraad
Hieronder ziet u de nieuwe jeugdraad voor het werkjaar
2012-2013:
(van links naar rechts):
Lucas Robberechts (secretaris), Joris Dewandeleer,
Tobe Van Rompaey, Wiert Robberechts, Tom Verdeyen,
Loes Hubrechts, Frederik Schols, Anke Verstraeten,
Sebastiaan Schols, Lisa Trogh (ondervoorzitter), Roel
Claessens, Imke Hermans (jeugdconsulente), Wim
Vanhaverbeke, Stef Verhelst (Voorzitter), Bert Vanhaverbeke (penningmeester), Wannes Holsters , Kasper
Hermans, Nick Holsters.

jeugd
OCMW

Eedaflegging
kindergemeenteraad

ZITDAGEN
VERWARMINGSTOELAGE 2013

Onlangs werd een nieuwe Kinderburgemeester verkozen: Sara Van Remoortel. Samen met de andere 18 kandidaten vormt zij
de kindergemeenteraad.

Wat?
Als je de gezinswoning verwarmt met huisbrandolie, verwarmingspetroleum (c) of bulkpropaangas, kan je een verwarmingstoelage aanvragen. De toelage situeert zich tussen de
210 en de 300 euro, afhankelijk van het aantal liter en de prijs
die je daarvoor betaald hebt. Per jaar wordt er max. 1500 liter
gesubsidieerd.

Wanneer aanvragen?
Let op: je moet de verwarmingstoelage aanvragen binnen de
60 dagen na de levering en dit tijdens de zitdagen van OCMW
Kampenhout:
Dinsdag		
Maandag
Dinsdag		

08-01-2013
04-02-2013
05-03-2013

16u – 19u
13u30 – 16u
16u – 19u

Meebrengen naar de zitdag:
• leveringsfactuur (als je in een gebouw met meerdere appartementen woont, vraag je aan de eigenaar of beheerder van
het gebouw een kopie van de leveringsfactuur en een attest
met vermelding van het aantal appartementen waarop de
factuur betrekking heeft)
• je identiteitskaart + SIS-kaart
• bewijs samenstelling gezin (door jou af te halen bij de gemeente)
+ voor categorie 1 en categorie 2:
• meest recente aanslagbiljet van de personenbelasting van
alle gezinsleden
• bewijs kadastraal inkomen (onroerende voorheffing)
+ voor categorie 3 :
• de beslissing van toelaatbaarheid van de collectieve schuldenregeling of een attest van de persoon die de schuldbemiddeling verricht

jeugd

De eerste kindergemeenteraad vond plaats
in november. Tijdens zo’n kindergemeenteraad is het de bedoeling om van de kinderen
zelf te horen waar er eventueel verbeteringen kunnen aangebracht worden of wat net
heel goed is in onze gemeente.

Voor wie?
Cat. 1: personen met recht op verhoogde verzekeringstegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering
Cat. 2: personen met een begrensd inkomen
Cat. 3: personen met schuldoverlast

17
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Op dinsdag 2 oktober legden de kindergemeenteraadsleden hun eed af in de Glazen
Zaal te Kampenhout in bijzijn van het schepencollege, de burgemeester, ouders en
sympathisanten.

OPENBARE WERKEN

Riolerings- en wegeniswerken Maalderstraat, afkoppeling
waterzuiveringsinstallatie woonwijk De Hutte

OPENBARE WERKEN

De wegenis- en rioleringswerken in de Maalderstraat
en de afkoppelingswerken van het waterzuiveringsstation in de woonwijk De Hutten zijn beëindigd. In de
Maalderstraat lag geen openbare riolering en was het
wegdek in zeer slechte staat. Er is een gescheiden rioleringsstelsel aangelegd en het wegdek werd opnieuw
aangelegd in een klinkerverharding.
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Al het afvalwater van de woonwijk De Hutte werd behandeld in een kleinschalige waterzuiveringsinstallatie,
alvorens het werd geloosd in de Molenbeek. Deze waterzuiveringsinstallatie dateerde van de jaren 70 en de
werking van deze installatie was, gelet op de ouderdom,
niet meer optimaal.
Door de werken die nu zijn uitgevoerd, wordt het afvalwater van de woonwijk De Hutte rechtstreeks afgevoerd
naar het waterzuiveringsstation in de Zeypestraat. De
bestaande waterzuiveringsinstallatie werd volledig gesaneerd en afgebroken.

Wegenis- en riolerings
werken Kwerpseweg

Ook de wegenis- en rioleringswerken in de Kwerpseweg zijn beëindigd. Het wegdek en de riolering in deze
verbindingsweg met Kortenberg waren in zeer slechte
staat en bovenal was er op deze doorgangsweg geen
plaats voor de zwakke weggebruiker. Met de uitvoering
van deze werken is er een gescheiden rioleringsstelsel
aangelegd en werden er langs beide zijden fietspaden
aangelegd. Om dit te kunnen realiseren werd de rijweg
wat versmald. Om de doorgang van landbouwvoertuigen in een versmalde rijweg op een veilige manier te
kunnen verzekeren werden er langs beide zijden kleine
uitwijkstroken voorzien. Aangezien het verkeer, komende van Kortenberg, de dorpskern en bebouwde zone van
Nederokkerzeel inrijdt, is er voorzien in een poorteffect
met verhoogd plateau. Hierdoor is het voor het verkeer duidelijk dat men vanuit een zone met vrijliggende
fietspaden terecht komt in een zone met aanliggende
fietspaden waar de snelheid lager ligt. De grachten in
de zone buiten de bebouwde kom verzekeren de goede
waterhuishouding langsheen de velden.

OPENBARE WERKEN

Aanleg van fiets- en voetpaden in de Van Beethovenlaan
en in een gedeelte van de Torfbroeklaan.

OPENBARE WERKEN

Zowel in de Van Beethovenlaan
als de Torfbroeklaan is een gemengd fiets- en voetpad aangelegd. De veiligheid en het comfort van de zwakke weggebruiker
staan centraal bij al onze wegenisprojecten. De Van Beethovenlaan is een belangrijke verbinding
van het “Rood Klooster” naar de
dorpskern van Kampenhout en de
Torfbroeklaan verbindt de kleuterschool met de sporthal en de
lagere school. Na de aanleg zijn
in het najaar eveneens alle voorziene aanplantingen uitgevoerd.
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Onderhouds- en
asfalteringswerken in
verschillende straten
In september werden in verschillende straten in Ter
Bronnen en aan de aansluiting van de Wildersedreef
met de Aarschotsebaan onderhouds- en asfalteringswerken uitgevoerd. Dit onderhoud was dringend nodig
om bijkomende structurele schade aan het wegdek te
vermijden. In deze straten werd de versleten toplaag
afgefreesd waarna een nieuwe toplaag in asfaltverharding werd aangelegd.

Nieuwe bushaltes langs
de Haachtsesteenweg
Na Relst, Ruisbeek en Kampenhout-centrum
werd op de resterende bushaltes langsheen
de Haachtsesteenweg nieuwe bushalteaccommodatie geplaatst. De nieuwe schuilhuisjes en
overdekte fietsenstallingen zijn op maat gemaakt
voor de verschillende locaties. Op deze manier
blijft de gemeente investeren in het comfort van
de gebruikers.

OPENBARE WERKEN

OPENBARE WERKEN

Start uitbreiding school Berg ‘Toverberg’
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Na een lange administratieve weg voor het verkrijgen
van de nodige subsidies, zijn de werken gestart voor de
uitbreiding van de gemeentelijke lagere school te Berg,
de ‘Toverberg’. Momenteel zijn de kleuterschool en de
lagere school op een verschillende locatie gevestigd
wat de werking niet altijd optimaal maakt. Door deze
uitbreiding zal heel de kleuter- en lagere school in dezelfde gebouwen gehuisvest zijn. De huidige overdekte
speelplaats en de drie naastgelegen klaslokalen zullen afgebroken worden en vervangen worden door een
nieuwbouw met op het gelijkvloers een nieuwe overdekte speelplaats en vier kleuterklassen. Op de verdieping
zijn nog eens drie klaslokalen en het secretariaat voorzien. De drie klassen die langs de sporthal gelegen zijn
worden eveneens gerenoveerd.

Na de vele verhalen over de toestand van de schoolgebouwen in Vlaanderen kunnen we er trots op zijn dat
de gemeente na de werken een leuke en comfortabele
schoolomgeving zal kunnen aanbieden voor de kleuters
en leerlingen waar het fijn is om naar school te gaan.

Bericht van De Lijn:
ter kennisgevingsdossier nieuwe tramlijnen
kennisgevingsdossier ter inzage bij onze gemeente tot en met 11 januari 2013
Het autoverkeer van en naar de Brusselse regio zorgt
voor overlast in de provincie Vlaams-Brabant. 19 van
de 25 meest filegevoelige punten bevinden zich momenteel in deze provincie en om de Ring rond Brussel.
De dagelijkse files bedreigen onze welvaart en wegen
op ons welzijn. Met 4 tramlijnen naar en om Brussel
wil De Lijn Vlaams-Brabant beter ontsluiten en klaar
maken voor de mobiliteitsbehoeften van morgen. In
een zogenaamde plan-MER studie stelt De Lijn een
aantal mogelijke varianten voor die ter inzage liggen
op onze gemeente of op de website van de dienst Milieueffectrapportagebeheer (Mer).
Dagelijks pendelen meer dan 400.000 pendelaars van
en naar onze hoofdstad. Dat maakt dat onze snel- en
secundaire wegen overvol staan. In de mobiliteitsvisie
2020 schuift De Lijn op vraag van de Vlaamse Overheid haar ideeën naar voren om de provincie VlaamsBrabant terug mobiel te maken. Het resultaat hiervan
is Brabantnet. Een netwerk van openbaar vervoer dat
onze hoofdstad en de provincie Vlaams-Brabant terug
in beweging wil zetten.

4 tramlijnen van, naar en om Brussel
Het plan van De Lijn staat voor vier tramlijnen en nog
meer aansluitende busverbindingen. Drie tramlijnen
sporen naar Brussel vanuit Heist-op-den-Berg over
Haacht en Zaventem, vanuit Boom en vanuit Ninove.
Daarnaast stelt De Lijn een ‘ringtram’ voor, die verschillende knooppunten rond Brussel met elkaar wil verbinden tussen Jette, Vilvoorde, Zaventem en Tervuren. Met
deze plannen vult De Lijn de lacunes op in het huidig
spoorwegnet, afgestemd op de eigen busverbindingen
en op het net van de Brusselse metro.
Nog geen tracé gekozen
De exacte tracés voor deze tramlijnen zijn vandaag nog
niet gekend. Het studiebureau heeft onderzoek verricht
naar diverse varianten. Om de tramverbinding te realiseren, dient echter mogelijks - op een deel van het tracé de ruimtelijke bestemming nog gewijzigd te worden. Dat
zal gebeuren in een gewestelijk RUP. Een plan-MER zal
opgesteld worden om dit gewestelijk RUP mee te onderbouwen. In dat plan-MER worden de tracéalternatieven
ten opzichte van elkaar afgewogen en staat het vermijden of milderen van de nadelige milieueffecten centraal.

OPENBARE WERKEN

Wel aanbevelingen, geen bezwaarschriften
Het doel van de kennisgeving is in eerste instantie de
inwoners van de betrokken gemeenten op de hoogte te
stellen van de plannen en de mogelijke gevolgen op de
omgeving. Daarnaast is het de bedoeling om concrete,
zinvolle reacties naar voor te brengen. Dit kunnen opmerkingen zijn over de vorm en presentatie van het MER
maar ook inhoudelijke opmerkingen over bijvoorbeeld
de alternatieven, de beschrijving van de bestaande toestand en de methodologie om de effecten te bepalen. De
terinzagelegging is geen openbaar onderzoek waarbij
bezwaarschriften kunnen ingediend worden. Bezwaarschriften kunnen enkel ingediend worden tijdens het
openbaar onderzoek dat georganiseerd wordt naar aanleiding van het GRUP en van de latere vergunningsaanvraag. Bezwaren die op dit moment toch worden ingediend, worden niet meegenomen in de adviezen van de
dienst Mer en zijn dus zinloos.
Het dossier inkijken?
Iedereen die dit wenst, kan schriftelijk reageren op de
kennisgeving. De dienst Mer zal bij haar beslissing over
de aanpak van het plan-MER rekening houden met jouw
opmerkingen. Je kan een papieren versie van de kennisgeving inkijken op het gemeentehuis.

voor perceel 1 van Rumst, Boom, Bornem, Puurs,
Willebroek,
Londerzeel,
Kapelle-op-den-Bos,
Meise, Grimbergen en Wemmel
voor perceel 2 van Ninove, Roosdaal, Gooik, Lennik,
Ternat, Dilbeek en Sint-Pieters-Leeuw
voor perceel 3 van Heist-op-den-Berg, Putte, Keerbergen, Tremelo, Rotselaar, Haacht, Boortmeerbeek, Kampenhout, Kortenberg, Steenokkerzeel,
Zaventem en Machelen
voor perceel 4 van Wemmel, Grimbergen, Vilvoorde,
Machelen, Steenokkerzeel, Zaventem, Kraainem,
Wezembeek-Oppem en Tervuren

De kennisgeving ligt ter inzage van 12 november 2012 tot
en met 11 januari 2013. Ook in de kantoren van de dienst
Mer en op de websites www.mervlaanderen.be en www.
delijn.be kan je de kennisgeving inkijken. Je kan tot en
met 11 januari 2013 jouw reacties opsturen of e-mailen
naar uw stads- of gemeentebestuur. Je kan jouw opmerkingen ook rechtstreeks aan de dienst Mer bezorgen via
het onderstaande adres of e-mailadres. Jouw inbreng
wordt besproken op de richtlijnvergadering en verwerkt
in de richtlijnen voor de uitvoering van het plan-milieueffectrapport, die op de website gepubliceerd worden.
Dienst Mer
Met behulp van het inspraakformulier kan je jouw opmerkingen kenbaar maken. Je kan het formulier per
e-mail versturen naar: mer@vlaanderen.be in het onderwerp moet je vermelden over welk plan of project
je inspreekt.
Je kan het formulier ook per post versturen naar:
Departement LNE, Dienst Mer
Onder vermelding van de naam van het plan of project
Koning Albert II-laan 20, bus 8
1000 Brussel

Meer info op
www.delijn.be/brabantnet
www.lne.be/themas/milieueffectrapportage/inspraak/lopende-inspraakprocedures. (beschikbaar vanaf 12 november 2012)
www.delijn.be/images/FAQ_procedure_tcm7-32789.pdf
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Procedure
De eerste stap in de plan-MER procedure is de terinzagelegging van de kennisgeving. Die kennisgeving biedt
een overzicht van de milieueffecten die bestudeerd zullen worden in het plan-MER. Milieueffecten kunnen
onder meer zijn: effecten op het vlak van hinder voor
de mens, effecten op het vlak van mobiliteit en ruimtelijke ontwikkelingen, effecten op het vlak van bodem,
water, lucht, fauna en flora, landschap en geluid. Vanuit
jouw kennis van de omgeving kan je aangeven welke effecten op het milieu extra onderzocht moeten worden
en op welke manier deze onderzocht kunnen worden.
Bovendien kan je voorstellen formuleren voor mogelijke
alternatieven. Je kan de kennisgeving raadplegen sinds
12 november 2012 en dit nog tot en met 11 januari 2013.
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sport

KAMPIOENENVIERING VRIJDAG 1 MAART 2013
(Herinnering)
Ook in 2013 worden alle Kampenhoutse sportkampioenen van het jaar 2012 gehuldigd en in de bloemetjes gezet.
Daarom vragen we dat iedereen die in 2012 een bijzondere prestatie heeft geleverd op provinciaal, gewestelijk of
nationaal niveau zich kandidaat stelt! Ken je zo iemand,
neem dan contact op met de sportdienst!

Ook kandidaten met een bijzondere staat van verdienste
worden gehuldigd. Ken je iemand die een bijzondere bijdrage aan de sport heeft geleverd of nog steeds levert,
iemand die onmisbaar was of nog steeds is in het Kampenhoutse sportlandschap, laat het ons zeker weten.
Het gemeentebestuur wil deze persoon huldigen. Hij/ zij
krijgt de prijs van Sportverdienste!
Alle kandidaturen mogen bezorgd worden aan Nelis Van
Cappellen sportfunctionaris, sportdienst.

Volgende gegevens hebben we nodig:

SPORT

Naam vereniging: ...........................................................................................................................................................................
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Naam sporter: ................................................................................................................................................................................

Adres sporter: ................................................................................................................................................................................

Naam van de initiatiefnemer: ........................................................................................................................................................

Een kort overzicht van de sportprestaties in 2012.
..........................................................................................................................................................................................................

Met bijgevoegde foto(‘s), liefst digitaal doorgestuurd.

Voorwaarden:
Individuele sporters moeten woonachtig zijn in Kampenhout. Kampenhoutse ploegen worden volledig gehuldigd,
dus ook de leden die niet woonachtig zijn te Kampenhout.
Clubkampioenen, keizers, koningen, … komen niet in
aanmerking.

EINDEJAARSMARATHON
15 DECEMBER 2012

K

16 DECEMBER 2012

www.joka.org

A

15 december

www.joka.org

JO

JO

EINDEJAARSJOGGING

K

A

16 december
SPORT

Aflossingsmaraton

6x 7.05km door landelijk Kampenhout
langs rustige wegen en (bos) paden
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AFLOSSING IN DE SPORTHAL

Voorinschrijven verplicht (voor 6-12-2012 )
via webadres joka.org/marathon

joggingclub

Voorinschrijven kan/mag (voor 10-12-2012 )
via webadres joka.org

kampenhout

joggingclub

kampenhout

Meldpunt sport
Heb je vragen en/of opmerkingen i.v.m. 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.
Onze sportfunctionaris helpt je graag verder.

Kerst
Op de wekelijkse markt op 18 december 2012
van 14 uur tot 18 uur
In aanwezigheid van

de kerstman
Uitgebreid assortiment:
vis, groenten, fruit, kip aan ’t spit, ambachtelijke
beenhouwerij, verse wafels, kazen, sierkussens,
tafellinnen, kleding, werkkledij, bloemen, olijven, noten,
tapas, gedroogd fruit, …
Gemeenteplein kampenhout

Gratis soep en warme chocomelk
Gratis tombola per aankoopschijf van 3 of 5 euro
Trekking op 18 december 2012 om 18 uur
Prijzen:
Waardebonnen van de marktkramers
Verrassingspakket van de gemeente
Verantw. Uitg. College van burgemeester en schepenen

Werkten mee aan dit nummer: College van Burgemeester en Schepenen, Gemeentediensten, Politie, Onderwijs & OCMW I
Verantwoordelijke uitgever: College van Burgemeester en Schepenen I Realisatie & vormgeving: Drukkerij Artoos I Teksten
volgende editie: Te bezorgen vóór maandag 16/01/2013. Bij voorkeur op Digitale drager/Word I Redactieadres: Gemeentehuisstraat 16, 1910 KAMPENHOUT : 016 65 99 59 - 6: 016 65 69 58 - @: info@kampenhout.be

