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Het is eigenlijk nog niet zo ontzettend lang geleden dat onze gemeentelijke diensten gebruik maakten van
carbonpapier, potjes "wit" en dergelijke handige hulpmiddeltjes meer. Momenteel werkt men met gesofistikeerde
kopieermachines, P.C.'s, tekstverwerkers en rekenbladen. U heeft het inmiddels begrepen: ook de Kampenhoutse

administratie is mee-geëvolueerd en... geïnformatiseerd. Wij achten het nuttig u enigszins wegwijs te maken

in

onze informati kawereld.
Een twaalftaljaar geleden was de gemeente Kampenhout één van de pioniers op gebied van informatisering. Toen werd
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immers beslist om in samenwerking met Vlabric (Vlaams Brabants lnformatica Centrum) het volledige
bevolkingsregister in een komputerbestand onder te brengen. De reuze steekkaartenbakken van vroeger werden
vervangen door gegevens die in de centrale komputervan Vlabric zijn opgeslagen.Zo kon en kan men nog steeds

op een eenvoudige wijze opzoekingen verrichten, het bestand aktualiseren en allerhande uittreksels

of

getuigschriften aanmaken. De tijdswinst voor het personeel is erg groot en fouten worden alzo tot een minimum
herleid.
Heden, schrijf 1993, staan wij echter heel wat verder en heeft de informatika ook zijn intrede gedaan in andere
gemeentelijke diensten. Voor specif ieke toepassingen worden wij nog steeds ondersteund door Vlabric.:
vb. een aparte toepassing voor de weddeberekeningen van ons personeel, en specifieke boekhoudprogramma's
om alle financiële verrichtingen in goede banen te leiden. Op dit vlak zijn grote wijzigingen op til, aangezien elke
gemeente vanaf 1995 met een (uitgebreide) patrimoniale boekhouding dient te werken.
De politiedienst beschikt momenteel over een MX2-komputer, gekoppeld aan het bevolkingsbestand en aangevuld met
gegevens uit het straf- en wapenregister.
Vorig jaar is eveneens het burotika-project van start gegaan. Voor de fanatici en ingewijden: er werd gekozen voor

een LAN-token ring netwerk met daaraan een server IBM PS/2 M80 en een viertal PC's IMB PS/2 M55. De
rekendienst, burgerlijke stand, technische dienst èn sekretariaat kunnen kleinere toepassingen zelf lokaal
oplossen. ledere dienst beschikt over een tekstverwerker, en sommige kunnen gebruik maken van een rekenblad.

Voor de toekomst voorziet men nog biikomende toepassingen bv.: pakket technische dienst (verwerking en
dossieropvolging van bouwaanvragen, verkavelingen, milieuvergunningen en openbare werken). Eveneens werd
reeds overwogen om na de bouw van de nieuwe bibliotheek te Kampenhout-Centrum het bibliotheekbestand te

A" TELEFOON
Vanaf nu hoeft u niet meer van het kastje naar de muur.
Maak gebruik van onze rechtstreekse telefoonnummers. U komt dan onmiddellijk bij de juiste persoon terecht

automatiseren.
Het paradepaardje van onze apparatuur is echter ons GIS-project, ontsproten onder de vleugels van Havi-TV. Voor de
freaks: dit project draait op een HP Apollo 9000-720 met een intern geheugen van maar liefst 48 Mb. De grondslag
van een GIS (Geografisch lnformatie Systeem) is een kaart van het grondgebied van onze gemeente onder digitale vorm
in het komputergeheugen opgeslagen. Een databank dus die de relatieve positie aangeeft van de dingen die men
in onze gemeente kan aantreffen: wegen, gebouwen, kanalen, enz. M.a.w.: een grafisch beeld van onze
infrastruktuur in digitale vorm zodat we snel elk deel van ons grondgebied kunnen oproepen. ln de toekomst zal
men hier ook een verbinding kunnen maken met het boekhoudprogramma en zal men er ook allerhande
statistische gegevens kunnen uithalen: bv. bevolkingsdichtheid per gehucht, aantal kinderen jonger dan 12jaar per
straat,...

Zoals u zelf kan vaststellen evolueefi de gemeente Kampenhout mee op het vlak van automatisering en
informatisering. ln de toekomst zal de informatika, in alle vormen, nog meer ingeburgerd raken op onze
gemeentelijke diensten. Ter ondersteuning en begeleiding van ons personeel werd eveneens een
komputerdeskundige aangeworven. Op die wijze trachten wij uit al de technische hulpmiddelen die te onzer
beschikking staan het maximum te halen. Wij hopen dat al deze investeringen na verloop van tijd de bevolking nog
meer ten goede zullen komen.

B. INFORMATIKA OP HET GEMEENTEHUIS
De evolutie in de informatika heeft tijdens het laatste decennium een enorme vlucht genomen. De komputer tracht
meer en meer te visualiseren, m.a.w. het voor de gebruiker te vergemakkelijken, zodat de drempelvrees na verloop van
tijd helemaalzalzijn weggewerkt. Anderzijds is het zo dat de komputer momenteel aan de administraties tal van
mogelijkheden biedt, waar men vroeger alleen kon van dromen.
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A. DE OMBUDSMAN VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP ISER OOK VOOR U!
Als alle deuren schijnbaar potdicht zitten, staat er toch nog ergens een venster open. Achter dit venster waakt de
ombudsman en zijn dienst. Heeft u administratieve problemen en weet u niet waar naartoe? Komt er geen antwoord op
uw brieven? Wordt de telefoon nooit opgenomen.

Misschien kan de ombudsman u helpen. Sinds het begin van dit jaar werd in het ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap de ombudsdienst operationeel. Wat doet deze dienst?
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Hij heeft drie functies:

"wegwijsfunctie": Als u niet weet welke dienst van het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap bevoegd is voor
problemen
kunt u dit vragen aan de ombudsdienst. De ombudsdienst kan u informatie geven over alle materies
uw
die ressorleren onder het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap (studiebeurzen, rentetoelagen voor bouw- of
verbouwingsdossiers, aanvragen voor expansiesteun van bedrijven, betoelaging van culturele manifestaties,
milieuvergunningen,... enz.) Een computergestuurd systeem laat toe om vliegensvlug de functioneel bevoegde
dienst voor u op te sporen als u geen idee heeft waar die zich bevindt.
1. De

2. De "klachtenbehandeling": Misschien vindt u dat u onbillijk bent behandeld door één of andere dienst van de
Vlaamse Gemeenschap. Krijgt u geen antwoord op uw brieven of raakt u uit de briefwisseling niet wijs? Heeft u
gegronde redenen om aan te nemen dat een bepaalde beslissing volkomen onterecht was of heeft een norse
ambtenaar u haast de neus afgebeten? Als de functioneel bevoegde dienst u op uw honger laat, ondanks uw
aandringen, dan legt de ombudsman graag zijn oor te luisteren. Een simpel briefje met de samenvatting van uw
probleem volstaat. Van de ombudsdienst krijgt u gegarandeerd antwoord.

3. "Beroep bij weigering tot inzage": Sinds 27 november 1992 is het decreet op de openbaarheid

van

bestuursdocumenten van toepassing. U kunt dus inzage vragen in alle documenten die geleid hebben tot een
beslissing waarvoor de Vlaamse Gemeenschap bevoegd is. Als de bevoegde dienst die inzage weigert, kunt u

Administratie van het KADASTER, Controle Zaventem
't Zavelpand 3' verdieping
Hoogstraat 19 bus 12, 1930 ZAVENTEM
Tel.:021720 68 49 en 0217203129
Open van maandag tot vrijdag, van 8 tot 12uur.

D. "DE VLAAMSE VERENIGING VOOR MENSEN MET EEN GEHOORSTOORNIS''
kortweg de VVMG-lnfodo, organiseeft kursussen liplezen - spraakafzien - voor doven en slechthorenden.
Wat houdt zo'n kursus precies in? Een kleine groqp van slechthorende en dove mensen gedurende één schooljaar de
lessen in liplezen, als hulp bij de kommunikatie met anderen. De kursussen worden gegeven door logopedisten op
verschillende plaatsen in het Vlaamse land. Naast de gehoorgestoorde zelf is ook de partner van harte welkom om
de kursus mee te volgen.
De belangrijkste prinõipes worden aangeleerd en verder is het een kwestie van oefening. Het kontakt met andere
gehoorgestoorden kan heilzaam werken.
De kursus te LEUVEN heeft wekelijks plaats op dinsdag van 19 tot 20 uur. Het adres is: C.K.S., Ravenstraat
Voor meer inlichtingen kan u terecht bijVVMG-lnfodo, Jan Frans Willemsstraat24le 2850 BOOM.
Tel. nr. : 03/888.32.36.
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12.

hiertegen beroep aantekenen bij de ombudsman die dan alsnog kan beslissen om inzage te verlenen.

Neen, dit is geen pleister op een houten been! Dit is échte dienstverlening,
zoals u ze misschien niet meer gewoon was. Wonderen kan de ombudsman
niet doen, hulp verlenen wel.
Jan Goorden, de ombudsman, en zijn ploeg staan voor u klaar.
Schrijf hen gerust even:

E. SLIM. DE NIEUWE MANIER VAN BETALEN.
De Lijn is gestart met een nieuwe magnetische kaart als betaalmiddel. Bij het opstappen steekt u de kaart in de
ontwaarder. De kaart wordt dan automatisch ontwaard zonder dat u een toets hoeft in te drukken. De oude kaarten
kunnen verder worden gebruikt tot 28 februari 1994. Voor meer infcj kan u bij De Lijn terecht. Er zijn speciale
informatiefolders ter beschikking.

F.

LEVENSLIJN

Kampenhout neemt deel aan de VTM-actie LEVENSLIJN. Begin 1994 zullen allerhande activiteiten worden
georganiseerd. - Levenslijn stickers zijn te bekomen vanaf de 2de weekvan januari
-Er ziin ook Levenslijn pins te koop, dit alles bij de coördinator
- Handelaars die na 1 februari noggeen levenóli.¡nspaarpot gekregen hebben, worden vriendelijk
verzocht dit te melden aan de coördinator
Alle suggesties en/of acties zijn welkom
voor
de
actie in Kampenhout is RudyVerbist. U kan hem bereiken tijdens de kantooruren op het nr
Coördinator
016/65.99.61 . Hartelijk dank voor uw steun en medewerking.
-

B. KABELNIEUWS / HAVI.TV

.

Uw intercommunale investeert in uw toekomstig telekommunikatienetwerk door de vernieuwing van alle 60.000
aktieve en passieve elektronische elementen van het net. Bovendien wordt een grondige revisie van de kabels
doorgevoerd

Deze zware investering is nodig om de meest moderne technieken en toepassingen aan te kunnen die zich
aandienen in het media-landschap, zoals:
- overgang naar hoge definitietelevisie
- nieuwe digitale kommunikatietoepassingen
- uitbreiding van radio- en TV-kanalen
- aanbieding van nieuwe dienstverleningen
Het net van HAVI-TV zal een nieuwe frekwentieband krijgen van 5 Mhz tot 606 Mhz (nu 300 Mhz). Het wordt een
breedbandnet. De maatschappij zal alle schikkingen treffen, zodat de kliënten hiervan met hun huidig TV{oestel,
geen hinder zullen ondervinden.
Gezien evenwel de nieuwe toepassingen van een breedbandnet, houdt het kliënteel hiermede best rekening bij het
aanschaffen van een nieuw TV-toestel.
Uw TV-verko per zalu hierover graag alle informatie verschaffen

C. ADRESWIJZIGING KADASTERCONTROLE ZAVENTEM.
Wij vestigen uw aandacht erop dat met ingang van 1 oktober 1993 de dienstlokalen van de Controle Zaventem zijn
overgebracht naar volgend adres :
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A. TURNEN Ss.PLUSSERS
Het gemeentebestuur, de sporldienst SPO-RE-KA en de sportraad organiseren:
MULTISPORT VOOR SENIOREN

B.4DE EINDEJAARSJOGGING EN STRATËIULOOP OP 26 DECEIVIBER 1993!
Op 26 december 1993 heeft de 4de eindejaarsjogging en stratenloop plaats te Kampenhout.

Dit is een organisatie van de Kampenhoutse joggingclub "JOKA", waaraan het gemeentebestuur, de sporldienst
SPO-RE-KA en de spoftraad hun medewerking verlenen. Dit alles is ten voordele van ONS TEHUIS BRABANT.
Meedoen dus l!!

A. EEN GEHANDICAPT FAMILIELID OF VRIEND BIJ

Datum: 26 december 1993

Reeksen

Start

600 m

14.00 u

1.500 m

14.1 5 u

5.500 m
11.000 m

'14.30 u

C. WANDELEN TE KAMPENHOUT...
Reeds een S-taljaren stippelt Jean Meeus wandelingen uit doorheen onze gemeente. Dit telkens in het kader van
de 11.11.11.-wandeling. Deze wandelingen willen we u nietonthouden. Vandaag krijgt u de eerste aangeboden.
Veel wandelgenot!
Moet je doen...

SPO-RE.KA'S "WEGSKES'' WAN DELING
Vertrek en aankomst Sporthal Berg (inkom gemeentewegel)
Uit de sporthal komende, nemen we links de Gemeentewegel. Na 100 m nemen we rechts de Kerkwegel. Halfweg

de wijk Loverdal, nemen we links een wegske (voorbij de garagepoorten). We slaan rechtsaf tot aan

de

Grootveldstraat. Hier nemen we links en gaan rechtdoor de Oudehuisbaan in richting Nederokkerzeel-Laar.
Aan de Laarstraat slaan we links af. Na 200 m nemen we rechts de Windmolenweg. Nu komen we in het Grootveld. We

nemen de derde veldbaan links (de Kerselarenbaan) tot aan de Oude (maar vernieuwde) Brusselsebaan. Deze
betonbaan nemen we links richting Nederokkerzeel-Dorp. Via de Biststraat, voorbij het oude gemeentehuis van
Nederokkerzeel, gaan we rechtdoor een wegske in. Na 200 m komen we achter de Spaanse Hoeve. We slaan hier
links af en wandelen (bergop) richting wijk List. ln de Liststraat volgen we rechts mee tot voorbij de oudste huizen
van Nederokkerzeel. Na een paar bochten verlaten we de Liststraat en gaan links de Listerweg in (betonklinkers). ln de
vefte zien we de wijk Terbronnen liggen.

We wandelen Terbronnen binnen via de Egellaan. We kruisen de Ahornbomenlaan en gaan rechtdoor, tussen
bomen en huizen, over een bruggetje (Keibeek), tot aan de Meerlaan. We steken de Meerlaan over en gaan

ingewikkeld om hier uit te leggen maar in de praktijk is het zo dat het opvanggezin altijd enige "bij-pas" krijgt als een
pleegsituatie wordt erkend.
Wie zich als kandidaat-pleeggezin wil melden of gewoon bijkomende informatie wenst kan kontakt opnemen met:
Oikonde-Leuven, Tiensevest 17, 301O Kessel-lo, 01 61229613

B. WITTE STOK? GELE STOK?

Ruim een jaar geleden verscheen het Koninklijk Besluit waarin het gebruik van de gele stok voor slechtzienden
werd gereglementeerd. De witte of gele stok zijn nog steeds de belangrijkste hulpmiddelen voor blinden en
slechtzienden om zich zelfstandig te kunnen verplaatsen. De witte stok is bij iedereen goed gekend, hoewel
weinigen weten dat niet alleen blinden maar ook zwaar slechtzienden mogen gebruik maken van een witte stok. De gele
stok is veel minder gekend. Wie mag zo'n stok gebruiken, waar zijn ze te verkrijgen,... ?
Naargelang de graad van afwijking kan de persoon bij de arts een attest verkrijgen die het gebruik van een witte of
gele stok rechtvaardigt. We halen hierbij de voorwaarden aan zoals die in de wet omschreven zijn:

een WITTE STOKìS voor

de

Haachtsesteenweg. GEVAAR !!l OVERSTEKEN l!l

We steken de Haachtsesteenweg recht over en gaan naast het wassalon rechtdoor richting F. Verstraetenlaan.
Hier gaan we links tot aan de F. Wouterslaan. Deze nemen we rechts tot voorbij het Postgebouw. Vlak naast het
Postgebouw gaan we een wegske in. Na ongeveer 50 m (net voorbij rollen electriciteitsdraad) slaan we links

Via dit
verloren wegske komen we achter de Kredietbank uit in de Stationsstraat. We gaan links en komen zo in de
Brouwerijstraat. Voorbij het Paxcentrum nemen we links een wegske. We komen in de Triststraat. Even naar rechts en
dan naar links de Rusthuisstraat in. We laten het kerkhof rechts liggen en gaan rechtdoor de Molenveldweg in.
We kruisen de Perksesteenweg en gaan rechtdoor de Molenveldweg in. Na 150 m nemen we rechts een veldbaan
af .

en komen na een tijd in de Bulsomstraat. We steken recht over en vervolgen onze wandeling richting Berg Dreefstraat. We steken de Dreefstraat over en wandelen rechtdoor. Aan asfalt gekomen nemen we links de St.Lambeftusstraat. Opgepast we kruisen terug de Haachtsesteenweg! GEVAAR !!! OVERSTEKEN

een volledig blinde

voor een slechtziende die na optische correctie, voor elk oog hetzij een gezichtsscherpte heeft van 1110 of
minder, hetzij een gezichtsveld van minder dan 20"

een GELE STOK is voor een slechtziende die

ln de Tiendeschuurstraat slaan we rechts af. Na 10 m nemen we links een wegske. Zo komen we aan

!!!

We gaan rechtdoor de Kusegemstraat in tot aan het eerste kruispunt. Hier gaan we rechts de Grootveldstraat in
Na 20 m nemen we links de Lange Kerkweg. Zo komen we terug aan ons vertrekpunt.
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een dagprijs. Afhankelijk van zijn inkomsten draagt de gehandicapte bij in deze dagprijs. Het systeem is te

Fazantendalterug naar de Sporthal.

Voor de "moedige stappers" onder ons vervolgen we de wegbeschrijving:

l!14km

ondersteuning krijgen vanuit een dienst voor pleegzorg.
Oikonde kan zowel praktische als morele en financiële ondersteuning bieden en dit zowel naar de gast als naar het
pleeggezin. Twintig jaar ervaring in het begeleiden van gehandicapten en pleeggezinnen maakt dat Oikonde heel
wat praktische tips kan geven rond bv. vakantiemogelijkheden of tegemoetkomingen. Begeleiding kan ook
betrekking hebben op het leren aanvaarden van, en het leren omgaan met de handicap en op de ondersteuning
hierrond van gans de gezinssituatie. Belangrijk is ook dat de dienst mee de verantwoordelijkheid opneemt voor een
"plaatsing" en bv. mee naar andere oplossingen zoekt als de opvangssituatie om de een of andere reden niet meer
houdbaar is of er met het pleeggezin zelf plots iets zou gebeuren. Daarnaast zorgt de dienst ook voor de uitbetaling van

-

rechtdoor richting Kampenhout-Centrum. Nu komen we aan de Tiendeschuurstraat.

Afstand+8km

THUIS OPVANGEN.

Oikonde is een dienst voor pleegzorg die al sinds 1974 (l) de solidariteit tussen mensen wil aanmoedigen en
mensen met een handicap een zo normaal mogelijke thuis wil aanbieden. Langs deze weg wil de vereniging
mensen overigens aanmoedigen om zich als kandidaatgezin te melden.
Maar ook personen die overwegen om een gehandicapte vriend of familielid (misschien zelfs in een verre
toekomst) op te nemen of ook mensen die misschien al jaren een persoon met een handicap opvangen, kunnen

14.45 u

! De wandelaars die willen kunnen hier linksaf richting Berg nemen,
! Na 200 m links de Nederokkerzeelstraat in. Even links en dan rechts via

U

Dat de solidariteit tussen de mensen terug moet worden aangemoedigd, begint ook de wetgever in te zien. Te veel
wordt er nu voor mensen "gezorgd", alleen via het professioneel circuit.

-

over een centrale gezichtsscherpte beschikt op beide ogen van minder dan 6/10 na correctie
een uitgesproken en binoculaire aantasting van de globale lichtzin heeft, met vermindering van de absolute
gevoeligheid tot een honderdste of tot minder dan een honderdste van deze van een normaal persoon van
dezelfde leeftijd.
een perifere gezichtsbeperking heeft waarbij de temporale straal van het overblijvende gezichtsveld aan de
beide ogen minder dan 40o bedraagt.

Waar kan men de witte of gele stok aanvragen ?
a. Formulieren kunnen worden verkregen op het gemeentehuis of bijde v.z.w. Blindenzorg Licht en Liefde.
b. Dit formulier of gelijkaardig attest wordt door de oogarts ingevuld.

c. De machtiging om de stok te gebruiken wordt verleend door het aanbrengen van een getypte vermelding op de
keerzijde van de identiteitskaart of door afgifte van een afzonderlijk document.
d. Wie in aanmerking komt kan de eerste witte of gele stok gratis verkrijgen op het sekretariaat van
BLINDENZORG LICHT EN LIEFDE v.z.w. Voorhet gebruikvan de witte of gele stok kan men gratis beroep doen op
de THUISBEGELEIDINGSDIENST die de technieken in eigen omgeving komt aanleren.
Voor meer informatie kunt u steeds terecht bij: BLINDENZORG LICHT EN LIEFDE
Ernest Solvaystraal7T ,3010 KESSEL-LO (LEUVEN) - Tel 016/26 05 90
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ln het kader van haar "oproep tot solidariteit in de school", stelde de Koning Boudewijnstichting een budget ter
beschikking voor scholen of organisaties die één of ander project wílden opzetten rond de problematiek van
"kansarme" kinderen in de scholen.
15 projecten meestal uit de grootsteden, werden door de selectiecommissie weerhouden, het projekt Kampenhout
gegroeid uit het Plaatselijk Armoede Overleg, kan daar alvast als buitenbeentje gezien worden. De stichting stelt
een éénmalig bedrag ter beschikking dienstig om de kosten van begeleiding en aankoop van materialen enz. te
betalen.
Het uiteindelijk doel is het plaatselijk beleid te motiveren en tot een inbreng te stimuleren, zodat de bestendigheid
en de eventuele uitbreiding van de acties in de toekomst bekomen wordt.
Meer informatie bij Lieve O op het OCMW die het permanent armoede overleg onder haar bevoegdheid heeft.

A. KON¡NG BOUDEWIJNSTICHTING
steunt OCMW-projekt van Kampenhout in het kader van de campagne "een oproep tot solidariteit in de school"
n

Op 20 december 1991 vond het OCMW te Kampenhout de eerste overlegvergadering plaats tot oprichting van een
Permanent Armoede Overleg (PAO) binnen de gemeente. Het OCMW had immers samen met het OCMW van
Merchtem en Opwijk een project ingediend dat gesteund werd door het ministerie.

d

B. OCMW SPEELPLEINWERKING 'T GROBBELTJE
in 1993 weer duidelijk in de lift en... voor het eerst een speelweek tijdens de kerstvakantie

De "integrale en intensieve begeleiding van kansarme gezinnen" werd het werkdomein voor een halftijdse
maatschappelijk werkster, maar ook het opstarten van een permanent armoede overleg binnen de gemeente

Met een gemiddeld aantal kinderen van 86 per dag, een stijging van 14 t.o.v. 1992, kan de speelpleinwerking 1993
weer als uitzonderlijk geslaagd genoemd worden.

hoorde tot de doelstellingen.
Het samenbrengen van de afgevaardigden van verschillende organisaties en instellingen die op welke manier dan
ook met de sociale sektor binnen de gemeente te maken hadden; het was een stap die nooit eerder werd gezet,
Een eerste positief gevolg was het opstellen van een "sociale kaart" van Kampenhout, een handig werkinstrument
voor de veldwerkers om vlug de juiste persoon op de juiste plaatste kunnen bereiken.

50 monitoren en 4 hoofdmonitoren stonden in voor de begeleiding van de kinderen. De organisatie vanuit het
OCMW werd beurtelings door de maatschappelijk werkers waargenomen. Neem daarbij de praktische inzet van
het werkliedenpersoneel van het OCMW en een .niet te onderschalten portie vrijwilligerswerk aan lokalen en
speelruimten en dan heb je de formule van het succes van 't Grobbeltje.
De nood aan opvang tijdens de andere schoolvakanties is reeds lang gekend op het OCMW.
Bij wijze van proef wil het OCMW tijdens de komende kerstvakantie een eerste SPEELWEEK organiseren van 3 tot en
met 7 januari e.k. in 't Grobbeltje

Na enkele vergaderingen bleek dat twee opvallende probleemvelden naar voor kwamen, welke dan ook in twee
afzonderlijke werkgroepen verder werden uitgediept:
1. de nood aan betaalbare huurwoningen in de gemeente
2. binnen de verschillende schoolnetten stellen zich heel wat aanpassingsproblemen en noteert men
leermoeilijkheden van de anderstalige inwoners die hun kinderen naar de plaatselijke school sturen.

Om praktische redenen blijft deze speelweek echter beperkt voor de kinderen van 5 tot 9 jaar en zal ook het aantal

deelnemers beperkt worden. Ook inschrijvingen per dag worden niet aanvaard, men schrijft steeds in voor de
ganse week ! Deelnemingsprijs per

ln.de werkgroepen "taal" en "huisvesting" werd dan verder naar mogelijke oplossingen gezocht.

De beide werkgroepen slaagden erin enkele zeer konkrete voorstellen te doen naar de

verschillende

belangengroepen, meer bepaald gaat het om het volgende:

week:

voor het eerste kind 750 Fr.,
voor het tweede kind 625 Fr.,
het derde kind betaald 500 Fr.

lnschrijvingen dienen voor 6 december a.s. toe te komen op het OCMW Dorpstraat 9 te Kampenhout
lnfo krijg je op het nummer 016/65.53.32 bij Diane of Filip.

HUISVESTING
Bij het nazicht van de sociale dossiers van het OCMW, blijkt dat niet minder dan 36% van de gevallen te maken
heeft met huisvestingsproblemen. Slechte kwaliteit van de woning, te hoge huurprijs, problemen met de eigenaars
enz. Om speciaal die gezinnen te helpen, wil het OCMW zelf een aantalwoningen huren, die het dan aan bepaalde
mensen ter beschikking kan stellen. Meestal gaat het om meer bescheiden woningen met eerder beperkt comfort.
Het OCMW kan aan het huis een minimum aan aanpassings- en renovatiewerken doen, dit in samenspraak met de
toekomstige huurder.
Op termijn dus geen slechte zaakvoor de eigenaar die gegarandeerd zijn huishuur ontvangt van het OCMW en op
het einde van de huurperiode een geherwaardeerde woning heeft.
Momenteel beschikt het OCMW reeds over 5 huurwoningen. Een aantal diensten binnen onze gemeente,
gemeentediensten en politie, vervullen een signaalfunktie om leegstaande woningen op te sporen en door te
spelen.
Wie op deze manier met het OCMW wil samenwerken kan kontakt opnemen met Diane De Greef op de Sociâle

A. BER¡CHT AAN DE BEVOLKING

Dienstvan hetOCMW.

TAAL
Uit een onderzoek dat in de verschillende plaatselijke scholen werd uitgevoerd, blijkt dat de oorzaken van de
vastgestelde taalmoeilijkheden vaak in het milieu van het kind te vinden zijn.
Ze kunnen bijvoorbeeld van thuis uit anderstalig zijn of de ouders kennen zelf een eerder lage scholingsgraad. Om
die reden werd geopteerd om een grootschalig projekt op te zetten nl. "schoolopbouwwerk" met een
taalaktiveringsprogramma voor de kleuters, en een geleidelijke betrokkenheid van de ouders bij het
schoolgebeuren. Meer konkreet worden in alle kleuterscholen van de gemeente per trimester 2 taalweken
georganiseerd. Langs een taalactiveringsprogramma dat samen met de kleuterleidster wordt uitgewerkt, streeft
men ernaar via een nieuwe methodiek aan taalverwerving te doen.
Tijdens deze taalweken worden de taalzwakke kinderen opgespoord door de PMS-verantwoördelijke die dan de
doelgroep bepaalt en de werking naar de ouders toe.

I

I

Het gemeentebestuur van Kampenhout deelt aan de bevolking mee dat, in uitvoering van het Gemeentelijk
Milieukonvenant, alle grondwaterwinningen op het grondgebied van de gemeente Kampenhout moeten worden
gemeld op de technische dienst van de gemeentelijke administratie, Dit dient te gebeuren ten einde de gemeente
toe te laten een degelijke inventaris op te stellen van grondwatercaptaties, vooral dan door kleine partikuliere
verbruikers.

Onder grondwaterwinningen wordt verstaan: alle putten (voor huishoudelijk verbruik, maar ook voor
beroepsdoeleinden, landbouwers, veetelers, enz...), opvangplaatsen van koelwater, draineerinrichtingen,
bronbemalingen en over het algemeen werken en installaties die tot doel hebben of tot gevolg hebben grondwater
op te vangen. Het betreft hier zowel tijdelijke als permanente werken en installaties.
Meer informatie en eventuele formulieren zijn te vefkrijgen op voormelde dienst.

I

H. BRU;KEAARþIËIT} VAN þIËT PI"¡TWATHBqln 1985 werd er door het LH.E. een onderzoek verricht naar de kwaliteit van het putwater in Vlaanderen. Van de
onderzochte private putten waren er voor de provincie Brabant 742van de7g2 die niet aan de drinkwaternorm
voldeden.

ln navolging van de milieubeleidsnota 1993 "Grondwater", goedgekeurd door de gemeenteraad in zitting van
januari, krijgen de inwoners van Kampenhout die niet aansluitbaar zijn op het openbaar waterleidingsnet de
kans om hun putwater gratis te laten analyseren.

tß" oLlMFsûS'ñ'tr-rn,åH[\j: Lr[ijfi\ü $TAp ffru mffi Gßffit?H FååCþåTHhåGã Ë!
Sinds geruime tijd worden er door de verschillende instanties grote inspanningen geleverd om de steeds
aanzwellende berg huisvuil een halt toe te roepen. De selectieve ophaling van verschillende fracties zoals K.G.A.,
papier en karton, en glas zijn hiervan een recent voorbeeld. Wanneer men echter weet dat meer dan de helft van
het gewone huisvuil bestaat uit organisch huishoudelijk afval, begrijpt u wellicht dat door te composteren u ook
hierin een steentje kan bijdragen om de afvalberg te verminderen.

Maar wat ¡s composteren e¡genl¡¡k?

De resultaten van deze analysen zullen samen met de reeds gekende analysen, een duidelijker beeld geven van de
kwaliteit van het grondwater in de gemeente. Aan de hand van de aldus ontstane grondwater-kwetsbaarheidskaart

zal onze gemeente kunnen vaststellen welke gebieden het eerst van een uitbreiding van het waterleidingsnet
moeten worden voorzien. Mensen die reeds aansluitbaar zijn op het waterleidingsnet, maar dit alsnog niet hebben
gedaan, kunnen we de raad geven om toch aan te sluiten. De grondwaterkwaliteit gaat immers steeds achteruit en
ze zal er sinds de vorige meetcampagne (1985) niet op verbeterd zijn.

lnwoners die aldus een ontleding van hun putwater wensen, dienen zich aan te melden op het gemeentehuis,
Technische dienst, van 9.00 u tot 11.30 u voormiddag en van 19.00 u tot 19.30 u dinsdagavond, waar er
aanvraagformulieren zullen klaarliggen. Telefonisch kontact: De milieuambtenaar, Van Essche W., 016/65.99.04

Composteren is een biologisch proces waarbij organisch afval door micro-organismen zoals bacterien, schimmels,

regenwormen e.a. wordt omgezet tot een donkerbruine, geurloze substantie die men "compost" noemt. Deze
compost is een bodemverbeteringsmiddel dat in de tuin kan aangewend worden om de structuur van de grond le
verbeteren.
Om u te stimuleren heeft het gemeentebestuur besloten U een helpende hand toe te steken. Bij aankoop van een
compostvat van min. 200 liter krijgt U van de gemeente een subsidie van 800,- Fr.

De voorwaarde tot het bekomen van deze subsidie vindt U in onderstaand uittreksel uit de notulen van de
gemeenteraad van 10 juni '1993.

Art. 1: ln uítvoering van het afualsloffenplan zal het gemeentebestuur de aktie rond het zelfcomposteren
van keukenafual en klein tuinafual stimuleren door het verlenen van sen toelage bij aankoop van
een compostvat.
Art.2: Met ingang van 1 september 1993 wordt bij aankoop van een compostvat met minimale inhoud
van 200 litèr een éénmalige toelage ten bedrage van 800 fr verleend aan de inwoners van
Kampenhout die hiertoe een aanvraag richten aan het College van Burgemeester en Schepenen.
Art. 3; Het toekennen van de toelagen is onderworpen aan volgende voorwaarden:
- de aanvraag om toelage dient te gebeuren door middel van een bij het gemeentebestuur van
Kampenhout te verkrijgen aanvraagformu[ier. (Geldt niet voor een aankoop bij het
gemeentebestuur).
- bij de aanvraag om toelage dient het origineel faktuur betreffende het aangekochte compostvat
gevoegd,
- de koper van een compostvat die de toelage aanvraagt dient ingeschreven in de
bevolkingsregisters van Kampenhout.
- het compostvat mag enkel gebruikt worden in de door de koper opgegevên tuin die op het
grondgebied van Kampenliout moet gelegen zijn
- de koper staat controle toe op aanwezigheid en het gebruik van het vat aan de daartoe, door het
College van Burgemeester en Schepenen, aangestelde pers(o)n(en).
- het vat mag niet doorverkocht, geruild of aan derden afgestaan worden, tenzijterugbetaling aan
de gemeente van de bij de oorspronkelijke aankoop verkregen toelagen.

G. EEN BHTER IW¡I-IffiI,J BHGENT B¡J;VI!Nr}Hffi WAT'Hffi\fF.þ. ffiffift'flK,
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Water, bron van alle leven
Het gemiddelde waterverbruik per inwoner bedraagt 12 I per dag, waarvan de helft voor rekening komt van
badkamer en wc. Dit is enorm, wanneer men weet dat 10 I drinkwater zouden volstaan voor onze elementaire
behoeften. De veralgemening van de waterverdeling in de woningen heeft de hygiëne aanzienlijk doen toenemen
maar heeft ook het verbruik verhoogd wat ons verplicht heeft om over te gaan tot steeds zwaardere ontruimings- en
zuiveringstechnieken.

Waterverbru¡k per dag en per persoon.

wc

Bad/stortbad

Was
Vaatwas
Kuis
Voeding
Drank
Auto
Tuin
Diversen

30

r.

301.

de ZORG voor \ryATER
is NIET voor LATER

201.
15 l.
10
I

41.
31.

21.
21.
41.
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Tips

.
.
a

Sluit de kranen goed en herstelzonder uitsel diegenen die druppen (een lek kan duizenden liters
waterper jaardoen verloren gaan)
Voorde vaatwas met de hand en ons dagelijks toilet de kraan niet zonder ophouden laten lopen
Wacht tot de vaatwasmachine vol is, zonder ze te overladen, vooraleer ze in gang te zetten, en kies

Momenteel kan men ook

bij het gemeentebestuur zelf een compostvat type AIR TOP (290 liter) met

beluchtingsstok aanschaffen. Aanvraagformulieren zijn te bekomen op het gemeentehuis, Technische Dienst, alle
werkdagen van 9.00 u tot 11.30 u voormiddag en van 17.00 u tot 19.30 u. dinsdagavond. Verdeelpunt
gemeentelijke loods, Haachtsesteenweg 391 te 19'10 Kampenhout.
Compostvat en beluchtingsstok worden als pakket verkocht aan de prijs van 2100 - 800 (subsidie)= 1 .300,- Frank.
ln deze prijs is de subsidietoelage dus direct verrekend. Elk gezin kan slechts een subsidietoelage bekomen voor
de aankoop van één compostvat

korte prograrnma's
a

a
a
a

a

a
I
I
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Koop bij voofteurvaatwas- en wasmachine's die weinig wateren energie verbruiken en die voozien zijn
van ekonomische programma's
Bewaarwaterin de koelkast in plaats van de kraan te laten lopen tot het goed koud is
Vergeet het deksel op de kom niet als je water of voedingsmiddelen kookt.
Bijhet nernen van een stortbad i.p.v. een bad verbruik je minderwater
Ðoor twee bakstenen of twee flessen gevuld met wâter in het waterreservoir van het toilet te leggen
verminderen we tot 2}o/ovãn ons waterverbruik. Er bestaan nog andere gemakkelijk uit te voeren
technieken om het waterverbruik te verminderen.
Kíjk na of het water van dit reservoir niet in de w.c. pot lekt en spoel met mate door.
lsoleer de waterverwarmer en de buizen want het water wordt zo vlugger warm
Gebruik bij voorkeur regenwater voor het schoonmaken of het tuiníeren

t
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Bestaande inrichtingen die vroeger niet vergunningsplichtig waren, maar sinds het VLAREM (Vlaams reglement
betreffende de Milieuvergunningen)wel, kunnen zich in regelstellen via een aktename.
Hier volgt een overzicht van huidige VlAREM-activiteiten die vroeger niet vergunningsplichtig waren en die nu
moeten worden gemeld:
H
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De openingsuren van het politiebureel werden aangepast

en

voortaan zal het politiebureel ook tijdens de middag openblijven, wij
vragen u wel begrip op te brengen voor het van dienst zijnde
personeel en om niette vergeten: Tussen twaalf en één eet iedereen.

Open ingsuren pol ¡tiebureel

:

8u - 16u doorlopend en dinsdag 17u - 2Ou.

1. BRANDPREVENTIE
Op de vooravond van de eindejaarsfeesten lijkt het ons aangewezen uw bijzondere aandacht te vestigen op e¡kele
elementaire brandbeveiligingsmaatregelen. De concentratie van een groot aantal mensen in soms beperkte
ruimten, het gebruik van brandbaar materiaal en versieringen, onvoorzichtigheid of onoplettendheid zijn maar al te
vaakfaktoren die het risico op brandgevaar'in de hand werken.
Enkele praktische tips en/of verplichtingen voor gebouwen welke toegangkelijk zijn voor het publiek:
Voor aanvragen en nadere inlichtingen kunt u zich wenden tot de milieuambtenaar Van Essche W
Telefoon: 016/65.99.04 tijdens kantcioruren en dinsdagavond van 17.00 u tot 19.30 u.

F. NIEUWE REGLEMENTERING OP STOOKOLIETANKS
be Vlaamse milieuregelementering, VLAREM ll, heeft heel wat gevolgen voor de eigenaars van

zowel

onderg rondse als bovengrondse mazouttanks.
Bestaande tanks met een inhoud vanaf 5.000 L. worden als hinderlijk beschouwd en zijn meldingsplichting. Nieuwe tanks

moeten minstens één meter van percelen van derden verwijderd blijven en met beugels verankerd worden aan de
fundering. De tanks mogen ingegraven worden (min. 50 cm. diep) wanneer zij dubbelwandig zijn en gekonstrueerd
in overeenstemming met de Belgische norm N.B.N. I 03-004. Voor zij ingegraven wordt dienen zowel de tank als de put
te worden gecontroleerd door een erkend technicus. Vervolgens moet er minstens om de 15 jaar een algemeen
onderzoek gebeuren naar de binnen- en buitenwand van de tank.
Voor bestaande ondergrondse tanks is er voor 1 januari 1997 een kontrole door een erkend technicus vereist, en
vervolgens moet de þestaande tank aan een tweejaarlijks onderzoek onderworpen woiden

Bovengrondse tanks zijn eveneens meldingsplichtig vanaf 5.000 L. Voor een nieuwe tank is er een minimum
plaatdikte van 5 mm. voorzien voor meer dan 5.000 L. Tevens moet er êen opvangbak voorzien worden rond de
bovengrondse tank, die minstens het totale inhoudsvermogen ervan kan opvangen. Bestaande bovengrondse
tanks moeten voor 1 januari 1997 op hun goede staat worden gecontroleerd door een erkende technicus, waarna
eveneens een konformiteitsattest dient te worden afgeleverd.

G. VARIA

.
.

Ondanks enkele kinderziekten, begint de selectieve ophaling van K.G.A., papier en karton, en glas, nu toch op
een vlotte manier te lopen. De opgehaalde hoeveelheden gaan in stijgende lijn en wij hopen dat deze tendens
zich in de toekomst zal verderzetten. Bovendien zal in 1994 worden gestart met een selectief ophalen van
metalen. Hiervan zal u tijdig op de hoogte worden gesteld in de afvalkalender 1994.

Door het ondertekenen van de milieuconvenant heeft het gemeentebestuur er zich toe verplicht om een
gemeentelijk natuurontwikkelingsplan (G.N.O.P.) op te stellen. ln de milieu adviesraad Kampenhout (M.A.R.K.)
is men reeds overgegaan tot het installeren van de begeleidingscomissie G.N.O.P.
Deze comissie zal de ontwerper van het G.N.O.P. bijstaan met raad en daad. ln ons volgende milieunumm er zal er
meer uitgebreid worden ingegaan op het nut en de doelslellingen van het gemeentelijk natuurontwikkelingsplan.

2. MISDAADPREVENTIE
Meer en meer worden wij geconfronteerd met niets en niemand ontziende misdadigers en terroristen die trachten
het normale leven te ontwrichten en dood en paniek zaaien.
De politie verzoekt de bevolking haar medeweiking te verlenen door middelvan het doorspelen van informatie en
gegevens van alles wat u verdacht voorkomt zoals:
- zonderlingen welke de buurt gadeslaan
- geregeld ãezelfde voertuigen op dezelfde plaatsen zonder dat hiertoe een geldige reden is.
- Onbekenden welke zich "toevallig" bij u aanbieden om u ongelooflijke verkoopsvoorwaarden of goederen aan te
bieden.
Het is niet de eerste keer dat er "onbekenden" zich komen aanbieden onder voorwendsel u één of andere "dienst" te
komen verlenen, o.a.:het opnemen van water- of electriciteitsverbnrik; het nazicht van nutsvoorzieningen, e.d. Wij
wensen u er de nadruk op te leggen dat aangestelden van hogergenoemde maatschappijen steeds in het bezit zijn
van aanstellingsakte(n) of opdrachten. Mocht u enige twijfel hebben bij een dergelijke kontaktname aarzel niet de
politie- of rijkswacht te verwittigen.

3. WEGVERKEER
Sturen onder invloed.

Wij willen er de automobilisten op wijzen dat er gedurende de eindejaarsperiode een uiterst strenge
kontrole op het sturen onder invloed zal doorgevoerd worden. Wie als bestuurder narigheden wil
vermijden zorge er voor dat het alkoholverbruik tot het strikte minimum beperkt blijft. Het is trouwens een
maatregel die van het aller:grootste belang is voor uw veiligheid en die van anderen.

4. WINTERONGEMAKKEN
Bij ijzel of sneeuwval is iedereen verplicht de stoep of verharde berm voor zijn woning vrij te maken, dit om
ongevallen te vermijden. Bij nalatigheid kan u eventueelverantwoordelijk gesteld worden.

5. VOETPADEN
Aan talvan straten in onze gemeente werd er onlangs begonnen met het aanleggen van voetpaden.
Deze voetpaden dienen allerminst om wagens op te plaatsen ll!

Op de aangelegde paden zijn er grijze "parkeerstroken" voorzien die mogen als parkeerplaats gebruikt worden
zonder de voetgangers te hinderen.
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Een gedroomd geschenk voor de komende feestdagen.

HERDRUK GESCHIEDEN¡S GROOT.KAMPENHOUT OPNIEUW TE KOOP.

IN I(AI}TPENHOUT WORDT

Dat de mensen uit Berg, Buken, Kampenhout en Nederokkerzeel eind vorig jaar het nieuwe geschiedenisboek over hun

gemeente als't ware verslonden, hoeft niet meer bewezen. Binnen de korste keren was de hele editie uitverkocht
en de gemeenteraad besliste een herdruk in beperkte oplage te lateri uitvoeren. Die zal vanaf begin december
1993 beschikbaar zijn! Een ideaal geschenk voor Sint-Niklaas, Kerstmis of Nieuwjaar aan ouders, familieleden die
elders wonen of kenissen die je ermee wil verrassen. Een moeder zei ons: "lk koop een boek voor elk van mijn
kinderen, dan zullen ze er later geen ruzie voor maken". En een firma aan de Mechelsesteenweg wil er al haar
personeelsleden mee bedenken als nieuwjaarsgeschenk. Voorbeelden, die navolging verdienenl Je zal het niet
geloven, maar het wordt weer een "ander" boek. Auteur Jos Lauwers en fotografe Anna Denies profiteerden van de
gelegenheid om enkele schoonheidsfoutjes in de tekst en onderschriften weg te werken. Het bood tevens de kans
om een aantal foto's en nieuwtjes toe te voegen of andere te herschikken. Verder werden artikels en illustraties
opgenomen omtrent meldingswaardige gebeurtenissen in de gemeente sedert de eerste druk. Blikvanger wordt
daarbij de afdrük van de "Gazet van Campenhout" uit 191 1 , die door inwoner Willy Schoevaerts ontdekt werd. Ook

*&*

xo
E

Een luxueus uitgegéven werk van 783 bladzijden met g76 foto's en prentkaarten.

Een schitterend geschenkboek voor 1.500 fr., te koop op het Gemeentehuis en in het Spoftcentrum van
Kampenhout; ook bij Jos Lauwers, Tervuursesteenweg 1/G te 1820 Perk.(tel. 021751.89.62).
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kwam Kamiel Croon de "vijfde" windmolen van Kampenhout op het spoor in Lovenjoel. Het geslacht Vandervorst uit Berg,

dat afstamde van kanselier Jan Vander Vorst, heer van Loonbeek, komt natuurlijk ook aan bod. Zelfs pater
Damiaan uit Tremelo, die op 15 mei 1994 wordt zaligverklaard, hoort erbij want deze Jozef De Veuster had als
grootvader Hendrik Vander Vorst, die in de volksmond De Veuster heette. Vors (of kikvors) wordt als "veus"
uitgesproken! Op die wijze mag terecht gesproken worden van een "tweede herziene en vermeerderde druk",
m.a.w. van een geaktualiseerde heruitgave, die hopelijk eveneens spoedig haar weg naar de leze(es) zal vinden.
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Verder verkrijgbaar in volgende verkoopspunten:
- A.S.L. K., Stationsstraat 1 6, Kampenhout;
- Bu ken nootje- Kranten, Leuvensesteenweg 27 3, Buken;
- Voeding De Krem, Kerkstraat 33, Kampenhout;
- Superette Delhaize, Kerkhoflaan 24,Berg;
- Dagbladhandel Lisette, Hutstraat 1 1, Kampenhout-Relst;
- Voeding Poels, Haachtsesteenweg 1000, Berg;
- G. Raymaekers-Schroven, Peperstraal 1 42, Nederokkerzeel;
- Dagbladhandel 't Spieke, Tritsstraat 1, Kampenhout;
- Unic Kampenhout, Stationsstraat 64, Kampenhout.
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1. REEDS AANBESTEED MET UITVOERING IN HET VOORJAAR:
- Rusthuisstraat
- Landbouwwegen: - Oude Haegestraat
- Schildhovenstraat

- Nederokkerzeelstraat

15

- Bijkomende columbarianissen op begraaf plaats Kampenhout-Centrum
- Nieuwe ramen pastorijBerg
- Schu i h u isje op beg raaf plaats N ederokkerzeel
I

2. lN ONTWERP MET UITV'OERIN'G lN
- Voetpaden in: - Brouwerijstraati deel

-

11994

Verbindingswegen:

- Streekweg

- Lellebaan
- Lelleveldbaan

Aarschotsebaan / deel
- Bergstraat
-

-

-

Warandestraat

Zijstraat Balkestraat

- Middenstraat

- Wibosweg

Bukenstraat

- Kruisstraat

Tiendeschuurstraal

- Windmolenweg / Heedbaan

-

- Hellebosstraat
- Schoonstraat en Balkestraat

- Ronde punten en verkeersplateau's:
-

- Kampenhoutsebaan

Grootveldstraat

- Fazantendal
- Duistbos

Kutsegemstraat
- Molenveldweg
-

Tiendeschuurstraal

- Middenstraat
-

Todbroeklaan

-

Van Bellinghenlaan

- Patrijzenlaan
- Lemmekensstraat
- Laarstraat

Kampenhoutsebaan
ln het vooruitzicht van de verbeteringswerken in de
Kampenhoutsebaan, werd door het gemeentebestuur een
enquête gehouden. De bewoners konden hun voorkeur te
kennen geven over het herbouwen van de rijbaan in kassei,
ofwel het bouwen van de rijbaan in asfalt.

De overgrote meerderheid van de bewoners heeft gekozen
voor het herbouwen van de rijbaan in kassei. Bijkomend
wordt er een dubbelrichtin gs{ietspad aangelegd.
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