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GEMEENTELIJKE DIENSTEN
Dienst:
@
☎

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
politie@kampenhout.be
Iedere werkdag van 8u45 tot
11u45. Dinsdagavond van
17u tot 19u45.
Openingsuren politie kastze:
☎ 02 759 78 72
onthaal@kastze.be
Alle dagen doorlopend
van 7u tot 19u

Gemeentehuis, Gemeentehuisstraat 16

016 65 99 31

Villa Lucie (oud gemeentehuis), Gemeenteplein
Informatica en GIS

016 65 99 25

informatica@kampenhout.be

Cultuur

016 65 99 72

cultuur@kampenhout.be

Welzijn

016 65 99 20

welzijn@kampenhout.be

Communicatie

016 65 99 30

info@kampenhout.be

Toerisme

016 65 99 71

toerisme@kampenhout.be

Technische dienst, Gemeentehuisstraat 16
Technische dienst

016 65 99 01

technischedienst@kampenhout.be

Stedenbouw

016 65 99 05

stedenbouw@kampenhout.be

Openbare werken

016 65 99 01

openbarewerken@kampenhout.be

Woonloket

0492 58 00 31 woonloket@kampenhout.be

Milieu

016 65 99 12

milieudienst@kampenhout.be

Sportdienst, Sporthal Kampenhout, Zeypestraat 26 (sporthal)
016 65 99 75

sport@kampenhout.be

Jeugddienst, Sporthal Kampenhout, Zeypestraat 26 (sporthal)
Drugpreventie

016 65 99 15

jeugd@kampenhout.be

0474 85 92 17

drugpreventie@kampenhout.be

016 65 99 76

loods@kampenhout.be

Loods, Neerstraat 20
Gemeentelijke Bibliotheek, Tritsstraat 5
016 65 99 79

kampenhout@bibliotheek.be

Witloofmuseum, Leuvensesteenweg 22
016 22 33 80

witloofmuseum@kampenhout.be

016 31 43 10

onthaal@ocmw-kampenhout.be

OCMW

GEMEENTE
Beste inwoner,
Beste Kampenhoutenaar,
Herfst 2015, bijna winter 2015. De seizoenen
wisselen elkaar af. Elk seizoen heeft zijn eigen
karakter en dat is mooi.

Gemeenten komen onder druk te staan door allerlei bijkomende lasten en verantwoordelijkheden.
Bij de opmaak van ons meerjarenplan hielden
we rekening met alle financiële aspecten. Onze
gemeente heeft zich hierop voorbereid. Daardoor
komen we voor geen verrassingen te staan. In deze
gemeenteberichten vindt u een afzonderlijke
katern: ‘Beleid op weg naar 2018’. Wij willen u over
alles informeren. Een open en communicatief
beleid is zeer belangrijk. De inspanningen zijn er
voor iedere inwoner van Kampenhout.
Wandel of fiets door ons mooi Kampenhout, laat de
koude u niet tegenhouden. De winter zal ons samen
verwarmen.
Uw burgemeester,
Kris Leaerts

Sluitingsdagen gemeentelijke diensten
Donderdag 24 december 2015
Vrijdag 25 december 2015
Donderdag 31 december 2015
Vrijdag 1 januari 2016

GEMEENTE

De eerste helft van de legislatuur is bijna voorbij.
Er werd drie jaar hard gewerkt. Niet alleen door
de beleidsmensen, maar vooral door onze personeelsleden. Het zijn niet altijd gemakkelijke
omstandigheden. Een periode waarin je met minder personeelsleden meer moet verwezenlijken,
vraagt een efficiënte en doordachte aanpak. Dank
hiervoor aan alle personeelsleden.
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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.

GEBOORTES

HUWELIJKEN

Deze gezinnen mochten een kindje verwelkomen:
Ruben Claes &
Jenny Broekx

BURGERZAKEN

Erwin Vanderborght &
Brenda Goovaerts
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Arthur

4/07/2015

Joey

5/07/2015

Bert Gybels & Sara Galmart

22/08/2015

Jannik Van Assche & Jill Vandenbrembt

29/08/2015

Kevin Dardenne & Sophie Nolens

29/08/2015

Pieter Van Overbeke & Sarah Van Oost

29/08/2015

Tom Vandamme &
Anne Hermans

Lauren

8/07/2015

Marilène Huybrechts & Kelly Zwings

04/09/2015

Jan Van Gompel &
Charis Clement

Sanne

12/07/2015

Wim Berghmans &
Heidi Van Steenweghen

05/09/2015

Ilyass Azzarradi &
Rachida Chilah

Ilyssa

19/07/2015

Antonio Perez Garcia &
Daniëlle Van Den Steen

05/09/2015

Jean-Luc Peeters &
Shana Van Looy

Ayden

22/07/2015

Stéphane Fransen & Sofie Wijnants

12/09/2015

Roel Vleeracker &
Vreni Gellaerts

Victor

22/07/2015

Glenn Goovaerts & Vanessa Verhoeven

19/09/2015

Steve De Keyzer & Lindsey Habets

25/09/2015

Bart Cappuyns &
Liesbet Aerts

Kamiel

25/07/2015

Koen De Haese & Anke Vanhorenbeeck

03/10/2015

Mia

26/07/2015

Jimmy Vandermosten &
Wijnanda van den Berg

17/10/2015

Patrick Verraes &
Rhea Burlas Doguiles

Kristof

1/08/2015

HUWELIJKSJUBILARISSEN

Roel Franckx &
Tine Bosmans

Vincent

2/08/2015

Lieuwe Zijlstra &
Daphne de Visser

Lisanne

4/08/2015

Salvatore Micciche &
Anastasia Tsakiridou

Melina

5/08/2015

Sophie Jonet

Mathis

12/08/2015

Vladimir Lincautan &
Angelika Kobyakova

Maxim

22/08/2015

Danny Seeuws &
Lenny Lefever

Femke

23/08/2015

Roeland Coose &
Leen Van Den Storm

Nel

25/08/2015

Yannick Dumontier &
Romina Cervesato

Roos

Christophe Buseyne
Selemani &
Candy Matata Mambeng

(augustus – september - oktober)

Gouden
René De Witte & Jacqueline Goossens
Lucien Gillyns & Jenny Schepers
Robert Pardon & Mariette Vander Elst
Jean Goutvrind & Marie Vermeylen
Frans Dekleermaeker & Maria Claes
Andreas Laes & Jacqueline Van Win
Jean-Baptiste Dewulf & Jacqueline Vandeslycke
Paul Fournier & Rosa Peeters
Gaston Van Meir & Godelieve Poeck

25/08/2015

Karel Imbrechts & Agnes Van der Mosen

BURGERZAKEN

Gustaaf Imbrechts & Dorothea Vangoetsenhoven

OVERLIJDENS
Roger Peeters

14/08/2015

Marijke Wuyts

25/08/2015

Helena de Brouwer

31/08/2015

Briljanten

Maria Van Nieuwenhove

01/09/2015

Augustinus Imbrechts & Seraphina Verbelen

Jozef Vanden Schrieck

05/09/2015

Jean Vanden Eede

07/09/2015

ONTVANGST GOUDEN
HUWELIJKSJUBILARISSEN

Sammy Venken

08/09/2015

Jeanne Heremans

12/09/2015

Wij wensen alle huwelijksjubilarissen langs deze weg
van harte proficiat en hopen dat zij nog talrijke jaren in
goede gezondheid omringd door familie en vrienden
samen mogen zijn.

Maria Beerten

19/09/2015

Christiaan De Wijngaert

20/09/2015

Maria Vangrunderbeeck

26/09/2015

Hilde Goossens

29/09/2015

Hilda Gielens

04/10/2015

Leon Verbist & Cecile Huybrechts
Louis Geens & Greta Nauwelaerts

BURGERZAKEN

Diamanten
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EEUWELINGE
CATHARINA VERHELPEN
Op 4 september 2015 vierde Catharina Verhelpen uit
Kampenhout haar 100e verjaardag. Zij nam 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.
Wij wensen Catharina
nog ettelijke jaren toe
in goede gezondheid
blijvend omring door
familie en vrienden.

Dienst Burgerzaken
burgerlijkestand@kampenhout.be
016/65 99 31

UIT DE GEMEENTERAAD

TONNAGEBEPERKING
OUDESTRAAT, HEYSTRAAT EN
VAARTSTRAAT
De Oudestraat vormt samen met de Heystraat de grens
met Boortmeerbeek en Haacht. Onze buurgemeenten
voerden in deze straten een zonale tonnagebeperking
in. Ook in Kampenhout geldt er vanaf nu een zonale tonnagebeperking:

GEMEENTE

• 7,5 ton in de Oudestraat vanaf de Haachtsesteenweg
richting Boortmeerbeek
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• 3,5 ton in de
Oudestraat
(Vingerstraat in
Haacht) vanaf
het kruispunt
met de Industriestraat, de
Heystraat en de
Vaartstraat

MOTIE IN VERBAND MET
DE ‘EUROPESE INSTANDHOUDINGSDOELSTELLINGEN
IN HET KADER VAN NATURA 2000’
De gemeenteraad van september 2015 keurde een
motie goed over de Europese Instandhoudingsdoelen (IHD) en de Programmatische Aanpak
Stikstof (PAS).
Aan de Vlaamse regering en het kabinet van de
bevoegde minister vragen we om een soepelere
houding aan te nemen bij het afbakenen van de
zoekzones voor meer natuur, waardoor de landbouwbedrijven meer rechtszekerheid kunnen
krijgen en een vergunningenstop wordt vermeden.
Kampenhout zal aan alle andere Vlaamse gemeenten vragen om deze motie te onderschrijven.

NIEUW LID VOOR DE VERKEERSCOMMISSIE
Onlangs werd er een lokale afdeling van de fietsersbond opgericht in Kampenhout . Om de fietsersbond
een forum binnen de gemeentelijke inspraakorganen te
bieden, besliste de gemeenteraad om de fietsersbond
toe te voegen aan de verkeerscommissie. De verkeerscommissie is de ideale plaats om op een constructieve
manier mee te denken over het fietsbeleid binnen de
gemeente.

SAMENAANKOOP
VIA HAVILAND
Het gemeentebestuur besloot om ook deze winter
strooizout aan te kopen via de intercommunale
Haviland. Door een samenaankoop met andere
gemeenten, is er een prijsvoordeel.
Een intercommunicale als Haviland staat ook veel
sterker, bijvoorbeeld in geval van schaarste bij
strenge winters. Continuïteit van levering is dan
heel belangrijk.

KENNISNEMING RAPPORT
THEMA-AUDIT GEMEENTELIJKE BELASTINGEN EN
RETRIBUTIES
In het voorjaar voerde Audit Vlaanderen bij de gemeente een thema-audit ‘Gemeentelijke belastingen en retributies’ uit. Er werd gefocust op de belasting op leegstand, de activeringsheffing, de
belasting op tweede verblijven en de verkoop van
huisvuilzakken. Het rapport is positief en werd ter
kennisneming voorgelegd aan de gemeenteraad
van september. U kan het rapport nalezen op de
gemeentelijke website.

Onderzoek tot milieueffectenrapportage van
de aanvraag tot planologisch attest voor PA
Volvo Truck Center in
Kampenhout
De dienst MER van het Departement Leefmilieu, Natuur &
Energie heeft beslist dat het
plan geen aanleiding geeft tot
aanzienlijke negatieve milieugevolgen en dat de opmaak van
een plan-MER niet nodig is.

KAMPIOENENVIERING 2016
Kandidaten met een bijzondere staat van verdienste worden binnenkort
weer gehuldigd. Kent u iemand (of bent u 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
de sportdienst Kampenhout, Zeypestraat 26, 1910 Kampenhout of sport@
kampenhout.be.
Alle voorwaarden
waaraan de kandidaten moeten voldoen
staan omschreven in
het reglement dat u
kan terugvinden op
de gemeentelijke
website sport kampioenenviering.
SPORT

De beslissing van de dienst
MER kunt u raadplegen op
www.mervlaanderen.be (dossierdatabank, dossiernummer
SCRPL15134), www.kampenhout.be en op het gemeentehuis (dienst stedenbouw en
RO).

SPORT

JAARBOEK CAMPENHOLT 2015

C a m p e n h o l t
|
jaarboek

2015

Te koop vanaf 5 december 2015 in verschillende verkooppunten (zie website).

Campenholt

JAARBOEK
2015

Meer info :
www.kampenhout.be/heemkring.
Heemkring@kampenhout.be – 016/65 99 39

CULTUUR
AAN ALLE KUNSTENAARS
IN KAMPENHOUT
Bent u creatief op vlak van schilderen, fotografie,
beeldhouwen, pottenbakken, juwelen maken of
noem maar op? Wilt u graag uw eigen werk in uw
eigen streek tentoonstellen? Dan bent u de
persoon die we zoeken!
Van 29 april tot 1 mei 2016 organiseert de
cultuurraad i.s.m. het gemeentebestuur de ‘7
Kampenhoutse kunstenaars’.
We doen graag beroep op verborgen Kampenhouts
talent zodat ook deze editie een groot succes
wordt.
Heeft u interesse? Laat ons uw naam en discipline
zo snel mogelijk weten. Inschrijven kan tot
15 februari 2016 (er is plaats voor 7 kunstenaars).
Dienst Cultuur - 7 KK
Gemeentehuisstraat 16 - 1910 Kampenhout
cultuur@kampenhout.be - 016/65 99 72

CULTUUR

Met de feestdagen in het vooruitzicht raadt heemkring Campenholt u een fijn cadeau aan: het nieuwe jaarboek van Campenholt. Voor de vijfde keer
op een rij zorgden de leden van Campenholt voor
een boek vol met interessante schrijfsels over
Kampenhout. Ook nu zijn de onderwerpen zeer
divers: Heksen in Kampenhout, Hubert Boone 7de ereburger van Kampenhout, Over de pastorieën van Kampenhout, De ijskelder van
Wilder, en veel meer
….
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ACTIVITEITENKALENDER

Publiciteitskaravaan van de Kampenhoutse handelaars door de
zon 29/11
gemeente met in de laatste wagen Sinterklaas en zijn Zwarte
van 13u tot 17u
Pieten. Aankomst is voorzien om 17 uur aan het Park Van Relst.
zat 05/12 om 20 u
zat 05/12 om 18 u

din 8/12 om 19 u

don 10/12
van 08u35 tot 10u30
zat12/12
vanaf 17u30
zat 12/12 om 10 u en
zon 13/12 om 15 u
woe 16/12
tussen 9u en 11u

Verrassende theatraal-muzikale kennismaking, 120 jaar na
zijn geboorte, met leven en werk van deze ‘woordavonturier’.

Door K.F. Relst

Kaas- en vleesbuffet georganiseerd door WTC-KWB-vrienden
Kampenhout.
(inschrijven kan tot 29 november via 016/65 60 18)

Met gastspreker Bruno Desschans (UZ Leuven,
transplantatiecoördinator). Nadien mogelijkheid tot registratie
als orgaandonor. Georganiseerd door de welzijnsraad i.s.m.
het gemeentebestuur van Kampenhout.

Open klasmoment. Meer info: http://tokkerzeeltje.kampenhout.be

Echte Vlaamse boerenkost: kom lekkere prei- of wortelstoemp
eten met een heerlijke worst of een stuk spek. Georganiseerd
door de OCMW-Raadsleden van Kampenhout.

Jaarlijkse eindejaarsmarathon en -jogging in december.
Info en inschrijven: www.kampenhout.be/sport

Openklasdag van ons instapklasje voor nieuwe peuters en
hun ouders. Even rustig kennismaken met de klas en de juf
is dan mogelijk.

Kersthappening in school De Toverberg en kijkuurtje
in de instapklas om 9 uur

Volksbal De Vlier

In het spoor van
Paul Van Ostaijen

Sinterklaasstoet

Sinterklaasconcert

Eetdag WTC

Infoavond
orgaandonatie

Opendeur
't Okkerzeeltje

Stoempdag

Eindejaarsjogging
en -marathon

Openklasdag
VGSK De Boomhut

Kersthappening &
kijkuurtje instapklas

vrij 18/12

don 26/11 om 20 u

GBS De Toverberg,
Torfbroeklaan 25

VGSK de boomhut,
Brouwerijstraat 2

Sporthal
Kampenhout,
Zeypestraat 26

Glazen zaal
(OCMW-gebouw)

't Okkerzeeltje
Vrije Kleuterschool,
Bogaertstraat 4

Glazen zaal
(OCMW-gebouw)

Zaal Pax,
Brouwerijstraat 6

Kerk van Relst

Kampenhout

Zaal Pax
Brouwerijstraat 6

Parochiezaal
Nederokkerzeel,
Bogaerdstraat 2

Jaarlijks volksbal met het orkest van De Vlier Gastorkest :
Het Brabants Volksorkest.

Toneel
The Rose Garden
zat 21/11 om 20 u

vrij 20/11 om 20u30,
Zaal PAX,
zat 21/11 om 20u30
Brouwerijstraat 6
en zon 22/11 om 15 u

Door toneelkring De Anjelier. Madame Rose, een kleine
zelfstandige die een lucratief bedrijfje uitbaat, komt
onverwacht te overlijden. Wat nu? Een komische triller, waarin
niets is zoals het lijkt en met onverwachte wendingen.

LOCATIE

TIJDSINFO

BESCHRIJVING

TITEL

www.uitinkampenhout.be

in Kampenhout
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PETANQUE KAMPENHOUT:
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

BREI- EN HAAKCAFÉ:
KVLV: elke 2de vrijdag van de maand van
19u30 tot 22u in Het Labo, Brouwerijstraat
23F. Vind je het ook prettiger om met anderen
samen te breien en/of te haken? Kom dan
naar het haak- en breicafé!

		

Volgende
activiteiten
worden wekelijks /
maandelijks
ingericht:

KAARTEN:
De Bergse Vrienden: elke 3de vrijdag van de
maand (juli en augustus niet), kaartavond in
de pastorij van Berg van 20u tot 22u30.
Vlaamse Federatie voor Soc. Gepensioneerden: Elke 1ste donderdag van de
maand in café Sint-Jozef te Relst vanaf 13u.30

BLOEMSCHIKKEN:
KVLV Kampenhout: elke 3de maandag van de
maand om 13u30 en 19u30 (uitgezonderd in
juni, juli en augustus) in zaal Pax
(Brouwerijstraat 6).
KVLV Relst: elke laatste dinsdag van de
maand om 13.30 en elke laatste woensdag van
de maand om 19.30. Info: 0486 95 38 78.

AEROBIC:
KVLV Relst: elke dinsdag van 20u tot 21u in de
turnzaal van de Parkschool (Aarschotsebaan
130).

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

WEKELIJKSE MARKT:
Dorpsplein, elke dinsdag van 14 tot 18 uur.

ACTIVITEITENKALENDER

vrij 29/01/16 om 20 u

Quiz in school De Toverberg voor ouders en sympathisanten.

Quiz De Toverberg

Meer info: www.bloedgeven.be

woensdag 27 januari 2016
woensdag 6 april 2016
woensdag 27 juli 2016
woensdag 2 november 2016

Kampenhout-Relst
OCMW Kampenhout, glazen zaal
Dorpsstraat 9, 1910 Kampenhout
Telkens van 18 uur tot 20u30

BLOEDINZAMELINGEN
RODE KRUIS

zat 9/1 20u30

Ten voordele van JH Tonzent en Scouts Buken.

KLEURENATELJEE:
Elke dinsdagnamiddag voor volwassenen in
lokalen jeugddienst (Relst). Gratis deelname
voor inwoners van Kampenhout, wel vooraf
contact opnemen met Benni Peeters.
(ben_peeters@hotmail.com - 0476/53 10 33)

“Jonger dan je denkt”: elke dinsdag van 13u30
tot 18u in het Park van Relst.
Bridge: elke maandag om 13u30 en donderdag
om 19u30 in Bistro 500 (Haachtsesteenweg
526), ook beginners welkom.

UiT IN KAMPENHOUT

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
woensdag 6 januari 2016 in!

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

seingevers!
handen, vooral mpenhout.be
de
en
lp
he
g
We zoeken no
nmarathon@ka
s via jogginge
Contacteer on

GBS De Toverberg,
Torfbroeklaan 25

Sporthal
Kampenhout
(Zeypestraat 26)

Bal van de
burgemeester

Gemeenteplein
Kampenhout

Gezellige kerstmarkt in samenwerking met de vaste
marktkramers en enkele lokale verenigingen.

Kerstmarkt

din 22/12
14u tot 20 u

Fijne dansnamiddag voor senioren! Gratis toegang.

Salons Deli-Dish
(Den Ast)

maa 21/12
van 14 u tot 18 u

Dansnamiddag
senioren
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CULTUUR

VRIJWILLIGER BIJ ONZE GEMEENTE?
Het gemeentebestuur werkt regelmatig samen met vrijwilligers om de dienstverlening te ondersteunen.
In het Witloofmuseum en de bibliotheek bijvoorbeeld. Hebt u zin om vrijwilligerswerk te doen of wilt u eerst
wat meer informatie, contacteer ons dan geheel vrijblijvend: cultuur @kampenhout.be of 016/65 99 72.

1STE DORPSDICHTER VAN KAMPENHOUT

CULTUUR

Helene De Man uit Berg mag zich de eerste
dorpsdichter van Kampenhout noemen! Van
de vier kandidaten bleek zij diegene die met
haar gedichten de jury het meest kon bekoren.
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Helene is van opleiding tolk en woont met haar
man in Berg. Haar poëzie streeft naar vrede,
begrip en verdraagzaamheid tussen de mensen. Naar haar aanvoelen zijn we in Kampenhout op de goede weg: het is rustig en aangenaam wonen in de Witloofstreek.
Tijdens de verwendag op 10 oktober in de bib,
maakten we Helene bekend bij onze bevolking. Ze nam van de burgemeester en schepen van cultuur de oorkonde ‘1ste dorpsdichter van Kampenhout 2015-2017’ in ontvangst,
samen met een leuk boekenpakket. Ze mocht
voor het eerst publiekelijk een eigen gedicht
voordragen.
Meer lezen? www.kampenhout.be/cultuur
Meer info :
www.kampenhout.be/cultuur
cultuur@kampenhout.be – 016/65 99 39

‘Een boek een wereld op zichzelf‘
door Helene De Man:
‘s Avonds als het zeegeruis ver en zachter lijkt
En als oranjekleurige gewaden van neerdalende wolken
De zon nog even laten doorschijnen
Zover de blik nu reikt wens je toch vaak wat rust en genegenheid
Graag draai je de rug toe naar opgewonden onrustig lawaai en
geraas van de dag
Die ononderbroken gejaagdheid en heftig gedoe
De zware last van veeleisende taken
Verontrustende omstandigheden die je prikkelbaar maken
Dan ben je plots vrij en is het je mogelijk
Een andere wereld te betreden
Zet de tv niet aan
En raak het tactiele scherm van je smartphone niet aan
Hier zijn er boeken die discreet naar je wenken
Boeken … vredelievend en geruisloos … zwijgzaam
Die je met open armen en bladen verwelkomen
In de stilte staat dan een raam op een kier
Langzaam ontdek je een ander onbekend decor
Van verleden en toekomst van kennis en droom
Binnen het bereik zijn boeken voor jou zoals ontelbare planeten
Waar eenieder elk wat wils kan vinden

BELEID
OP WEG NAAR 2018
Onze beleidsploeg werkt hard. We voeren ons meerjarenplan uit met blijvende
aandacht voor u. Ook de medewerkers van de gemeentelijke diensten werken
hard. Het vergt inspanningen en een eﬃciënte aanpak om met minder personeel
hetzelfde of zelfs meer werk te verrichten.
Het doel is eenvoudig. We gaan voor een efficiënte
gemeentelijke werking ten dienste van onze bevolking. Onze dienstverlening moet optimaal verlopen. We geven toe dat er nog werk aan de winkel
is, maar dag in dag uit streven we naar verbetering.

Onze verenigingen verdienen de nodige aandacht.
Een sociaal en warm netwerk van verenigingen
zorgt ervoor dat onze Kampenhoutse leefgemeenschap ademt en leeft. Ons knap en landelijk
Kampenhout staat er.

We willen ervoor zorgen dat de komende generaties over voldoende middelen beschikken om een
warm en landelijk beleid te kunnen blijven voeren
of dat zelfs te versterken.

Ik ben fier burgemeester te mogen zijn van deze
prachtige gemeente. Het is keihard werken,
dag in dag uit, maar het is het waard.

Elke dag leveren we daarvoor de nodige inspanningen en proberen we het goede voorbeeld te
geven. Het is een afwisseling tussen aangename
en minder aangename beslissingen nemen. Durven beslissen. Een beleid voeren voor iedereen,
waarbij leeftijd en kleur geen belang hebben. Of
integendeel: waar wel degelijk een gediversifieerd
beleid wordt gevoerd naar jeugd, senioren, enz.

Het engagement en het positieve dat je
creëert is dankbaar.

uitneembare
bijlage

In de gemeenteberichten van december 2013 introduceerden we in grote lijnen
het beleid dat we voor ogen hadden. Intussen zijn we halverwege deze bestuursperiode en willen we u, onze inwoner, informeren over de huidige stand van zaken
van die beleidsvisie.

1. Financieel gezond
Kampenhout is een landelijke gemeente met de
laagste bevolkingsdichtheid in de omgeving en
een zeer groot wegennet. Dat brengt hoge onderhoudskosten met zich mee.
1. Financieel gezond
2. Kwaliteitsvol tot uw dienst
3. Goed om er samen te wonen
4. Een OCMW op mensenmaat
5. Gemeentelijke gebouwen
zorgvuldig beheren

Beleidsevaluatie
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6. Een ruimtelijk beleid
met oog voor later
7. Wonen en leven met respect
voor natuur en milieu
8. Aangenaam en veilig leven
en wonen

Samen met de medewerkers van onze gemeentelijke diensten en onze OCMW-diensten deed
het beleid de nodige inspanningen om zuiniger te
werken. We snoeiden in de uitgaven en hervormden de belastingen.
Bij de uitgaven daalden de personeelskosten door
de natuurlijke vermindering van het personeel. In
2014 daalden de personeelskosten voor het eerst
in 7 jaar: van 69,63 personeelsleden in 2012 tot
67,90 personeelsleden in 2013 tot 64,33 personeelsleden in 2014.
Sommige taken, zoals poetshulp, groenonderhoud
of het opstellen van het klimaatactieplan, werden
aan externen toegewezen. Het resultaat is een efficiëntere werking en de maatregel zorgt voor een
vermindering van onze pensioenuitgaven.
De zachte winter zorgde voor lagere energiekosten
en minder kosten voor sneeuw- en ijzelbestrijding.
Daarnaast spanden onze diensten zich ernstig in
om te besparen op werkingsmiddelen. De werkingskosten van de eigen diensten daalden zowel
in 2013 als in 2014.
De bijdragen aan politie en brandweer blijven
een grote uitgavenpost. De hervorming van de
brandweerzone en de meeruitgaven blijven bij alle
gemeenten zorgen voor de nodige discussies.
Bovendien kregen alle gemeenten de afrekening
van de brandweer van 2007 tot 2011 en dat maakte het verhaal minder positief. In tegenstelling tot
andere gemeenten namen wij daarvoor de nodige
financiering op in ons meerjarenplan. Zo konden
we onaangename verrassingen voorkomen.

Bij elke investering wordt uitgebreid afgewogen of
de keuze, die bij de opmaak van het budget en het
meerjarenplan gemaakt is, nog steeds de beste
optie is. Zo beslisten we uiteindelijk om het gebouw van PBE niet aan te kopen.
De gemeenteraad stelde op 18 juni 2015 de jaarrekening van 2014 vast. U kan dit document, met de
nodige toelichting, nalezen op
http://www.kampenhout.be/bestuur. In het verslag
rapporteren we ook uitgebreid over de subsidies
die het bestuur kreeg voor investeringen.

Het blijft het streefdoel van onze gemeentelijke
administratie om u als burger een klantgerichte en
kwaliteitsvolle dienstverlening te bieden.
Het departement grondgebiedzaken – de vroegere technische dienst met milieu, openbare werken,
woonloket en stedenbouw – nam op 15 december
2014 zijn intrek in de vroegere college- en raadzaal
achter het gemeentehuis. De administratieve diensten zitten nu dichter bij elkaar en ze zijn zo ook
beter bereikbaar voor de inwoners. Meer daarover
bij punt 5: Gemeentelijke gebouwen zorgvuldig
beheren.
We investeren verder in degelijke ICT-infrastructuur. Er is nu draadloos internet in de gemeentelijke
gebouwen en een aantal softwarepakketten werd
vernieuwd.
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Er worden geen nieuwe leningen opgenomen
en de bestaande leningen worden afgelost. Zo
bouwen we tijdens deze legislatuur de schuld
verder af van 19.955.190 euro op 31/12/2012 tot
12.657.322 euro op 31/12/2018. Momenteel is onze
schuld gedaald tot 16.670.951 euro. We halen meer
dan 45% van de vooropgestelde afbouw van de
leningslasten.

2. Kwaliteitsvol tot uw dienst

Beleidsevaluatie

Het financiële resultaat van 2014 is positief. Dat
geeft de gemeente financiële ademruimte. Het is
niet de bedoeling om het overschot uit te geven.
We bewaren dat overschot als buffer voor de toekomst en voeren het meerjarenplan verder uit zoals
voorzien.

Bij de dienst bevolking bijvoorbeeld kochten we
een ‘biometrisch pack’ aan, waarmee we vingerafdrukken kunnen registreren. Dat was nodig om te
kunnen voldoen aan de huidige Europese regelgeving, die bepaalt dat sommige documenten voortaan biometrische gegevens moeten bevatten.
Een doelstelling van onze meerjarenplanning is de
evaluatie en modernisering van onze externe communicatie. Daarom lieten we in mei 2014 een audit
uitvoeren van onze externe communicatiekanalen.
Die doorlichting resulteerde in een nieuwe huisstijl
met onder andere een beeldmerk, bestaande uit
4 vakken die verwijzen naar de 4 deelgemeenten
(Kampenhout, Buken, Berg en Nederokkerzeel).
Tegelijk kun je er ook een driehoek in herkennen,
de geografische driehoek Brussel-Leuven-Mechelen met de K van Kampenhout in het centrum. De
slogan ‘knap landelijk’ maakt het plaatje compleet.

Beleidsevaluatie
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Een grote vernieuwing is de GIS-software. GIS
staat voor Geografisch Informatie Systeem. Alles
wat we kunnen aanduiden op het aardoppervlak,
kan deel uitmaken van dat systeem: waterlopen,
percelen, gebouwen, wegen, verkeersborden en
leidingen.
Voor het GIS werken we samen met Infrax. Zij
zorgen voor de toelevering van alle juiste gegevens die nodig zijn voor een goede gemeentelijke
dienstverlening: van de volledige identiteit van
een omgeving tot de ligging van alle nutsleidingen. Samen met de gemeentelijke GIS-coördinator
houdt Infrax al die gegevens bij, vernieuwt ze of
houdt ze up-to-date, zodat wij ze optimaal kunnen
gebruiken. ‘Kampenhout digitaal’ wordt verder
uitgewerkt.
GIS is erg belangrijk voor een lokaal bestuur en
zal in de toekomst alleen maar aan belang winnen
door nieuwe uitdagingen, zoals bijvoorbeeld digitale bouwaanvragen.

Die huisstijl zullen we gebruiken bij alle externe
communicatie van de gemeente. Zo komt er professionalisering, eenheid en herkenbaarheid in de
gemeentelijke communicatie. Het wapenschild blijft
behouden en zal nog worden gebruikt op alle officiële documenten. Nu de huisstijlgids klaar is, beginnen we met de bouw van een nieuwe website.

3. Goed om er samen te wonen
De Cultuurberg

De culturele verenigingen die gebruikmaken van
de pastorie van Berg, vinden ook een nieuw onderdak in lokaal ‘Beethoven’.
Kortom, de oude kleuterschool bleek een locatie
die, met de nodige investeringen, op een duurzame manier het muziek- en cultuurgebeuren in Kampenhout kan huisvesten. En zo is ‘De Cultuurberg’
ontstaan. Meer daarover bij punt 5: Gemeentelijke
gebouwen zorgvuldig beheren.
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We gingen op zoek naar een nieuwe locatie en
die vonden we in de voormalige kleuterschool van
Berg: een gebouw met grote lokalen voor notenleer, samenzang en concertjes en kleinere lokalen
voor individuele of gegroepeerde instrumentenleer.

Nog leuk nieuws voor de muziekschool:
om pedagogische redenen besliste het
bestuur om een tweedehandsvleugelpiano aan te kopen.
De aankoop is een interessante aanwinst
voor onze cursisten en meteen
besparen we op lange termijn op de hoge
huurkosten voor zo’n instrument!

Beleidsevaluatie

Vroeger bevond de muziekschool zich in het oude
gemeentehuis van Berg. Tijdens een doorlichting
in de school stelde de toezichthoudende overheid
het bestuur voor de keuze: zwaar investeren in de
vorige locatie, het oude gemeentehuis, of investeren in een andere plaats met meer mogelijkheden.

Miss Witloof
Meer dan 30 jaar na de vorige verkiezing organiseerde de gemeente Kampenhout in september
2014, in samenwerking met de lokale Landelijke
Gildes en OTB, een Miss Witloofverkiezing. Zes
kandidates, geboren en getogen in Kampenhout,
streden om de titel. Na drie rondes en onder het
voorzitterschap van de ‘Schoonste Boerin 20132014’ besliste de jury dat Glenda Kempenaerts het
kroontje verdiende.

Minister-president ereghesel van het witloof

Beleidsevaluatie
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Vlaams minister-president Geert Bourgeois
(N-VA) mag zich sinds september Ereghesel van
‘De Hertogelijke Commanderie & Eregilde van de
Ghesellen van het Witloof’ noemen. Onze gemeente is de bakermat van het witloof en daar mogen
we als gemeente best fier op zijn. De minister-president vond het een hele eer om ambassadeur te
mogen zijn van het witloof en beloofde om zich te
blijven inzetten voor de Vlaamse streekproducten.

De burgemeesters Filip Thienpont en Kris Leaerts

In de streek in en rond ‘Campenhout’ werd hevig
gevochten tijdens de Eerste Wereldoorlog.
181 inwoners ontvluchtten dat geweld en kwamen
per trein aan in Merelbeke op 30 augustus 1914. De
Kampenhoutenaren werden daar heel snel verder
geholpen en gevoed, gekleed en gehuisvest. Nu,
100 jaar later, heeft Kampenhout erkenning gegeven aan die barmhartigheid en zich erkentelijk
getoond ten overstaan van Merelbeke.

In 2015 vond een grondige renovatie plaats van
vijf kapellen met financiële ondersteuning van het
agentschap Onroerend Erfgoed. De kapel aan de
Wildersedreef, de kapel van O.-L.-Vrouw van 7
Weëen (List) en de kapel van Sint-Servaes (Berg)
waren eerst aan de beurt. Daarna namen we de
kapel van O.-L.-Vrouw van Bijstand (Laar) en het
muurkapelletje aan de Humelgemseweg onder
handen.

Op zondag 9 november 2014 was een delegatie uit
Merelbeke aanwezig tijdens de herdenkingsviering
in de kerk van Buken. Die bijzondere viering en
aansluitende receptie kwamen er in samenwerking
met basisschool Bukadie, K.F. De Eendracht Kampenhout, scouts Buken, KVLV en Landelijke Gilde
Buken.
Ook het erediploma ‘Stad of gemeente slachtoffer
van oorlogsfeiten
1914-1918’ werd
onthuld en kreeg
een permanente
plaats in de kerk
ter nagedachtenis
van het leed dat
Buken in augustus 1914 overkomen is.
De Merelbeekse
delegatie bracht
ook een bezoek
aan het Witloofmuseum voor de
tentoonstelling ‘Wereldoorlog I in Kampenhout’.
Daar werd de oorkonde, die de broederband
tussen beide gemeenten symboliseert, plechtig
ondertekend door de burgemeesters van beide
gemeenten.

7
Bestuursperiode 2013 > 2018

Kapellen

Beleidsevaluatie

Uitwisseling met Merelbeke

4. Een OCMW op mensenmaat
Tijdens deze bestuursperiode hechten we veel
belang aan de renovatie en de uitbreiding van
het woonzorgcentrum. Vorig jaar ging de officiële
procedure voor dat project van start. Momenteel
bevinden we ons in de fase waarbij verschillende
architecten hun kandidatuur stellen om het woonzorgcentrum Molenstee te vernieuwen en nieuwe
woongelegenheden te creëren.

Beleidsevaluatie
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We investeren niet enkel in residentiële ouderenzorg, maar ook in laagdrempelige initiatieven. U
hebt vast al gehoord van ons wekelijks sociaal
restaurant ‘Pure Goesting’: een ontmoetingsplaats
waar we het sociale weefsel van ons dorp levendig
houden. Ook de dorpsrestaurants vonden een onderkomen bij het OCMW (glazen zaal) en het ‘praatcafé dementie’ opende zijn deuren in de cafetaria
van het woonzorgcentrum. Het is de wens van elke
oudere om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te wonen. Daarom is er sinds 2013 dagverzorging NOAH
in de seniorenflats van Zuurhage. NOAH staat voor
Nabijheid, Opvang, Aandacht en Huiselijkheid en
loopt in samenwerking met Familiehulp.
Gemeente en OCMW streven ook naar een betere
onderlinge afstemming. In 2014 ontstond de stuurgroep ‘gokart’: Gemeente en OCMW Kampenhout
rijden de toekomst tegemoet. De managementteams van de besturen werkten aan een visietekst
en verschillende werkgroepen kwamen samen. Vanuit verschillende invalshoeken gaan we na hoe we
onze dienstverlening in de toekomst kwalitatiever,
efficiënter en klantgerichter kunnen organiseren.

5. Gemeentelijke gebouwen
zorgvuldig beheren
Elke investering in patrimonium vraagt om een
doordachte beslissing. Bij het begin van deze bestuursperiode kregen we te maken met dilemma’s
over de huisvesting van de muziekschool en van
enkele gemeentelijke diensten.
Zoals eerder vermeld, voldeed de voormalige
muziekschool niet meer aan de pedagogische
vereisten. Snel werd duidelijk dat de voormalige
kleuterschool van Berg een prima locatie zou vormen voor de muziekschool. Op 1 september 2014
verhuisden de kleuters van Bergstraat 15 naar de
nieuwe kleuterschool en dus konden we de oude
kleuterschool verbouwen. Het plan: een frisse
infrastructuur met zeven ruime lokalen en een
lerarenhoekje voor zowel de muziekschool als voor
gebruik door culturele verenigingen. Vernieuwd
sanitair en schilderwerken zorgen voor een prettig
geheel. Het gebouw werd alvast omgedoopt tot
‘De Cultuurberg’.
Er moest ook worden nagedacht over de mogelijke aankoop van het voormalige Infrax-gebouw in
de Frederik Wouterslaan. Infrax (PBE) verhuurde
die kantoorruimten al jaren aan de gemeente. Ons
departement grondgebiedzaken was er gehuisvest. Door hervormingen moest Infrax het gebouw
verkopen en aanvankelijk was er in het meerjarenplan in een budget voorzien om het gebouw aan
te kopen. Toch besliste het bestuur in 2014 om af
te zien van de aankoop en het departement onder
te brengen in de bestaande gemeentelijke gebouwen. Niet alleen was de toegankelijkheid in het
voormalige Infrax-gebouw niet optimaal, maar ook
vond het gemeentebestuur het niet raadzaam om
in tijden van besparingen een extra gebouw aan
te kopen dat toch al een zekere ouderdom had.
We vonden een goed alternatief in de college- en
raadzaal achter het gemeentehuis.

Ook in andere projecten boekten we vooruitgang.
We kunnen trots zijn op de uitbreiding van de
lagere school in Berg met de nieuwe kleuterschool.
Hoewel we in nieuwsberichten vaak horen over
beperkte investeringsbudgetten voor nieuwe scholen, slaagde het gemeentebestuur van Kampenhout erin om de nodige subsidies te krijgen.

Behalve de schoolkinderen kunnen ook de sportievelingen onder ons zich verheugen over vernieuwde infrastructuur. U hebt vast al opgemerkt
dat de sporthal in de Zeypestraat in een nieuw
kleedje wordt gestoken, meer bepaald in een
warm kleedje. Dat was dringend nodig. De onderhoudskosten van het gebouw liepen torenhoog op.
Infrax/Esco, onze partner op het vlak van duurzaam
energiegebruik, begeleidt de renovatie. We isoleren de sporthal, maar vervangen ook alle ramen
door ramen met superisolerend glas. Er komt een
zuinige verwarmingsinstallatie, inclusief ventilatie
met warmterecuperatie. Tot slot wordt ook het
sanitair, de kleedkamerindeling, de elektriciteit en
de brandveiligheid geoptimaliseerd. De cafetaria
wordt volledig gerenoveerd. Voor de uitbating sloten we een nieuwe concessieovereenkomst.
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Het pastorieplan werd goedgekeurd en de drie
pastorieën werden gedesaffecteerd. De pastorie
van Kampenhout zal gerestaureerd worden, in de
pastorie van Relst bevinden zich de lokalen van
speelpleinwerking ’t Grobbeltje en het kunstenatelier. De pastorie van Berg zullen we verkopen.

De kinderen van de gemeenteschool kunnen nu in
een moderne, duurzame en praktische omgeving
lessen volgen.

Beleidsevaluatie

De zalen kregen een opknapbeurt en sindsdien
bevinden de administratieve diensten zich dichter
bij elkaar én zijn zij gemakkelijker bereikbaar.
De gemeenteraad vindt nu plaats in de Glazen zaal
en de huwelijken vinden plaats in de trouwzaal van
Villa Lucie.

Een lift zorgt ervoor dat de cafetaria voortaan voor
iedereen bereikbaar is. Op termijn verdienen we
al die investeringen terug doordat we nu kunnen
besparen op energie- en onderhoudskosten.
Het gemeentebestuur nam nieuwe initiatieven om
het dossier van de renovatie van de grote en kleine pastorie in het centrum van Kampenhout nieuw
leven in te blazen. Hoewel we daar als gemeentebestuur fel op hebben aangedrongen, is het
toch lang wachten op de broodnodige subsidies
om de pastorie in haar vroegere glorie te kunnen
herstellen. Zonder de toekenning van de subsidies
kunnen we niet starten. Sinds 2013 ligt dat dossier
op het kabinet ter ondertekening. De hoop blijft om
binnen deze legislatuur met de werken te kunnen
beginnen. Wij blijven aandringen.

Beleidsevaluatie
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U ziet het: uw gemeentebestuur heeft niet stilgezeten en nam weloverwogen beslissingen over het
patrimonium met oog voor duurzaamheid, efficiëntie
en vooral rekening houdend met de financiële mogelijkheden, zoals het een goede huisvader past.

6. Een ruimtelijk beleid
met oog voor later
Binnen een gemeente evolueren ruimtelijke structuren mee met de noden van de inwoners. Elke
generatie heeft andere behoeften. We zoeken een
evenwicht tussen uitdagingen en antwoorden die
we kunnen geven via het ruimtelijk beleid. Bescherming van open ruimten, het bewaren van het
landelijk karakter en betaalbaar wonen zijn maar
enkele voorbeelden. Het uitgangspunt is altijd dat
de gemeente in de noden van de huidige generatie moet voorzien zonder de volgende generaties
uit het oog te verliezen. Daarbij moeten we de
gemeente leefbaar houden voor iedereen.

Het huidig gemeentelijk ruimtelijk structuurplan
ontstond aan het einde van de jaren ’90. Het gemeentebestuur plant een herziening van dat structuurplan. De maatschappelijke noden veranderen
en dus moet de planning logischerwijs volgen. De
afdeling ruimtelijke ordening is intussen begonnen
met een eerste ontwerp.
Knelpunten, bedreigingen, kansen en sterktes van
de gemeente worden in kaart gebracht. Tijdens dat
proces betrekken we adviesraden en alle andere
actoren die relevant zijn. Het structuurplan wordt
niet ‘opgelegd’, maar komt tot stand via een proces
van participatie. Grote plannen kosten handenvol
geld. Gelukkig kunnen we steunen op de expertise
van ons personeel om een eerste aanzet te geven.
Wat we zelf kunnen, moeten we niet uitbesteden. U
hoort zeker en vast nog over het nieuwe ruimtelijk
beleid.

7. Wonen en leven met respect
voor natuur en milieu
Kampenhout heeft een uniek natuurgebied binnen
Europa: het Torfbroek. Dat natuurgebied is een
schakel in het Europese ‘Natura 2000-netwerk’
en wordt door Natuurpunt beheerd. Het is een
sterke troef voor het groen wonen in Kampenhout.
Iedereen die eens een fietstochtje of een wandeling maakt in onze gemeente, weet dat er prachtige
plekjes natuur en open ruimte zijn. De vele fiets- en
wandelroutes die de gemeente heeft, tonen aan
dat Kampenhout terecht trots mag zijn.
Landbouw en natuurbeheer dragen bij tot een aangenaam woonklimaat. We zijn ons daarvan bewust
en we dragen die samenwerking hoog in het vaandel. Zo blijft er in Kampenhout plaats voor de natuur,
maar ook voor de traditie en de cultuur van de landbouw die de gemeente op de kaart heeft gezet.

Wat zou een landelijke gemeente zijn zonder aandacht voor de waterkwaliteit van onze grachten en
beken. De werken in de Zeypestraat, Langestraat,
Frijselstraat, Kampenhoutsebaan en Kampelaarstraat zullen eind dit jaar voltooid zijn. Aquafin
coördineert die werkzaamheden en de gemeente
is medefinancierder. Het afvalwater van alle huishoudens langs het traject wordt afgevoerd naar het
waterzuiveringsstation waardoor de kwaliteit van
het oppervlaktewater aanzienlijk verbetert. Wonen
en een gezonde waterkwaliteit in onze valleigebieden gaan hand in hand.

8. Aangenaam en veilig leven
en wonen

Ook de impact die ons leven heeft op het klimaat,
mogen we niet negeren. Het gemeentebestuur ondertekende in juni 2014 het Burgemeestersconvenant. Dat houdt in dat de gemeente zich engageert
om 20% minder CO2-uitstoot te produceren tegen
2020. Dat betekent onder meer een spaarzaam
gebruik van energie, aanwenden van alternatieve
energiebronnen en promoten van een duurzame
mobiliteit met minder vervuilende brandstoffen.

Het blijft een prioriteit om te zorgen voor een
aangename en gezonde leefomgeving voor de
inwoners van Kampenhout, maar ook daarbuiten.
We zetten alle mogelijke middelen in om te streven
naar een gezonde woonomgeving. Het bestuur
gaat niet akkoord met activiteiten op haar grondgebied die een negatieve invloed hebben op
het algemeen welzijn, rekening houdend met de
milieuwetgeving en de milieunormen.

Als gevolg van het Burgemeestersconvenant zijn
we ook druk bezig met de opmaak van een klimaatactieplan. Eind 2015 zullen we dat indienen bij
de Europese Commissie.

Ook dagdagelijkse activiteiten die invloed hebben op onze levenskwaliteit verdienen aandacht.
In het kader van duurzame mobiliteit promoten
we eenvoudige verplaatsingen met de fiets. Die
verplaatsingen moeten vooral ook veilig zijn. Tegen
het einde van dit jaar zullen er in Kampenhout extra
veilige en comfortabele fietspaden zijn in de Zeypestraat, Langestraat en Kampelaarstraat. Ook het
fietspad van de Kampenhoutsebaan zal verbeterd
zijn. Bovendien is men – na een slopende procedure – nu volop bezig met de realisatie van het
fietspad langs de Neerstraat. De bedoeling is dat
iedereen volgend jaar veilig van Berg naar Nederokkerzeel kan fietsen.

Weloverwogen gebruik van energie, aandacht voor
waterkwaliteit en het stimuleren en uitbouwen van
de positieve wisselwerking tussen natuurbeleid
en landbouw, zorgen ervoor dat het bestuur het
landelijke, groene karakter van Kampenhout kan
verzekeren voor de toekomst.

We vermelden hierbij ook trots onze
nominatie bij het initiatief ‘Fietsgemeente 2015’, waar Kampenhout
een mooie tweede plaats behaalde.

Bestuursperiode 2013 > 2018
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Beleidsevaluatie

Ook loopt de administratieve procedure voor de
aankoop van een nieuw speelbos in Relst. Weldra
begint Natuurpunt met de eerste aanplanting in het
kader van de actie ‘Bos voor iedereen’.

Percelen aan de Hutteweg

College van burgemeester en schepenen
Binnenkort nemen we de schoolomgevingen en Kampenhout-centrum onder de
loep. Er werd een studiebureau aangesteld
om te bekijken hoe we de toegangswegen
rond de scholen en het centrum verkeersveilig kunnen maken.
De kasseien in Kampenhout-centrum zijn
niet comfortabel voor zwakke weggebruikers. Ook daar zoekt het studiebureau
naar een aangepaste en comfortabele
oplossing.
Wordt vervolgd ...
De politieraad besliste om
ANPR-camera’s met automatische nummerplaatherkenning aan te schaffen
voor onze politiezone KASTZE,
Kampenhout-Steenokkerzeel-Zemst.
Een weloverwogen investering om, naast
de intensieve acties rond inbraakpreventie, een bijkomende middel te hebben om
overtreders en daders op te sporen.

Kris LEAERTS

Stefan IMBRECHTS

Burgemeester

Eerste schepen

burgemeester@kampenhout.be
0478/36.33.40

stefan.imbrechts@kampenhout.vera.be
0498/92.27.75

Bevoegdheden
Stedenbouw en ruimtelijke ordening
Brandweer // Politie // Bevolking
Burgerlijke stand // Veiligheid // Informatica
Personeel

Bevoegdheden
Openbare werken // Patrimonium
Werken in eigen beheer // Sport

Rudi VAN INGELGOM

Stefaan PEREMANS

Tweede schepen

Derde schepen

rudi.vaningelgom@kampenhout.vera.be
016/65.51.24 // 0475/83.17.67

stefaan.peremans@kampenhout.vera.be
0497/89.61.84

Bevoegdheden
Landbouw // Lokale economie // Toerisme
Cultuur/bibliotheek/muziekschool
Sociale huisvesting // Woonbeleid

Bevoegdheden
Begraafplaatsen // Kermissen en markten
Onderwijs // Jeugd-Buitenschoolse
kinderopvang // Informatie

Marleen VAN DE WIELE

Stefan VANDEVENNE

Vierde schepen

Vijfde schepen

marleen.vandewiele@kampenhout.vera.be
0475/95.10.57

stefan.vandevenne@kampenhout.vera.be
0496/47.64.05

Bevoegdheden
Trage wegen/mobiliteit // Integratie en
gelijke kansen // Financiën/kerkfabrieken
Ontwikkelingssamenwerking
Vlaams karakter

Bevoegdheden
Energie en milieu // Intercommunales
Dierenwelzijn // Rechtszaken

Greet WILLEMS

Dominique COUCKE

OCMW-voorzitter, schepen van rechtswege

Gemeentesecretaris

greet.willems@kampenhout.vera.be
0473/95.89.39

dominique.coucke@kampenhout.vera.be
0477/40 25 14

(1)

Bevoegdheden
OCMW-voorzitterschap
Senioren // Welzijn
(1)

t.e.m. 31.12.2015
vanaf 01.01.2016: Edith GRAUWELS

CULTUUR

MUSICOLOOG
HUBERT BOONE,
7DE EREBURGER
VAN KAMPENHOUT

stil ... Er rijpen weer plannen voor een nieuwe cd en bijhorend boek.
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Over Hubert Boone verschijnt een artikel in het nieuwe
jaarboek van Campenholt (te koop vanaf 5 december
2015). Zie ook: www.kampenhout.be/heemkring

TOERISME

In 2015 werd Hubert 75 jaar. Dit vierde hij met een uitgave van het boek ‘Hubert Boone, vijftig jaar actief in de
traditionele muziek’ en de cd ‘Musical Memories from
Eastern Europe’. De gelijknamige tentoonstelling in het
Witloofmuseum belichtte zijn carrière. Tijdens de feestelijke opening van deze tentoonstelling nam Hubert
Boone van de burgemeester zijn oorkonde ‘Ereburger
van Kampenhout’ in ontvangst. Oud-collega Wim Bosmans (MIM) was een van de sprekers en was vol lof over
de verdiensten van Hubert. En Hubert zelf, die zit niet

CULTUUR

Hubert Boone, de musicoloog
uit Nederokkerzeel, mag terugblikken op een rijke carrière van 50 jaar. Al die tijd wijdde
hij aan het opzoeken en ontsluiten van volkstradities,
zowel muziek als dans. Dit bracht hem soms in verre en
minder toegankelijke landen, zoals Belarus (Wit-Rusland), Oekraïne en zoveel meer. Echtgenote Maria
moest vele dagen het huishouden alleen op zich nemen,
terwijl Hubert met een van zijn orkesten de wereld verkende, bijvoorbeeld met het Brabants Volksorkest,
Limbrant of Polka Galop. Veel publicaties over bijna
vergeten instrumenten en Lp’s en cd’s met volksmuziek
(polka’s, mazurka’s, … ) volgden elkaar op.

Meer info :
www.kampenhout.be/bcm
bcm@kampenhout.be – 016/65 99 39

TOERISME
STRAFFE STREEK
Nu de feestdagen er aan komen, zijn we allemaal op zoek naar mooie
en originele geschenkjes.
Misschien kunt u inspiratie opdoen bij onze ‘Straffe Streek’? Gebak,
honing, jenever, kruiden, bier en nog veel meer, u vindt het allemaal op
www.straffestreek.be.

WONEN

OP ZOEK NAAR EEN GOEDKOPER ENERGIECONTRACT?
BESPAAR TOT 220 EURO PER JAAR OP UW ENERGIEFACTUUR!
Energiecontracten vergelijken is nog makkelijker via de
vernieuwde V-test® van de VREG (Vlaamse Regulator
van de Elektriciteits- en Gasmarkt). De V-test is gebruiksvriendelijker en biedt betere vergelijkingsmogelijkheden dan vroeger.

Vergelijken brengt geld op
U kunt nog altijd heel wat geld besparen. Een gezin kan
gemiddeld 220 euro per jaar besparen op z’n energiefactuur. Veranderen van leverancier of contract is
gratis en niet moeilijk.

• Telefonisch: bel op weekdagen tussen 9u en 17u het
gratis telefoonnummer 1700 en kies 3 Andere vragen
• Bij de woonconsulent in het gemeentehuis – Gemeentehuisstraat 16 in 1910 Kampenhout.
Maandag en dinsdagvoormiddag van 8u45 tot 12 uur
of dinsdagavond van 17 tot 19.45 uur.
Breng uw laatste jaarlijkse eindafrekening elektriciteit en aardgas mee.

WONEN

Wat heb je nodig om de V-test te doen?

MILIEU
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Uw laatste jaarlijkse eindafrekening elektriciteit en
aardgas.

Hoe komt u te weten wat voor u het beste energiecontract is?
• Via internet: ga naar www.vreg.be en klik op Prijzen
vergelijken (V-TEST) of ga naar www.vtest.be

MILIEU

NIEUWE OPHAALDAGEN
VOOR AFVAL IN 2016
Controleer de ophaalkalender, de website van Interza of download de
Recycle App voor uw smartphone.
Wie het afval uit gewoonte toch op de verkeerde dag buiten plaatst,
moet het in elk geval ‘s avonds opnieuw binnen nemen. Alleen zo kan
worden vermeden dat afval door de wind op de straat belandt en de
omgeving bevuilt.
Hartelijk dank voor uw hulp bij het proper houden van de gemeente!
Meer informatie: www.interza.be, info@interza.be of 02 721 07 31.

WONEN

SAMENAANKOOP DAK-EN
ZOLDERVLOERISOLATIE
Door het plaatsen van dakisolatie kan u tot 30% besparen op uw energiefactuur! Een woning zonder dakisolatie verliest immers veel warmte via het dak.
Bovendien moet elke huurwoning tegen 2020 verplicht dakisolatie hebben.
Zowel huurwoningen als woningen voor eigenaar-bewoners komen in aanmerking om deel te nemen aan deze samenaankoop.

In Kampenhout vindt er een gratis infomoment plaats op 25 februari 2016 in
de Glazen zaal van het OCMW om 19u30 (Dorpsstraat 9, 1910 Kampenhout).
Tijdens dit infomoment worden de geselecteerde aannemers, hun producten
en prijzen aan u voorgesteld. Achteraf kunt u vrijblijvend bij hen een offerte
opvragen. Verder krijgt u info van de woonconsulent over het aanvragen van
de premies, voordelige leningen, enzovoort. De deskundige van het steunpunt
Duurzaam Bouwen geeft meer uitleg over de technische aspecten en mogelijkheden voor uw dak (hellend dak met onderdak/zoldervloerisolatie/plat
dak).
Wilt u inschrijven voor het infomoment op 25 februari of wilt u graag op
de hoogte blijven van deze actie, geef ons een seintje via veerle.
vanhoedenaghe@3wplus.be of 02 467 11 52 of tijdens de zitdag van de woonconsulent in de gemeente.

Oproep aannemers
In het kader van deze actie schreven we alle aannemers in deze regio aan die
dak- en/of zoldervloerisolatie plaatsen met de vraag om een offerte in te dienen. Hierbij doen we nogmaals een oproep aan aannemers om zich kandidaat
te stellen voor deze samenaankoopactie. Meer informatie over de voorwaarden voor de aannemers en het formulier:

3Wplus vzw
Brusselsesteenweg 617 - 1731 Zellik
02/467 11 52 - veerle.vanhoedenaghe@3Wplus.be.
De prijsoffertes moeten uiterlijk op 06 januari 2016
bij 3Wplus ingediend worden.

Woonloket Kampenhout
Gemeentehuisstraat 16 - 1910 Kampenhout
T: 016 65 99 18 - woonloket@kampenhout.be
maandag: 8u.45-11u.45
dinsdag: 8u.45-11u.45 & 17u.00 – 19u.45

WONEN

3Wplus vzw organiseert een samenaankoop voor zoldervloer- en dakisolatie.
Samen proberen we de prijs zoveel mogelijk te drukken. Zowel voor hellende
daken als platte daken willen we oplossingen aanbieden. De samenaankoop
is bedoeld voor inwoners die de isolatie willen laten plaatsen door een aannemer.
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ONDERWIJS

TERUGBLIK
Kinderboerderij ‘t Ollemanshoekje

ONDERWIJS

De kleuters van de rode en groene klas genoten met volle teugen van
een dagje ravotten op de kinderboerderij.

Werelddierendag
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Naar aanleiding van de werelddierendag bezocht de vierde klas de
Kampenhoeve. Zij hielden ook nog een dierententoonstelling in hun klas.

Fanfare
De fanfare van Berg bracht een bezoek in onze school.
Het was voor onze kinderen alvast een supertoffe belevenis.

ONDERWIJS

VOORUITBLIK
• Vrijdag 18 december 2015
De Toverberg
Kersthappening
• Vrijdag 18 december 2015
en 5 februari
De Toverberg
Kijkuurtje in de instapklas om 9u
ONDERWIJS

• Vrijdag 29 januari 2016
De Toverberg - Quiz
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INSCHRIJVINGEN VOOR VOLGEND SCHOOLJAAR
Maak een afspraak via mail
(directie@detoverberg.be) of telefonisch
(016/659977) met juf Fanny.
Gemeenteschool-Nederokkerzeel
"Het Klimtouw"
lagere school
Biststraat 13 - 1910 Kampenhout
Tel: 016/65.99.77 - www.hetklimtouw.be
Gemeenteschool-Berg "De Toverberg"
Torfbroeklaan 25 - 1910 Kampenhout
Tel: 016/65.99.77 - www.detoverberg.be

Gemeenschapsonderwijs
"Ter Bronnen" & “Bukadie”
Tiendeschuurstraat 17
1910 Kampenhout
Tel: 016/65.54.27
www.scholenterbronnen.be
Vrij onderwijs VGSK
De Boomhut
Brouwerijstraat 2
910 Kampenhout
Tel: 016/65.74.86
www.vgskdeboomhut.be

Vrije onderwijs
´t Okkerzeeltje"
Kleuterschool
Bogaertstraat 4
1910 Kampenhout
Tel: 016/ 65 54 85
tokkerzeeltje.kampenhout.be
Vrij onderwijs Parkschool
Aarschotsebaan 130
1910 Relst-Kampenhout
Tel: 016/65.53.53
www.parkschool-relst.be

OPEN KLASDAG
Woensdag 16 december 2015, 9 - 11 uur
Woensdag 27 januari 2016, 9 - 11 uur

Maandag 22 februari 2016, 8u30 - 10u30

VGSK De Boomhut
Brouwerijstraat 2
1910 Kampenhout
www.vgskdeboomhut.be
016/65.74.86

Vrije gesubsidieerde kleuterschool - ‘t Okkerzeeltje
Bogaertstraat 4 te 1910 Nederokkerzeel
http://tokkerzeeltje.kampenhout.be
tokkerzeeltje@kampenhout.be
016/65 54 85

POLITIE

POLITIE

BEPAAL ZELF WIE ER OP BEZOEK MAG KOMEN.
Heel wat inbraken gebeuren overdag of 's avonds wanneer u niet thuis bent. Vermijd dus dat een inbreker kan
opmerken dat er niemand in de woning aanwezig is. Een
stevige lichtbron in de leefruimte, zichtbaar vanop
straat, kan al voldoende twijfel zaaien om een inbreker
ervan te doen afzien bij u op bezoek te komen.

Om te voorkomen dat een inbreker binnen kan, staat de
politiezone KASTZE u graag bij. Hebt u reeds een
beroep gedaan op onze diefstalpreventieadviseur? Hij
bekijkt samen met u hoe een inbreker bij u thuis zou
kunnen binnen geraken en reikt meteen ook oplossingen aan om die zwakke punten weg te werken. Voert u
zijn advies ook uit? Dan steunt uw politiezone u daarbij
met een premie die kan oplopen tot 350 euro al naargelang uw persoonlijke situatie.

U bent bij valavond op zoek naar een woning waar niemand
thuis is. Welke woning kiest u?

Enkele voorbeelden van raam-en deurbeveiliging.

Afspraak maken? Mail uw contactgegevens aan technopreventie@kastze.be of telefonisch: 02/759.78.72

SENIOREN
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'SENIOREN HOUDEN IEDEREEN SAMEN'
(GEDICHT DOOR TRISTAN STROEYKENS VERHULST,
KINDERSCHEPEN VAN SENIOREN)
De jeugd: brutaal, onbeschoft, lawaaierig, …
De ‘jongere’ volwassenen: prestatiegericht, carrière maken,
nooit tijd hebben, ..
Jullie .. ‘onze senioren’ zijn te beklagen, nietwaar?
Wel, beste 65-jarigen, in Kampenhout kan het anders!
Oud zorgt voor jong … en andersom!
Opa, oma, buur of vriend, senioren zijn ons goed gezind.
Opvang voor of na school, senioren zijn ons idool!
Lekker eten, koken en bakken, jullie zitten niet bij de pakken.
Een uitje hier, een uitje daar, daarvoor staan jullie altijd klaar.
Van baby tot student, ook wij komen uit onze tent!
Kunnen jullie wat minder uit de voeten,
Brengen we graag een lach op jullie snoeten.
Lukt het koken niet zo wel, wij bevoorraden jullie snel.
De dokter of de apotheker, is een bezoekje van ons niet beter?
Ook de Kampenhoutse Gemeenteraad, voegt woord bij daad:
Dansnamiddagen, 55+, uitstapjes per fiets of met de bus, …
Wij dragen allemaal ons steentje bij: ik voor jou en jij voor mij!
Vanwege de jeugd.

SENIOREN
DANSNAMIDDAGEN
SENIOREN
Ook in 2016 kunnen onze senioren weer
naar hartenlust dansen en swingen in ‘de
feestzaal “Salon Deli-dish. Het live muzikaal entertainment wordt verzorgd door
DJ Yves Ombelets. De dansnamiddagen
gaan telkens door op de 3de maandag van
de maand.
Inkom is gratis. Iedereen is telkens welkom vanaf 14 uur op volgende data:
11 januari 2016
15 februari 2016
21 maart 2016
18 april 2016
16 mei 2016
20 juni 2016

JEUGD

TERUGBLIK: KINDERGEMEENTERAAD
LEGT EED AF

JEUGDRAAD 2015- 2016
Hoog tijd om jullie kennis te laten maken met
de nieuwe Jeugdraad van werkjaar 20152016. Zij zullen hun beste beentje voorzetten
om hun vereniging te vertegenwoordigen, oplossingen te zoeken voor problemen waar
elke jeugdvereniging wel eens mee te maken
krijgt, met z’n allen te brainstormen om de
Kampenhoutse jeugdbewegingen wat ‘groener’ te maken, weer een leuke activiteit te organiseren voor de Dag van de Jeugd en nog
zoveel meer!

(vlnr: Menno Persoons (Scouts Buken); Nick
Holsters (Scouts Berg); Sander Van Den Broeck
(Scouts Buken); Luka De Ceuster (Scouts Nederokkerzeel; Dries Verhelst (Scouts Nederokkerzeel); Sien Holsters (Scouts Berg); Sam Trogh
(Chiro Kampenhout); Ward Vansteenweghen
(Chiro Kampenhout); Lindy Versyck (Scouts Nederokkerzeel); Imke Hermans (Jeugdconuslente); Lisa Trogh (Voorzitster).

TERUGBLIK: JONGERENNAMIDDAG 2015
Op 21 oktober 2015 trokken we met jong Kampenhouts geweld naar Antwerpen om te lasergamen. We werden er
warm onthaald en de jongeren kregen meteen hun lasergeweer in handen.
Het enthousiasme was
groot! We vertrokken
naar het spelterrein.
Het was er goed heuvelachtig: extra intensief en gemakkelijker
om je verbergen natuurlijk. Na een uur
lasergame-plezier kreeg iedereen nog een drankje aangeboden in de cafetaria en werd er nog even nagepraat.
Meteen kwam het voorstel om volgend jaar te paintballen,
want dat is nog net een tikkeltje stoerder. Op de terugweg
begon het onophoudelijk te regenen, maar wij zijn blij dat
het min of meer is droog gebleven tijdens het lasergamen.
Het was een supertoffe namiddag, voor herhaling vatbaar!

JEUGD

11 september 2015 is een datum die de Kindergemeenteraad van 2015-2016 niet snel zal vergeten. Op deze dag vond namelijk hun officiële
eedaflegging plaats. Sommige leden hadden al
enige ervaring met de Kindergemeenteraad, anderen vergezelden voor de eerste keer de groep. Voor
iedereen was het een spannend moment om voor
de burgemeester en het schepencollege de eed af
te leggen. Daarna volgde het leuke gedeelte: de officiële opening van
Kampenhout kermis! Met veel enthousiasme bezochten de kinderen
de kermiskramen en nadien werd er gezellig nagepraat met een
drankje onder een stralend zonnetje! Het was de ideale start voor een
productief, creatief en vooral superleuk werkjaar!
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WELZIJN
JH TONZENT VRIJWILLIGERS VAN HET JAAR 2015
De Kampenhoutenaren nomineerden verschillende mensen en
verenigingen als ‘vrijwilliger van het jaar’. De jury koos deze keer,
na een zorgvuldig beoordeling, voor de vrijwilligers van jeugdhuis Tonzent.
Dankzij de inzet van deze jonge Kampenhoutse vrijwilligers krijgt
de uitgaande jeugd de kans om zich in hun gemeente te amuseren. Niet alleen fuiven of optredens, maar ook daguitstapjes,
barbecues, quizzen, … zijn activiteiten die zij regelmatig organiseren. Ook is er jaarlijks tijdens de grote vakantie de jeugd14-daagse waar elke dag leuke activiteiten staan gepland. De
vrijwilligers zetten zich elk weekend in, het hele jaar rond, tot in
de vroege uurtjes als het moet. Jongeren leren elkaar kennen in
het jeugdhuis en houden samen het sociale leven in eigen gemeente mee in stand.

WELZIJN

We wensen hen een dikke proficiat, een zitbank met naamplaatje
zal worden opgedragen aan deze vrijwilligers van het jaar!
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HOUD PARTNERGEWELD
NIET VERBORGEN !
25 november is door de Verenigde
Naties uitgeroepen tot de internationale dag van de uitbanning van geweld tegen vrouwen. Internationaal
wordt dan stilgestaan bij het grootste
geweldsprobleem
waarmee
onze
samenleving wordt geconfronteerd:
huiselijk geweld. Het geweld dat achter
de voordeur plaatsvindt en onze
samenleving in haar kern treft.
Partnergeweld is onaanvaardbaar
maar komt nog te vaak voor. De
schaamte en de pijn die deze slachtoffers ervaren maakt het voor hen erg
moeilijk om erover te praten en hulp te
zoeken.
De provinciale campagne tegen partnergeweld vraagt aandacht voor de onzichtbaarheid van partnergeweld.
Iedereen kan terecht op de hulplijn bij
misbruik, geweld en kindermishandeling (tel. 1712) , of bij tele-onthaal (tel.
106) of een CAW (www.CAW.be) voor informatie, advies of directe hulp. Slachtoffers, maar ook plegers, kinderen,
familie, buren en andere betrokkenen.

OCMW
zaterdag 12

STOEMPDAG

‘Pure goesting’ is er voor Kampenhoutse 65-plussers, alleenwonenden, bewoners van seniorenflats
Zuurhage en serviceflats De Waaier, partners en
naaste familieleden van bewoners van woonzorgcentrum Molenstee / seniorenflats Zuurhage / serviceflats De Waaier, klanten van de dienst huishoudhulp en de dienst gezinszorg van OCMW
Kampenhout, cliënten van de sociale dienst van
OCMW Kampenhout, personeelsleden van OCMW
en gemeente Kampenhout en vrijwilligers van
OCMW Kampenhout.
Pure Goesting in het kort:
- elke dinsdag van 11.45 tot 13.30 uur in de Glazen
Zaal van OCMW Kampenhout
- een maaltijd kost 7 euro (soep, hoofdgerecht en
dessert)
- reservatie via verplichte inschrijving:
- persoonlijk aan het onthaal van het OCMW
		 (kantooruren)
- telefonisch via het onthaal van het OCMW:
016/314 310 (kantooruren)
- per mail via
		 sociaalrestaurant@ocmw-kampenhout.be
dinsdag 1 december (inschr. vóór 24 nov.)
Courgettesoep met Maredsous en dragon
Everzwijnenragout met worteltjes en kroketten
Flantaart
dinsdag 8 december (inschr. vóór 1 dec.)
Ajuinsoep
Pangasiusfilet met mousselinesaus en spinaziepuree
Flan citroen
dinsdag 15 december (inschr. vóór 8 dec.)
Erwtensoep
Hamburger Béarnaise met frieten
Kriekentaart
dinsdag 22 december (inschr. vóór 15 dec.)
Kervelsoep
Kalkoengebraad met spruitjes en aardappelen
Flan mango-abrikoos
dinsdag 29 december (inschr. vóór 22 dec.)
Deze feestmenu kost 12 euro
Kreeftensoep
Eendengebraad met sinaasappelsaus en kroketten
Schwarzwaldgebak

De OCMW-Raadsleden van Kampenhout organiseren op
zaterdag 12 december 2015 een stoempdag. Vanaf 17.30
uur kunt u in de zaal van OCMW Kampenhout genieten
van echte Vlaamse boerenkost: prei- of wortelstoemp
met een heerlijke worst of een stuk spek.
De opbrengst van de stoempdag gaat naar de sociale
dienst van OCMW Kampenhout voor de aankoop van een
eindejaarsattentie, schoolbenodigdheden… voor mensen die het nodig hebben.

ZITDAGEN VERWARMINGSTOELAGE 2015
Donderdag
Dinsdag		
Maandag
Dinsdag		
Woensdag
Dinsdag		
Donderdag

10-12-2015
12-01-2016
08-02-2016
08-03-2016
06-04-2016
10-05-2016
09-06-2016

14u – 16u
16u – 19u
14u – 16u
16u – 19u
14u – 16u
16u – 19u
14u – 16u

Meer info : OCMW Kampenhout
Dorpsstraat 9 - 1910 Kampenhout
016 314 310 - socialedienst@ocmw-kampenhout.be

KAMPENHOUTSE
DORPSRESTAURANTS
In het 2016 nodigen wij weer graag alle Kampenhoutse
deelgemeenten uit voor de dorpsrestaurants in de Glazen zaal van OCMW Kampenhout. De buurten ontmoeten elkaar en praten bij tijdens een heerlijke maaltijd.
Voor 12 euro (1 drankje inbegrepen) koopt u een kaart bij
een vrijwilliger (indien annulatie: ook met de vrijwilliger
te regelen). Een drankje kost 1,50 euro en betaalt u ter
plaatse.
Heeft u vervoer nodig? Aarzel niet om beroep te doen op
onze vrijwilligers. Geef hen een seintje bij uw inschrijving, dan zorgen zij voor de rest.

Dorpsrestaurant Datum

Vrijwilligers

Relst/Buken

Donderdag
25 februari 2016

Kampenhout

Donderdag
17 maart 2016
Donderdag
21 april 2016
Donderdag
19 mei 2016

Relst: Danielle
Van Meldert,
Buken: Robert
Tonné
Marleen
Habils
Rosa Merckx

Berg
Nederokkerzeel

Willy Van
Casteren

OCMW

SOCIAAL RESTAURANT
“PURE GOESTING”

december
2015,
vanaf 17.30
uur
OCMW-geb
ouw,
Dorpsstraa
t 9,
1910 Kamp
enhout

19

Het gemeentebestuur, de marktkramers en
de deelnemende verenigingen heten u tijdens
de wekelijkse markt van harte welkom!

Kerstmarkt
Kampenhout
Gemeenteplein en Glazen Zaal
Dinsdag 22 december 2015
14 tot 20 uur
Speciale actie op 1, 8, 15 en 22 december 2015
bij de marktkramers

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 woensdag 6 januari 2016. Bij voorkeur op Digitale drager/Word I Redactieadres:
Gemeentehuisstraat 16, 1910 KAMPENHOUT : 016 65 99 30 - 6: 016 65 69 58 - @: info@kampenhout.be

