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Gemeentehuis
Gemeentehuisstraat 16
1910 Kampenhout
016 65 99 11 

Openingsuren  
administratieve diensten:

Iedere werkdag  
van 8.45 tot 11.45 uur.  
Dinsdagavond van 17 tot 19.45 uur.

Openingsuren politie: 
016 31 48 40
wijk.kampenhout@kastze.be

Iedere werkdag  
van 8.45 tot 11.45 uur.  
Dinsdagavond van 17 tot 19.45 uur.

Openingsuren politie kastze: 
02 759 78 72 
info@kastze.be

Alle dagen doorlopend  
van 7 tot 19 uur.

Gemeentelijke diensten - 016 65 99 11
Gemeentehuis, Gemeentehuisstraat 16, gelijkvloers

Bevolking 016 65 99 41 bevolking@kampenhout.be

Burgerlijke stand 016 65 99 31 burgerlijkestand@kampenhout.be

Kermissen 016 65 99 44 kermis@kampenhout.be

Begraafplaatsen 016 65 99 31 begraafplaatsen@kampenhout.be

Gemeentehuis, Gemeentehuisstraat 16, eerste verdiep

Secretariaat 016 65 99 22 secretariaat@kampenhout.be

Lokale economie 016 65 99 22 lokaleeconomie@kampenhout.be

Personeelsdienst 016 65 99 26 personeelsdienst@kampenhout.be

Overheidsopdrachten 016 65 99 23 overheidsopdrachten@kampenhout.be

Financiële dienst 016 65 99 61 financieeldirecteur@kampenhout.be

Villa Lucie, Kerkstraat 34

Informatica en GIS 016 65 99 25 informatica@kampenhout.be

Cultuur 016 65 99 71 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

Drugpreventie 016 26 94 37 drugsenalcoholpreventie@kampenhout.be 

Grondgebiedzaken, Gemeentehuisstraat 16

Stedenbouw 016 65 99 05 stedenbouw@kampenhout.be

Openbare werken 016 65 99 01 openbarewerken@kampenhout.be

Woonloket 016 65 99 18 woonloket@kampenhout.be

Milieu 016 65 99 12 milieudienst@kampenhout.be

Landbouw 016 65 99 14 landbouw@kampenhout.be

Mobiliteit 016 65 99 03 mobiliteit@kampenhout.be

Jeugd / Sport, Sporthal Kampenhout, Zeypestraat 26 

Sport 016 65 99 75 sport@kampenhout.be

Jeugd 016 65 99 15 jeugd@kampenhout.be

Werken in eigen beheer, Neerstraat 20

016 65 99 76 loods@kampenhout.be

Gemeentelijke bibliotheek, Tritsstraat 5

016 65 99 79 bibliotheek@kampenhout.be

OCMW, Dorpsstraat 9

016 31 43 10 onthaal@ocmw-kampenhout.be
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Gemeente Bezoek ook onze website www.kampenhout.be
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Gemeente

Beste Kampenhoutenaar,

Het einde van 2019 is een 
feit. Op zijn zachtst gezegd 
een intens en boeiend jaar. 
Ieder gemeentebestuur dient 
zijn meerjarenplan en be-
leidsplan voor te leggen aan 
de gemeenteraad voor het 
einde van het eerste jaar van 
de legislatuur. De gemeente-
raad van Kampenhout van 19 
december 2019 was dus één 
van de belangrijkste voor 
onze nieuwe beleidsploeg. 

U kan dit beleidsplan beschouwen als een nieuwjaarsbrief 
waarin we de verwachtingen van onze inwoners zo goed mo-
gelijk proberen te vertalen. Deze verwachtingen verkregen we 
door niet alleen de politieke partijen te bevragen, maar vooral 
door onze inwoners persoonlijk te raadplegen. Dit deden we 
via het participatieproject ‘Kleur mee de toekomst’ dat intussen 
drie jaar loopt. Geëngageerde Kampenhoutenaren kregen tij-
dens verschillende werkgroepen de kans om ideeën aan te 
reiken over het ruimtelijk beleidsplan van onze gemeente.

Ook de komende jaren blijven we onze inwoners betrekken bij 
het gemeentelijk beleid. Het is voor de bevolking dat wij als 
gemeentebestuur onze inspanningen doen. Want onze inwo-
ners staan op de eerste plaats.

We doorliepen en bespraken alle beleidsdomeinen en telkens 
stootten we op dezelfde basisgedachte: onze inwoners gaan 
graag met elkaar om. Ze willen de mogelijkheden krijgen om 
met elkaar op te trekken, van gedachten te wisselen en samen 
iets te realiseren waar iedereen gelukkig van wordt. Kortom: 
‘ONTMOETEN & VERBINDEN’ staat centraal in ons beleids-
plan. 

We blijven onze gemeente koesteren als een veilige landelijke 
gemeente waar we klaar staan voor elkaar.

Ik wens ieder van jullie een goede gezondheid en veel geluk in 
2020.

Uw burgemeester,
Kris Leaerts

Sluitingsdagen gemeente-  
en OCMW-diensten
Geen dinsdagavondopening tussen 17 en 20 uur 
➜ Dinsdag 24 december 2019

Kerstmis 
➜ Woensdag 25 december 2019

2de kerstdag 
➜ Donderdag 26 december 2019

Sluitingsdag 
➜ Dinsdag 31 december 2019

Nieuwjaar
➜ Woensdag 1 januari 2020

Sluitingsdag 
➜ Donderdag 2 januari 2020

GEEN WEKELIJKSE MARKT OP  
DINSDAG 24 EN 31 DECEMBER 2019.

Kampenhoutenaar  
Eddy Delpire wint recepten-
wedstrijd 
Op 18 november kroonde Eddy Delpire zich tot  
winnaar van de receptenwedstrijd ‘Het Witte Goud, 
Witloof, die de gemeenten Kampenhout en Haacht en 
Toerisme Vlaams-Brabant samen organiseerden.  
Tijdens de afsluitende kookwedstrijd overtuigde hij 
de vakjury met zijn sint-jacobsvruchten met gebakken 
witloof en shiitakes. Als winnaar wordt hij nu voor  
1 avond hulpkok in Restaurant Dumon in Haacht en 
krijgt hij een gastronomisch diner met aangepaste 
wijnen aangeboden voor 8 personen.

Ontdek de gerechten van de finalisten en enkele sfeer- 
beelden op: www.kampenhout.be/receptenwedstrijd.
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De bib en het Davids- 
fonds nodigen uit: 
Majd Khalifeh
Majd Khalifeh is VRT-journalist, verslaggever 
en onderzoeksjournalist, documentairemaker, 
spreker en auteur. In zijn lezing ‘Herboren’, gebaseerd 
op zijn gelijknamig boek, neemt hij u mee doorheen 
zijn eigen zoektocht: van nieuwkomer tot actieve bur-
ger.

Deze lezing wordt georganiseerd in samenwerking met  
het Davidsfonds.

Wanneer:  zondag 19 januari 2020 om 11 uur
Prijs:  5 euro
Waar:  Bib (Tritsstraat 5)
Inschrijven: bibliotheek@kampenhout.be

Bib  
K

A
M

P
E

N
H

O
U

T 
I L

ok
al

e 
ec

on
om

ie
 I 

B
ib

4
DE WITLOOFGEMEENTE

GEZOCHT: 
Kandidaten voor de  
Raad voor Lokale Economie 
De gemeente Kampenhout heeft op de gemeenteraad 
van 24 oktober 2019 een raad voor lokale economie  
‘Ondernemend Kampenhout’ opgericht.

Met volgende kernwaarden: 
• Kernversterkend
• Kruisbestuiving
• Verbindend
• Openheid
• Duurzaamheid

De raad ‘Ondernemend Kampenhout’ is bevoegd om  
adviezen uit te brengen, voorstellen te doen en te over- 
leggen over ieder onderwerp dat betrekking heeft op het 
beleid rond lokale economie. Daarnaast is deze raad een 
overkoepelende vereniging voor de lokale ondernemer.

Bent u ondernemer in Kampenhout en heeft u interesse 
om mee te werken aan een nog beter ondernemers- 
klimaat in onze gemeente? Stuur dan een mail naar  
ondernemendkampenhout@kampenhout.be met uw ge-
gevens en motivatie. Het aantal plaatsen is beperkt tot 15.

We verwachten de kandidaturen uiterlijk op 20 januari 
2020.

Voor meer inlichtingen kan u terecht bij de dienst lokale 
economie via: ondernemendkampenhout@kampenhout.be 
of 016 65 99 22. 

Lokale  

economie Meer info
lokaleeconomie@kampenhout.be

016 65 99 22

De bib nodigt uit: 
Peter Verlinden 
Peter Verlinden is een bekend VRT-journalist, ge-
specialiseerd in het ruime buitenland en dan vooral in  
Centraal-Afrika. Daarnaast is hij auteur van verschillen-
de boeken, geeft hij lezingen, modereert debatten,  
begeleidt reizen in Afrika, de Arabische wereld en  
Québec en doceert aan de universiteit van Leuven en 
verschillende hogescholen. 

Hij zal in onze bibliotheek een lezing geven over de 
problematiek in Centraal-Afrika en de (foute) bericht- 
geving hiervan: ‘Massamedia: Vredesduiven of oor-
logsstokers?’

Wanneer:  dinsdag 11 februari 2020 van 19.30 tot 21 uur
Prijs:  5 euro
Waar:  Bib (Tritsstraat 5)
Inschrijven: bibliotheek@kampenhout.be

Wijzigingen in de bib  
vanaf 1 januari 2020
Vanaf 1 januari veranderen er een aantal reglementen en 
tarieven in onze bibliotheek. Ook de openingsuren wijzigen 
lichtjes:

-Maandag en dinsdag: van 15 tot 19.30 uur
-Woensdag en vrijdag: van 10 tot 18 uur
-Zaterdag van 10 tot 13 uur
-Gesloten op donderdag en zondag.

Meer info: www.kampenhout.be/bibliotheek



Kampenhout:  
Ontmoeten en verbinden

Een beleid voor de toekomst



Samen kleuren we de toekomst van Kampenhout!
Welke richting we uit willen met Kampenhout, bepalen we 
samen met onze inwoners. We hebben onze burgers in  
het verleden al uitvoerig bevraagd over de troeven, 
dromen en uitdagingen die op ons wachten: wonen, 
werken, verplaatsen, ontspannen, …  

Ook in de toekomst zullen we u als inwoner blijven 
betrekken over hoe u Kampenhout wil zien evolueren. 
Open en transparant op alle vlakken. In deze beleidsvisie 

voor de volgende bestuursperiode vindt u onder meer 
terug wat naar voren is gekomen uit de bevraging ‘Kleur 
mee de toekomst van Kampenhout’. Daaruit bleek immers 
dat onze inwoners vooral belang hechten aan een gemeente 
waar we kunnen ‘ontmoeten en verbinden’. Daarnaast is de 
nieuwe beleidsploeg op zoek gegaan naar vernieuwende 
en verfrissende ideeën en initiatieven waarmee we ons 
Kampenhout nog beter kunnen maken. 
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Ontmoeten  
en verbinden
Sedert begin 2019 staat er een nieuwe 
ploeg voor u klaar die het beleid in 
Kampenhout voor u ter harte neemt. Via 
deze beleidsvisie willen we de krijtlijnen 
uitzetten: niet alleen tot 2024, maar ook 
voor de jaren daarna. Wat mag u als 
inwoner van Kampenhout verwachten 
van uw gemeentebestuur? Wat vinden 
we met zijn allen belangrijk en waar 
zetten we op in?

Straks is het Nieuwjaar en dan wensen 
we elkaar weer allemaal een goede 
gezondheid en veel geluk toe. Precies 
daar wensen we de volgende vijf jaar 
sterk op in te zetten. We willen onze 
inwoners samenbrengen en ze met 
elkaar verbinden. Dat is immers een 
stevige basis voor een gelukkige, veilige, 
gezonde en vredige samenleving. 

Met een positief beleid en een open blik 
op de toekomst wil het gemeentebeleid 
daar alle steun aan geven. Binnen de 
grenzen van onze mogelijkheden willen 
we u, als inwoner van Kampenhout, 
vooral gelukkig maken en tegelijk een 
stevige basis leggen voor de komende 
generaties. We denken niet alleen na 
over de korte termijn, maar ook over het 
Kampenhout dat we op lange termijn 
willen.

We zetten bij dat beleid vooral in op vier 
‘speerpunten’: 
- groene en open ruimte
- Kampenhout-Sas
- een bruisend centrum 
- zacht vervoer. 

Als we willen dat onze inwoners elkaar 
ontmoeten en dat ze zich verbonden 
voelen met elkaar, dan hebben we 
kwalitatieve dorpskernen nodig, waar het 
goed is om wonen. De open ruimte en 
het groene karakter van onze gemeente 
moet dan diep doordringen tot in onze 
woonwereld en van Kampenhout-Sas 
moeten we dan een fijne ontmoetinsplek 
maken. Ten slotte moeten we dan ook 
steviger inzetten op zachte mobiliteit.
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  We denken niet alleen na  
over de korte termijn, maar ook 

over het Kampenhout dat we  
op lange termijn willen  
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Kampenhout blijft landelijk, groen en open
Kampenhout is en blijft een landelijke gemeente met veel kwalitatieve open ruimte en groen. Dat open en groene land-
schap is een belangrijke troef, maar het zijn ook de longen van Kampenhout. Daarom spelen we de beleving van onze 
open ruimte uit als troef en we behouden én versterken onze groene open ruimte en ons landbouwareaal. 

Natuur en landbouw
Zowel landbouw- als natuurgebieden trekken wandelaars 
en fietsers aan, maar ze zuiveren ook onze lucht en bergen 
ons water. Door landbouw, natuur, groen en recreatie te 
versterken zetten we dus meteen ook sterk in op een ge-
zond klimaat voor onze inwoners.

Natuurprojecten willen we blijven ondersteunen, als ze 
ook de gemeenschap ten goede komen en een meer-
waarde zijn voor onze open ruimte. 

Ook landbouw is een sterke ‘behoeder’ van onze open 
ruimte. De ‘echte’ grondgebonden landbouw, zoals Kam-
penhout die eeuwenlang heeft gekend, willen we onder-
steunen en versterken. Landbouwgrond moet in de eerste 
plaats dienen voor voedselvoorziening. We stimuleren dat 
en waken erover dat minstens 80% van onze landbouw-
gronden ook wordt ingezet voor voedselproductie. 
 

Trage wegen
Kampenhout zet al jarenlang sterk in op zijn trage wegen. 
Zij zijn de toegang tot onze open ruimte en zorgen ervoor 
dat we van ons landschap kunnen genieten. We blijven 
onze trage wegen koesteren en zetten daarmee in op  
toerisme, sport en recreatie. We onderzoeken of we onze 
landbouwers of andere vrijwilligers kunnen betrekken bij 
het peterschap en het onderhoud van onze trage wegen. 

Dorpsgroen: meer bossen en groen
Groen hoort niet alleen thuis in de open ruimte. Groen 
dringt bij voorkeur diep door in onze dorpskernen via 
parkjes, belevingsgroen langs de straten, maar ook in uw 
eigen tuin of woning. We vrijwaren het aanwezige groen 
en ontwikkelen nieuw groen op een zo natuurlijk mogelijke 
manier.

We stellen een groenplan op voor onze gemeente en we 
willen u als inwoner aanmoedigen om uit vrije wil meer in 
te zetten op een groene woon- en leefomgeving.

Bij nieuwbouw of verkavelingen stimuleren we de aandacht 
voor de omgeving en het nodige groen rond de woning. 

Meer bomen
We vergroenen verder  
onze wegen, onze publieke 
ruimte en onze voet- en 
fietspaden. We mikken op 
2.000 bijkomende bomen 
tegen eind 2024 en breiden 
ook onze bossen verder uit. 
Daarbij zorgen we ervoor 
dat de juiste boom op de 
juiste plaats komt. 
Kampenhout ondertekende 
het Bomencharter. Met  
een fonds zorgen we ervoor 
dat er voor elke boom  
die verdwijnt, drie nieuwe 
bomen worden aangeplant. 
We waken erover dat wie 
bomen heeft gekapt, het 
opgelegde aantal bomen 
ook effectief opnieuw plant.

➜ Speerpunt open ruimte

  We zetten sterk in 
op een gezond klimaat 
voor onze inwoners  

Dierenwelzijn
We richten een hondenlosloopweide in: een gemeen-
schappelijke plek waar dieren op een veilige manier vrij 
kunnen lopen. Bij festiviteiten schenken we aandacht aan 
geluidsoverlast die hinderlijk kan zijn voor dieren. Zo  
proberen we geluidsarm vuurwerk uit.
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Veel groen vraagt onderhoud
We investeren meer in het groenonderhoud van onze 
straten en pleinen en houden onze burgers daar ook van 
op de hoogte. Waar dat nodig is, zorgen we voor de nodi-
ge veiligheid en zichtbaarheid. We blijven strijden tegen 
zwerfvuil en sluikstorten. Dat doen we enerzijds door 
meer te sensibiliseren. Maar anderzijds zetten we ook ac-
ties op om vervuilers op te sporen en te bestraffen. Daar-
bij maken we onder meer gebruik van mobiele camera’s.

In het centrum van Kampenhout gaan we voor een heuse 
groene long met de pastorie en de site van het nieuwe 
gemeentehuis, het ‘Kasteel van Bellinghen’. Die groene 
long tussen pastorie en kasteel zal de leefbaarheid en de 
woonkwaliteit van Kampenhout-centrum nog versterken. 
Het wordt een aangename plek waar onze Kampenhoute-
naren kunnen vertoeven, elkaar kunnen ontmoeten en 
waar laagdrempelige activiteiten mogelijk zijn. 

We creëren een gemeentelijke mobiele app met onder 
meer informatie over het groenonderhoud in de gemeen-
te. Via die weg stroomt er informatie over onze groene, 

Proper water
Proper water is van levensbelang, ook voor de generaties 
die na ons komen. De klimaatverandering zal ons water 
ook schaarser maken. Kampenhout zet daarom in op een 
hogere graad van riolering en zuivering van afvalwater.  
We stellen een hemelwaterplan op en zorgen voor meer 
infiltratie van het hemelwater. We geven water de ruimte 
die het nodig heeft.

We laten ons water niet wegvloeien, maar we hergebrui-
ken het. Hemelwater laten we zoveel mogelijk in onze  
bodem dringen, zodat de grondwatertafel weer op peil 
komt. Of we gebruiken ons hemelwater voor onze land-
bouw, voor onze groeninfrastructuur of voor dagelijks  
gebruik in onze gezinnen. Daarnaast zetten we sterk in op 
waterbesparende maatregelen. We subsidiëren infiltratie-
voorzieningen en ontharding. Bij verkavelingsaanvragen 
geeft Aquafin advies over de recuperatie en infiltratie van 
regenwater.

  We geven water de ruimte 
die het nodig heeft  

open ruimte van de burgers naar het gemeentebestuur en 
omgekeerd. Zo houden we elkaar heel open op de hoogte 
en betrekken we u als burger nauw bij het beleid.



Trager, maar veiliger, gezonder en slimmer
Naast water en meer groen zijn ook licht en propere lucht levensnoodzakelijke ingrediënten voor een gezond en gelukkig 
leven. Als we samen de toekomst van Kampenhout willen kleuren, dan moeten we ook daar volop op inzetten. We zetten 
steviger in op zachte mobiliteit: fietsen, wandelen en openbaar vervoer.

Licht
We maken gebruik van het Toekomstfonds om onze straat-
verlichting te moderniseren. We beginnen met de oudste 
verlichting in de centra en vragen Fluvius om die staps- 
gewijs te vervangen door klimaatvriendelijkere en energie- 
zuinigere ledverlichting.

Duurzaam Kampenhout
Kampenhout moet blijven evolueren naar een duur-
zame samenleving, waar het goed is om te wonen, 
te leven, te werken en te ontspannen. Inzetten op 
duurzaamheid zorgt voor een beter leefmilieu en 
voor gezondere inwoners. Duurzaamheid maakt 
deel uit van elke beleidsbeslissing die we als  
gemeente nemen. Een duurzaam beleid kijkt ver-
der dan de volgende verkiezingen. Een duurzaam 
beleid houdt rekening met de effecten op lange ter-
mijn en gaat uit van een sterke visie op de toekomst 
van Kampenhout. Dat ‘duurzame’ moet tot uiting 
komen in elk beleidsdomein van de gemeente. 

We zetten verder in op onze klimaatdoelstellingen 
om de CO2-uitstoot te verminderen en geven ver- 
dere uitvoering aan het klimaatactieplan. 
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➜ Speerpunt zacht vervoer

  Kampenhout moet 
blijven evolueren naar 

een duurzame samenleving, 
waar het goed is om 

te wonen, te leven, te werken 
en te ontspannen  

Deelmobiliteit
We denken na over deelmobiliteit: een plek voor deel- 
auto’s en deelfietsen, een verstandige afstemming op het 
openbaar vervoer, een deelfietssysteem, eventueel tussen  
Kampenhout-Sas en het station van Haacht.

Er komen twee mobipunten in onze gemeente: eentje aan 
de Kerkstraat en eentje aan Kampenhout-Sas. Bij een mobi- 
punt komen verschillende vormen van zachte mobiliteit  
samen en zijn er mogelijkheden om eenvoudig over te 
stappen van het ene vervoermiddel op het andere. Zo kun 
je bijvoorbeeld veilig je fiets stallen om over te stappen  
op de bus.

Gezonde lucht
Ook gezonde lucht is levensnoodzakelijk. Als gemeentelij-
ke overheid kunnen we alleen maatregelen nemen op ons 
eigen grondgebied. We ontmoedigen het sluipverkeer 
door Kampenhout. Fietsverkeer blijft aan belang winnen 
en dus zetten we in op voldoende en veilige fietspaden en 
fietsverbindingswegen. We moedigen onze inwoners aan 
om vaker voor de fiets te kiezen en geven zelf het goede 
voorbeeld: minder autogebruik en meer zachte vervoers-
middelen.

Het Vlaams Agentschap Innoveren en Ondernemen heeft 
Kampenhout geselecteerd voor een fijnmazige fijnstof- 
meting. Aan de hand van die cijfers stellen we gerichte  
ingrepen voor om zacht vervoer sterker te ontwikkelen in 
onze gemeente. We stimuleren onze inwoners om minder 
CO2 uit te stoten. 

Om nog meer te kunnen inzetten op zachte vervoersvor-
men moeten we anders leren denken over de manier 
waarop we ons verplaatsen. We moedigen het fietsen aan 
en maken het veiliger en aangenamer.

Fietsers hebben voorrang op fietsstraten. We breiden het 
aantal fietsstraten uit op strategische plekken in onze 
dorpskernen. Waar het kan, scheiden we de fietsverbin-
dingswegen van ander verkeer. We moedigen ook ons ge-
meentepersoneel aan om meer te fietsen en ook gebruik 
te maken van elektrische fietsen. In onze scholen voeren 
we een fietsregistratiesysteem in, waarmee we onze 
schoolgaande jongeren nog sterker kunnen aanmoedigen 
om meer te fietsen.



Een dorp om van te genieten

Onze ruimte beter ordenen
De roep om anders te gaan wonen en anders te gaan  
bouwen is ondertussen algemeen bekend. Als we onze 
gemeente landelijk en groen willen houden, dan moeten 
we durven ingrijpen in ons woon- en bouwbeleid. Daarom 
denkt Kampenhout na over welke woonuitbreidings- 
gebieden we al dan niet behouden.

Dorpskernen
We willen onze dorpskernen opnieuw aantrekkelijk maken.  
We streven naar levendige en bruisende dorpskernen. 
Mensen ontmoeten er elkaar en bouwen er een sterke 
band op met buren en vrienden. In de open ruimte kan er 
niet langer ongebreideld worden gebouwd, maar in de 
dorpskernen moet er ruimte zijn voor meergezinswonin-
gen en nieuwe woonvormen. Daarvoor zetten we de  
instrumenten en middelen in die de Vlaamse overheid ter 
beschikking stelt.

We zorgen ervoor dat er voortaan ‘slim gebouwd’ wordt. 
We zetten in op meer groen en open ruimte en meer speel-
weides. Als we een omgevingsvergunning afleveren om te 
bouwen, dan zullen daar ook voorwaarden in staan rond 
ontharding en inpasbaarheid in de omgeving.

We maken onze woningen duurzamer en zorgen ervoor 
dat ze op termijn CO2-neutraal zijn. We blijven actief werk 
maken van de integratie van al onze bewoners in onze 
dorpsgemeenschappen en verhogen zo de leefbaarheid 
van de dorpskernen.

Ook betaalbaar wonen voor alle Kampenhoutenaren blijft 
een sterk aandachtspunt van de gemeente.

Doordacht en slim
We denken na over het meervoudig gebruik van gebou-
wen. In een kerk of een pastorie kan meer dan wat er nu  
in plaatsvindt. In onze dorpskernen stimuleren we ook 
compacte en aangepaste woonvormen en we breiden 
onze dorpskernen niet langer uit. Doordachte bebouwing 
in de dorpskernen versterkt die kernen en komt de klein-
schalige handel ten goede. We beginnen met Kampen-
hout-centrum als referentieproject, zodat we onze  
beschikbare ruimte in de toekomst slim kunnen gebruiken.

We richten een kwaliteitskamer op die zal waken over ons 
‘slim woonbeleid’ en advies zal geven over kwalitatief  
bouwen en wonen en over kwalitatieve open ruimte.

Centrum Kampenhout
Kampenhout-centrum wordt weer een 
levendige dorpskern. De verkoop van 
de site van het huidige gemeentehuis 
biedt kansen om onze dorpskern te ver-
nieuwen. Ook zullen we lokale horeca 
en kleinhandel stimuleren. We creëren 
groene publieke ruimten waar de inwo-
ners elkaar op een aangename manier 
kunnen ontmoeten en houden daar ook 
plaats vrij voor water. De bestaande 
openbare plekken vernieuwen we en 
we creëren nieuwe kwalitatieve ruimte 
voor iedereen: veilig, groen, open en 
een plek voor ontmoeting en verbin-
ding. Zo wordt Kampenhout-centrum 
weer levendiger.
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➜ Speerpunt kwalitatieve en bruisende dorpskernen

  We richten een kwaliteits-
kamer op die zal waken over 

ons ‘slim woonbeleid’ en  
advies zal geven over  

kwalitatief bouwen en wonen 
en over kwalitatieve open 

ruimte  



Kampenhout-Sas: een verborgen parel
De voormalige handels- en horeca-activiteiten zijn van  
de veilingsite verdwenen. Er ligt nu een gebied klaar  
dat heel wat kansen biedt voor Kampenhout. We willen 
Kampenhout-Sas ontwikkelen als een poort naar de  
gemeente toe.

Van een monotoon geheel van handel en bedrijvigheid 
kan Kampenhout-Sas uitgroeien tot een ‘landmark’. We 
zoeken er naar een mooi evenwicht tussen horeca, han-
del, recreatie, toerisme, sport en natuur. Door daar zeer 
diverse activiteiten te laten samenvloeien kan Kampen-
hout-Sas een echte attractiepool worden voor de ruimere 
omgeving. Maar dan moet de mobiliteit daar natuurlijk  
worden aan aangepast, zodat we er geen extra files  
creëren. Het aanbod openbaar vervoer moet er sterker 
worden. De bereikbaarheid en de veiligheid voor fietsers 
en voetgangers moet nog worden verbeterd en we maken 
gebruik van de mogelijkheden van de verkeersassen die 
er samenkomen om de mobiliteit er sterk te verbeteren. 
Vanuit Kampenhout-Sas kan er letterlijk en figuurlijk veel in 
beweging gezet worden.

Naast handel, horeca en bedrijvigheid biedt het Sas kan-
sen voor toerisme, sport en ontspanning. De bestaande 
toeristische haven bouwen we verder uit en we voorzien 
er in bijkomende recreatieve mogelijkheden. Maar het Sas 
kan ook het vertrekpunt worden voor heel wat fiets- en  

 
wandeltochten. We zijn er nog altijd van overtuigd dat  
het een zeer geschikte plek is voor een zwembad en een 
evenementenhal. Daarvoor hebben we evenwel extra 
partners nodig en moeten we op zoek naar de nodige  
financiering. Dat is onze eerste uitdaging. Pas daarna  
kunnen we beginnen na te denken over de precieze plan-
nen en de uitvoering daarvan.

De omvorming van Kampenhout-Sas tot een nieuwe,  
aantrekkelijke site met ruimte voor bedrijven, horeca, han-
del, een zwembad, een evenementenhal en de nodige 
toeristische infrastructuur zal tijd vragen. Met de nodige 
durf en veel denk- en redeneerwerk willen we van  
Kampenhout-Sas een spraakmakende site maken, waar  
u als inwoner fier kunt op zijn.
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➜ Speerpunt Kampenhout-Sas

  Kampenhout-Sas 
kan een echte attractiepool 

worden voor de ruimere 
omgeving  



IN DEZE VAKANTIEGIDS STAAT ALLE INFO OVER DE VAKANTIEWERKINGEN 
VAN DE GEMEENTE KAMPENHOUT. TARIEVEN, LOCATIES, EEN WOORDJE 

UITLEG EN ENKELE TIPS: JE VINDT HET ALLEMAAL TERUG OP DE 
VOLGENDE  PAGINA’S. EXTRA INFORMATIE EN HET HUISHOUDELIJK 

REGLEMENT VIND JE OP WWW.KAMPENHOUT.BE. 

WATISDA!? 

Tijdens alle schoolvakanties opent Speelplein  
’t Grobbeltje zijn deuren. De kinderen worden 
onderverdeeld in leeftijdsgroepen en begeleid 
door ervaren animatoren. Activiteiten gaan van 
knutselen tot bosspelen, fantasiespelen en zoveel 
meer. We beginnen de dag steevast met een leuk 
toneeltje.

PRIJS
INWONER: 
€ 11 (1e kind) | € 9 (2e kind) | € 7 (vanaf 3e kind)

NIET-INWONER: 
€ 13 (1e kind) | € 11 (2e kind) | € 9 (vanaf 3e kind)

WAT MOET IK WETEN?

 } Activiteiten van 9 tot 16 uur. Opvang mogelijk 
vanaf 7.30 en tot 18 uur.

 } Eigen speelgoed blijft thuis, gsm’s kunnen 
afgegeven worden aan de hoofdanimator en  
’s avonds weer opgehaald worden.

 } De deadline om in te schrijven verschilt tussen 
de zomervakantie en de korte vakanties (zie 
overzicht laatste pagina).

 } Zomervakantie: Oude pastorij en Chirolokalen 
Relst, Hutstraat 24.

 } Korte vakanties:  Sport- en cultuurcentrum Berg, 
Torfbroeklaan 25.

 } Organisatie van de jeugddienst.

SPEELPLEIN ‘T GROBBELTJE

VAKANTIEGIDS 2020



SPORTKAMPEN

KUNSTKAMPEN

WATISDA!?

Onder toezicht van ervaren sportmonito-
ren en -leerkrachten kan je je uitleven in 
de meest uiteenlopende sporten. Niet 
alleen de traditionele sporten komen aan 
bod, maar ook fluogames, mountainbike, 
Spartacus run, Mariobikes en Highland 
games staan op het programma. Voor de 
kleuters zijn er deze zomer vier aparte 
sportkampen. Ben je tussen 12 en 16 jaar, 
kom dan mee je grenzen verleggen op 
sportief en avontuurlijk vlak tijdens de 
jongerensportweek.

Nieuw tijdens de korte vakanties:
 } Kleuters vanaf 4 jaar welkom.
 } Inschrijven per dag mogelijk.

WATISDA!?

Laat je onderdompelen in de wereld van Atelier Kastart. Experimenteer 
met vorm, kleur en materialen en ontdek de ware kunstenaar in jezelf. 
Kunstpret gegarandeerd!

 } Paaskamp: van maandag 6 t.e.m. vrijdag 10 april voor 6-12 jarigen.
 } Zomerkamp 1: van maandag 6 t.e.m. vrijdag 10 juli voor 6-10 jarigen.
 } Zomerkamp 2: van maandag 13 t.e.m. vrijdag 17 juli voor 11-14 jarigen.

WAT MOET IK WETEN?

 } Activiteiten van 9 tot 16 uur. Opvang 
mogelijk vanaf 8 en tot 17 uur.

 } Tijdens de zomervakantie krijgen de 
deelnemers de eerste dag een briefje 
mee met info over de uitstappen.

 } Sporthal Kampenhout, Zeypestraat 
26/ Sport- en cultuurcentrum Berg, 
Torfbroeklaan 25.

 } Organisatie van de sportdienst i.s.m. 
GCV Sportpret.

WAT MOET IK WETEN?

 } Activiteiten: van 9 tot 16 uur. Opvang mogelijk vanaf 8 en tot 17 uur.
 } De Cultuurberg, Bergstraat 15.
 } Organisatie van de cultuurdienst i.s.m. Atelier Kastart.

PRIJS
Basistarief INWONERS:

 } Sportweek van 5 dagen: 1e kind: € 80 |  
2e kind: € 70 | vanaf 3e kind: € 60

 } Sportweek van 4 dagen: 1e kind: € 70 | 
2e kind: € 62 | vanaf 3e kind: € 54

 } Sportweek van 3 dagen: 1e kind: € 60 | 
2e kind: € 54 | vanaf 3e kind: € 48

Basistarief + € 10 voor Jongerensportweek

Basistarief NIET-INWONERS:
 } Sportweek 5 dagen: 1e kind: € 90 |  

2e kind: € 80 | vanaf 3e kind: € 70
 } Sportweek 4 dagen: 1e kind: € 78 |  

2e kind: € 70 | vanaf 3e kind: € 62
 } Sportweek 3 dagen: 1e kind: € 66 |  

2e kind: € 60 | vanaf 3e kind: € 54
Basistarief + € 10 voor Jongerensportweek

Bij sportweken tijdens de korte vakanties 
wordt de mogelijkheid geboden om per 
dag in te schrijven. Dit dagtarief wordt 
berekend als volgt: een sportweek van drie 
dagen is basistarief delen door drie, enz. 

PRIJS

INWONERS: € 80 (1e kind) | € 70 (2e kind) | € 60 (vanaf 3e kind)

NIET-INWONERS: € 90 (1e kind) | € 80 (2e kind) | € 70 (vanaf 3e kind)   



JEUGD
jeugd@kampenhout.be
016/65 99 15

CULTUUR
cultuur@kampenhout.be
016/65 99 72

SPORT
sport@kampenhout.be
016/65 99 75

MUZIEKKAMPEN

VOOR DE OUDERS

• Inschrijven via www.kampenhout.be/tickets of na afspraak 
bij de bevoegde dienst. 

• Gelieve alle kleren, doosjes, rugzakjes,… van een naam te 
voorzien.

• Bij elk initiatief voorzien we twee drankjes per dag. Geef je 
kind zelf nog twee tussendoortjes, een drinkbus en een 
lunchpakket mee. 

• Maak er een goede gewoonte van om je kind vijf minuten 
voor aanvang van de activiteiten te brengen. Zo hoeft je kind 
niets te missen en kan de dag vlot beginnen!

• Voorzie aangepaste kledij dat tegen een stootje kan en vuil 
mag worden, voorzie ook steeds regenkledij. Op de warme 
zomerdagen graag zwemkledij, een handdoek en een petje 
meegeven.

• Als je kind ziek is, breng je zo snel mogelijk de bevoegde 

dienst op de hoogte en bezorg je ons een doktersattest 
binnen de 7 kalenderdagen na aanvang van de ziekte. 
Vermeld hierop ook je rekeningnummer. 

• Als je door overmacht of vergissing genoodzaakt bent om te 
annuleren of dagen te wisselen, vragen wij om dit minstens 
twee weken op voorhand te melden. Contacteer in dit geval 
onmiddellijk de bevoegde dienst zodat zij dit kunnen aanpas-
sen in Ticketgang. Bij terugbetaling wordt een administratie-
ve kost aangerekend. 

• Als je je kind te laat ophaalt, zijn we genoodzaakt een boete 
aan te rekenen. 

• Attesten voor de belastingen en de mutualiteit kan je 
terugvinden via jouw gezinsaccount van Ticketgang. 

• Volg ons op facebook.com/jeugddienstkampenhout 

WAT MOET IK WETEN?

 } Activiteiten van 9 tot 16 uur. Opvang mogelijk vanaf 8 uur en tot  
17 uur.

 } De Cultuurberg, Bergstraat 15.
 } Organisatie van de cultuurdienst

PRIJS
Tarieven 2-daagskamp:
INWONERS: € 50 (1e  kind) | € 44 (2e kind) | € 38 (vanaf 3e kind)
NIET-INWONERS: € 60 (1e kind) | € 54 (2e kind) | € 48 (vanaf 3e kind)

Tarieven 3-daagskamp:
INWONERS: € 60 (1e  kind) | € 54 (2e kind) | € 48 (vanaf 3e kind)
NIET-INWONERS: € 66 (1e kind) | € 60 (2e kind) | € 54 (vanaf 3e kind)

WATISDA!?

Tweedaags muziekkamp voor 6 t.e.m. 12 jarigen (krokusvakantie)
Maandag 24 februari en dinsdag 25 februari
Tijdens verschillende workshops gaan kinderen aan de slag 
binnen de domeinen muziek en theater. Het middel is improvisa-
tie! Er wordt dus verder gebouwd op wat van de kinderen zelf 
komt. Vanuit kleine oefeningen en weinig materiaal vertrekken 
we op een boeiende reis die kunstcreatie is!
 
Tweedaags muziekkamp voor 7 t.e.m. 10 jarigen (zomervakantie)
Maandag 24 augustus en dinsdag 25 augustus
Kom mee op muzikale verkenning en maak kennis met koper-
blaasinstrumenten, slagwerk en nog veel meer. We spelen 
liedjes op echte instrumenten en begeleiden deze met (body)
percussie. We knutselen ook eigen instrumenten en zingen.  
Na twee dagen komen de ouders kijken naar ons leuk toon- 
momentje!
 
Driedaags muziekkamp voor 11 t.e.m. 14 jarigen (zomervakantie)
Woensdag 26 augustus t.e.m. vrijdag 28 augustus
We maken met (echte) koperblaasinstrumenten eigen liedjes en 
vullen die aan met percussie-instrumenten en zang. Na drie 
dagen komen de ouders kijken naar ons toonmoment!

SPORTKAMPEN

KUNSTKAMPEN

WATISDA!?

Onder toezicht van ervaren sportmonito-
ren en -leerkrachten kan je je uitleven in 
de meest uiteenlopende sporten. Niet 
alleen de traditionele sporten komen aan 
bod, maar ook fluogames, mountainbike, 
Spartacus run, Mariobikes en Highland 
games staan op het programma. Voor de 
kleuters zijn er deze zomer vier aparte 
sportkampen. Ben je tussen 12 en 16 jaar, 
kom dan mee je grenzen verleggen op 
sportief en avontuurlijk vlak tijdens de 
jongerensportweek.

Nieuw tijdens de korte vakanties:
 } Kleuters vanaf 4 jaar welkom.
 } Inschrijven per dag mogelijk.

WATISDA!?

Laat je onderdompelen in de wereld van Atelier Kastart. Experimenteer 
met vorm, kleur en materialen en ontdek de ware kunstenaar in jezelf. 
Kunstpret gegarandeerd!

 } Paaskamp: van maandag 6 t.e.m. vrijdag 10 april voor 6-12 jarigen.
 } Zomerkamp 1: van maandag 6 t.e.m. vrijdag 10 juli voor 6-10 jarigen.
 } Zomerkamp 2: van maandag 13 t.e.m. vrijdag 17 juli voor 11-14 jarigen.

WAT MOET IK WETEN?

 } Activiteiten van 9 tot 16 uur. Opvang 
mogelijk vanaf 8 en tot 17 uur.

 } Tijdens de zomervakantie krijgen de 
deelnemers de eerste dag een briefje 
mee met info over de uitstappen.

 } Sporthal Kampenhout, Zeypestraat 
26/ Sport- en cultuurcentrum Berg, 
Torfbroeklaan 25.

 } Organisatie van de sportdienst i.s.m. 
GCV Sportpret.

WAT MOET IK WETEN?

 } Activiteiten: van 9 tot 16 uur. Opvang mogelijk vanaf 8 en tot 17 uur.
 } De Cultuurberg, Bergstraat 15.
 } Organisatie van de cultuurdienst i.s.m. Atelier Kastart.

PRIJS
Basistarief INWONERS:

 } Sportweek van 5 dagen: 1e kind: € 80 |  
2e kind: € 70 | vanaf 3e kind: € 60

 } Sportweek van 4 dagen: 1e kind: € 70 | 
2e kind: € 62 | vanaf 3e kind: € 54

 } Sportweek van 3 dagen: 1e kind: € 60 | 
2e kind: € 54 | vanaf 3e kind: € 48

Basistarief + € 10 voor Jongerensportweek

Basistarief NIET-INWONERS:
 } Sportweek 5 dagen: 1e kind: € 90 |  

2e kind: € 80 | vanaf 3e kind: € 70
 } Sportweek 4 dagen: 1e kind: € 78 |  

2e kind: € 70 | vanaf 3e kind: € 62
 } Sportweek 3 dagen: 1e kind: € 66 |  

2e kind: € 60 | vanaf 3e kind: € 54
Basistarief + € 10 voor Jongerensportweek

Bij sportweken tijdens de korte vakanties 
wordt de mogelijkheid geboden om per 
dag in te schrijven. Dit dagtarief wordt 
berekend als volgt: een sportweek van drie 
dagen is basistarief delen door drie, enz. 

PRIJS

INWONERS: € 80 (1e kind) | € 70 (2e kind) | € 60 (vanaf 3e kind)

NIET-INWONERS: € 90 (1e kind) | € 80 (2e kind) | € 70 (vanaf 3e kind)   



PAASVAKANTIE

6 april t.e.m. 10 april ‘t Grobbeltje 2,5 t.e.m. 12 jaar 25 maart 2020 Jeugd

6 april t.e.m. 10 april Kunstkamp 6 t.e.m. 12 jaar 22 maart 2020 Cultuur

14 april t.e.m. 17 april (13 april gesloten) ‘t Grobbeltje 2,5 t.e.m. 12 jaar 25 maart 2020 Jeugd

14 april t.e.m. 17 april (13 april gesloten) Sportweek 4 t.e.m. 12 jaar 22 maart 2020 Sport

ZOMERVAKANTIE
1 juli t.e.m. 3 juli ‘t Grobbeltje 2,5 t.e.m 15 jaar 2 dagen op voorhand Jeugd

Sportweek 6 t.e.m 12 jaar 15 juni 2020 Sport

Sportweek KLEUTERS 4 t.e.m 6 jaar 15 juni 2020 Sport

6 juli t.e.m. 10 juli ‘t Grobbeltje 2,5 t.e.m 15 jaar 2 dagen op voorhand Jeugd

Sportweek 6 t.e.m 12 jaar 15 juni 2020 Sport

Sportweek KLEUTERS 4 t.e.m 6 jaar 15 juni 2020 Sport

Kunstkamp 6 t.e.m 10 jaar 21 juni 2020 Cultuur

13 juli t.e.m. 17 juli ‘t Grobbeltje 2,5 t.e.m 15 2 dagen op voorhand Jeugd

Sportweek 6 t.e.m 12 jaar 15 juni 2020 Sport

Sportweek KLEUTERS 4 t.e.m 6 jaar 15 juni 2020 Sport

Kunstkamp 11 t.e.m. 14 jaar 28 juni 2020 Cultuur

22 juli t.e.m. 24 juli (uitz. 20 en 21 juli) t Grobbeltje 2,5 t.e.m. 15 jaar 2 dagen op voorhand Jeugd

27 juli t.e.m. 31 juli ‘t Grobbeltje 2,5 t.e.m. 15 jaar 2 dagen op voorhand Jeugd

3 augustus t.e.m. 7 augustus t Grobbeltje 2,5 t.e.m. 15 jaar 2 dagen op voorhand Jeugd

10 aug t.e.m. 14 augustus ‘t Grobbeltje 2,5 t.e.m. 15 jaar 2 dagen op voorhand Jeugd

Sportweek JONGEREN 12 t.e.m. 16 jaar 15 juli 2020 Sport

17 augustus t.e.m. 21 augustus t Grobbeltje 2,5 t.e.m. 15 jaar 2 dagen op voorhand Jeugd

Sportweek 6 t.e.m. 12 jaar 15 juli 2020 Sport

24 augustus t.e.m. 28 augustus Sportweek 6 t.e.m. 12 jaar 15 Juli 2020 Sport

Sportweek KLEUTERS 4 t.e.m 6 jaar 15 Juli 2020 Sport

24 augustus t.e.m. 25 augustus Muziekkamp 7 t.e.m. 10 jaar 15 Juli 2020 Cultuur 

26 augustus t.e.m. 28 augustus Muziekkamp 11 t.e.m. 14 jaar 15 Juli 2020 Cultuur 

HERFSTVAKANTIE

3 nov. t.e.m. 6 november (uitz. 2 nov) ‘t Grobbeltje 2,5 t.e.m. 12 jaar 21 oktober 2020 Jeugd

2 nov. t.e.m. 5 november (uitz. 6 nov) Sportweek 4 t.e.m. 12 jaar 18 oktober 2020 Sport

DATUM WAT LEEFTIJD DEADLINE DIENST

KERSTVAKANTIE

21 december t.e.m. 24 december
(uitz. 25 december) 
24 december max. tot 16 uur

‘t Grobbeltje 2,5 t.e.m. 12 jaar 9 december  2020 Jeugd

28 december t.e.m. 31 december  
(uitz. 1 jan.) 31 dec max. tot 16 uur

‘t Grobbeltje 2,5 t.e.m. 12 jaar 9 december  2020 Jeugd

28 december t.e.m. 31 december  
(uitz. 1 jan) 31 december tot max. 16 uur

Sportweek 6 t.e.m. 12 jaar 6 december 2020 Sport

KROKUSVAKANTIE

24 februari t.e.m.28 februari ‘t Grobbeltje 2,5 t.e.m. 12 jaar 12 februari 2020 Jeugd

24 februari t.e.m.28 februari Sportweek 4 t.e.m. 12 jaar 9 februari 2020 Sport

24 februari t.e.m.25 februari Muziekkamp 6 t.e.m. 12 jaar 9 februari 2020 Cultuur

OVERZICHT



Jeugd, sport en cultuur
We blijven onze verenigingen steunen en onderstrepen 
hun sociale rol. We stimuleren een inclusieve werking, 
want iedereen die extra zorg nodig heeft, telt mee in onze 
warme gemeente.

De gemeente blijft het verenigingsleven graag een duw in 
de rug geven. We behouden onze jeugd-, sport- en cul-
tuursubsidies, maar we verfijnen en vereenvoudigen ze. 
Alle verenigingen die bijdragen tot ‘ontmoeten en verbin-
den’ in onze samenleving, moeten op een gelijkwaardige 
manier kunnen genieten van de gemeentelijke subsidies.

We blijven ook aandacht hebben voor onze vrijwilligers en 
blijven hen regelmatig in de bloemetjes zetten. Zonder vrij-
willigers heeft het verenigingsleven geen toekomst.

We creëren een fonds voor investeringssubsidies. Een er-
kende vereniging die investeert en gebruikmaakt van dat 
investeringsfonds, betaalt voortaan nog slechts een derde 
van de investering. De gemeente legt twee derde bij, met 
een maximum van 200.000 euro. Zo kan elke vereniging 
zich concentreren op haar kerntaak en vallen de beslom-
meringen over de benodigde infrastructuur deels weg. We 
stellen daarvoor een reglement op. 

Vrijetijdsaanbod
Tijdens de vorige bestuursperiode hebben we heel wat 
sportinfrastructuur duurzaam gerenoveerd. Op het vlak 
van sportinfrastructuur heeft de bevraging bij de bevol-
king duidelijk aangetoond dat er nood is aan een zwem-
bad en een evenementenhal. Ook dat zijn plekken waar 
mensen elkaar ontmoeten en ook daar willen we dus voluit 
voor gaan. We blijven daarop inzetten, maar mikken ook 
op extra sportinfrastructuur rond de sporthal van Kampen-
hout, waar ook minder bekende sporten een plek moeten 
kunnen krijgen.

Met een zwembad en/of een evenementenhal kunnen we 
ons vrijetijds- en ons cultuuraanbod sterk verbeteren. In 
afwachting daarvan richten we een feestcomité op dat het 
cultuuraanbod in onze bestaande infrastructuur moet ver-
rijken. De werking van de bib kan ruimer. We kunnen de 
bib gebruiken om er boeiende sprekers uit te nodigen. 
Een uitgewerkt kerkenbeleidsplan moet leiden tot een  
diverser gebruik van kerken en pastorieën, die vaker  
kunnen worden opengesteld voor andere activiteiten.

Niet-georganiseerde ontmoetingen
We investeren ook in niet-georganiseerde ontmoetings-
plekken zoals een speelbos en speelpleintjes. Elke deel-
gemeente verdient zijn ontmoetingsplaats en zijn natuur- 
lijke speelruimte. We raadplegen de inwoners over de 
beste plaats om die in te planten.

Bij de werking van het Grobbeltje schenken we meer aan-
dacht aan de niet-georganiseerde jeugd en we investeren 
in extra schuil- en opberginfrastructuur. Ook kinderen met 
minder kansen of kinderen met een beperking moeten de 
nodige speelgelegenheid krijgen.

Verenigingen zijn de motor van onze samenleving
Onze verenigingen zetten mensen in beweging en wer-
ken sterk verbindend. Honderden vrijwilligers zetten zich 
dagelijks belangeloos in voor onze verenigingen en 
dankzij hun inzet kunnen wij sporten, cultuur beleven, 

van de natuur genieten of gezellig samenzijn. Dankzij 
onze verenigingen leren we elkaar kennen en ontmoeten 
we elkaar.

➜ Verenigingsleven

  Een erkende vereniging  
die investeert via  

het investeringsfonds,  
betaalt voortaan nog  
slechts een derde van  

de investering  
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PAASVAKANTIE

6 april t.e.m. 10 april ‘t Grobbeltje 2,5 t.e.m. 12 jaar 25 maart 2020 Jeugd

6 april t.e.m. 10 april Kunstkamp 6 t.e.m. 12 jaar 22 maart 2020 Cultuur

14 april t.e.m. 17 april (13 april gesloten) ‘t Grobbeltje 2,5 t.e.m. 12 jaar 25 maart 2020 Jeugd

14 april t.e.m. 17 april (13 april gesloten) Sportweek 4 t.e.m. 12 jaar 22 maart 2020 Sport

ZOMERVAKANTIE
1 juli t.e.m. 3 juli ‘t Grobbeltje 2,5 t.e.m 15 jaar 2 dagen op voorhand Jeugd

Sportweek 6 t.e.m 12 jaar 15 juni 2020 Sport

Sportweek KLEUTERS 4 t.e.m 6 jaar 15 juni 2020 Sport

6 juli t.e.m. 10 juli ‘t Grobbeltje 2,5 t.e.m 15 jaar 2 dagen op voorhand Jeugd

Sportweek 6 t.e.m 12 jaar 15 juni 2020 Sport

Sportweek KLEUTERS 4 t.e.m 6 jaar 15 juni 2020 Sport

Kunstkamp 6 t.e.m 10 jaar 21 juni 2020 Cultuur

13 juli t.e.m. 17 juli ‘t Grobbeltje 2,5 t.e.m 15 2 dagen op voorhand Jeugd

Sportweek 6 t.e.m 12 jaar 15 juni 2020 Sport

Sportweek KLEUTERS 4 t.e.m 6 jaar 15 juni 2020 Sport

Kunstkamp 11 t.e.m. 14 jaar 28 juni 2020 Cultuur

22 juli t.e.m. 24 juli (uitz. 20 en 21 juli) t Grobbeltje 2,5 t.e.m. 15 jaar 2 dagen op voorhand Jeugd

27 juli t.e.m. 31 juli ‘t Grobbeltje 2,5 t.e.m. 15 jaar 2 dagen op voorhand Jeugd

3 augustus t.e.m. 7 augustus t Grobbeltje 2,5 t.e.m. 15 jaar 2 dagen op voorhand Jeugd

10 aug t.e.m. 14 augustus ‘t Grobbeltje 2,5 t.e.m. 15 jaar 2 dagen op voorhand Jeugd

Sportweek JONGEREN 12 t.e.m. 16 jaar 15 juli 2020 Sport

17 augustus t.e.m. 21 augustus t Grobbeltje 2,5 t.e.m. 15 jaar 2 dagen op voorhand Jeugd

Sportweek 6 t.e.m. 12 jaar 15 juli 2020 Sport

24 augustus t.e.m. 28 augustus Sportweek 6 t.e.m. 12 jaar 15 Juli 2020 Sport

Sportweek KLEUTERS 4 t.e.m 6 jaar 15 Juli 2020 Sport

24 augustus t.e.m. 25 augustus Muziekkamp 7 t.e.m. 10 jaar 15 Juli 2020 Cultuur 

26 augustus t.e.m. 28 augustus Muziekkamp 11 t.e.m. 14 jaar 15 Juli 2020 Cultuur 

HERFSTVAKANTIE

3 nov. t.e.m. 6 november (uitz. 2 nov) ‘t Grobbeltje 2,5 t.e.m. 12 jaar 21 oktober 2020 Jeugd

2 nov. t.e.m. 5 november (uitz. 6 nov) Sportweek 4 t.e.m. 12 jaar 18 oktober 2020 Sport

DATUM WAT LEEFTIJD DEADLINE DIENST

KERSTVAKANTIE

21 december t.e.m. 24 december
(uitz. 25 december) 
24 december max. tot 16 uur

‘t Grobbeltje 2,5 t.e.m. 12 jaar 9 december  2020 Jeugd

28 december t.e.m. 31 december  
(uitz. 1 jan.) 31 dec max. tot 16 uur

‘t Grobbeltje 2,5 t.e.m. 12 jaar 9 december  2020 Jeugd

28 december t.e.m. 31 december  
(uitz. 1 jan) 31 december tot max. 16 uur

Sportweek 6 t.e.m. 12 jaar 6 december 2020 Sport

KROKUSVAKANTIE

24 februari t.e.m.28 februari ‘t Grobbeltje 2,5 t.e.m. 12 jaar 12 februari 2020 Jeugd

24 februari t.e.m.28 februari Sportweek 4 t.e.m. 12 jaar 9 februari 2020 Sport

24 februari t.e.m.25 februari Muziekkamp 6 t.e.m. 12 jaar 9 februari 2020 Cultuur

OVERZICHT



Dorpsevenementen
Met onze wekelijkse markt, onze 
kerstmarkt, de jaar- en avondmarkt, 
de kermissen, Kampenhout Swingt 
en andere dorpsevenementen waait 
er de laatste jaren al een frisse wind 
door het dorpsleven. Maar we blijven 
zoeken naar nieuwe initiatieven, 
waardoor onze dorpskernen nog 
meer gaan bruisen van het leven. 
Een festival voor een wat ouder  
publiek, witlooffeesten, initiatieven 
die de lokale handelaars en de lokale 
landbouw ten goede komen, … 

We rekenen daarbij ook op onze  
verenigingen en onze inwoners om 
het dorpsleven te activeren, zodat 
mensen elkaar ontmoeten. Nieuwe 
initiatieven die ‘verbinden en doen 
ontmoeten’, kunnen op de steun van 
de gemeente rekenen.

Gemeentelijk patrimonium
We gebruiken het bestaande gemeentelijke 
patrimonium zo optimaal mogelijk. 

Eerder staken we Villa Lucie in een nieuw 
kleedje en momenteel restaureren we de 
pastorie. Met de renovatie van de ‘Boerderij’ 
versterken we voort de dorpskern van 
Kampenhout. We werken een gevarieerd 
programma uit voor de cultuurzaal, het 
Brabants Centrum voor Muziektradities en 
het Witloofmuseum. Op de nieuwe sociaal-
culturele site kan iedereen terecht om er 
samen te werken, elkaar te ontmoeten en te 
genieten van verschillende sociale en 
culturele activiteiten. De vernieuwde site zal 
de dorpskern van Kampenhout verder doen 
opleven, nieuwe handelaars aantrekken en 
een boost geven aan het culturele leven in 
Kampenhout. Ook voor de bewoners van 
het woonzorgcentrum is de ‘Boerderij’ een 
verrijking, want ze biedt unieke kansen om 
initiatieven uit de welzijns-, zorg- en culturele 
sector te verbinden.

  Nieuwe initiatieven 
die verbinden en doen 

ontmoeten, kunnen 
op de steun van de 

gemeente rekenen  
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Inzetten op lokale handel en buurtwinkels
Handel en nijverheid zijn vaak bepalend voor de welvaart in een gemeente. Ze zorgen voor tewerkstelling en inkomsten. 
Lange tijd was witloof het witte goud voor Kampenhout. De landbouw heeft lange tijd het beeld van onze gemeente  
bepaald. Vandaag staat die landbouw onder druk en zijn de economische troeven van onze gemeente diverser. 

Handel en landbouw
We blijven onze lokale voedseltelers steunen. We zetten in 
op het behoud van ons landbouwareaal. Voedsel dat lokaal  
wordt geteeld, belast het milieu minder. We moedigen  
de korte voedselketen aan en we zetten in op producten  
uit de eigen streek. We sensibiliseren onze inwoners om 
zoveel mogelijk lokale producten te eten. 

Om de lokale economie meer mogelijkheden te geven 
richten we een lokale adviesraad op, van en voor onder- 
nemers. De raad kan binnen de krijtlijnen van het gemeen-

telijk beleid - duurzaamheid, verbondenheid, openheid, 
kernversterking en kruisbestuiving - nieuwe handelsactivi-
teiten aantrekken naar de dorpskernen. In eerste instantie 
mikken we daarbij op het centrum van Kampenhout. Initia-
tieven die de leefbaarheid in de dorpskernen versterken, 
kunnen op steun van de gemeente rekenen.

We moedigen lokaal ondernemen sterk aan. We ver- 
sterken de lokale handel door te voorzien in een verkoop- 
ruimte, marktgelegenheid, een streekproductenmarkt, 
een plantenmarkt of afwisselende pop-ups.

We herschikken de belasting voor onze ondernemers en 
begeleiden beginnende ondernemers. Voor aanvragen 
van adviezen, vergoedingen of starterspremies bij kern-
versterkende initiatieven richten we een ondernemers- 
loket op. Voor onze detailhandel kiezen we voor een  
toegankelijk, gevarieerd en kwalitatief basisaanbod in ons 
centrum. In samenwerking met de provincie werken we 
concrete projecten uit om ons handelscentrum actiever en 
levendiger te maken. We zetten in op groepsaankopen en 
gezamenlijke investeringen, die een meerwaarde kunnen 
bieden voor zowel kleine als grote ondernemingen.

➜ Economie en ondernemen
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ondernemen sterk aan  
en versterken de lokale  

handel  
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Een warme en zorgzame gemeenschap
Voor de volgende generaties ziet de woon-, welzijns- en gezondheidszorg er anders uit. Elke inwoner heeft eigen wensen 
en noden. Wonen en leven staat centraal, liefst in een huiselijke omgeving of thuis met kwalitatieve zorg. We zorgen voor 
al onze inwoners. 

Onbezorgd thuis blijven wonen
Ouderenzorg vraagt de volgende jaren per definitie een 
andere invulling. Ouderen willen zo lang mogelijk thuis  
blijven wonen, eventueel met de nodige ondersteuning. 
Op het vlak van thuiszorg zetten we blijvend in op onze 
diensten ‘huishoudhulp’ en ‘gezinszorg’. Voor gezinszorg 
blijven we samenwerken met de Welzijnskoepel.

Daarnaast zorgen ook initiatieven zoals ons buurt- 
restaurant Pure Goesting, de uitbouw van een buurt- 
gerichte werking vanuit het nieuw op te starten lokaal 
dienstencentrum en de openstelling van activiteiten in 
woonzorgcentrum Molenstee er mee voor dat onze  
senioren elkaar blijven ontmoeten.

Opvang en zorg
In het woonzorgcentrum versterken we nog meer het 
thuisgevoel en de zelfstandigheid van de bewoners door 
te blijven inzetten op bewonersgerichte zorg. 

Het op te starten kortverblijf in het woonzorgcentrum is 
een nieuw initiatief dat ouderen de kans geeft om tijdelijk 
van onze woonzorgdienstverlening gebruik te maken.  
Uiteraard ondersteunt het initiatief ook de thuiszorg.

De bestaande assistentiewoningen De Waaier worden  
geleidelijk aan gerenoveerd en voor de seniorenflats  
gaan we na of we er volwaardige assistentiewoningen  
met dienstverlening kunnen van maken. Kampenhout blijft 
sterk inzetten op kwalitatief wonen en zorgverlening.

Samen tegen armoede en eenzaamheid
Elke dag opnieuw komt onze sociale dienst in contact met 
inwoners die de eindjes niet aan elkaar kunnen knopen, 
die gebukt gaan onder een enorme schuldenlast of die op 
zoek zijn naar kansen op een beter leven.

Armoede raakt álle levensdomeinen en daarom pakken 
we het ook op verschillende vlakken aan: met opvoe-
dingsondersteuning, psychosociale begeleiding, arbeids-
begeleiding, huiswerkbegeleiding, woonbegeleiding, 
drugs- en alcoholpreventie, … We bestrijden actief vereen-
zaming en armoede en geven onze kwetsbare inwoners 
zoveel mogelijk kansen. 

Medicatiemisbruik en alcohol- en drugsmisbruik liggen 
vaak aan de basis van armoede en vereenzaming. We pak-
ken die fenomenen actiever en intensiever aan, onder 
meer door nauw samen te werken met allerlei partners.

Verbindend ontmoeten
Een kleinschalige ontmoetingsruimte wordt dé stek bij uit-
stek om laagdrempelig en in een veilige, vertrouwde om-
geving te werken aan basisrechten en basisvaardigheden 
voor kwetsbare Kampenhoutenaren. De ervaring leert ons 
dat werken in kleine groepen het meest effectief is. We 
brengen telkens een beperkt groepje mensen samen rond 
één centraal onderwerp, zoals taal, energiebesparing, ge-
zond koken, babyverzorging, administratie, huishoudbud-
get, enz. Met dat aanbod komen we tegemoet aan de hulp-
vragen van onze kwetsbare medemensen. Ook thuisloze 
en eenzame medemensen kunnen terecht in de ontmoe-
tingsruimte voor een kop koffie, een douche, een babbel 
of om zich even op te warmen. Het wordt een plek waar 
kwetsbare mensen welkom zijn en zich een beetje thuis 
kunnen voelen.

We bouwen een Huis van het Kind uit, waar ouders en  
kinderen terecht kunnen voor alles rond opvoeden en  
opgroeien.
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➜ Een warme en zorgzame gemeenschap

  We stemmen onze  
dienstverlening af op  

de veranderende  
zorgvraag  



Ons bestaande voorleesproject, waarin vrijwilligers met 
ondersteuning van de sociale dienst wekelijks langsgaan 
bij kansarme gezinnen om het lezen en voorlezen aan  
kinderen in de derde kleuterklas en 1ste leerjaar te onder-
steunen sluit daarbij aan en wordt voortgezet.

Het afgelopen project ’Het OCMW aan a deu’ was een suc-
ces. De werkwijze en de aangekondigde thematische 
huisbezoeken passen we ook toe op nieuwe doelgroepen 
en rond andere thema’s. 

Meer gezondheid voor iedereen
Ook de gezondheid van onze inwoners vinden wij belang-
rijk. We willen de gezondheidskloof wegwerken en voeren 
een preventief lokaal gezondheidsbeleid: iedereen kansen  
bieden en stimuleren om gezond te leven in een gezonde 
omgeving. Een gezonde geest in een gezond lichaam voor 
iedereen. We behouden onze succesvolle initiatieven voor 
jong en oud, zoals cursussen in samenwerking met het 
Rode Kruis: AED- , reanimatie- en EHBO-cursussen, work-
shops rond gezondheid. We blijven daarvoor samen- 
werken met het Logo, het Lokaal Gezondheidsoverleg.

Kampenhout zet zich samen met het OCMW, de scholen, 
jeugdhuizen, verenigingen en andere partners ook in voor 
een preventief beleid rond drugs en alcohol. Daarnaast 
blijft het aanbod van vroeginterventie gelden: jongeren 
die experimenteren met middelengebruik kunnen kort- 
durend worden begeleid in de eigen gemeente. Indien  
nodig, worden ze doorverwezen. Ook adviesgesprekken 
met personen uit de omgeving zijn mogelijk. De drugs- en 
alcoholpreventiedienst is er voor elke inwoner!
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Onder het motto ‘Levenslang leren voor ouderen’ blijven 
wij ons inzetten voor senioren. Met onze vormingsmomen-
ten, zoals het ‘Smart Café’, zorgen we ervoor dat ook zij 
kunnen gebruikmaken van digitale media. Met onze dans-
namiddagen en onze wandel- en fietsactiviteiten sporen 
we hen aan tot bewegen en gezellig samenzijn. 

We zetten ook meer in op vervoer voor minder mobiele 
mensen en richten samen met de provincie een minder-
mobielencentrale op. 

Ten slotte blijven we de nodige aandacht schenken aan 
onze vrijwilligers die steeds klaar staan om al het nodige te 
doen voor het welzijn en de sociale begeleiding van onze 
senioren en hulpbehoevenden. 

  We bestrijden armoede  
en eenzaamheid en geven 
onze kwetsbare inwoners 
zoveel mogelijk kansen  



Een veilig en leefbaar Kampenhout blijft prioritair
Tijdens de voorbije bestuursperiode hebben we de vei-
ligheid in onze gemeente al sterk verhoogd. Maar veilig-
heid blijft voor Kampenhout een topprioriteit. We willen 
liever voorkomen dan genezen, liever vermijden dan be-
strijden. Voor een veilig Kampenhout houden we nu al 
rekening met de uitdagingen van morgen. We garande-
ren veiligere straten, wijken en industriezones door er in 
de eerste plaats misdrijven te voorkomen en door ze te 
bestraffen, als dat nodig is.

Tijdens weekenddagen zetten we een extra ploeg in. 
Waar dat nodig is, ondersteunt de gemeente, samen met 
de politie en de coördinator integrale veiligheid, extra 
buurtinformatienetwerken. De ‘Lokale Integrale Veilig-
heidscel’ versterkt haar werking doelgericht en discreet 
met het oog op de veiligheid van eenieder. We verhogen 
de subsidie aan onze politiezone Kastze. Met die extra 
investering zetten we in op een duurzaam veiligheids- 
beleid op maat van ons Kampenhout.

Verkeer
Met het oog op meer 
verkeersveiligheid en 
onze veiligheid in het al-
gemeen plaatsen we sa-
men met de provincie 
gericht slimme camera’s 
in de dorpskernen en op 
de verbindingswegen, 
zoals de Zeypestraat, 
Voortstraat, Perkse-
steenweg, Aarschotse-
baan, Schoonstraat, …

Voor fietspaden en fietsverbindingswegen zoeken we een 
evenwicht tussen ingroening en veiligheid. Voor enkele 
prangende probleemsituaties wachten we niet langer op 
de hogere overheid, maar nemen we als gemeente zelf 
het initiatief. Zo zullen we op de N26 de aanleg van veilige 
fietspaden prefinancieren vanaf Kampenhout-Sas tot  
Buken. We vinden het te gevaarlijk om te blijven wachten 
op een initiatief van de Vlaamse wegbeheerder. 

Ook voor de Schoonstraat zoeken we een oplossing op 
korte termijn. We werken het principe van ‘Route2school’ 
verder uit en laten het fietsregistratiesysteem in de  
scholen daarop aansluiten. 

Ondanks de al geleverde inspanningen blijft het sluipver-
keer in onze gemeente een probleem. We blijven de duur-
zame mobiliteit versterken en waarderen de voet- en fiets-
paden op. Waar nodig, zullen we ook het parkeerbeleid 
bijsturen.

18 EEN BELEID VOOR DE TOEKOMST

➜ Veiligheid

Politie en brandweer
Brandweer en politie zijn onmisbaar in elke gemeente, maar de gevraag-
de investeringen worden alsmaar groter. Daarom willen we de aanpak 
van politie en brandweer beter coördineren met de gemeentelijke op-
drachten. 

Onze politiezone, Kastze, geeft voorrang aan drugsbestrijding en de be-
strijding van cybercriminaliteit. De bestaande acties rond de ‘Lokale in-
tegrale veiligheidscel’, de Buurtinformatienetwerken en de DARK-acties 
rond inbraakpreventie worden voortgezet.

Om problemen te voorkomen en mensen te sensibiliseren is de functie 
van de wijkagent cruciaal. Via de wijkwerking creëert de politie een ver-
trouwensband met de inwoners. Politie die dicht bij de bevolking staat, is 
perfect op de hoogte van wat er reilt en zeilt in de gemeente en kan zeer 
gericht inzetten op veiligheid en integratie. Om de dienstverlening in de 
wijkwerking nog te verbeteren zal er meer op afspraak worden gewerkt.

  Veiligheid blijft voor  
Kampenhout een top-

prioriteit. We willen 
liever voorkomen dan 
genezen, liever vermij-
den dan bestrijden  

Integratie
We verwelkomen onze nieuwe 
inwoners, welke ook hun cultu-
rele of religieuze achtergrond is. 
Door actief in te zetten op hun 
inburgering versterken we de sociale samenhang. Een  
integratiemedewerker of buurtwerker maakt iedereen 
wegwijs in de wirwar aan mogelijkheden. Hij zorgt voor 
een begeleiding op maat en laat iedereen aan bod komen, 
los van taal en culturele achtergrond.

We bevorderen de kennis van de Nederlandse taal via  
initiatieven zoals Café Combinne, een praatcafé waar  
Nederlandstaligen en anderstaligen elkaar ontmoeten in 
een open en gezellige sfeer. We werken samen met part-
ners om anderstaligen Nederlands te leren en ouders  
nauwer te betrekken bij het schoolgebeuren.



Een gemeente op uw maat
Klantgerichte dienstverlening
Vanaf 2019 spreken we niet meer van ‘het OCMW’ en ‘de 
gemeente’, maar smelten alle diensten samen tot één  
lokaal bestuur. Dat samengaan biedt kansen om de hele 
dienstverlening opnieuw te overdenken. Daarbij staan 
kwaliteit, efficiëntie en klantvriendelijkheid voorop. De 
nieuwe organisatie moet nog haar definitieve vorm krijgen, 
maar diensten die van nature samen horen, bundelen we. 
Zo wordt het voor elke inwoner onmiddellijk duidelijk waar 
hij terecht kan met vragen of hoe hij iets kan verkrijgen. 
Daarvoor werken we voor u, als klant, op maat: een ont-
haalfunctie waar u voor algemene vragen en diensten snel 
terecht kunt, een aangepaste loketwerking waar meer  
ingezet wordt op digitale verwerking, bespreking van com-
plexere dossiers op afspraak, respect voor privacy, … 

Aantrekkelijk en toegankelijk gemeentehuis
Het huidige gemeentehuis is in de jaren tachtig in gebruik 
genomen en voldoet op dit moment helemaal niet meer 
om een kwaliteitsvolle dienstverlening te kunnen garan-
deren. De vroegere college- en gemeenteraadzaal zijn  
ondertussen ook al omgevormd tot kantoren, maar toch 
komen we nog ruimte te kort.

De aankoop van het ‘Kasteel Van Bellinghen’ is een kans 
die we niet mochten laten voorbijgaan. Door de aankoop 
kunnen we het onroerend erfgoed in het centrum ter  
beschikking stellen van alle inwoners en de gemeente  
bezit nu een aaneengrenzende site van bijna 12.500m², 
pal in het centrum van Kampenhout. Samen met de oude 
pastorie en het huidige gemeentehuis is dat een unieke 

impuls om de diensten van het nieuwe gemeentebestuur 
een plaats te geven in een aangename en groene omge-
ving. We willen daarbij niet over één nacht ijs gaan. De 
nieuwe organisatiestructuur moet zich vertalen in een toe-
gankelijk gemeentehuis waar iedereen welkom is. 

De sites van de oude pastorie, het kasteel Van Bellinghen 
en het huidige gemeentehuis bieden kansen om plekken 
voor ontmoeting en verbinding te creëren in een groene 
omgeving. Kleinschalige dorpsactiviteiten moeten er  
zeker een plaats krijgen. Door in te zetten op een kwali-
teitsvolle ontwikkeling van de site van het huidige ge-
meentehuis ontstaan er mooie kansen om de dorpskern 
van Kampenhout aantrekkelijker en levendiger te maken 
met ruimte voor nieuwe woonvormen en kansen voor  
handel en horeca. 

Doordacht investeren
Investeringen moeten uiteraard betaald worden, maar ook 
tijdens deze bestuursperiode beheren we onze middelen 
als een goede huisvader en zoeken we een doordacht 
evenwicht tussen investeren en sparen voor de toekomst. 
De voorbije jaren zijn de leninglasten al sterk afgebouwd 
en dat willen we blijven doen zonder aan de huidige per-
sonenbelasting en onroerende voorheffing te raken. We 
verlagen wel de algemene personenbelasting voor alleen-
staanden. In deze bestuursperiode willen we de leninglas-
ten verder laten dalen van 17,5 miljoen euro tot 9,5 miljoen 
euro. Door deze inspanning komt er weer ruimte vrij om 
nieuwe leningen aan te gaan, zeker wanneer de huidige 
rentevoeten laag staan. Tot nu toe zijn investeringen 
steeds met eigen middelen gefinancierd.

➜ Beleid en financiën
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Communicatie… het mag gezegd worden
Als inwoner verwacht u een eenduidige, eerlijke en klare 
communicatie die afgestemd is op de doelgroep waarvoor 
ze bedoeld is en rekening houdt met de gepaste commu-
nicatiekanalen. We werken onze digitale communicatie 
verder uit met digitale loketten op de website, digitale in-
formatieborden langs de hoofdwegen, nieuwsbrieven per 
e-mail, … Naast de traditionele gemeenteberichten geven 
we de sociale media een meer prominente plaats in onze 
berichtgeving. We roepen daarnaast ook een nieuwe ge-
meentelijke ‘app’ in het leven: de mobiele 1910-app waar 
alle mogelijke info over Kampenhout zal te vinden zijn en 
die meer interactie zal bieden in de communicatie tussen 
inwoner en bestuur. 

Betrokkenheid door inspraak en participatie
Om de vinger aan de pols te houden van wat er leeft in 
onze dorpsgemeenschappen doen we ook in de toekomst 
een beroep op de actieve inbreng van al onze inwoners. 
We blijven onze inwoners betrekken via ‘Kleur mee de toe-
komst’. Als inwoner krijgt u inspraak en medezeggen-
schap. Enkel via oprechte betrokkenheid komen we tot 
een echt participatief en gedragen beleid voor onze ge-
meente.

Het college van burgemeester en schepenen gaat daar-
voor de boer op met ‘college on tour’. In elke deelgemeen-
te of gehucht organiseren we frietkotmomenten en café-
babbels waar u als inwoner rechtstreeks uw wensen,  
bezorgdheden en suggesties kunt doorgeven aan ons  
beleidsteam.

  We zetten verder  
in op digitalisering en 
een klantvriendelijke 

dienstverlening  

20 EEN BELEID VOOR DE TOEKOMST

Situering Kasteel Van Bellinghen (geel) en de oude pastorie 
(blauw) ten opzichte van het huidige gemeentehuis (rood).
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Vrijwilligers van Ons Tehuis 
Brabant verkozen tot  
Vrijwilligers van het jaar 2019 
Op 26 november werden de vrijwilligers van Ons Tehuis 
Brabant (OTB) gekroond tot ‘Vrijwilligers van het jaar 
2019’. Na een oproep op de website en in de gemeente-
berichten nomineerden onze inwoners ook dit jaar mas-
saal vrijwilligers uit onze gemeente. Na rijp beraad koos 
de jury uiteindelijk voor de vrijwilligers van OTB.

OTB is een vergunde zorgaanbieder die instaat voor de 
zorg en de begeleiding van volwassenen met een men-
tale beperking. De vrijwilligers ondersteunen de wer-
king van OTB op verschillende manieren. Zij bieden ge-
zelschap aan individuele bewoners of hulp bij groepsac-
tiviteiten zoals wandelen, fietsen, knutselen, workshops, 
bowlen,… Chauffeurs brengen de bewoners naar vakan-
ties of werk, leesvrijwilligers leren hen lezen en schrij-
ven, de tappers houden het café open, de naaidames 
herstellen de kleding, muzikanten zorgen voor een 
sfeervol streepje muziek, de vrijwilligers van het Solida-
riteitsfonds organiseren activiteiten om geld in het laatje 
te brengen,… 

Kortom: ze zijn een levensbelangrijke schakel binnen 
OTB en verbeteren onbaatzuchtig de levenskwaliteit 
van alle bewoners en cliënten. De titel van ‘Vrijwilliger 
van het jaar’ is een mooie bekroning voor al deze tome-
loze inzet. We wensen hun dan ook een dikke proficiat. 
Een zitbank met naamplaatje, op een zelfgekozen loca-
tie, wordt aan hen opgedragen.

We bedanken uiteraard ook de overige genomineerden: 
Karin Van Boxel, Omer Van Dessel, het Zaalcomité van 
Parochiezaal Nederokkerzeel, André Elinckx, het be-
stuur van de Landelijke Gilde van Buken, Ingrid Verhey-
en, Linda Vandervorst, Tijl Vangrunderbeeck, Francine 
Crul, Bernard Peeters, Jan Hermans, Alphonsine Indig-
ne, Suzanne Poels, Paul Vander Elst, Oscar De Keyser en 
Francine Kerinckx, de Mooimakers en André Van Dijck. 
Zij maken door hun vrijwillige inzet van onze gemeente 
een warmere plek.
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Meer info
welzijn@kampenhout.be 
016 65 99 20

Senioren dansnamiddagen
Ook in 2020 kunnen onze senioren weer naar 
hartenlust dansen en swingen in ‘Den Ast’ 
(Brouwerijstraat 23) tijdens onze dansnamid- 
dagen. Elke derde maandag van de maand ope-
nen we vanaf 14 uur de deuren. Yves Ombelets 
verzorgt het live muzikaal entertainment. 

U kan komen dansen op volgende data:
20 januari
17 februari   
16 maart
20 april 
18 mei
15 juni 

De inkom is gratis. Iedereen welkom!

Nieuwe huisartsenwacht-
post vanaf 2020 
Vanaf 1 januari 2020 kunnen inwoners van 
Kampenhout een beroep doen op de Huisartsen- 
wachtpost Midden-Brabant (Gendarmerie- 
straat 65, 1800 Vilvoorde – Vleugel van AZ Jan 
Portaels).

Een wachtpost is er om te helpen bij dringende 
medische problemen die niet kunnen wachten 
tot na het weekend of op feestdagen en waar-
voor u anders naar uw eigen huisarts zou gaan.

U kan een afspraak maken via het nummer 
1733. Breng altijd uw identiteitskaart mee en 
betaal bij voorkeur elektronisch.

HuisartsenWachtpost
Midden - Brabant

Welzijn &Senioren
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Reis op oudejaarsnacht met 
De Lijn tussen Kampenhout 
en Leuven!
Het einde van het jaar komt steeds dichterbij en iedereen 
heeft wellicht al plannen om 2019 op een spetterende  
manier af te sluiten. Het gemeentebestuur wil ervoor  
zorgen dat iedereen een gezellig en vooral ook veilig en 
verantwoord eindejaar kan beleven. Daarom werd er door 
de gemeente Kampenhout een financiële regeling getrof-
fen met De Lijn om de bestaande lijn vanuit Leuven tot He-
rent op oudejaarsnacht uit te breiden naar Kampenhout. Wij 
sluiten dus aan bij het initiatief van Leuven en Herent. Spijtig 
genoeg bestaat er geen gelijkaardig initiatief meer vanuit 
buurgemeente Haacht, waardoor alleen het traject vanuit 
Leuven naar Kampenhout kan worden uitgebreid. 

Wie dus van plan is om oudjaar te vieren in Leuven kan van-
uit Kampenhout ‘Feestbus 4 Kampenhout - Herent - Leuven’ 
nemen. Deze zal vertrekken vanaf de halte Berg Oud Station. 
De reis verloopt vervolgens via Kampenhout-Sas en Herent 
tot aan Leuven Station. U kan op- en afstappen aan alle  
tussenliggende haltes. Ritten zijn om het uur mogelijk vanaf 
22.20 uur. In Leuven Station zullen rond 0.56 uur ’s nachts 
om het uur bussen vertrekken richting Kampenhout tot  
6 uur ‘s ochtends.

Hoeveel kost een rit tijdens oudejaarsnacht?
Heeft u een abonnement? Dan kan u dit gewoon gebruiken. 
Alle normale vervoersbewijzen zijn geldig op de feestbus-
sen. U kan ook gebruik maken van een oudejaarsnachtbiljet 
of een sms-oudejaarsticket. Voor slechts 4 euro maakt u 
zoveel verplaatsingen als u wilt.

Oudejaarsnachtbiljet:
• Te koop vanaf 16/12 in één van de lijnwinkels, via grote ver-

koopautomaten of op 31/12 vanaf 18 uur bij de chauffeur.
• Geldig op: 31/12 vanaf 18 uur tot en met 1/01 om 23.59 uur.

Sms-oudejaarsticket:
• Sms ‘Event’ naar 4884 en u heeft uw ticket zo op zak.
• Kostprijs: 4 euro + 0,15 euro mobiele operatorkost.
• Geldig op: 31/12 vanaf 18 uur tot en met 1/01 om 23.59 uur.

Meer info over de dienstregeling en tarieven:  
www.delijn.be/oudejaar.

Klacht of aangifte bij  
de politiezone KASTZE?  
Vanaf 6 januari kan dit  
op afspraak! 
Op 6 januari 2020 start de politiezone KASTZE met ont-
haal op afspraak. Maak voortaan eerst een afspraak en 
kom dan langs om een klacht in te dienen of een aangifte 
te doen. Dat geldt zowel in het hoofdcommissariaat in 
Steenokkerzeel als de wijkposten in Kampenhout en 
Zemst. Dit heeft voordelen voor wie langskomt en voor de 
politie zelf: 

•  U hoeft niet meer te wachten en wordt sneller geholpen 
door de juiste persoon. 

•  U kiest het gepaste moment voor uzelf. 
•  Er is meer privacy want u hoeft de reden van uw bezoek 

niet aan te geven aan ons loket. Bovendien staat er nie-
mand achter u te wachten. 

•  Bij het maken van uw afspraak krijgt u meteen informatie 
over de documenten die u moet meebrengen. 

•  De politie kan de nodige voorbereidingen doen om u zo 
goed mogelijk verder te helpen. 

Hoe maakt u een afspraak? 
Op de website van de politiezone (www.kastze.be) vindt u 
een link ‘onthaal op afspraak’. Daar kan u digitaal uw af-
spraak inplannen. Heeft u geen internet of twijfelt u of u 
wel aangifte moet doen? U kan altijd telefonisch contact 
opnemen met de politiezone of langskomen aan hun ont-
halen tijdens de openingsuren. Een medewerker geeft u 
graag advies en kan een afspraak voor u maken! 

Voor echte dringende politiehulp belt u steeds naar 101!

  
Politie

Meer info
wijk.kampenhout@kastze.be

016 31 48 40

Meer info
mobiliteit@kampenhout.be

016 65 99 03
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Meer info
sport@kampenhout.be
016 65 99 75

Kleutersport- 
namiddag 
Op woensdag 19 februari 
organiseert ILV De Sportregio 
een grote kleutersportnamid-
dag. Springkastelen, klimmen 
en klauteren, fietsen, sport-
sessie,… speciaal op maat van 
onze kleuters. 

Waar:  sporthal Boortmeerbeek (Sportveldweg 6) 
Tijdstip:  van 13.30 tot 17 uur
Meer info:  sport@kampenhout.be

Kampioenenviering:  
Oproep kandidaten 
Op vrijdag 6 maart huldigen we naar jaarlijkse traditie 
alle sportkampioenen van 2019 uit onze gemeente. 
Heeft u zelf op een podium gestaan of kent u iemand die 
dit jaar op een podium stond? Schrijf haar/hem/uzelf dan 
snel in. De selectiecriteria en het inschrijvingsformulier 
vindt u op www.kampenhout.be/kampioenenviering. 

Er is ook een prijs voor ‘Sportverdienste van het jaar’. 
Die reiken we uit aan een persoon 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.

Springkastelenfestival 
Op 29 februari en 1 maart organiseert de gemeente  
Kampenhout in samenwerking met de gemeente Steen- 
okkerzeel een heus springkastelenfestival. De sporthal  
van Steenokkerzeel wordt dan omgedoopt tot een spring-
paradijs voor jong én oud! Meer info volgt nog via onze 
communicatiekanalen.

Koop rookmelders via het 
woonloket en OCMW-onthaal
Vanaf 1 januari 2020 is het verplicht om in uw woning, per 
bouwlaag, een rookmelder te installeren. Wie nog geen 
rookmelders heeft aangekocht, hoeft niet te panikeren. Via 
de gemeente en het OCMW kan u nog steeds rookmelders 
aanschaffen. Deze verkoop gebeurt in samenwerking met 
de vzw Oscare en Hulpverleningszone Oost. U kan hier-
voor tijdens de openingsuren langskomen aan:
• het woonloket: elke maandag en dinsdag.
• het OCMW-onthaal: van maandag tot vrijdag.

Er kunnen 2 types van rookmelders aangekocht worden:
• Een autonome rookmelder (prijs: 16 euro).
• Een koppelbare rookmelder (prijs: 49 euro).

Meer info: woonloket@kampenhout.be of 016 65 99 18

Zitdagen 
verwarmingstoelage 
Maandag  13 januari  14 – 16 uur
Dinsdag 28 januari  16 – 18 uur
Woensdag 12 februari  14 – 16 uur
Dinsdag 25 februari 16 – 18 uur

Let op: u moet de verwarmingstoelage aanvragen  
binnen de 60 dagen na de levering en dit tijdens de 
zitdagen van OCMW Kampenhout. Als u niet kan 
langskomen binnen de 60 dagen na levering, kan u 
contact opnemen met de sociale dienst.

Meer info: 
016 31 43 10
socialedienst@ocmw-kampenhout.be
www.ocmw-kampenhout.be/verwarmingstoelage
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OCMWMeer info

onthaal@ocmw-kampenhout.be
016 31 43 10



POWERED BY

Smart Café 
KAMPENHOUT

10/02 Back-ups maken

09/03 Online kopen en verkopen

11/05 Foto’s bewerken

08/06 TV en muziek streamen

 Telkens van 9u tot 12u

 €8 per sessie

 Café O’Berg’Inn
 Bergstraat 67
 1910 Kampenhout

Smart
Café

INFO & INSCHRIJVEN

www.archeduc.be
info@archeduc.be
02 454 54 01

In het Smart Café ga je aan de slag 
met je tablet of smartphone. Het is 
geen cursus, maar een gezellig en 
leerrijk moment. Je ontdekt samen met 
anderen de uitgebreide mogelijkheden 
van je toestel en wisselt ervaringen uit. 
Tijdens elke sessie staat een bepaald 
onderwerp centraal. Een ervaren 
begeleider geeft uitleg en staat klaar 
om te antwoorden op je vragen.

Werkten mee aan dit nummer: College van Burgemeester en Schepenen, Gemeente- 
diensten, Politie, Onderwijs & OCMW I Verantwoordelijke uitgever: College van  
Burgemeester en Schepenen I Realisatie & vormgeving: artoos group I  
Teksten volgende editie: te bezorgen vóór maandag 13 januari 2020. 
Bij voorkeur op Digitale drager/Word I Redactieadres:  
Gemeentehuisstraat 16, 1910 KAMPENHOUT,  
Tel. 016 65 99 30, Fax 016 65 69 58, info@kampenhout.be


