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Een informatieblad... waarom
Bij de aanvang van de bestuursperiode 1989-1994 hebben zowel de gemeenteraad in zijn geheel als alle politieke partijen afzonderlijk de wens uitgedrukt langs
de weg van een informatieblad de bevolking op geregelde tijdstippen op de
hoogte te brengen van wat er reilt en zeilt in en om het gemeentehuis. Gebrek
aan informatie doet dikwijls veel misverstanden ontstaan en is vaak de oorsprong
van nodeloze diskussies. Zulks kan best vermeden worden want figuurlijk stof
dat opwaait stoort ook het leefmilieu.

Dit informatieblad, bekostigd met het geld van alle burgers, zal geen politiek
gekleurde artikels bevatten. Hoewel opgesteld.onder de verantwoordelijkheid
van het schepenkollege, dat dus de beslissingsbevoegdheid behoudt over wat
moet verschijnen of niet, zal dit blad geen b¡dragen opnemen onder de persoonlijke handtekening van de schepenen, zelfs niet van de burgemeester, tenzij dit
voor deze laatste noodzakelijk zou blijken als vertegenwoordiger van het centraal
gezag of als hoofd van de politie.
De onderscheiden diensten van onze administratie zijn het best geplaatst om,
ieder wat hun werkingsgebied betreft, de elementen samen te brengen voor de
verschillende bijdragen die U als burger kunnen aanbelangen. Politieke overwegingen of welke duiding ook zullen dus achterwege gelaten worden.
Wat mag U dan wel verwachten?'
Bepaalde gegevens over de burgerlijke stand zoals geboorten, overlijdens, huwelijken, berichten nopens de militie, verkeer en veiligheid, begroting, rekeningen,
belastingen, investeringen van enige omvang (zowel roerende als onroerende),
berichten vanwege de hogere overheid of andere administraties (bijv. tegemoetkomingen allerhande waarvan U onder bepaalde voorwaarden kan genieten),
kalender van de evenementen die door het gemeentebestuur zelf worden ingericht... enzomeer.
Literaire hoogstandjes moet U van ons niet verwachten maar wel een massa
nuttige gegevens, die wij U om de vier maanden wensen mede te delen.
Marcel Verhoeven
Burgemeester
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Om een centraal beheer van de militiedossiers mogelijk te maken, werd van overheidswege beslist een geautomatiseerd systeem voor de militieverrichtingen op te richten door
het Ministerie van Binnenlandse Zaken met ingang van oktober 1988.
Via dergelijk systeem zullen voor elke dienstplichtige alle militiegegevens, vanaf zijn
inschrijving op de militielijsten tot op het einde van zijn verplichtingen, geregistreerd

Geboorten:
Nawara Céline, 03.01.89 dochter van Philippe en van LOUIS Michèle - Lozano Cabrera Samuel,
13.01.89, zoon van Fernando en van CABRERA LUNA Fabiola - Van Evelghem Kenny, 21.01.89
zoon van Johnny en van BLOCKMANS Lisette- Bontidean Niek,27.01.Bg zoon van Lucian en van
BOEYKÊNS Krimhilde - Jacob Vincent, 27.01.89, zoon van Marc en van DEHON Viviane -Terclaevers Myrthe, 21.01.89 dochter van Eric en van DALLE Anna - De Cae Matthew 21.01.89 zoon van
Jacques en van EVANS Christine - Widart Sébastien, 29.01.89, zoon van André en van BLEYFUESZ
Muriel - Robert Marlies, 30.01.89 dochter van Alexander en van VAN DEN BRANDE Anna - Vander
Wilt Jana, 11.02.89, dochter van Pierre en van DECOSTER Sonja Roesems Wietse, 20.02.89
dochter van.Mark en van VERSTRAETEN Marie Anne - Nijs Jolien, 16.02.89, dochter van Guido
en van BOSTOEN Marianne Dekoster Kelita, 02.03.89, dochter van Gaëtan en van VAN DEN
BLOCK Elisabeth - Briesmoutier Anke, 05.03.89 dochter van Filip en van SNIJDERS Anna De
Smedts Mathias, 1703.89, zoon van Johan en van WOUTERS Fabienne Thiisen Jochem,
1703.89 zoon van lvo en van VAN GOUBERGEN Myriam - Vranckx Kelly, 19.03.89, dochter van
Mark en van PEETEFIS Diane Banckaert Jhonny, 15.03.89, zoon van Léon en van MAMPAEY
Gerda Van de Velde Anneleen, 26.03.89 dochter van Eddy en van HUENS Anita Hermans
Marijke, 01.03.89, dochter van Siegfried en van COPPENS Christiane.

worden.

Dit systeem wordt op het computernet van het Rijksregister ingeplant, maar functioneert
verder totaal onafhankelijk.
De dienstplichtigen zelf kunnen evenwel steeds voor alle inlichtingen betreffende militie
en dienstplichtwetgeving terecht brj onze lokale militiedienst (verantwoordelijke: Mevr.
Kemps) tijdens de gewone openingsuren van de gemeentelijke administratie.
Belangriik: Wie in januari/februari 1988 een aanvraag leidende tot uitstel heeft ingediend,
kan nog ingedeeld worden bij de lichting 1989 indien hij hiertoe vóót 25 juli a.s. een
schriftelijk verzoek (per aangetekend schrijven) richt tot het Provinciaal Gouvernement
van de militiewoonplaats:
Provinciaal Bestuur - Militiedienst - Eikstraat 22,1000 Brussel - Tel.: 02/515.71.11
Wie met de lichting 1990 in januari 1989 een aanvraag leidende tot uitstel heeft ingediend
kan terugkeren naar:
a) lichting 1989 indien vóór 25 juli 1989 een schriftelijk verzoek tot afstand van uitstel
naar het Provinciaal Gouvernement van de militiewoonplaats gericht wordt.
b) lichting 1990 indien voór 25 juli 1990 een schriflelijk verzoek tot afstand van uitstel
gericht wordt naar het Provinciaal Gouvernement van de militiewoonplaats.

-

-

-

-

-

-

-

Huwelijken:

.

Van Dessel Mario (Haacht) Banderlé Gonda, 06.01.89 Porton Michel (Mechelen) - Cloetens
Nancy, 14.01.89 Dawance Stéphane (Herent) - Banderlé Christel, 20.02.89. Lemoine Serge
Denie Monique, 21.01.89 o Vink Derk (Nederland) - Wouters Godelieve, 28.01.89 o Willems Guy
Bartholomeus Maria, 04.02.89 o Van Avondt Patrick (Heist op den Berg) Deturck Nancy,
04.03.89 ¡ Thiis André - Bols Anna, 25.03.89 o Vandekeere Johan (Zaventem) - Vander Sanden
Vìviane, 29.03.89 o Kennis Herbert (Wilsele) - Tobback Dominique, 31.03.89.

.
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Overlijdens:
De Coninck Marcelis, 04.01.89 te Jette - Janssens Karel, 18.01.89 te Kampenhout - Verhoeven
Lichnowska Helena, 26.01.89 te Kampenhout Wouters
Joannes, 21.01.89 te Kampenhout
Philomena, 27.01.89 te Kampenhout - Verbomen Josephus, 03.02.89 te Leuven Uytterhoeven
Marcellus, 02.02.89 te Vilvoorde - Vander Sanden Guilielmus, 12.02.89 te Kampenhout - Quisthoudt Theodorus, 13.02.89 te Leuven Van Roey Jozef, 14.02.89 te Kampenhout Vanhoof
Joannes, 17.02.89 te Kampenhoui - Stroobant Guilielmus, 10.02.89 te Kampenhout - Van Winnendael Maria, 24.02.89 te Kampenhout Paeps Jozel, 24.02.89 te Kampenhout, Lauwers Josephus, 13.02.89 te Leuven Rijdams Maria Jose, 06.03.89 te Kampenhout Perquy Maurice,
06.03.89 te Overijse - Vandervorst Constantia, 11.03.89 te Kampenhout - Verlinden Franciscus,
13.03.89 te Kampenhout - Abrahmé lsabelle, 15.03.89 te Kampenhout - Ver Elst Mathilda, 1703.89
te Bonheiden Geens Cornelius, 22.03.89 te Kampenhout - Vantieghem Mauritius, 25.03.89 te
Leuven - Puttemans Maria, 26.03.89 te Kampenhout - Croon Josephina, 28.03.89 te Kampenhout
Van Hecke Constant, 28.03.89 te Kampenhout Deroover Julia, 31.03.89 te Kampenhout
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Holsters Victor, 01.04.89 te Leuven.

-
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Huwelijksjubilarissen :
Derboven Franciscus - Lambrechts
J

Maria (gouden bruilott) 23.02.89

-

Dagel¡ks zijn wij allemaal in mindere of meerdere mate bij het verkeer betrokken.
Het gemeentebestuur achtte het dus noodzakelijk om een grondige verkeersstudie te
laten uitvoeren. ln de bezorgdheid om een vlotte verkeersafwikkeling te garanderen en
zo mogelijk te verbeteren dient zowel de nabije als de verre toekomst in rekening te
worden gebracht, ln een eerste fase was het dan ook noodzakelijk om een globaal
overzicht te verkrijgen van de verkeerssituatie in gans onze gemeente zoals ze zich op
dit ogenblik voordoet. De uonderzoekseenheid voor verkeerstechniek en infrastruktuurplanning" van de KUL werd gevraagd een verkeersstudie voor onze gemeente uit te
voeren.

Dit onderzoek splitst zich uit in twee delen:
1. een diagnose van de bestaande verkeerssituatie
2. voorstellen tot verbetering van gevaarlijke verkeerssituaties, zowel door lokale verbetering als door maatregelen waardoor de verkeersstruktuur gewijzigd wordt.
Deel 1 is klaar - een exemplaar ligt ter inzage in de bibliotheken.
Deel 2 werd ons beloofd tegen eind september 1989 zodat bij het opstellen van de
begroting 1990 hiermee rekening kan gehouden worden.
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Kalender andere aktiviteiten van KAMPENHOUT AKTIEF

G
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2 juli 1989: seniorensportdag vuB, Pleinstraat 2, Etterbeek van 9.00 tot '1g.00 u.
21.08.89 t.e.m. 25.08.89: Jeugdsportweek Kampenhout
3 september: deelname aan de Gordel
11 november 1989: Wandel-Mee-Dag.

LIJST VAN SPORTVËRENIGINGEN EN KONTAKTPERSONEN
welke gebruik maken van de sporthallen :

BLOSO SPORT
KTASSIEKER

voor meer ¡nlichtingen en inschrljvingen: bel 021380.44.44.
De Cordel, Dorpsstraat, 1640 Sint-cenesius-Rode.

-

BGJG Jeugdturnen, jazz-dans, rekreatievolleybal
Jempy De Heyn, Rubenslaan 22,3090 Kampenhout
Badmintonklub Kampenhout (BCK)
Terriere Fernand, Frijselstraat 30, 3090 Kampenhout
Rekreatie Badminton
Heremans Rudy, Biststraat 304, 2970 Boofimeerbeek
Gewestelijke zaalvoetbal Kampenhout
Poelmans Eddy, info: uitbaters kafetaria sporthal Kampenhout
VAB Turnen heren en 3" leeftijd
Elaeñs Marcel, Terbronnenlaan 22, 3090 Kampenhout
Volley Berg
Floré André, Fazantendal 13, 3091 Kampenhout
MVB Buggy en Boten
Mostrey Frank, Tenierslaan 28, 3090 Kampenhout
Karate Berg
Dieusaert Stefan, Fazantendal 37, 3091 Kampenhout
E-Tiem, Gemengd rekreatief volleybal
Lut Godts, Kortenbergsesteenweg 49, 3080 Steenokkerzeel
Turnkring Berg
Rudy De Bruyne, Bergstraat 62, 3091 Kampenhout
De Leeuwkens (liefhebbers volley)
Fortan Marc, Bergstraat 32, 3091 Kampenhout
Tennisklub De Zeype
Willy Cabie, G. Gezellelaan 44, 3090 Kampenhout
Bivok (volleybal)
Elaerts Marcel, Ter Bronnenlaan 20, 3090 Kampenhout
Basketklub Kampenhout
lmbern-Fita Bernard, Begonialaan 11, 1820 Grimbergen
Jiu-Jitsuklub
Van Doren F., A. Verhoevenstraat 8, 3080 Steenokkerzeel
Balletschool Attitude
lngrid Gooris-Fonteyne, Goedestraat 44-46, 3079 Meerbeék

Tel.: 016/65.74.32
Tel.: 016i65.77.05
Tel.: 015/61 .46.32
Tel.: 016/65.73.73
Tel.: 016/65.55.55
Tel.: 016/65.60.32
Tel.: 016/65.75.18

Tel.: 016/65.66.24
Tel: 016/65.58.86
Tel.: 016/65.55.55
Tel.: 021267.73.75

Tel:

021759,20.22

Judo

Peeters Paul, Dijlestraat 32, 2850 Keerbergen
Wipmaatschappij St. Servaes Berg
Room R., Notelarendreef 1, 3091 Kampenhout
S.K. Kampenhout - voetbal
Marcel lmberechts Stationsstraat 34, 3090 Kampenhout

Tel.: 015/51.10.31

Tel.: 016/65.56.57

Begeleid wonen Zennestreek

WIE SLIM IS SORTEERT...

O
GLAS

-

PAPIER
BIJ
PAPIER

BIJ

GLAS

Wist U dat iedere Vlaming 80 kg papier per jaar met het huisvuil yvegwerpt? En dat wij
allemaal samen goed zijn voor 100 miljoen kg glas per jaar.
En dat is toch wel jammer, want glas hoeft immers geen afval te zijn, het kan makkelijk
opnieuw gebruikt worden en ook ruim de helft van het papier zouden we opnieuw kunnen
gebruiken.

Maar dan moeten we zowel glas als papier van de rest van het afval scheiden.
En dat is echt niet zo moeilijk want...
uw oud papier wordt regelmatig door de jeugdbewegingen opgehaald. Zij verdienen
er een aardig centje mee en U helpt de bomen te sparen.
Sinds een paar laar beschikt Kampenhout over een aantal glascontainers.
Het aantal glascontainers wordt weldra uitgebreid.

-

Bovendien worden er mini-containers geplaatst voor het inzamelen van kleine batterijen.

Ook wordt er een afvalolie-container verwacht.

Er leven onder ons een aantal volwassenen die door omstandigheden hun eigen
leven grotendeels uit handen moeten geven. Denk hier o.a. aan psychiatrische
patiënten, mentaal en fysisch gehandikapten... Een aantal van hen zou liever
op eigen benen staan. Ze voelen zich sterk genoeg om, met of zonder hulp,
hun leven in eigen handen te nemen.
De vzw Begeleid wonen Zennestreek wil gedeeltelijk aan deze behoefte tegemoet komen en start daarom een aangepast projekt.
Begeleid wonen richt zich tot volwassen mensen met een licht-mentale handikap
tussen 18 en 60 jaar die zelfstandig (willen) wonen en aktief willen deelnemen
aan het maatschappelijk leven maar dit nog niet helemaal alleen aankunnen.
Het projekt strekt zich uit over de volgende gemeenten:Vilvoorde, Grimbergen,
Meise, Londerzeel, Merchtem, Kapelle-op-den-Bos, Zemst, Wemmel, Machelen,
Steenokkerzeel, Kampenhout en Opwijk.
De aangeboden begeleiding vindt voornamelijk plaats in de woning van de
deelnemers aan het projekt. Ze speelt zich af rond praktische zaken in de
huishouding: wassen, koken, ..., maar wil de deelnemers tevens wegwijs maken
in geldbeheer, administratie, relatievorming, enz.
De begeleiding is strikt individueel. Ze verschilt van persoon tot persoon en
wordt aangepast aan de wensen en noden van de betrokkene.
Met dit projekt van begeleid wonen hopen wij de deelnemers meer eigenwaarde
te geven. Wij willen hen steunen in hun streven naar zelfstandig leven en wonen.
Wij doen dit vanuit het idee dat het menselijk en aangenaam is om te doen wat
je zell kunt en te worden wie je zelf wil zijn.
Wens je meer informatie over dit prolekt neem dan kontakt op met ons sekretariaat: Achtbunderstraat 32, 1850 Grimbergen, tel.: 021268.59.68

iiäiiiiii:iiiiì

ri':i'lr+ii",.+;."+:ii':''''.'.iriìììiìi¡ii,-i;¡i

vzw DE SPIEGEL - een speel-o-theek in Vlaams-Brabant
Een speel-o-theek is een uitleendienst voor speelgoed. De speel-o-theek te
Wij houden U op de hoogte!!!
OPTNSARE AFVAI,STOIIENMAATSCHAPPIJ VOOR HEI

VIAAIISE

GEWTST

van materiaal
-HetUitlenen
is duidelijk dat zeer zorgvuldig

Antwoordbon
Ja, ik wil meer weten over het sorleren
en recycleren van glas/papier.
Stuur mij de brochure
"Wie slim is, sorteert glas/papi

.,¡Ðl

Naam:

Adres:
Zend deze antwoordbon in een
gefrankeerde omslag naar:
OVAM, Kan. De Deckerstraat 22
2800 Mechelen
ti,--i--1.-\lìi$

Dilbeek richt zich tot gehandikapte en/of langdurige zieke kinderen en hun ouders
en tot volwassen verstandelijk gehandikapten.

uitgekozen en verantwoord spelmateriaal
nodig is. Voor ouders en opvoeders is het vaak een moeizame zoektocht naar
geschikt spelmateriaal. Hier begint de rol van de speel-o-theek, men kan er
verantwoord spelmateriaal ontlenen.

-

Spelen in de speel-o-theek
Een belangrijke functie van de speel-o-theek is het scheppen van een ruimte
om ter plaatse te kunnen spelen. De speel-o-theek is meteen een ontmoetings-

plaats voor alle betrokkenen.
opdracht van de speel-o-theek
-DitDeis informatie
zeker niet de minste opdracht. De begeleiders geven voorlichting over
nieuw, ander en geschikt spelmateriaal en vullen zo de leegte aan die meestal
ontstaat na de aankoop van bepaald speelgoed.

',

&lkL We,føø,
-HetUitleenvoorwaarden
jaarlijks lidgeld

bedraagt 100 fr. per gezin.
Er kunnen max. 2 stukken per beurt ontleend worden - voor max. 3 weken. Per
uitgeleend stuk wordt 10 fr. gevraagd.
Openingsuren: elke zaterdag van 9.30 tot 11.30 u.
Adres:vzw DE SPIEGEL, St. Alenalaan 93,1720 Dilbeek -Iel:021465.94.49.
Na 16.30 uur kan U voor inlichtingen terecht bij: Marie-Thérèse Van derVelde

-

gezinnen nemen een kind van I tot 12 jaar op in de familiesfeer en ontvangen hiervoor
geen enkele vergoeding.
r,qt. streefcijfer in Vlaanderen te bereiken zijn nog enkele gastgezinnen nodig.
9T
lndien U interesse heeft voor deze organisatie of z-ou ovérwegen gästgäzin te zijn voõr
een Noordiers kind, neem dan kontakt op met Heidi Vandermeirõn, õroenstraát ¿, te
Berg, tel. : 016/65.56.76

en openingsuren

o

Bericht aan de schoolverlaters van Kampenhout.
De Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening zal de schoolverlaters inschrijven op de l¡sten
van de
1v,n.-¡.o blijven zij in regel met de vigerende wetgeving. oeze ins'cnri¡vingen
zullen plaats hebben in de raadszaal, Gemeeñtehuisstraat"l6, ãogo Kampenhbutjop
donderdag 6.71989 en op vrijdag 4.9.1989 telkens om g u.

o

Nieuw nationaal oproepnummer van het Belgische Rode Kruis:

Tel.: 021532.56.82.

tiiiiiiìììÌì1iii

o

de intercommunale INTERZA deelt ons mee dat de ophaling van het grof huisvuil en
het snoeihout vanaf nu met twee verschillende wagens gebeurt, maar wel op dezelfde

1g11.

dag.
Er verandert dus niets voor de inwoners, die snoeihout en grof huisvuil samen mogen
buiten zetten.

o de brochure

ukinderopvang fiskaal doorgelicht' is gratis te verkrijgen, per gele briefkaart bij het Staatssekretariaat voor Financiën, Wetstraat 18, te 1000 Brussel.

o

de brochures ukopen, lenen en huren, en "Vennootschappen, zijn gratis verkrijgbaar
bij de notaris, of bij Koninklijke Federatie van Belgische Notarissen, Bergstraat 30-32,
1000 Brussel (2 postzegels van 13 fr. bijvoegen voor de verzendingskosten).

o

het Ministerie van Landbouw gaat een kampagne voeren om de spuitmachines waarmee boeren en tuinders bestrrjdingsmiddelen verspreiden beter te doen afstellen.
Vlaamse landbouwers kunnen op vrijwillige basis hun toestellen laten nazien. Tegelijk
kunnen zij een kursus volgen over het afstellen, het onderhoud en het verantwoord
gebruik van de uitrusting.
Er werken 18 land- en tuinbouwscholen mee aan de kampagne.
Geteste en goedgekeurde machines krijgen een officieel goedkeuringslabel van het
Ministerie van Landbouw.
Het testprogramma start vanaf 1 januari, lnlichtingen kunnen bekomen worden bij de
land- en tuinbouwscholen of bij het Ministerie van Landbouw, Dienst voor Landbouwtechniek - lel.: 021211.72.11

o

sinds 1 mei 1989 ligt er aan het loket van de sporthal in de Zeypestraat een aktiviteitenkalender ter beschikking van de verenigingen. Wij raden de organisatoren van
allerhande manifestaties dan ook aan deze kalender te raadplegen en hun eigen
activiteiten in te schrijven. Het is in het belang van iedereen!!l

o

Euro-children

Sinds 1974 is de vereniging Euro-children aktief om kinderen uit Noord-lerland een
vakantie te bezorgen.
Hun doel is de kinderen weg te halen uit de sfeer van geweld en terreur waarin zij
leven en opgroeien.
Door die kinderen een vakantie te bezorgen van 1 of 2 maand bereiken zij twee
belangrijke zaken'. ze zijn tijdens de schoolvakanties weg van alle terreur en brengen
zichzelt niet in gevaar.
1000 kinderen moeten dit jaar worden ondergebracht in Vlaamse gastgezinnen. Deze

l0 SEPTEMBER I989
open monumentendag

Begroting 1989

Enkele belangrijke punten, goedgekeurd, tijdens de gemeenteraad van:

De begroting van de gemeente werd door de gemeenteraad vastgesteld in zitting van

1. Zitting van 23 januari 1989

27.2.1989 en ter goedkeuring voorgelegd aan de Bestendige Deputatie.

leder jaar dient de gemeentebegroting te worden opgemaakt en bij stemming door de
aanwezige raadsleden te worden goedgekeurd.
Na de stemming wordt de begroting gedurende 10 dagen verplicht ter inzage gelegd aan
de bevolking, vervolgens bezorgd aan de provinciale toeziende overheid.
Na de goedkeuring is het Kollege van Burgemeester en Schepenen gelast met de uitvoering van de begroting.
De begroting wordt uitgesplitst in twee belangrijke luiken, nl. deze van de gewone- en
buitengewone dienst. ln de gewone dienst ressorteren de in principe jaarlijks terugkerende

ONTVANGSTEN; zoals:
opbrengst van de belastingen
aandeel in het gemeentefonds gestort door de staat
opbrengst van cle prestaties van de verschillende gemeentelijke diensten
siaatstussenkomst in de intresten en aflossingen van leningen en in de wedden van
sommige personeelsleden

- dividenãen uitgekeerd door de intercommunale verenigingen voor water, elektriciteìt,...
en UITGAVËN; zoals:
- personeeiskosien
- werkingskosten
- toelage aan O.C.M,W
- aflossing van intresten van leningendienst ter financiering van werken zonder leningen,
- overboe-king naar de buitengewone
Tot de buitengewone dienst behoren in hoofdzaak, aan de kant van de
ONTVANGSTEN

van de staat voor de verwezenlijking van projecten, zoals oprichten van
- tussenkomst
gebouwen of wegeniswerken
- aangegane leningen ter financiering van belangrijke investeringen.
UITGAVEN
allerlei investeringen
- kostprijs van
van de begroting 1989 ziet er als volgt uit:
De kostp-rijs

Gewone Dienst

ontvangslen:
uitgave-n:

overschot vorige dienstjaren is er een batig saldo
Buitengewone Dienst
me"t

van:

ontvan$'sten:
uitgave-n:

me"t overschot vorige dienstjaren batig saldo van:
Uitgaven eigen dienstiaar '89 naar hun aard onderverdeeld:

Peisoneelsñosten:
Werkingskosten:
overdrãchten.
Schuld:

166.525.831
'169.245 018'-

3.868.696,125.841
126.051

.058,.835'-

936.068,-

38%

19%
16%
27%
De gemeentelijke belastingen zorgen voor 55% van de inkomsten. Voornamelijk dan de
opcentiemen op de onroeiende voorheffing en de aanvullende personenbelasting.
De opcentiemen blijven voor 1989 behouden op 1.900, de aanvullende personenbelasting
op 6%.
Een exemplaar van de begroting ligt voor iedereen ter inzage in de bibliotheek (Centrum).

-

Uitbrerdingswerken aan de openbare verlichting in de Jagerslaan, Eekhoornlaan, Kasteellaan, Ahornbomenlaan, Van Bellinghenlaan, Glimwormlaan, Meerlaan, Lentelaan.
Deze verlichting wordt aangebracht met ondergrondse kabels.
De Heer Johan Haemels wordt benoemd tot veldwachter.

2. Zitting van 27 februari

-

1989

Goedkeuring van de verschillende belastingen - aanslagvoeten blijven behouden.
Goedkeuring ontwerpdossier voor verbeteringswerken aan de Van Bellinghenlaan en

de Meerlaan.
Princiepsbeslissing verbeteringswerken Kasteellaan en Patrijzenlaan.
Goedkeuring gemeentebegroting 1989.

3. Zitting 29 maart

-

1989
Princieþsbeslissing grondsafstand door de gemeente voor aanleg toegang gehandikapten tot postkantoor-Centrum.
Princiepsbeslissing bouwen bibliotheek-Centrum.
Goedkeuring rooìlijnplan Dorpsstraat en Kerkstraat.

4. Zitting

11 mei 1989

- Van Beethovenlaan
- Brouwerijstraat.
verlichting in de Bukenstraat, Assentstraat, Aarschotsebaan.
- Vernieuwing openbare
- Overeenkomst voor de oprichting van een natuurreservaat ,iler Bronnen, met de V.Z.W
Natuurreservaten.
Buken (turnzaal + 2 klaslokalen).
- Princiepsbeslissing uitbreiding school
via Rood Klooster.
- Toegang tot Sporthal Zeypestraat,
- Princiepsbeslissing opmaken rooilijn, Hutstraat - Molenveldweg - Brouwerijstraat.
Goedkeuring herstelling tennisveld.
Princiepsbeslissing aankoop lichte bestelwagen.
Aanpassing gemeentelijk verkeersreglement voor de Bergstraat

De Sociale uitkeringen na de indexaanpassing van

1.11.88

Met ingang van 1 november 1988 werd een index-aanpassing doorgevoerd op volgende
sociale uitkering:
ziekte- en invaliditeitsuitkering

-

B. Tussenkomst in de telefoonkosten: (bejaarden + gehandikapten),
Voor aansluitingskosten, plaatsing en huur van een telefoontoestel ten behoeve van:

a) geïsoleerde zwaar-gehandikapten
b) geTsoleerde bejaarden
c) gezinnen bestaande uit zwaar-gehandikapten en/of bejaarden die als geisoleerd

pensioenen

tegemoetkomingen aan gehandikapten
gezinsbijslag
arbeidsongevallen en beroepsziekten

Op de dienst Pènsioenen - sociale zaken ligt een lijst met opgave van de exakte bedragen
ter inzage. Geïnteresseerden kunnen er tijdens de gewone openingsuren van de gemeentelijke diensten terecht.

kunnen beschouwd worden.
Voor bijkomende inlichtingen en/of indienen van eventuele aanvragen kan U zich wenden tot
a) het gemeentebestuur dienst sociale zaken tel.: 016/65.50.37
b) Provinciaal Gouvernement Dienst 51 Eikstraat 22, te 1000 Brussel
tel.: 02/515.76.63

-

-

-
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Sociale en fiskale voordelen aan gehandikapten en beiaarden
ln deze eerste uitgave van de informatiebrochure vindt U een opsomming van sociale
en fiskale voordelen waar gehandikapten en/of bejaarden onder bepaalde voorwaarden
aanspraak kunnen op maken.
Systematisch zullen deze onderwerpen nader belicht worden in de volgende uitgaven.
Het betreft o.a.:

- vermindering van de personenbelasting en onroerende voorheffing
.r- vrijstelling van belastingen op autovoertuigen en verminderd B.T.W.{arief
op het openbaar vervoer
- vermindering
- speciale parkeerkaart
- specifiek sociaal elektriciteitstarief
- sociaal telefoontarief
- vrijstelling van kijk- en luistergeld en vermindering op kabeldistributie.
Dit sluit evenwel niet uit dat U reeds nu de nodige inlichtingen kan bekomen op de lokale
pensioendienst.
:

Provinciale tussenkomsten

:

De Provincie Brabant kent, onder bepaalde voorwaarden, financiële voordelen toe aan
bejaarden of gehandikaPten.
A. Premie voor het aanpassen van woningen: (uitsluitend bejaarden)
Voor uitvoeren van werken zoals:
het aanbrengen van een automatische deuropener met parlofoon
het plaatsen van een lift
het vergroten van de deuropeningen

-

het aanpassen van sanitair
het aanpassen van keuken
het aanþassen van hellende vlakken om de toegang tot de woning te vergemakkelijken
het inriihten of aanbouwen van een plaats op het gelijkvloers om te dienen als kamer

een alarminstallatie, enz.

Wooninfo
ledere derde vrijdag van de maand is er Wooninfodag!
Van 9 tot 12 uur kan U alle informatie bekomen over:

-

huurtoelage voor bejaarden en voor het verlaten van een ongezonde woning
huisvestingspremie voor het bouwen en saneren
stads- en dorpsvernieuwingspremie
fiskaliteit i.v.m. huisvesting
huren en kopen van sociale woningen
leningen.
Wil U er meer over weten, neem dan kontakt op met de:
Administratie voor Huisvesting, Provinciaal sekretariaat Vlaams-Brabant, Blijde
lnkomststraat 103, 3000 Leuven -Tel.:016122.44.92 (enkel op dinsdag).

i

Geruchten doen de ronde dat het voordeliger is om
een Belgisch rijbewijs
,--"rv om te wisselen
tegen een Belgisch rijbewijs naar Eurof,eeJmoOel. w
¿o woror oor gezegd dq!..me_1 vanaf 1gg2 praktische proeven
zou moeten afreggen voor
het bekomen van deroel¡k rijbewijs.
wij willen er uw aanda-c1i^ogi9ìiiöËn dat, vorgens de raatsre
onderrichringen, de houders
van een Betgisch ri¡bewrjg'hun ve-rworven reðñten-ñ¡eiðrìõüijö'[årrouoen.
tor op
heden is geen enkel offióieel bericht uurs.nãñäirgllgrynde
nei riuentuãòl afteggen van
praktische proeven bii het omwisseren vãñ
ãôñ dbiõ Beisb;ñ',.idã*ìþ:"
Er,is. dus geen enkerô reden om nu inoeinããsi
àver te gaan tot het omwisseren van uw
Betgisch rijbew¡s. wir u dir toch doen, ¿il kaÀ
u z¡crïìloenî'åä [äniäo,.r,..n op her
politiebureet aanbieden m_et een recentô pàstôto
en een fiélãËz€,éeiîän ¿so s.fr.
Deze omwisseling is verplicht voor:
buitenlanders
bestuurders van een bro-mJiets klasse B geboren na 14.02.1961
en die in het bezit zijn
van een attest tot het besturen van een -bromfiets.
Voor andere bestuurders is er tot op heden geen
' reden tot omwissering, tenzij bij verries
of beschadiging van het huidig rijbéwijs- v--

--

-

WAPENBEZITTERS
Volgens het K.B. van 29 december lggg welke de
wet van 3 januari 1933 betreffende
de handet en bezit van verweervuurwapens wijzigt worden
d;'ü;r*rË;s met één of
meerdere gladde ropen korter dan 60 cm en de'ìuurwapens
uitgerust met greep of met
een.glijdende, plooibare of gemakkelijk uitneémbare kolf
zonder dat het schieten atdus

i8!Jit',i#,111',p"1'15';:lå'j.ff
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POLITIESEINTJES WELKE NUTTIG ZIJN BIJ HET
OPROEPEN VAN DE
DIENST 1OO BIJ ONGEVAL OF ANDERE NOODGEVALLEN.

Juiste informatie is van levensbetang !
Alhoewel de dienst 100 over meerdeie telefoonlijnen beschikt
wordt er niet
noodzakelijk bij het eerste belsignaal afgehaakt. Éet kan
druk zijn. De
oproepers worden aangeraden een beetje geduld te hebben
"i en'niet
"rg meteen in
te haken, tenzij de tijn bezet klinkt.
Wees duidetijk !
Het blijkt uit de oproepen naar de dienst 100 dat nog vaak
mensen die getuige

zijn van een ongeval in paniek telefoneren waardoor te veel
waardevolle informa-

tie niet wordt medegedeerd. zo zijn er ook mensen die op
de openbare weg of
op hun werk getuige. zijn van een ongevar en... hun jrive acäãs
doorgeven,

waardoor wel eens misverstanden kunnãn ontstaan.
Het blijft voor de hurpver.reners erg berangrijk te weten of
een persoon in de
wagen gekremd zit (dan komt men met pneumatische tangen);
år een auto in
de vaart reed (dan stuurt men duikers-brandweermannen);
of het ongevar in een
tunnel gebeurde, of de. wagen in brand vroog, of er een táÁt*agen
oij betrokken
is (zo ja, vermerd bij de oproep de vier juisìe cijfers op oe orJnlepraat
voor- of
!'
.

achteraan de vrachtwagen: in een fraktie van een seconde achterhaalt men met
de computer of het al dan niet schadelijke produkten betreffen die een aparte
aanpak vergen en hierdoor kan de brandweer bij een ongeval tot tien kostbare
minuten winnen.

Maak de weg vrij !
ln een stad vraagt het gemiddeld een vijftal minuten eer de hulpploeg op de
plaats van het onheil aankomt, op het platteland bedraagt dat ongeveer gemiddeld 12 minuten. Er wordt de jongste jaren - met spijt - vastgesteld dat steeds
minder weggebruikers respekt opbrengen voor prioritaire voertuigen met blauw
zwaailicht en loeiende sirene. Bestuurders maken minder vlug aanstalten om
plaats te ruimen en nochtans stelt de verkeerskode dat men de weg moet
vrijmaken als dergelijk voertuig nadert. Graag wordt er hier ook op gewezen dat
hulpdiensten vaak in kolonne volgen zodat het niet volstaat plaats te ruimen tot
een eerste voertuig voorbijgereden is.

Enkele tips !
Als een persoon gekwetst (of in shock) in een voertuig blijft zitten mag men die
onder geen beding er uithalen of verplaatsen tot deskundige hulp ter plaatse
komt tenzij, het voertuig in een gevaarlijke toestand verkeert, waardoor er nog
nieuwe aanrijdingen kunnen voorkomen, of tenzij de wagen vuur vat (of kan
vatten).

lemand die bewusteloos is laat men eveneens in de wagen maar men zorgt er

wel voor dat de ademhalingswegen vrij zijn en (hevige) bloedingen dienen
gestelpt met de vuist of met een hard voorwerp.
Deze kleine tips kunnen voor slachtoffers van levensbelang zijn en het redden
van mensenlevens is toch het hoofdmotief van de dienst '100.
Zo belt U naar de Dienst 100
Vermijd in paniek te geraken en overzie de situatie, bel nadien kordaat hel
nummer 100.
Overzie de situatie :

-

.

Hoeveel slachtoffers.

- Zijn alle slachtoffers bij bewustzijn ?
- ls er gevaar voor uitbreiding van de gevaarssituatie.
Bel-kordaat het nummer 100: lokaliseerde plaats van het ongeval of de woning
van waaruit hulp gevraagd wordt. Vermeld straatnaam, huisnummer, eventueel
verdieping, naam van de gemeente + deelgemeente en zo gekend, de naam
van het slachtoffer en zijn toestand.
Vergeet niet bij een ongeval op de openbare weg of snelweg te vermelden op
welke rijrichting het ongeval plaatshad en het eventuele nummer van dichtsbiigelegen uitrit.
De dienst 100 werd in eerste instantie ingevoerd voor noodgevallen en ongevallen, minder dringende oproepen kunnen naar van wacht zijnde geneesheren
met algemene praktijk doorgespeeld worden.

I
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Volwaardig muziekonderwijs te Kampenhout
Sedert jaren bestaat er te Kampenhout een muziekschool waar op hoog niveau muziekles
gegeven wordt aan kinderen en volwassenen.
vanaf het 2du leerjaar zijn de kinderen welkom in de 1"t" notenleer klas. vanaf de 2d"
notenleer klas kunnen zij ook leren een instrument te bespelen.
Er is een zeer ruime keuze: piano, dwarsfluit, viool, trompet,'klarinet, vlie¡ gitaar... iedereen
vindt er wel een instrument dat hem of haar het beste past.
Voor de volwassenen wordt een driejarige cyclus notenleer ingericht. Zij kunnen reeds
vanaf het 2d" trimester een instrument leien bespelen. Het schõoljaar sta'rt in september
- de vakanties zijn dezelfde als in het onderwijs.
Voor meer inlichtingen kan U terecht op het Gemeentehuis.
Tel.: 016/65.60.99 - vragen naar Mevrouw Van Dessel.

De Arrondissementskommissaris van Halle-Vilvoorde deelt mede dat de jachtverlofbrieven

voor het iachtiaar 1989-90 worden afgeleverd vanaf 28 iuni 1989, alle werkdagen van
9 tot 12 Lur óo de zetel van het Arrondissementskommissar¡aat, Jetse¡aan 120 te
1090 Brussel iBasiliek). Tel.: 021 427.27.75'
Wie reeds houder is van een iachtverlolbrief voor de periode 1988'93, wordt verzocht in het bezit te ziin van de volgende stukken:
1. een aantal fiskale zegels ten bedrage van:
6.000 fr., voor alle dagen (bij voorkeur 5.000

-

4.200 fr., voorde zondag alleen (2.500

+

+

1.000)

1.000

+ 500 + 200)

2. een bewijs van storting van de provinciale taks van:

- 600 fr., voor alle dagen
zondag alleen (te storten op rekeningnummer 091-0115233-26 van
- 420 Ír., voor deBrabant,
Dienst jachtverloven, EikstraaT 22,|e 1000 Brussel
de Provincie

3. een verzekeringsbewijs in drievoud zoals bedoeld in art. 4 K.B. van
N
ës

NINì

\\\\N

4. de verlofbrief afgeleverd voor de periode

1988-93.

Wie voor de eerste maal een jachtverlofbrief aanvraagt, dient nog volgende stukken
voor te leggen:

NN
s\N

N

1. een getuigschrift van goed en zedelijk gedrag (op zegel) dat ten hoogste 2 maanden
voor de aãnvraag van het verlof werd afgegeven door het gemeentebestuur van de
woonplaats van de aanvrager;

\\\¡ùs

N\N'

151711963

NN
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De plaatselijke openbare bibliotheken van Kampenhout
Bibliotheek Campus:
Adres: Kerkstraat 34, 3900 Kampenhout tel.: 016/65.12.43
Bibliothekaris : Dirk Peeters
openingsuren: qqqldas en dinsdag: 18.00-20.00; woensdag: 13.00-15.00; donderdag: 16.00-18.00;
zaterdag: 15.00-1700.

Uitleenpost Relst:

-

-

indien deze laatste niet of sinds minder dan 1 jaar in België woont, dan wordt dit
getuigschrift vervangen door een attest van twee Belgische notabelen, geviseerd
door de burgemeester van de woonplaats van elk dezer notabelen

-

indien de aanvrager een vreemdeling is bedoeld in art.4-10 K.B. van 6/1211955
betreffende verblijf in België van zekere bevoorrechte vreemdelingen dan legt de
aanvrager een uittreksel uit zijn persoonlijk strafregister voor dat hem door de
Minister van Justitie wordt afgegeven.

2. een geldig getuigschrift waaruit blijkt dat de aanvrager met goed gevolg de jacht'
examens A en B heeft afgelegd.

3. een recente foto, formaat

identiteitskaart.

Adres: Aarschotsebaan 89, 3090 Kampenhout Relst
Bibliotheekassistente: Lvdia Minnen
Openingsuren: woensdág: 15.30-1730; zondag: 10.90-i2.30.

Zeer belangrijk: Vanaf 1 juli 1989 is voor het jagen in het Vlaamse Gewest en Waalse
Gewest het jachtverlof <C> vereist.

Uitleenpost Berg:

(Besluit Vlaamse Executieve 41211987 BS 2812187)
(Besluit Waalse Executieve 101711986 BS 30i8/86)

Adres: Schoolstraat 1, 3091 Berg
Biblioheekassistente: Huouetle Kemps
Openingsuren: woensdag": 13.00-15.b0; zondag: 9.30-11.g0.
Uitleenpost Nederokkerzeel :
Adres: Biststraat 15
Bibliotheekassistent: Johan Boeve
Openingsuren: woensdag: 18.00-20.00; zondag: 10.00-12.00.

De Arrondissementskommissaris
van Halle-Vilvoorde

H. NIJS

T,M,W:
Kampenhout viert feest

De zomer van 1989 biedt U voor de 5d" keer

J

SpezlrJpM
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Op 14 juli 1889 werd Odile Verstraeten te Kampenhout geboren.
Odile, op 14 juli 1989 eeuwelinge, woont nu in ons rusthuis... en wij vinden dit
een goede reden om in Kampenhout een groots feest op te zetten. Het moet
een bi¡zonoere dag worden voor haar, samen met haar familie en alle inwoners
van Groot-KamPenhout.
Op zondag 16 iuli 1989 zullen een vijfentwintigtal groeperingen op het gemeenteplein zorgen voor een onvergetelijk feest.

gebracht door

8M

juli ziet er als volgt uit:
in
openlucht
opgedragen
door de plaatselijke priesters
11 u. misviering

Het programma voor zondag 16

12

u.

en

opgeluisterd door de verschillende Groot-Kampenhoutse kerkkoren.
receptie voor iedereen
PAUZE

15

op het
GROBBELTJ E O.C.M.W..SPEELPLEIN
HUTSTRAAT (in de Chirolokalen)
3O9O KAMPENHOUT

vanaf 3 juli tot en met 25 augustus 1989
De prijs per dag en per kind bedraagt 100 fr.
voor het eerste kind, 80 fr. voor het tweede
en 60 fr. voor het derde kind uit éénzelfde gezin
Het vierde kind komt gratis.

\,

Nieuw is dat er tussen 7 en 8 u. en tussen 17 en 18 u. een
aparte opvang voorzien is, eveneens ter plaatse.
Deze moet ook afzonderlijk vergoed worden nl. 20 fr. voor
de morgenopvang en 20 1r. voor de avondopvang.

,
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u. Volksnamiddag
15.00
15.20
1 5.35
15.50

opening door de plaatselijke fanfares
optreden door kinderen kleuterschool Nederokkerzeel
optreden Sint-Sebastiaansgilde
optreden Tonzent Relst
PAUZE

16.30 uitbeelding "leven Odile" door Toneelkring Tijl en Toneelkring De
Anjelier

16.45 optreden VGS KamPenhout
17.15 optreden VVKSM Nederokkerzeel

7.30 optreden Sint-Sebastiaansgilde
17.45 afronding door de plaatselijke fanfares
1

Naast het podium is er ook nog doorlopende animatie voorzien:
- wipschieting door de plaatselijke wipmaatschappijen
- oude ambachten georganiseerd door de Middenstand
- volksspelen georganiseerd door Davidsfonds en VVKSM Nederokkerzeel
- koffie en taart: KVLV Kampenhout en Relst
- kaas en wijn en kinderopvang: Sociaal Culturele Vrouwen Kampenhout
- barbecue: KWB Berg
- aankondiging feestviering: Radio Kampernoelie.
Helpen waar nodig is: KWB Kampenhout, Tonzent, BGJG Kampenhout, Chiro

Zoals U ziet: eeh goedgevuld programma, maar het wordt slechts een geslaagd

VOLKSFEEST wanneer

er veel VOLK samenkomt om ODILE te

huldigen.

T
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Gemeentelijke dienste¡ -016i65.69.57 - 65.60.99 - 65.50.37 - 65.69.58
Op de gelijkvloers vind je:
Sekretariaat: Jan Vander Vorst
Bevolkingsdienst - Verkiezingen

-

Vreemdelingendienst

-

Rijksregister: Marie-Louise

Michiels
Burgerlijke Stand - Militie - Middenstand - Feestelijkheden - Tewerkstelling : Huguette Kemps

Pensioenen - Sociale Tegemoetkomingen: Lea Casteels
Op de 1't" verdieping vind je:
Ontvangerij: Jan Galle
Boekhouding Rekendienst: Cecile Verbelen
Stedebouw: Sonia Van den Dries
Technische dienst: Romain Hanssens

-

Politiediensten

-

01

6/65.66.58

Hoofdveldwachter : Willy Sevenants

Gemeentelijke diensten en Politiediensten zijn gevestigd: Gemeentehuisstraat 16, 3090
Kampenhout

Sportdienst

-

016/65.73.73 Sporthal, Zeypestraat, 3090 Kampenhout

Verantwoordelijke : Karla Rutgeerts

maandag - dinsdag - donderdag: 8.30-12,00
dinsdag: 19.30-21.00 u.

u.

woensdag: 15.00-1730 u.
vrijdag: 8.30-11.45 u.
De gemeentediensten zijn open voor het publiek:

- elke werkdag van 8u30 tot u45
- dinsdagavond van 17u tot 19u45
11

Wekelijkse zitdag schepenkollege: dinsdag 16u30 tot 19u
Spreekuur burgemeester en schepenen: dinsdag 19u tot 20u
burgemeester: vrijdagnamiddag na afspraak
Lea Wouters-Vandermeiren: dinsdag: 16u tot 16u30
JeanMeeus:dinsdag 19.00-19.45 - gemeentehuis

20.00-20.30
O.C.M.W

-

rustoord

+

-

sporthal, Zeypestraat, Kampenhout

diensten

Dorpstraat 9, 3090 Kampenhout

-

Tel.: 016/65.53.32

Werklozenkontrole:
is ondergebracht in het vroegere gemeentehuis, Marktplein te Kampenhout.

