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In samenwerking tussen de V.D.A.B. en het Sociaal Fonds van de Taxisektor wordt een opleiding voor
taxibestuurder georganiseerd.
De opieiding ioopt gedurende zes weken.

STARTDATUM:

EINDDATUM:

03/05/1993

11/06/1993

PLAATS: BEROEPSOPLEIDING ANDERLECHT

Bergensesteenweg 1440
1070 BRUSSEL

Tel. 02/522.68.62

Voor meer inlichtingen: De Heer Robert SEGERS en de Heer Camiile VERBEKE.

vlAARLUKS VERLOF 1993

De referteperiode van jaarlijkse vakantie voor de werklozen van het Werkioosheidsbureau Vilvoorde werd dit jaar
vastgesteld van maandag 5 juli 1993 tot en met maandag 2 augustus 1993.
De eerstvolgende vaste aanmeldingsdag voor de werklozen die gebruik maken van deze vakantieperiode wordt:
- aanmelding 2 maai per maand: 3 augustus 1993
- aanmelding 1 maai per maand: 3 en 9 augustus 1993



A. Burgerlijke stand Overzicht

1990

1
- geboorten 120

-erkenningen 5

-huwelijksafkondigingen 99

-huwelijken 73

-echtscheidingen 7

- overlijdens 92

:  - inwilliging nationaliteitskeuze 1

1991

129

5

93

54

9

117

1

1992

129

4

78

46

19

104

1

B. Vieringen j

i  - briljanten bruiloften 1 3 1

- diamanten bruiloften 4 3 5

- gouden bruiloften 10 17 16

eest derde leeftijd en Minder-Validen*

Op donderdag 30 september 1993 organiseert het gemeentebestuur traditiegetrouw het jaarlijks feest van de
Derde Leeftijd en Minder-Validen. Nadere inlichtingen aangaande het programma en inschrijvingen zullen U tijdig
meegedeeld worden. Gelieve deze datum alvast vrij te houden.



oerisme

EEN JAAR STREEK-TOERISME IN KAMPENHOUT.

In samenwerking met de Gidsenbond van Midden-Brabant werd er sinds 1991 een experiment opgezet om ook het
streek-toerisme in Kampenhout te promoten en meer in het bijzonder de "Witloofstreek".
We hadden de gelegenheid om onze groepsuitstap "De witloofstreek vanuit Kampenhout" te mogen publiceren in
de brochure "Groepsuitstappen 1992 van Vlaams Brabant en Brussel" uitgegeven door de "Toeristische Federatie
van Brabant - Vlaamse Gemeenschap", Grasmarkt 61 -1000 Brussel.

Het programma was ais volgt en is ook voor 1993 hetzelfde gebleven:

9.00 u. Aankomst te Kampenhout.
(De gids verwacht u steeds aan het restaurant waar 's middags het middagmaal gebruikt wordt).
Kopje koffie. (Kennismaking met de groep).

9.30 u. Bezoek aan de tuinbouwveiling Brava.
10.30 u. Autocartocht langs de prachtige kastelen Ten Opstal,Wilder en Ter Balkt,

verder langs Nederokkerzeel met, op aanvraag, bezoek aan de mooie
gerestaureerdeSt.-Stefanuskerk, langs het Spaans Hof richting Kampenhout, Berg, Meisbroek,
Diegem, Machelen, Peutie en Perk met het kasteel de Ribaucourt.

13.00U. Middagmaal.
14.30 u. Bezoek aan een witloof bed rijf (traditioneel of hydro-cultuur).
16.00 u. Bezoek aan de brouwerij Biertoren met bierproeverij.
17.00 u. Einde daguitstap.

Voor het middagmaal hadden we in 1992 de keuze tussen 5 menu's die schommelden tussen 540 F. en 955 F. per
persoon. Dit jaar is de spijskaart aangegroeid tot een tiental, vanaf een koffietafel aan 395 F. tot een witloof-
degustatiemenu van 1.050 F. eveneens per persoon. In deze prijzen is begrepen: kopje koffie 's morgens,
middagmaal, bierproeverij, gids met bezoeken aan tuinbouwveiling en witloofbedrijf.
Deze daguitstap kan ook herleid worden tot een korter bezoek, bijvoorbeeld van een halve dag. De Dienst voor
Toerisme zal u daarbij, indien gewenst, graag helpen.

We hoopten verleden jaar op een kalme start met een paar autocar-bezoeken, ook omdat de promotie hierover
alleen gebeurde in de brochure "Groepsuitstappen Vlaams-Brabant". Volgens de statistieken van deze brochure
op de Toeristische Federatie van Brabant, opgesteld aan de hand van de reserveringsformulieren werden we
verleden jaar met de groepsuitstappen door de witioofstreek zelfs op de tweede plaats, na Diest, gerangschikt.
Wat kregen we nu op bezoek te Kampenhout?
15 Autocars schreven in voor een volledige daguitstap door de streek, dat toch een 567 toeristen
vertegenwoordigde.
56 Autocars kregen we op bezoek voor een halve daguitstap, hiervan waren er 51 speciaal naar hier gekomen om
een bezoek aan een witloofbedrijf. Deze vertegenwoordigden 1513 personen. Dus in totaal 2.080 toeristen die door
de streekgidsen van Midden-Brabant in Kampenhout begeleid werden.
Dus belangstelling is er wel degelijk en wij hopen het in de toekomst nog beter te doen indien we wat meer promotie
rond dit toerisme kunnen maken aan de hand van eigen folders e.d. In Kampenhout heeft men soms meer dan men
denkt om het toerisme aan te trekken!

Indien er witlooftelers zijn waar we nog geen kontakt mee hadden en die ook graag willen meewerken, tegen een
kleine vergoeding, om hun bedrijf te laten bezoeken, geef eens een seintje zodat we onze lijst van medewerkers
kunnen aanvullen. Het is niet altijd gemakkelijk op het juiste moment een bedrijf te vinden in volle aktiviteit.
Mochten er ook geïnteresseerden onder u zijn die graag hun medewerking en kennis zouden willen verlenen, over
bruikbare ideeën beschikken omtrent het bevorderen van het toerisme in Kampenhout, neem dan eens kontakt op
met de Toeristische Dienst tel: 016/65.99.75 tijdens de kantooruren, na de kantooruren kan ook op tel: 016/60.18.94
van de Gidsenbond Midden-Brabant.

Misschien kan uw telefoontje de start betekenen voorde oprichting van...?



ociale zaken

TOEGELATEN ARBEID VOOR GEPENSIONEERDEN

NIEUWE REGLEMENTERING SEDERT 1.1.1993.

De gepensioneerden (uitgezonderd sommige bruggepensioneerden) kunnen nog steeds naast
hun pensioen bijverdienen mits voorafgaande aangifte en binnen welbepaalde grenzen.
Er gelden echter nieuwe normen sedert 1.1.1993.

De belangrijkste wijzigingen zijn:
a) De nieuwe toegelaten grensbedragen worden enkel op jaarbasis toegepast

b) De gepensioneerden zijn ingedeeld in twee categorieën
cat. 1 - gepensioneerden met: - een rustpensioen

- een rust- en overlevingspensioen
- enkel een overlevingspensioen
en die ouder zijn dan 65 jaar

cat. 2 - gepensioneerden met enkei een overlevingspensioen en
die jonger zijn dan 65 jaar

Voor beide categorieën gelden verhoogde bedragen voor gerechtigden met kinderen ten laste.

c) Wie na 31.12.1993 met pensioen gaat dient steeds het voorgeschreven formulier 74/93
(verkiaring betreffende de beroepsbezigheid van de gepensioneerden) per aangetekende brief
te sturen aan de insteliing die het pensioen toekent.
Bovendien moet de gepensioneerde die een andere beroepsbezigheid uitoefent dan deze als
zelfstandige of helper, zijn werkgever inlichten over zijn pensioentoestand. De werkgever die
hem tewerkstelt moet voortaan ook aangifte doen bij de betrokken pensioendienst.
Deze kennisgevingen dienen op de daartoe bestemde formulieren aangetekend en binnen de
gestelde termijn te geschieden.

d) Wanneer de inkomsten van een toegelaten beroepsarbeid de grenzen met minder dan 15%
overschrijden biijft het pensioen gedeeltelijk uitbetaaibaar. Wordt deze grens met meer dan 15%
overschreden, dan heeft dit de volledige schorsing van het pensioen voor gevolg.

Overgangsmaatregel
Gepensioneerden die voor 1.1.1993 een toegelaten beroepsarbeid uitoefenden kunnen dit
onder de oude voorwaarden blijven doen tot 31.12.1993. Vanaf 1.1.1994 is de nieuwe regeling
van toepassing op alle gepensioneerden.

Opmerkingen
Dit verslag geeft slechts een beknopt overzicht. Mocht U meer inlichtingen wensen aangaande
aangifte, overtredingen en sancties, laattijdige aangifte, beroepsbezigheid van de
echtgeno(o)t(e) enz..., dan kan U terecht bij de Rijksdienst voor Pensioenen (werknemers) of bij
het Gewesteiijk Kantoor van het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen.



U kan ook naar de maandelijkse zitdagen die beide instellingen inrichten. Voor Kampenhout is
dat elke tweede dinsdag van de maand tussen 14.00 u en 16.00 u op het gemeentehuis.

- De nieuwe grensbedragen van de toegelaten arbeid voor gepensioneerden en de betreffende
aangifteformulieren kan U bekomen op het gemeentehuis - dienst pensioenen.

- Welke invloed de uitoefening van een beroepsbezigheid heeft op een ander pensioen dan dat
als zelfstandige of als werknemer, verneemt U best bij de instelling die dat andere pensioen
toekent.

Het pensioen voor zelfstandigen

Het gewaarborgd minimumpensioen voor zelfstandigen wordt vanaf 1.7.1993 verhoogd. Het
gezinsbedrag komt dan op 295.950,-f per jaar, dat van alleenstaanden op 223.074,-f per jaar
In juli 1994 volgt opnieuw een verhoging. Hierdoor zullen de bedragen van het gewaarborgd
minimumpensioen voor zelfstandigen en van het gewaarborgd inkomen voor bejaarden
ongeveer gelijklopend zijn en blijven. Om deze reden wordt de jaarlijkse bijzondere bijslag dit
jaar tot de helft herleid voor de gepensioneerden met het gewaarborgd minimumpensioen voor
zelfstandigen en vervalt voor hen deze bijslag volledig vanaf 1994.
Het basispensioen voor zelfstandigen (sommige onvolledige loopbanen) blijft op 222.881,- f per
jaar voor een gezin en op 178.305,-f per jaar voor een alleenstaande. Gerechtigden op dit
basispensioen blijven jaarlijks de bijzondere bijslag voor zelfstandigen behouden. Naar alle
waarschijnlijkheid zal de uitbetaling ervan dit jaar samen met het pensioen van de maand juli
geschieden.

eegedeeld

RATTENVERDELGING TE KAMPENHOUT

De gemeente Kampenhout beschikt over een
rattenvanger. ̂
Indien U geplaagd wordt door ratten, meldt dit dan op de technische
dienst van het gemeentehuis. De rattenvanger komt dan ter plaatse.
Twee maal per jaar wordt er een rattencampagne uitgevoerd door de
gemeente Kampenhout, in samenwerking met de firma A.B.0.
(Algemeen Belgisch Ontrattingsbedrijf).
Deze tijdstippen worden aangekondigd door middel van een affiche die
in alle openbare gebouwen van de gemeente wordt uitgehangen.
Dit alles gebeurt onder kontrole van het Ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap.



port is tof

ALS HET KRIEBELT MOET JE SPORTIN.

1993: Het jaar van de sportkriebélf|
Met het oog op het verbeteren van de fysieke conditie varTdelongeren tussen de 12 eff 18 jaar eTurietJhêt oog op
het bevorderen van de permanente sportbeoefening van de jongeren in ciubvertjand is Bloso gestart met een
promotiecampagne waarbij de jeugdsport centraal staat. De gemeentelijke overheid van Kampenhout heeft zich bij
deze campagne aangesloten en zal via de sportraad en sportdienst alles in het werk stellen om deze actie te
ondersteunen. ■ ^ t" ' ^T:f
Meer nieuws over dit initiatiefc/ol^t jater.

De Fito-meter

werd definitief an alle dagen door led ordenIMaaler gebaats

óbrochurel99)-Spórtk|m^
/anffheden ter?

Kursuskayak
Vanaf 28 april 1993 gaat een cursus Kayaïcdoor op het kanaal Leuven-Mechelen, ter hoogte van Kampenhol
Ü kan dan, 5 woensdagen na elkaar, gedurende 2 uren.kennis maken met deze sport.
Wenst U inlichtingen, neem gerust kontakt op met de sportdienst (016/65.99.75).

De Kampioenenviering
zal dit jaar doorgaan op vrijdag 4 juni '93 fn de Spörtha|Val Berg.
Indien U in aanmerking kan komen om gehuldigd te wórden, neem dan kontakt op met de sportdk
(016/65.99.75).
De 2 laatste weken van augustus 1993 worden JEU(3DS1||^JWEKEN gepland.
Meer info daarover volgt later.

Uitnodiging
De Liggende en de Staande Wipschutters van Kampenhout, nodigen al de inwoniferlvafl Kamp^énholitr'dle zich
aangetrokken voelen tot de schutterssport of er wensen mee kennis te maken uit, om te komen deelnemen aan het
1 ste KAMPIOENSCHAP vanKAMPENHOUT-Liggende en Staande Wip samen. '
Het Kampioenschap zal plaats hebben op zondag 5 september 1993 in de SPORTHAL van BERGs'in
samenwerking met het Gemeentebestuur en de Sportraad "SPO-RE-KA" van KAMPENHOUT.
Men kan zich voor het Kampioenschap laten inschrijven tot uiterlijk 1 juni 1993. Iedere deelnemer aan het
Kampioenschap, ontvangt een aandenken hiervan en kan zi(^ evenepns laten inschrijven voor deelname aan een
gezellige BARBECUE met het ganse gezin.

Wie meer wenst te vernemen over dit Kampioenschap, woi^t uitgenodïgd'op dé Algemene Vergadering op
woensdag 28 april 1993 in Cafe "VREDEZAAL" Bergstraat 67 te Berg om 20 uur of neemt kontakt op met
Eugène Van Eylen, Kampenhoutsebaan 96, Kampenhout, of metHubertKennes. Bergstraat 67, Tel. 016/65.18.16.
Aan alle deelnemers wensen wij veel schuttersplezier.



portploeg in de kijker

STAANDE WIPMAATSCHAPPIJ "BERG ST.-SERVAES'

Onze vereniging werd opgericht in 1856.,Het originele reglement, opgesteld in dat jaar, is nog steeds in ons bezit.
We zijn de oudste bestaande vereniging van de deelgemeente Berg.
"Staande wipmaatschappij" duidt erop dat we onze pijlen naar omhoog schieten in tegenstelling tot liggende
wipmaatschappijen die hun pijlen in horizontale richting afvuren. Onze schietstand bestaat uit 2 wippen geplaatst
aan het school- en sportcomplex te Berg.
Hoe is nu zo een wip samengesteld?
De wip is voorzien van drie horizontale latten met ijzeren pinnen. In onze streek meestal 12 pinnen per lat. Hierop
plaatst men een gekleurde pluim voorzien van een doorboord plastieken blokje. Dit laatste schuift men op de pin.
Op de top staat een hoogvogel, daaronder 2 zijden en nog wat lager 2 kallen. De wip is ongeveer 3 meter lang en
tijdens de schieting bevindt de hoogvogel zich op een 28 meter hoogte. De pijlen zijn aan het uiteinde voorzien van
een stompe ronde horen. Hiermee probeert men het plastieken blokje te raken. Men schiet in groepsverband. Voor
elke geschoten vogel ontvangt men aan de wip een plaatje of jeton. De hoogvogel is het meeste waard, gevolgd
door de zijden en zo verder in dalende lijn. Op het einde van de schieting gaat de kassier hiermee naar de kassa.
Hij ruilt de jeton's in voor geld. Dit wordt dan gelijk verdeeld voor de leden van de groep. Haast iedere maatschappij
gaat zo te werk. Zij die pech hadden en niets geschoten hebben worden een beetje geplaagd. Men noemt ze
smalend "de bosmannen".

Om schietingen te kunnen inrichten zijn wij met een tiental verenigingen lid van het "verbond der witloofstreek".
Onze meest dichtbije vereniging daarin is onze zustermaatschappij "Goncorde", uit Kampenhout. De versten
hebben hun stand in Mechelen-park en het park aan Josaphat te Schaarbeek. Er wordt met allen samen een
kalender opgesteld. Zodoende kan ieder om beurt een tiental schietingen per jaar geven, die bezocht worden door
alle leden. Het seizoen begint einde maart en eindigt in oktober, 's Winters is het immers te vroeg donker om onze
sport nog buiten te kunnen beoefenen.
We zijn ook aangesloten bij de overkoepelende "Koninklijke nationale Bond der Belgische wipschutters". Deze richt
nationale kampioenschappen in, aan de hand van een nationaal weekblad kan men zijn schietingen over het ganse
land bekend maken. Er staat ook in hoeveel men moet betalen om te mogen deelnemen (meestal 125fr. per wip).
Door aangesloten te zijn bij de Bond, onderwerpt men zich ook aan zijn reglementen. Zo is bvb. iedereen verplicht
te schieten zonder vizier.

Iedere vereniging richt ook jaarlijks een koningschieting in voor zijn leden. In ons verbond is dit steevast op 1 mei.
Hij die het eerst de hoofdvogel schiet is koning van het jaar. 's Avonds is er dan een gezellig feest in ons lokaal "de
Vredezaal" in het dorpscentrum.
Op het einde van het seizoen houden we ook een prijzenschieting. Op de wip worden genummerde vogels
geplaatst door de koning van het jaar. Hij die het laagste nummer schiet mag dan 's avonds, tijdens het feest, eerst
zijn prijs op de prijzentafel gaan uitkiezen. Betreft het hier een man, dan gaat de echtgenote kiezen.
Schieting mag dan een oude sport zijn, ze is nog niet voorbijgestreefd. Het voordeel is dat jong en oud er kunnen
aan deelnemen. Zestigers en zeventigers kunnen nog boog schieten, bij vele andere sporten moeten zij afhaken.
Vroeger was "staande wipschieten" een mannensport, dit kwam door de straffe boog die hoefde aangespannen te
worden om de pijl zo hoog nog kracht te kunnen geven. Met de moderne katrolboog kunnen nu ook vrouwen
deelnemen.

In de week wordt ook schieting gegeven. Hierdoor kunnen mensen met weekend- of schiftwerk ook nog hun vrije
tijd invullen met de boogsport. De schieting zelf duurt een viertal uren en vangt aan om 14.30 uur in het weekend en
op weekdagen om 15.00 uur. Tijdens de schieting gaat het er gemoedelijk aan toe, men komt er in contact met een
verscheidenheid aan mensen.

Wat ik aan een schieting zo waardeer is de rust die er zo van uitgaat. Ik vind dit belangrijk in deze tijd van stress en
hoog werkritme. Vergeet niet, schieting is een sport die al zeer lang beoefend wordt. Op de wipstanden treedt men
in de sporen van de ontelbare voorgangers. Die mensen leefden aan een lager ritme dan wij. Tijdens een schieting
voelt men dat en komt men tot rust.

Ben je geïnteresseerd en heb je een goed oog en vaste hand? Kom dan eens af, we geven schieting op 4.4,2.5,

21.5,13.6,4.7,1.8,1.9,19.9en 17.10.



penbare werken

Verkeerspunt
Gemeenteplein.

WERKEN UITGEVOERD IN 1992
- Verbeteringswerken aan kruispunten
- Nieuwe kleedkamers voetbalclub F.C. Berg-Op
- Aanleg 2 voetbalvelden aan het sportcomplex
- Riolering en grachten St.Servaesstraat
- Aanleg parkings - muziekschool - bibliotheek Reist - kerk Reist - begraafplaats Reist
- Aanleg landbouwwegen
- Slijtlagen F. Wouterslaan, Nieuwegen, Langestraat, Neerstraat
- Bouw nieuw rusthuis

WERKEN IN UITVOERING IN 1993 (reedsaanbesteed)
- Aanleggen voetpaden Dorpsstraat, Kerkstraat
- Wegen- en rioleringswerken O.L.Vrouwstraat, Neerstraat, Laarstraat
- Dreefstraat, Herderveld

- Ter Bronnen, laatste fase

- Liststraat, Casemierstraat

- Voetpaden, Hutstraat, Tritsstraat, Van Beethovenlaan
- Parking kerk Nederokkerzeel
- Moderniseringswerken Haachtsesteenweg
- Snoeien bomen Wildersedreef

IN ONTWERP MET UITVOERING IN 1993 OF BEGIN 1994

- Bouw nieuwe bibliotheek

- Sanering Duistbos
- Wegenwerken in de Nederokkerzeelstraat, Oude Haegestraat, Streekweg, Lelleveldbaan,
Lellebaan, Windmolenweg.

- Wegenwerken Rusthuisstraat
- Wegenwerken Heidestraat en Kruisstraat
- Wegen- en Rioleringswerken Fazantendal
- Wegenwerken Schildhovenstraat en Oudestraat
- Voetpaden in Aarschotsebaan / deel en Brouwerijstraat
- Wegenwerken Kampenhoutsebaan
- Wegenwerken Hellebosstraat
- Wegenwerken Schoonstraat (na akkoord met Herent en Kortenberg)
- Wegenwerken Balkestraat (na akkoord met Kortenberg)
- Aanleg gemeenteplein
- Uitbreiding administratief centrum met politiekantoren



penbare werken

li mm É

Snoeien van bomen in Wiiderse Dreef. Wegenaanieg Laarstraat.

C2U eugd

In 1990 werden de steden Antwerpen en Waremme door de Verenigde Naties gelauwerd voor hun toewijding in
dienst van de Vrede. Sindsdien hebben zij verschiliende projecten op het getouw gezet, die de Vrede, de
ontwikkeling en de goede verstandhouding tussen de volkeren nastreven.
In onderlinge samenwerking met de Nationale Loterij en "la Ligue des Families" wordt het 1993ste
"JEUGDDROMENBOEK" in omloop gebracht. Daarin kunnen de kinderen hun toekomstdromen, hun wensen voor
een betere wereld en hun bekommernissen om hun medemensen kenbaar maken.
Dit JEUGDDROMENBOEK reist tussen de steden Waremme en Antwerpen. Bij het vertrek in Waremme is het
boek leeg. Bij aankomst in Antwerpen zouden in een dik boek alle kinderdromen moeten verzameld zijn.
Kampenhout ligt op de "vredesroute" en van 23 maart tot 20 april staat het JEUGDDROMENBOEK in het
gemeentehuis van Kampenhout. Je kan het op de bevolkingsdienst komen bekijken, elke werkdag van 9 tot 12u.
Daarin kunnen alle kinderen van groot-Kampenhout tussen 9 en 12 jaar hun dromen en wensen kwijt. Je mag
tekenen, schilderen, kleuren, een collage maken, een verhaal of een gedicht opschrijven of alies door elkaar, je
kiest zelf op welke manier je droom op papier komt.



ilieu

KLEIN GEVAARLIJK AFVAL (KGA) HOORT NIET THUIS IN HET MILIEU

Om de inzameling van "Klein Gevaarlijk Afval" (KGA) extra te stimuleren stelt de
Vlaamse Regering gratis een MILIEUBOX ter beschikking van elk Vlaams gezin.
In de loop van november '92 werd deze box U bezorgd door onze gemeentelijke
technische diensten.

Wij hopen dat ü ook, samen met ons, weer een stap zet naar de gescheiden
inzameling van afvalstoffen. Dit kunt U doen door de resten van alle scheikundige
en gevaarlijke produkten die in uw gezin gebruikt worden, afzonderlijk te houden.
Eens te meer zijn wij er van overtuigd dat ieder van U zijn goede wil zal betonen
voor een verdere realisatie van een schoon leefmilieu.

Het probleem van de afvalberg begint in onze gemeente... of in feite zelfs in uw
keuken, badkamer, tuinhuisje of hobbyruimte.
Alvast van harte bedankt voor uw medewerking aan dit nieuwe initiatief. Samen
willen en kunnen wij er iets aan doen!!!

De schepen voor leefmilieu

WAAROM KGA INZAMELEN?

- De produkten die ingezameld worden onder de naam "Klein Gevaarlijk Afval" zijn vaak GIFTIGE en alleszins
SCHADELIJKE stoffen die niet thuis horen in het huishoudelijk afval. De gewone afvalstoffen kunnen op die
manier bevuild worden zodat recyclage zeer moeilijk, soms onmogelijk wordt.

- Wanneer het KGA niet afzonderlijk verwerkt wordt komen de schadelijke elementen vroeg of laat toch in het milieu
terecht en VERVUILEN ze bodem, grond- en oppervlaktewater.

WIJ DOEN ER DUS IETS AAN!
- Ook de verwerking van het KGA is niet zonder gevaar. Een deel wordt immers verbrand en in de rookgassen
komen veel schadelijke elementen voor die slechts via zeer dure installaties kunnen gezuiverd worden.

- Er moet naar oplossingen worden gezocht bij de PRODUCENT en de GEBRUIKER. Als de producent zijn
produktiesysteem verandert en "schone" produkten op de markt brengt dan is het gedaan met de gevaarlijke
afvalstromen. Tot het echter zo ver is zullen wij er zelf ook iets moeten aan doen.

- Ook voor de verbruiker geldt de regel "Beter voorkomen dan genezen". U kan er voor zorgen dat er minder KGA
ontstaat door bijvoorbeeld MILIEUBEWUSTER te kopen en te leven.

WIST U van het bestaan af van onder andere:

* batterijen in herlaadbare versie, zonder het gevaarlijke kwik;
* biologisch afbreekbare schoonmaakprodukten;
* spuitbussen zonder chemisch drijfgas;
* cosmetica op basis van natuurlijke grondstoffen, enz...
- Dit zijn slechts enkele gevallen als voorbeeld.
Met een beetje goede wil en een dosis gezond verstand kan ieder voor zichzelf uitmaken wat er zoal kan gedaan
worden om te beletten dat er schadelijke stoffen in het milieu terecht komen.

DE MILIEUBOX

- Deze box werd om VEILIGHEIDSREDENEN nogal ingewikkeld gemaakt en is voorzien van een kindvriendelijke
sluiting. Door volwassenen is echter een vlotte opening en sluiting mogelijk na wat oefening. Wij willen U even
helpen.

OM TE OPENEN

1. Open de veiligheidskleppen op de zijkanten en neem het deksel met beide
handen stevig vast, boven aan de zijkanten.'

2. Druk nu met beide duimen de kleppen op het handvat opzij en trek gelijktijdig het
deksel omhoog.

OM TE SLUITEN

De twee dekselhelften in elkaar haken en gelijktijdig toedrukken.
Vervolgens de veiligheidskleppen op de zijkanten sluiten.

Houd de milieubox aitijd uit de buurt van kinderen. 11
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NOG ENKELE TIPS
1. Niet alle produkten kunnen IN de milieubox opgeborgen worden. Wij vragen echter wel dat alle stoffen zoveel

mogelijk in de OORSPRONKELIJKE VERPAKKING opgeborgen en aangeboden worden. Zorg ervoor dat de
recipiënten niet lekken.

2. Speel geen "alchemist". Door restjes van allerhande produkten samen te mengen kunnen gevaarlijke mengsels
ontstaan.

3. Het KGA wordt ingezameld in een "CHEMOKAR". Dit is een speciaal uitgerust voertuig met deskundig personeel
dat zorgt voor de aanvaarding en de sortering.

4. De boxen moeten persoonlijk aangeboden worden, zodat de chemicus om uitleg kan vragen. Geenszins mogen
de boxen op de stoep geplaatst worden.

5. Wat moet aangeboden worden zijn alle gasontladingslampen zoals daar zijn: T.L.-lampen, kwikdamplampen,
natriumdamplampen, neonlampen, halogeenlampen en alle soorten van spaarlampen.

6. Wat wordt geweigerd zijn alle soorten gloeilampen met of zonder spiegelend oppervlak. Aan de bevolking wordt
gevraagd om lege dozen of bussen van waspoeders, vloeibare wasmiddelen, afwasprodukten, haarr en
badshampoo's en ontstoppers zoveel mogelijk uit te spoelen, dan zijn deze geen K.G.A. meer en komen ze in
aanmerking voor recyclage van karton of plastic.

HOU HET APART!
Klein chemisch afval zijn de resten van een groot aantal dagelijkse produkten, waaronder:
AFWAS- EN SCHOONMAAKMIDDELEN: Boenwas, glansmiddel, waspoeders, WC-reiniger, zeep
AUTO: Anti-roestmiddel, autoshampoo, autowax, koelvloeistof, remvloeistof, smeerolie
BRANDSTOFFEN: Benzinerestjes, petroleum, spiritus voor fonduestellen, white spirit, antivries
BATTERIJEN: Auto-accu's, batterijen voor transistors, lampen, enz., knopcellen
COSMETICA: Lippenstift, nagellak, nagellakverwijder, parfums, spuitbussen: deodorant, haarlak
INSECTICIDES EN PESTICIDES: Mosdoders, onkruidverdelgers, rattenvergif
DIVERSEN: Fotografische produkten (ontwikkelaar, fixeer), inkt (toner, stempelkussens), laboratoriumafval,
TL-buizen, vuurwerk
ONDERHOUDSMIDDELEN: Bijts, houtbeschermingsmiddelen, solventen, zuren, ether, harsen, lak, lijmen,
terpentijn, verven, siliconen, verifafbijter, vernis, vlekkenwater, WC-ontstopper
VETTEN: Plantaardige en dierlijke vetten, meubelolie, boenwas, fondue-olie, frituurolie, frituun/et, smeerolie
Bovenstaande, en vele andere gelijksoortige produkten, kunt u het best apart inleveren.

12

OPHALINGSDATA K.G.A.
Sectorl:6.5-2.9-4.11

, Haachtsestwg - Bulsomstraat - Molenveldweg - Kerkhoflaan - Nieuwe laan - Verstraetenwegel - Tiendeschuurstraat - Stationsstraat -
Dorpelstraat - Ter Bronnenlaan - Van Bellinghenlaan - Kasteellaan - Eekhoornlaan - Glimwormlaan - Jagerslaan - Ahonrbomenlaan -
Gursomstraat - Egellaan - Meerlaan - MInneweg - Lentelaan - Hasseltvoetweg - Nederokkerzeelstraat - Neerstraat - Laarstraat -
Oudenhulsbaan - WIndmolenbaan - BIststraat - Heertbaan - Kruisstraat - Gasemlerstraat - O.L.V.straat - Oude Brusselbaan - Liststraat - Nieuwe

' Kassei - Mostaardstraat - Walenhoekstraat - Driesstraat - Peperstraat - Kprtestraat - Kwerpseweg - St Stetaanstraat - Binnenveldstraat -
Bogaerfstraat - Wijbosweg - Frans Schoevaersstraat - Waterstraat - Balkestraat Stopplaats "Chemokart" Parking Kerk Nederokkerzeef

Sector II; 13.5-09.09-09.11

, Heystraat - Oudestraat - Vekestraat - Mechelsesteenweg - Haachtsesteenweg - Vogelzanglaan - Sparrendreet - Wielewaallaan - H.
Többaokstraat- Molekensstraat- Heideweg - Beemdslraat - Maaldersstraat-Schlldhovenstraat- Aarschotsebaan -Terloonstvoetweg -

s Hutstraat r Welsetterstraat - Paddezijpstraat - Streekweg - Terloonststraat - VVIIdersedreet - Bunderweg - Stokstraat - Veldstraat - Bosstraat
s vSchransstraat - Assentveldweg - Assentstraat - Hollestraat - Herentstraat - Bukenstraat - Leuvensesteenweg - Oude Haegestraat - Sint ;
1 jAntoniusstraat - RIjgelstraat Stopplaats "Chemokat' - parking bibliotheek Relst,:ketk Bükeh:;

'Sector 111-27:5-16.9-18.11

dé Croixtaan - Irislaan - Krokuslaan - Noterlarendreet - Dijkstraat - Acacialaan - Rozenlaan - Dulstboslaan - Lellebaan - Lelleveldbaan -
Lemmekensstraat - Humelgemseweg - Kapelstraatje - Grootveldstraat - Groenstraat - Oudenhulsbaan - Kutsegemstraat - Lange Kerkweg -
iSchoolsfraat - Gemeentewegel - Middenstraat - Tortbroeklaan -VIssarljlaan - Kerkwegel - Bergstraat - Stiggelstraat - Fazantendal - Daallaan -
Lelbeeklaan - Pastorijstraat - Haachtsesteenweg - HInckaertstraat - Watermolenstraat - St Lambertusstraat - Vijverstraat - D'estherstraat -
Kaasdaversweg - Dreetstraat - Herderveld - Hellebosstraat - Perksesteenweg - Bulsomstraat - Molenveldweg - Kriekelaarstraat - St
Servaesstraat - Broekstraat - Drieswegel - Kampenhoutsevoetweg - Lepelstraat - Bergezijpestraat - Kattemansbosweg - Kampenhoutsebaan -
„Losweg - Hoogheldesfraatje - Frijselstraat Stopplaats "chemokar" - Parking Gemeenteschool Berg

Sector IV; 03.06 - 23.09 - 25.11

Rubenslaan - Tenlerslaan - Van Dijcklaan - Haachtsesteenweg - NIeuwwegen - Zeypestraat - Gellroedeweg - Gellroedestraat - G. Gezellelaan -
Rood Kloosterlaan - Stijn Streuvelslaan - Van Beethovenlaan - Kloostefweg - Stationsstraat - Warandestraat - Verstraetenlaan - F. Wouterslaan
- Kerkstraat - Gemeentehuisstraat - Koelstraat - Dorpsstraat - Rusthuisstraat - Tritsstraat - Kampelaarstraat - Kampelaarweg - Votvinkenstraat -
Perksesteenweg - Molenveldweg - Brouwerijstraat - Vleugeweg - Lauterweg - WIppeweide - Langestraat - Begijnenstraat - Caemberg -
Cellebroedersweg - Papenstraat - Hunderveld Stopplaats "chemokar" Qemeenteplein Kampenhout

Pp de vastestaodplaatsen blijft de chemocar telkens 1,5 h staan en Isiedéréen vrij zijn mllieubox te brengen.



AANPASSINGEN VLAREM I:
Sinds 1 maart 1993 zijn een aantal belangrijke aanpassingen van VLAREM 1 van kracht:
- Witloof bedrijven op hydrocultuur met een geïnstalleerd koelvermogen van 5 Kw tot 200 Kw vallen in Klasse 2.
- Houden van bijen is NIET langer vergunningsplichtig.
- Mazouttanks met een inhoud kleiner dan 50001 en behorend tot een onroerend goed dat dienst doet als woonhuis
zijn NIET vergunningsplichtig.
OPGELET: indien de tank behoort een ander onroerend goed of voor mazout voor transportdoeleinden dan is
deze vergunningsplichtig vanaf 1001 inhoud.

- Lozing van huishoudelijk afvalwater afkomstig van een woonhuis is NIET vergunningsplichtig wanneer er geloosd
wordt op de openbare riolering. Bij lozing op oppervlaktewateren blijft de vergunningsplicht behouden. Dit geldt
ook voor kunstmatige afvoerwegen voor regenwater of grachten.

PAPIERSLAG
Op volgende data wordt uw papier opgehaald:
Nederokkerzeel: door de Scouts op 16 mei
Berg: door de Scouts op 15 mei
Kampenhout en Reist: door de Chiro op 3 april.

Zet uw papier vanaf 9 uur buiten, liefst verpakt.

De jeugdverenigingen danken U.

andeien en kanker overwinnen

CURITAS n.v. uit Zaventem stelt zich tot doel door middel van RECUPERATIE en RECYCLAGE van textiel en

lederwaren bij te dragen tot de bescherming van ons leefmilieu en de kankerbestrijding; dit laatste in samenwerking
met het BELGISCH WERK tegen KANKER.
In zijn voortdurende bezorgdheid voor de vrijwaring van het milieu gaf het College van Burgemeester en
Schepenen aan Curitasn.v. de toelating om in de gemeente containers te plaatsen die bestemd zijn voorde

RECUPERATIE VAN TEXTIEL EN LEDERWAREN
In deze speciale containers kunnen de volgende goederen gedeponeerd worden:
* alle draagbare kleding voor kinderen, vrouwen en mannen,
* alle huishoudlinnen en beddegoed,
* oude schoenen (gepaard), handtassen en lederwaren.
Deze vorm van recuperatie en recyclage brengt geen kosten mee; noch voor de gemeente, noch voor de inwoners.
De gedeponeerde goederen zijn hoofdzakelijk bestemd voor herbesteding doorverkoop in alternatieve kanalen
(bvb. ontwikkelings- en noodgebieden).

VERMIJDT BESCHADIGING EN MAAK HERBESTEDING MOGELIJK DOOR
* geen losse stukken in de containers te werpen,
* alle goederen te bundelen of in zakken te stoppen,
* geen ander huisvuil of matrassen te deponeren.

U kan deze containers vinden op de volgende plaatsen: Kampenhout: Marktplein; Berg: Torfbroeklaan (parking schoolcomplex);
Nederokkerzeel: Bogaertstraat (parking kerk); Reist: Aarschotsebaan (parking school).
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BESCHADIGEN VAN DE OPENBARE WEGENIS:
Bij het bewerken van de akkers zal men er op letten de openbare wegenis en zijn boorden niet los te zetten of te
beschadigen.

BEVUILEN VAN DE OPENBARE WEGENIS:
Volgens artikel 7 van de Wegcode is het verboden het verkeer te hinderen of onveilig te maken door voorwerpen of
stoffen op de openbare weg te werpen, te plaatsen, achter te laten of te laten vallen hetzij door er rook te
verspreiden.

Vuurtje stoken is volgens het Veldwetboek toegelaten mits het gebeurt op meer dan 100 meter van woningen,
erven.

GESTOLEN l GEVONDEN FIETSEN:
Om het de politiediensten mogelijk te maken om weergevonden fietsen aan de rechtmatige eigenaar te kunnen
teruggeven is het noodzakelijk bij ieder verlies/terugvinden/verdwijning van een fiets hiervan proces-verbaal te
laten opstellen waarin de voornaamste en biezondere kenmerken van de fiets worden opgenomen.

BANCONTAOT/MISTER CASH KAART VERLOREN OF GESTOLEN?
Vorm 24 uur/24 het nummer 02/727.60.60 om een verloren of gestolen Bancontact/Mister Cash kaart in verzet te
plaatsen. Geef uw kaartnummer op of het bankrekeningnummer verbonden aan uw kaart. Opgepast: Geef uw
geheime code nooit door aan wie dan ook.
Andere voorzorg: Gebruikt u nog cheques, bewaar ze dan afzonderlijk van uw bankkaart.

LOSLOPENDE HONDEN:
Loslopende honden vormen een alomgekend gevaar voor andere weggebruikers. De eigenaars van honden
moeten zorgen voor een veilige afspanning rondom hun eigendom en bij gebruik van de openbare weg met hun
hond er zorg voor dragen dat deze dieren aan de leiband gehouden worden.
Het achterlaten van uitwerpselen van uw hond op andermans eigendom maakt het voorwerp uit van een
overtreding en zal in toekomst verbaliseerd worden. Er bestaan op dit ogenblik toestellen om de uitwerpselen
dadelijk zindelijk te laten verwijderen door de eigenaar, wandelaar.

Gaat U wandelen met Uw lievelingsdier
Bederf niet Andermans plezier
Laat de... van Uw hond

op Uw en niet op andermans grond

Voor het ophalen van loslopende honden door het gemeentepersoneel wordt ingevolge een beslissing van het
Schepencollege dd. 4.8.1992 een tussenkomst van 2.000,- F per hond en per prestatie aangerekend.

DIENST REISPASSEN:
Reispassen dienen persoonlijk aangevraagd en persoonlijk afgehaald bij de politiediensten. Bij de aanvraag moet
steeds de vorige reispas worden voorgelegd. Bij eventueel verlies, proces-verbaal van verlies laten opmaken.
Verder dient U zich te voorzien van 3 recente pasfoto's en 300,- F. per jaar geldigheid vermeerderd met 220,- F.
administratieve kosten. Een reispas kan maximum 5 jaar geldig zijn. Bij aflevering, minimum 4 dagen na aanvraag,
wordt behoudens speciale omstandigheden de oude reispas ingeleverd.
Voorde aflevering van een reispas aan minderjarigen is een ouderlijke machtiging noodzakelijk.
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WATERING DER BAREBEEK:
In zitting van 29 januari 1992 werd een algemeen Politieregiement van de Barebeek goedgekeurd welke op 3 juli
1992 aan de Gemeenschapsminister werd overgemaakt.
Dit reglement welke voor een gedeelte van de gemeente Kampenhout van toepassing is werd aangebracht in het
gemeentelijk berichtenbord aan de zijgevel van het gemeentehuis.

DIEFSTALPLAAG OOK IN KAMPENHOUT
De bevolking wordt gewaarschuwd dat ons grondgebied eveneens te kampen heeft met een stijgende golf van
diefstallen en inbraken. De politiediensten vragen waakzaam toe te zien op alle eventuele "onregelmatigheden" in
de buurt. Aarzel niet identificatiegegevens van deze onregelmatigheden door te geven aan Politie of Rijkswacht.
Een verdacht uitziende wagen, buitenlandse nummerplaten, enz...

HET BESTRIJDEN VAN HOUTDUIVEN EN

PLAATSEN VAN LUCHTDRUKKANONNEN
Het besluit van de Vlaamse Executieve dd. 3.6.1992 tot vaststelling van de opening en de sluiting van de jacht in het
Vlaamse Gewest voor 1992-1993 bepaalt in art. 13.:

Om belangrijke schade aan gewassen te voorkomen en daar waar geen andere bevredigende oplossing
bestaat (*), mogen houtduiven onder de volgende strikt bepaalde voorwaarden worden bejaagd met het
geweer, door de houder van het jachtrecht en zijn genodigden van 1 mei 1993 tot en met 30 juni 1993 op en
rond de percelen beplant met graangewassen, vlas, bonen, erwten, bloemkool, spruitkool en witloof. De
eigenaar van de teelt doet vooraf een schriftelijk verzoek tot bejaging tot de houder van het jachtrecht.

Het plaatsen van een luchtdrukkanon kan eventueel een bevredigende oplossing zijn. In toepassing van art. 7
hoofdstuk 3 van het Politieregiement van de gemeente Kampenhout is evenwel "het lossen van vreugdeschoten,
het afschieten van vuurwerk en het maken van ruststorend lawaai" behoudens machtiging van de Burgemeester
verboden.

Onder hogervernoemd artikel wordt eveneens verstaan het "schieten" bij huwelijks- en andere plechtigheden.

Een aanvraag tot het plaatsen van een luchtkanon moet:
- schriftelijk worden aangevraagd
- vermelding van de periode van plaatsing
- een schets van de plaats van opstelling
- een vermelding van de te beschermen teelt
- de verantwoordelijke aanvrager.
Al deze vermeldingen worden schriftelijk overgemaakt aan de Heer Burgemeester. Na een onderzoek wordt er
overgegaan tot het afleveren van de toelating of vergunning. In het verleden is gebleken dat deze bepalingen al
eens over het hoofd werden gezien.

AFVUREN VAN VREUGDESCHOTEN:
Regelmatig krijgen wij aanvragen voor het afvuren van vreugdeschoten bv. ter gelegenheid van een huwelijk.
Vooral in dichtbevolkte wijken krijgen wij regelmatig klachten over lawaaihinder en verstoring van de rust. Daarom

^ heeft het Schepenkollege in zitting van 30 maart beslist om vanaf 1.4.1993 geen toelatingen of vergunningen meer
af te leveren.
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LAND BOUWERS - RUNDVEE HOUDE R 8
Ingevolge de uitvoering van de EG-beslissingen betreffende het hervormd landbouwbeleid (Plan Mac Sharry) moet
de aanvraag tot toekenning van steun voor de akkerbouw en de veeteelt via een voorgeschreven
aanvraagformulier ingediend worden ten laatste op 14 mei 1993 om 12.00 uur bij het Ministerie van Landbouw.*
Bij deze steunaanvraag dient één of meerdere topografische plannen (1/10.000) te worden gevoegd. Kopie's van
kaarten 1 /10.000 kunnen bekomen worden bij het Gemeentebestuur - Dienst Landbouwtelling - Politie.
WACHT NIET TOT DE UITERSTE DATUM VAN STEUNAANVRAAG
OM UW KAARTENCOPIES AAN TE VRAGEN

Kaarten kunnen door u eventueel zelf aangevraagd worden bij
Nationaal Geografisch Instituut
Abdij ter Kameren 13
1050 BRUSSEL

Tel. 02/648.64.80

Kostprijs: 350," bf + BTW

Steunaanvragers welke hun aanvraagformulier niet automatisch hebben toegestuurd gekregen MOETEN dit zelf
aanvragen ENKEL EN ALLEEN bij de Heer Rijkslandbouwkundig Ingenieur van de omschrijving:

* Ministerie van Landbouw

Manhattan Center Office Tower

Bolwerklaan 21-15° verdieping
1210 BRUSSEL

ir. Ph. LAMMENS 02/211.75.65

ir. D. COOMANS 02/211.75.69

OPGEPAST STEUNAANVRAGERS:

1. de gemeente Kampenhout heeft 2 officiële landbouwstreken, te weten:
- Zandleemstreek (gronden gelegen over het grootste gedeelte van de gemeente)
- Zandstreek (gronden voornamelijk gelegen in de streken Bergheide, Frijsel, Jennekensheide, Geelroede en Heide)

2. Steunaanvragers welke gronden bewerken op andere gemeente(n) moeten de kaarten bij dit gemeentebestuur
aanvragen.

3. Informatievergaderingen ingericht door de Landbouwcomicen van Halle-Vilvoorde waarop hogergenoemde
ambtenaren aanwezig zullen zijn worden gehouden te:
Pepingen, zaal Limburg, Ninoofsesteenweg 71 op donderdag 25 maart '93 te 20.00 uur.
Merchtem, zaal Pergola, Wolvertemsesteenweg 174 op dinsdag 6 april '93 te 20.00 uur.

DISTELBESTRIJDING
De verantwoordelijke huurders, eigenaars van terreinen dienen in toepassing van het KB. van 19.11.87 betreffende
de bestrijding van voor planten en plantaardige produkten schadelijke organismen te zorgen voor de vernietiging
van de akkerdistel, speerdistel, kale Jonkerkruldistel.
Bij nalatigheid van de verantwoordelijke huurder, eigenaar en/of gebruiker wordt deze vernietiging ambtshalve
door het gemeentebestuur gedaan en zijn volgende tarieven van toepassing:

- vaste verplaatsingskosten: 2.000 FR.
-manuren: 1.360 FR/UUR.
- machine uren: 2.200 FR/UUR.

Om nodeloze kosten te vermijden is het geraadzaam zelf tijdig voor deze vernietiging in te staan.
Het feit dat dergelijke distels op een perceel AANWEZIG zijn is een overtreding. Er dient niet noodzakelijk een
voorafgaandelijke verwittiging gestuurd te worden.




