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Teksten voor de volgende gemeenteberichten vóór 15 februari 2003 bezorgen
aan Huguette Kemps.

De twaalfde en laatste maand van het jaar loopt weer maar
eens op zijn einde. 2002 is voorbij gevlogen!
Soms was het voor velen onder ons te hectisch. Agenda’s
puilden uit. Velen werden het voorbije jaar “geleefd”. Willen we
met ons allen eens werken aan een goed voornemen voor 2003?
Wat minder vergaderen, lopen, hollen ... en wat meer aandacht
hebben voor familie, vrienden en buren!
Stap wat trager, spreek wat rustiger, ... rijd niet zo gehaast!
Maak je niet zo druk om die kleine onhebbelijkheden en misverstanden. Maar geniet ..., geniet van je omgeving, van eenvoudige dingen.
Heb meer aandacht voor het verenigingsleven en losse contacten met mensen uit onze gemeente.
Ach, ik weet het, misschien is het voor velen wel doemdenken.
Maar willen we het toch eens proberen?
In naam van de schepenen, raadsleden, alle werknemers van de
gemeente en OCMW en in naam van mezelf, wens ik u en uw
familie, fijne, gezellige Kerstdagen en een hoopvol nieuw jaar.
Uw burgemeester

Ook in 2003
verder op weg naar
goedheid
waarheid
en schoonheid!

Aanpassing presentiegelden
gemeenteraadsleden

OCMW-aandeel van dotatie
Vlaams Gemeentefonds

Ingevolge de wetgeving tot verbetering van de bezoldigingsregeling en het sociale statuut van de lokale verkozenen is
bepaald hoe hoog de presentiegelden van de gemeenteraadsleden mogen zijn. Door de omschakeling naar de euro en indexering worden de presentiegelden van de gemeenteraadsleden per
1 januari 2002 vastgesteld op € 153,51.

Vanaf 2002 werd de werking van het Sociaal Impulsfonds en
het Investeringsfonds overgeheveld naar het Gemeentefonds.
De gelden van het Gemeentefonds worden ter beschikking
gesteld van de lokale overheden voor hun algemene werking.
Dit kan gaan van investeringen in openbare werken, gezondheidsbeleid, tot onderwijs, cultuur, milieu, .... Kortom, elke
gemeentelijke investering kan met het budget van het
Gemeentefonds gefinancierd worden.
De regels inzake dotatie en verdeling van de beschikbare kredieten worden decretaal vastgesteld en bekrachtigd door de
Vlaamse Regering. Het OCMW en het gemeentebestuur bepaalden in onderling overleg het percentage dat het OCMW rechtstreeks krijgt van de totale pot die voor de gemeente beschikbaar is. In Kampenhout werd het OCMW-aandeel vastgesteld
op 6,5%.
Het gemeentelijk en OCMW-aandeel van het Gemeentefonds
wordt voor de volgende jaren als volgt geraamd:
2003
2004
2005
2006
2007

Euro
1.251.602
1.251.602
1.268.687
1.318.688
1.371.328

6,5% OCMW-aandeel
82.000
82.000
83.000
86.000
90.000

Uiteraard bedraagt de toelage aan het OCMW veel meer dan
€ 82.000 per jaar. Zo werd in 2002 € 1.482.903 voorzien.

Aanstelling gemeentelijke afgevaardigden
intercommunales
Het gemeentebestuur heeft, in elke gemeentelijke intercommunale waar zij deel van uitmaakt, recht op één of meerdere mandaten in de algemene vergadering en/of raad van bestuur.
Vroeger duidde de gemeenteraad haar afgevaardigden aan voor
een ganse legislatuur. Ingevolge het nieuw decreet betreffende
de Intergemeentelijke samenwerking dat vorig jaar in werking
trad is men voortaan gehouden voor elke algemene vergadering
(gewone of buitengewone) telkens opnieuw de gemeentelijke
vertegenwoordigers alsook hun vervangers aan te duiden.
Nieuw is ook dat de gemeenteraad een mandataris uit de oppositieraadsleden met raadgevende stem kan voordragen als kandidaat lid voor de raad van bestuur van een intercommunale.
Kampenhout maakt deel uit van verschillende intercommunales. Dit agendapunt zal noodgedwongen vaak hernomen
worden. Aangezien het om een algemeen principe gaat, zal
het niet herhaald worden bij de maandelijkse verslaggeving
van de gemeenteraadszittingen.

Kampenhout koopt aandelen van Havi-tv
Onze gemeente is voor de kabelactiviteit aangesloten bij de
intercommmunale vereniging voor teledistributie Havi-tv,
waarbij naast de gemeentevennoten ook de intercommunale
Haviland en de provincie Vlaams-Brabant aandeelhouder zijn.
De niet-gemeentelijke vennoten willen hun aandelen verkopen.
Er waren reeds twee akkoorden:
1. Het beginselakkoord waarbij elke gemeentevennoot in verhouding tot het huidig aandelenpercentage in Havi-tv de
desbetreffende aandelen van de niet-gemeentelijke aandeelhouders overneemt.
2. De splitsing van de aandelen van Havi-tv in duizend.

TV

De gemeenteraad keurde de overdracht van aandelen van Havitv aan Kampenhout goed waarbij zij 1.636 aandelen van
Haviland verwerven voor € 102.250,00 en 818 aandelen van de
provincie Vlaams-Brabant voor een prijs van € 51.125,00.
Deze gelden worden ingehouden van het te ontvangen dividend.
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De gemeenteraad bekrachtigt ook de beheersoverdracht door
Havi-tv aan de West-Vlaamsche Elektriciteitsmaatschappij met
betrekking tot de exploitatie van de kabelactiviteit tot minstens
eind 2019.

Infrastructuurwerken nodig ingevolge
nieuwe verkaveling in St.-Stefaanstraat
Ingevolge een verkavelingaanvraag is het nodig uitbreidingen
aan te brengen of aan te passen in de St.-Stefaanstraat. Het
betreft: wegverharding, plaatsen riolering en straatkolken, huisaansluitingen, kabeldistributie en bijkomende straatverlichting.
De gemeenteraad moet hiermee akkoord gaan. De kosten voor
de uitrusting van de wegenis vallen ten laste van de verkavelaar.
De wegenis en een strook grond (ca. 2a96) worden nadien gratis afgestaan aan de gemeente.

Leden Gecoro krijgen zitpenning
In het kader van het nieuw decreet op ruimtelijke ordening
werd een Gemeentelijke Commissie voor Ruimtelijke Ordening
in het leven geroepen waarbij naast deskundigen ook de maatschappelijke geledingen vertegenwoordigd zijn. Per officiële
zitting krijgen de stemgerechtigde leden een zitpenning van
€ 75,00. Dit kunnen er maximum 6 per jaar zijn.
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Renovatiewerken aan O.-L.-Vrouwkerk

Kosteloze hepatitis B inenting voor jongeren

Eerlang zullen instandhoudingwerken aan de toren en het schip
van de Kampenhoutse O.-L.-Vrouwkerk worden uitgevoerd. Een
openbare aanbesteding werd uitgeschreven.

Van juni tot december 2002 loopt een provinciale sensibiliseringscampagne rond SOA (seksueel overdraagbare aandoeningen) en Hepatitis B in het bijzonder. Ter bestrijding van het
Hepatitis B-virus, wordt een vaccinatiecampagne met als doelgroep de 16 tot 18-jarigen uitgewerkt, waar het gemeentebestuur van Kampenhout nauw bij aansluit.
Vaccineren is het meest efficiënt om te voorkomen dat men
hepatitis B oploopt. Het hele vaccinatieprogramma bestaat uit
3 inentingen: 2 basisinentingen met één maand interval; de 3de
inenting wordt 6 maanden na de 1ste gegeven.

De totaalkost (wettelijk voorziene subsidies en gemeentelijk
aandeel) wordt geraamd op € 126.088,63 voor de toren en
€ 278.964,29 voor het schip (prijzen incl. BTW).

Voorlopige aanvaarding
onteigeningsplannen en rooilijnen
Een gedeelte van de Langestraat (van aan de Zeypestraat tot de
grens met Boortmeerbeek) krijgt een nieuw wegdek en fietspaden. Op administratief vlak moet de gemeenteraad vooreerst
een onteigeningsplan met tabel van grondinnemingen goedkeuren. Een studiebureau maakte een ontwerp ter zake op
waarmee de gemeenteraad zich kon akkoord verklaren.
Het rooilijn- en onteigeningsplan met tabel van grondinnemingen voor de Kampenhoutsebaan werd opgemaakt. De gemeenteraad ging hier voorlopig mee akkoord. Het ontwerp moet nu
eerst nog de procedure van een onderzoek de commodo &
incommodo doorlopen vooraleer een definitieve beslissing kan
worden getroffen. Hetzelfde geldt voor het rooilijn- en onteigeningsplan voor de Lemmekenstraat (van Résédalaan tot
Humelgemseweg).

Openbare werken op til
Het gemeentebestuur heeft de intentie saneringswerken uit te
voeren in de Binnenveldstraat. De kostprijs ervan wordt
geraamd op € 163.533,92 (incl. BTW). De kredieten werden
reeds voorzien in de begroting 2002.
Het ontwerpdossier voor de heraanleg van het kruispunt
Bulsomstraat-Perksesteenweg werd goedgekeurd - kostenraming: € 231.209,52 (BTW incl.). Voor het toewijzen van de werken wordt een openbare aanbesteding uitgeschreven. De voorziene onderhoudswerken aan de Perksesteenweg worden
geraamd op € 352.506,57 (BTW incl.). Voor beide projecten
werden kredieten voorzien in de begrotingswijziging.

Openbare verlichting
De openbare verlichting aan de openbare bibliotheek in de
Tritsstraat wordt uitgebreid. Er worden nieuwe kabels voorzien,
2 verlichtingspalen met armaturen en de aansluiting van het
tuinhuis van de petanquebaan. De kosten worden geraamd op
€ 3.170,45 en worden betaald via het renovatiefonds.
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In de Hubert Tobbackstraat te Relst worden het laagspanningsnet en de openbare verlichting ondergronds gebracht. De werken worden onderhands gegund - voorzien prijskaartje:
€ 43.076,992 (incl. BTW).

Actie
- De provinciale vaccinatiecampagne loopt van juni tot
december 2002. Met de provinciale vaccinatiebon kan de
jongere, op voorlegging van een voorschrift, gratis het tweede vaccin bij de apotheker ophalen.
- Het gemeentebestuur van Kampenhout doet er nog een
schepje bovenop. Alle jongeren tussen 16 en 18 jaar kregen
eind november een gemeentelijke vaccinatiebon in de bus.
Daarmee kunnen zij kosteloos het derde vaccin ophalen in
een Kampenhoutse apotheek. Deze bon is geldig tot eind
mei 2003.

Gedeeltelijke toepassing sectorale
akkoorden voor gemeentepersoneel
Alle mogelijke bepalingen m.b.t. het gemeentepersoneel zijn
vervat in statuten en reglementen die moeten worden goedgekeurd door de gemeenteraad. Sectorale akkoorden die van
overheidswege voor alle lokale besturen worden afgesloten vormen de basis. Voor sommige elementen kan het lokaal bestuur
eigen klemtonen leggen.
De sectorale akkoorden 1995-1996, 1997-1998, 1999, 2001 en
2002 werden doorgenomen en een aantal elementen werden
gewijzigd in de bestaande administratieve en geldelijke statuten: aanpassing eindejaarspremie, afschaffing carensdag voor
de arbeiders, weddenhervaststelling personeelsleden A-niveau,
aanpassing functionele loopbanen personeelsleden A- en Eniveau, geldelijke valorisatie van vroegere dienstprestaties in
privé-sector en een nieuwe regeling voor aanwervingen in contractueel verband.

Bespreking dossier “invoeren van sociale
toelage aan personen die incontinent zijn”
In december 2001 was er de vraag van de SP.a-fractie tot het
invoeren van een sociale toelage aan personen die incontinent
zijn. Het voorstel werd onderzocht. Het overlegcomité
(gemeente-OCMW) adviseert het voorstel terug in te trekken
omdat door invoering van deze maatregel bepaalde groepen
bevoordeeld worden en anderen weer niet. Eveneens kan men
via de Zorgverzekering in aanmerking komen hiervoor.

RIOLERINGSSTELSEL IN CONCESSIE
Kampenhout stapt in een intergemeentelijke samenwerking met
Begijnendijk, Boortmeerbeek, Keerbergen, Haacht, Rotselaar,
Tremelo en Zemst omtrent het studieproject “US CROSS BORDER LEVERAGED CONCESSION”.
Als allereersten in Vlaanderen hebben bovenvermelde gemeenten besloten een vereniging van intergemeentelijke samenwerking op te richten in het kader van het veel besproken “in concessie geven van rioleringsstelsels”.
Zij gaan samen, onder begeleiding van een advocatenkantoor
gespecialiseerd in de materie, van start met een doorgedreven
onderzoek rond de veelbesproken techniek van de CBLC en zullen in eerste instantie als overlegorgaan de markt bestuderen,
een oplossing zoeken voor de verschillende administratief rechterlijke pijnpunten, en pas dan met de juiste partners de constructie definitieve vorm geven.
De US CLBC vormen in Europa sinds vele jaren een veelvuldig
toegepaste techniek van herfinanciering voor duurzame kapitaalgoederen van onder meer lokale overheden.
Het principe is eenvoudig en werd in 2001 toegepast door de
NMBS voor de HST lijn.
De lokale besturen sluiten een overeenkomst met een
Amerikaanse investeerder waarbij een “concessie” wordt verleend op het rioleringsstelsel voor een periode van maximaal 99
jaar.
Een tweede overeenkomst die gelijktijdig afgesloten wordt, verleent de door de privé-partner bekomen rechten terug aan het
bestuur voor 20 - 25 jaar. Tenslotte wordt een afkoopoptie
ingeschreven welke het bestuur toelaat de resterende rechten
aan het einde van de huurovereenkomst “terug te kopen”. Door
de lichting van deze optie wordt de transactie beëindigd.
Naar Belgisch recht blijven de gemeenten juridisch en economisch eigenaar van het rioleringsgoed.
De CBLC constructie gaat uit van de fiscale behoeften van
Amerikaanse investeerders. Overeenkomstig het Amerikaanse
belastingsregime haalt de investeerder voordeel doordat hij het
rioleringsstelsel op zijn balans opneemt en zal gaan afschrijven.
De techniek wordt aanvaard door de Amerikaanse fiscus. De
investeerders delen voor het overige eenmalig een stuk van de
opbrengst met de lokale overheid.
De Vlaamse regering heeft op 24 mei 2002 te kennen gegeven
positief te staan tegenover het principe maar zij wenst elke
overeenkomst in concreto te toetsen. Kleinere gemeenten moe-

ten zich voor dit project verenigen ten einde aan het richtbedrag te komen. Vandaar de samenwerking tussen bovenvermelde gemeenten die gegoten wordt in de vormen voorzien in het
nieuwe Decreet Intergemeentelijke Samenwerking.
Er stellen zich nog diverse vragen op het vlak van de fiscaliteit
en het administratief recht. Vandaar dat de betrokken gemeenten opteren voor een doordachte aanpak waarbij de problemen
kunnen uitgeklaard worden binnen het op te richten overlegorgaan dat maximaal één jaar krijgt om de constructie te toetsen
in samenspraak met de betrokken administraties. (Financiën,
OVAM, ...). Wordt vervolgd.

Begrotingswijziging goedgekeurd
De jaarlijkse gemeentebegroting is een “raming” van inkomsten
en uitgaven. Daarom is een bijsturing van de kredieten in de
loop van het dienstjaar zelf soms nodig. Zo ook nu in
Kampenhout. De tweede begrotingswijziging gewone dienst
sluit, met in
Ontvangsten
Uitgaven
Saldo dienstjaar
Geraamd algemeen begrotingsresultaat

12.069.705,10
12.949.993,65
- 880.288,55
4.610.564,40

Voor de begrotingswijziging buitengewone dienst
gelden volgende cijfers:
Ontvangsten
Uitgaven
Saldo dienstjaar
Geraamd algemeen begrotingsresultaat
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7.911.132,19
8.580.756,68
- 669.594,49
188.356,50

Verplaatsing leidingen tv-distributie in
H. Tobbackstraat
Ingevolge wegeniswerken in de Hubert Tobbackstraat is het
aangewezen om nu eveneens de leidingen van de kabeltelevisie
te verplaatsen en ondergronds te brengen. Havi-tv deed een
voorstel ter zake. De voorgelegde beschrijving en kostenraming
ten bedrage van ca. € 60.297 (btw incl.) werd goedgekeurd.

Nieuwe tractor en vlegelmaaier
Ten behoeve van het werkliedenpersoneel investeert de
gemeente Kampenhout in een bijkomende tractor en nieuwe
vlegelmaaier. De tractor wordt ingezet waar nodig; de spiksplinternieuwe vlegelmaaier moet toelaten een beter onderhoud van groenvoorzieningen en wandelwegen te realiseren.
De kostprijs wordt geraamd op € 49.578 voor de tractor en
€ 6.728 voor de vlegelmaaier (prijzen btw incl.).
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GEMEENTE(RAAD)

Gloednieuw conferentiesysteem voor raadzaal
De gemeentelijke raadzaal wordt gebruikt voor verschillende
doeleinden zoals gemeenteraadszittingen, vergaderingen allerlei, tentoonstellingen, plechtigheden, huwelijksvoltrekkingen, ...
De noodzaak dringt zich op te investeren in een multifunctioneel mobiel, digitaal en modulair uitbreidbaar conferentiesysteem met optimale geluidskwaliteit.
De technische dienst maakte een gedetailleerd lastenboek op
met opsomming van wat er precies nodig is en opgave van de
voorwaarden waaraan de apparatuur moet voldoen. Zo wordt
onder meer voorzien in de aankoop van microfoons, een multicdspeler (komt zeker van pas bij huwelijksvoltrekkingen!), een
handmicrofoon op statief, een mengversterker. Daarbovenop
komt natuurlijk de centrale apparatuur om het geheel te ondersteunen.
De kostprijs van het totale conferentiesysteem wordt geraamd
op € 15.000 euro (btw incl.). De nodige kredieten werden
inmiddels voorzien in de begrotingswijziging.

Verkeersveiligheid
Naast de wet en het algemeen reglement op de politie van het wegverkeer kan een gemeentebestuur aanvullende
verkeersmaatregelen
treffen, weliswaar ook gesteund op
een wettelijke basis. Zo wordt
“zone 30 - schoolomgeving” ingevoerd in de nabije omgeving van,
hoe kan het ook anders, de verschillende Kampenhoutse scholen.
“Zone 50” zal gelden in de omgeving van de Relstse Hubert
Tobbackstraat. In volgende straten mag
je binnenkort niet sneller meer rijden dan
50 km/uur: Van Dijcklaan, Rubenslaan,
Tenierslaan, H. Tobbackstraat zelf,
Wielewaallaan, Sparrendreef, Vogelzanglaan, Molekensstraat, Heideweg en
Beemdstraat.
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Vooraleer deze snelheidsbeperkingen
echt in voege gaan, moet het Ministerie
van Verkeer en Infrastructuur eerst nog
het licht op groen zetten. Niets belet je
echter om reeds vandaag nog met een
goede gewoonte te starten en het gaspedaal minder diep in te duwen!
De politie waakt!

Witloofmuseum krijgt vorm
Kampenhout, witloofgemeente bij uitstek, zal in een gedeelte
van de voormalige veilinghal te Kampenhout-Sas eerlang een
witloofmuseum inrichten. Professioneel advies voor de opmaak
en de inrichting ervan werd ingewonnen. Het basisontwerp is
klaar. De kostprijs ervan wordt geraamd op € 194.840 (excl.
btw). Een aardig bedrag, maar voor wat hoort wat! We lichten
reeds een tipje van de sluier op.
Vooreerst is er het centraal gegeven, het museum zelf, waarin
de geschiedenis van het witloof wordt beklemtoond. Daarnaast
wordt voorzien dat ook andere evenementen kunnen plaatsvinden zoals tijdelijke tentoonstellingen en bedrijfspresentaties,
weliswaar in een exclusief kader. Er komt ook een receptieruimte voor verenigingen en bedrijven. Bedoeling is o.m. om
Kampenhout een grotere toeristische uitstraling te geven. Het
witloofmuseum kan enerzijds een startpunt zijn voor
(groeps)tochten en anderzijds uitgroeien tot een algemeen toeristisch informatiepunt.
Met het eerste ontwerp ging de gemeenteraad akkoord. Het
geheel wordt nu nog verder uitgediept en verfijnd. Vooraleer
tot uitvoering van het witloofmuseum te kunnen overgaan,
moet het definitief ontwerp met bijzonder bestek en plannen
nog het akkoord van de gemeenteraad krijgen. We houden u
verder op de hoogte!

Wijziging OCMW-bestuur
OCMW-raadslid Marc Van Ingelgom (Agalev) diende zijn ontslag in en wordt opgevolgd door zijn partijgenoot Michiel
Zwaenepoel.

Bijkomend punt Agalev-fractie
Voorstel van gemeenteraadsbesluit inzake gemeentelijke internationale samenwerking.
Er zal een overlegorgaan worden opgericht.

SLUITINGSDAGEN EINDEJAARSPERIODE
ADMINISTRATIE, LOODS EN OCMW:
December 2002:
Januari 2003:
BIBLIOTHEEK:

24 (‘s avonds), 25, 26 en 31 (‘s avonds)
1

December 2002: 24, 25, 26 en 31
Januari 2003: 1 en 2
SPORTHAL:
Van 24 december 2002 t/m 3 januari
2003
CONTAINERPARK: December 2002: 24 en 31
PWA:
Van 23 december 2002 t/m 3 januari
2003

De Cultuurraad van Kampenhout is een adviesorgaan dat
instaat voor de voorbereiding en uitvoering van het gemeentelijk cultuurbeleid. De raad is samengesteld uit een afvaardiging
van socio-culturele verenigingen waarbij de onderscheiden ideologische en filosofische strekkingen vertegenwoordigd zijn.
Cultuurprijs 2003
De Kampenhoutse Cultuurraad looft in 2003 voor de 4de maal de
Kampenhoutse Cultuurprijs uit. De winnaar ontvangt een aandenken en een cheque ten bedrage van € 200. Alle genomineerden krijgen een aandenken. De prijsuitreiking krijgt een
feestelijk tintje en is een openbare plechtigheid met alles erop
en eraan. Zegt het jou iets?

STEUNPUNT
TAALWETWIJZER
In een land waar verschillende talen worden gesproken is het
openbaar taalgebruik een belangrijk en gevoelig thema. Taal is
het belangrijkste communicatiemiddel tussen mensen en maakt
onafscheidelijk deel uit van de culturele identiteit van een
gemeenschap.
De Belgische taalwetgeving is vrij complex. Wanneer moet het
in het Nederlands? Wanneer heeft iemand het recht om in een
andere taal te worden bediend? Welke taalverplichtingen hebben bedrijven en scholen? Het antwoord is soms moeilijk te
vinden.

Voordracht van kandidaten
Als inwoner van onze gemeente of als lid van een vereniging
aangesloten bij de Cultuurraad mag je één of meerdere kandidaten voordragen. Ongetwijfeld ken jij iemand die zich de laatste jaren bijzonder verdienstelijk maakte op cultureel gebied, en
dit in al zijn facetten.

Daarom is er nu het Steunpunt Taalwetwijzer. Iedereen die
vragen of klachten heeft over de inhoud en toepassing van de
taalwetgeving in Vlaanderen en Brussel kan hier terecht. Bel
op werkdagen van 9u tot 19u naar de Vlaamse Infolijn
(tel. 0800/3 02 01), die u doorverbindt met een specialist of de
juiste instantie voor eventuele klachten.

Iedere voordracht moet gemotiveerd worden waarom precies
die persoon of vereniging volgens jou voor de Cultuurprijs 2003
in aanmerking komt. Wees zo overtuigend
mogelijk!

De taalwetwijzer. Welke taal wanneer?
.... is een gratis brochure die u kan bestellen bij Steunpunt
Taalwetwijzer, Kamer 6A15, Ministerie van de Vlaamse
Gemeenschap, Boudewijnlaan 30 te 1000 Brussel. Een greep uit
de inhoud:

Wanneer
Elke voordracht van kandidaten voor de
Cultuurprijs 2003 moet uiterlijk op 15
maart 2003 toekomen op het secretariaat van de Cultuurraad
(verzenden t.a.v. Claudine
Moyson),
Gemeentehuisstraat 16
te 1910 Kampenhout.
Jury
De jury bestaat uit
de leden van de
Algemene Vergadering van
de Cultuurraad.

CULTUUR

CULTUURPRIJS 2003

• De afgelegde weg: overzicht van de grote stappen die hebben
geleid tot de huidige taalwetgeving en wat zijn de belangrijkste principes?
• Het taalgebruik in bestuurszaken.
• Het taalgebruik in het bedrijfsleven.
• Het taalgebruik in het onderwijs.
Nuttige coördinaten
De Vlaamse Infolijn
 0800/3 02 01;
 02/553 56 34,
mailto taalwetwijzer@vlaanderen.be
of
surf naar www.taalwetwijzer.be
Een informatiefolder met antwoordkaart om de Taalwetwijzer aan te vragen, haal je op het gemeentehuis of in
de bibliotheek.
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EINDEJAAR

VEILIGHEID BOVEN ALLES

Brandveiligheid (in openbare gebouwen)

Kerst, Nieuwjaar, restaurantbezoek, feesten, plezier, sfeervolle
verlichting, kaarsen, vuurwerk, .... mooi! Maar ook redenen te
over om even stil te staan bij preventieve maatregelen inzake
verkeers- en brandveiligheid.

In inrichtingen toegankelijk voor het publiek (feestzalen, restaurants, herbergen, ...) is het raadzaam volgende eenvoudige veiligheidsmaatregelen na te leven om het brandgevaar tot een
minimum te beperken:
•In gangen, op trappen en overlopen mag zich geen enkel
voorwerp bevinden dat de doortocht van mensen hindert. De
deuren geplaatst in de evacuatiewegen mogen in geen geval
vergrendeld zijn.
•De uitgangen en vluchtwegen moeten op goed zichtbare
plaatsen worden aangebracht door middel van veiligheidstekens.
•Enkel elektrische verlichting is toegelaten. Dit geldt ook voor
feestverlichting!
•De feestversieringen moeten uit moeilijk ontvlambare materialen vervaardigd zijn. Het gebruik van papier, watten en celluloid is sterk af te raden.
•Alle droge takken onder aan kerstbomen moeten worden verwijderd. Je plaatst je kerstboom best in een bak met vochtig zand.
•In lokalen waar roken is toegelaten, moeten voldoende asbakken aanwezig zijn.
•Alle meldings-, waarschuwings-, alarmerings- en brandbestrijdingstoestellen moeten in goede staat zijn en de plaats
waar ze zich bevinden moet duidelijk aangegeven zijn.
•De aandacht van het dienstpersoneel moet op mogelijk brandgevaar worden gevestigd. Zij moeten worden ingelicht over
de evacuatiewegen en de bij evacuatie te verlenen hulp, alsook over het gebruik van de beschikbare blustoestellen.
•In geval van brand moet onmiddellijk de brandweer worden
gealarmeerd. Daarom moet het oproepnummer “100” op elk
telefoontoestel vermeld staan.

Ligt de roes op de loer, denk aan veilig vervoer
Ook dit jaar voert de provincie Vlaams-Brabant tijdens het eindejaar actie ter voorkoming van rijden onder invloed.
Zet je graag een stapje in de wereld maar wil je het jaar 2003
ingaan op een veilige en aangename manier? Ben je ook van
mening dat alcohol en verkeer niet samengaan? Besef je dat
rijden onder invloed van alcohol, bepaalde medicijnen of drugs
voor jezelf en voor anderen levensbedreigend is? Dan ben je in
Vlaams-Brabant aan het goede adres. Op oudejaarsavond kan
je er heel wat vlotte en veilige vervoersmiddelen vinden om
goed en wel van fuifzaal naar fuifzaal te rijden of om thuis te
geraken.
Een provinciaal vervoersaanbod werd uitgewerkt zodat er in de
oudejaarsnacht speciale feestbussen worden ingelegd om
feestvierders veilig te verplaatsen. Met slechts één busticket
(€ 2,50) reis je onbeperkt in de gehele provincie en zelfs daarbuiten. Het gaat om bestaande buslijnen of speciale omritten
die ingelegd en gesponsord worden door de provincie VlaamsBrabant.
Dankzij de overstapmogelijkheid op het MIVB-net
van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (bus of metro) rijd je
zelfs tot in het centrum van Brussel!
Meer informatie vind je eveneens op de websites van:
• de provincie Vlaams-Brabant:
www.vlaamsbrabant.be/eindejaarscampagne
• De Lijn: www.delijn.be

Zó brandt de kerstboom niet
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• Koop enkel een kerstboom die nog niet lang uit de grond is
gehaald.
• Koop liefst een kerstboom met wortel en een kluit aarde. Geef
de boom bijna dagelijks water.
• Verwijder de boom zo snel mogelijk, eens hij zijn naalden verliest.
• Brandende kaarsen zijn zéér gevaarlijk. Ook in de nabijheid
van een kerstboom. Een droge boom brandt immers in 10
seconden op.
• Koop als kerstversiering producten die moeilijk branden.
Gebruik geen “engelenhaar” of versieringen vervaardigd uit
plastiek.
• Elektrische lampjes worden best op de takken vastgeklikt,
zodat ze de naalden niet raken.
• Gebruik nooit kaarsen bij kerststukjes vervaardigd uit dennentakken.

Boem! Vuurwerk! Oohhh!
Vuurwerk is prachtig maar ontzettend gevaarlijk. Lees daarom
volgende veiligheidstips aandachtig:
•Koop vuurwerk enkel en alleen bij een winkelier met vergunning (kwaliteitsgarantie) en waak er over dat er een begrijpbare gebruiksaanwijzing is bijgevoegd.
•Koop bij voorkeur siervuurwerk (zonnen, fonteinen).
Knalvuurwerk zoals voetzoekers en zevenklappers is ronduit
gevaarlijk.
•Steek vuurwerk uitsluitend buiten aan en liefst op een afgelegen plek.
•Houd iedereen op minstens 6 meter afstand en gooi ontstoken vuurwerk steeds naar een veilige plek.
•Plaats vuurpijlen in buizen die stevig en verticaal in de grond
zitten.
•Ontsteek vuurwerk met een aansteeklont, sigaar of sigaret.
Nooit met een lucifer of aansteker! Houd daarbij de arm
gestrekt, buig het lichaam nooit over het vuurwerk en steek
elk stuk afzonderlijk aan.
•Vuurwerk dat weigert te ontbranden mag je nooit opnieuw
proberen aan te steken.
En voor het overige P R E T T I G E E I N D E JA A R S F E E S T E N !!!!!

Onze gemeente heeft een grote aantrekkingskracht naar nieuwe inwoners en jonge gezinnen toe. De ligging van het nog
landelijke Kampenhout is daar ongetwijfeld niet vreemd aan.
Bovendien hebben wij toch heel wat te bieden op verschillende
domeinen. Opdat onze nieuwe inwoners zich zo snel mogelijk
thuis zouden voelen in hun woonomgeving, organiseert het
gemeentebestuur op regelmatige basis een onthaalavond in de
raadzaal.

EN
G
IN
Z
I
U
H
R
VE

De laatste bijeenkomst ging door op 29 november 2002. Niet
minder dan 45 nieuwkomers schreven zich in. Na een toelichting over de verschillende beleidsdomeinen door de bevoegde
mandatarissen volgde een gezellige samenzijn.

HUWELIJKSJUBILARISSEN
Een huwelijksjubileum is een feestelijke gebeurtenis waarbij het
gemeentebestuur een geschenk aanbiedt onder vorm van een
waardebon te besteden bij één handelszaak uit GrootKampenhout.

Op 22 november jl. ontving het schepencollege in de raadzaal
de tweede lichting “gouden feestvarkentjes” (lees personen die
in de tweede helft van 2002 hun gouden huwelijksjubileum
vierden). Zestien koppels waren onze eregasten.

Dit zijn ze:

• Boels Petrus & Herten Maria (Nederokkerzeel) - 9.09.2002
• Buelens Robertus & Elskens Marie (Nederokkerzeel) 17.08.2002
• Carre Emiel & Feyens Leonia (Nederokkerzeel) - 19.04.2002
• De Becker Eduard & Dewinter Alina (Kampenhout) 10.05.2002
• De Greef Petrus & Torfs Rosalia (Kampenhout) - 13.09.2002
• Devroe Karel & Vander Elst Barbara (Relst) - 16.02.2002
• Lenaerts Willy & Timmermans Alberte (Kampenhout) 28.06.2002
• Liekens Ferdinand & Tobback Maria (Kampenhout) 27.05.2002
• Michiels Urbain & Van Rillaer Ursula (Berg) - 31.03.2002
• Van Doren August & Van Horenbeeck Louise (Kampenhout) 28.10.2002
• Van Langenhove Jozef & Hermans Paula (Berg) - 12.08.2002
• Van Lersberghe Daniël & Geenen Simona (Kampenhout) 12.11.2002
• Vanderstappen Emiel & Smout Jacqueline (Berg) - 16.07.2002
• Verbiest Raymondus & Hermans Maria (Nederokkerzeel) 27.09.2002
• Vercammen Maurice & Kemps Maria (Berg) 14.05.2002
• Verhoeven René & Dewolf Margaretha (Relst) - 13.09.2002

GEMEENTE

NIEUWE INWONERS

De bedragen werden vastgesteld als volgt:
50-jarig jubileum
€ 125,00
60-jarig jubileum
€ 175,00
65-jarig jubileum
€ 250,00
70-jarig jubileum
€ 375,00
75-jarig jubileum
€ 375,00
Eeuwelingen worden bedacht met € 620,00
De gouden huwelijksjubilarissen krijgen een gezamenlijke
receptie aangeboden op het gemeentehuis. Eens 60 jaar of
meer gehuwd heeft men de keuze tussen een thuisbezoek door
het schepencollege of een receptie voor de familie op het
gemeentehuis.
Volgende echtparen vierden in de tweede helft van 2002 hun
briljanten huwelijksjubileum, waarvoor onze oprechte felicitaties:
• De Wandeler Philemon & Verboomen Magdalena (Berg) 28.12.2002
• Goossens Albert & De Coninck Victorina (Relst) - 9.10.2002

Waren er niet bij:
•
•
•
•

Monteyne Achiel & Perquy Germaine (Buken) - 6.08.2002
Noël Willy & Pourbaix Mariëtte (Kampenhout) - 14.07.2002
Van Ishoven Joseph & Peeters Marcelina (Relst) - 5.02.2002
Vander Wilt Felix & Piot Joanna (Kampenhout) - 9.09.2002
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INFORMATICA

GEMEENTELIJKE WEBSITE
IN EEN NIEUW KLEEDJE
Op 4 november 1999, dag van de Blijde Intrede in VlaamsBrabant (en ook in Kampenhout!) van kroonprins Filip en
prinses Mathilde werd de gemeentelijke website
www.kampenhout.be boven de doopvont gehouden.
Naar aanleiding van de 3de verjaardag van de officiële gemeentelijke website heeft Erik Heymans, de gemeentelijke webmaster,
bijzondere inspanningen geleverd en werd de Kampenhoutse
site herwerkt.
Dankjewel Erik en proficiat met het prachtige resultaat!

Nieuw

1. Hoofddoel van de upgrade was hoofdzakelijk de verbetering
van de navigatie door de website. Nu wordt gebruik gemaakt
van een navigatie die meer gericht is op een selectie per
behoefte en onderwerp (voorheen selectie per gemeentedienst) en waarbij ook duidelijk de eenvormigheid van de
pagina’s tot uiting komt.
2. Voor sommige pagina’s bestaat de mogelijkheid om de lettergrootte aan te passen (kan alleen als de gebruiker MS
Explorer als browser gebruikt). De optie wordt aangegeven
door een + en - teken (zoom) rechts van de betrokken pagina’s. Je vindt het bijvoorbeeld terug op de pagina’s met info
over de gemeentediensten, hulpdiensten, OCMW, ...
3. Voor meer gedetailleerde info over de website-inhoud klikt
men voortaan het “informatie-icoontje” rechtsboven aan.
4. De verschillende applicaties zoals gastenboek, activiteitenkalender, zoekertjes, zoekmachines, ... werden beter geïntegreerd in de site.
5. De activiteitenkalender en het forum vind je nu ook terug in
de selectiebalk bovenaan. Bij het overlopen van deze selectiebalk wordt een korte, beschrijvende tekst getoond voor elk
van deze items.
Eventuele fouten omtrent de inhoud worden best
rechtstreeks meegedeeld aan de webmaster zelf, mailto:
webmaster@kampenhout.be. Onder aan elke pagina vind je de
naam van het paginabestand dat je hierbij kan meedelen. Om
nieuwe berichten of suggesties door te geven kan je terecht op
hetzelfde mailadres.

@
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www.kampenhout.be is sinds korte tijd op een meer stabiele
server gehuisvest.
Diegenen die nog problemen zouden ondervinden met hun mail
ingevolge de overschakeling van gratis Planet Go naar de nieuwe Planet Freedom Go abonnementen gaan best een kijkje
nemen op http://www.kampenhout.be/vraagbaak.htm.

PC-INITIATIE
Begin november volgden 24 inwoners de pc-initiatie
“Aangename kennismaking met de computer”, georganiseerd
door de gemeentelijke welzijnsdienst in samenwerking met
VDAB Vilvoorde. Het was een boeiende en leerrijke ervaring.
Sommige cursisten hebben echt de smaak te pakken en zetten
ongetwijfeld verdere stappen op de digitale informatiesnelweg.
Voor de 18 geïnteresseerden die nu uit de boot vielen wegens te
late inschrijving gaan we opnieuw van start in de week van 17
t/m 21 maart 2003. Zes mensen kunnen er nog bij. Als jij erbij
wilt zijn, neem dan bliksemsnel contact op met de gemeentelijke welzijnsdienst (Huguette Kemps -  016/65 99 31 of mailto huguette.kemps@kampenhout.vera.be) voor bijkomende
informatie en eventuele inschrijving. Ook nu geldt het principe
“Eerst is eerst!”

WEBSITES IN DE KIJKER
www.belgium.be
De nieuwe website van de federale regering staat op het internet. Op www.belgium.be staan links naar alle leden van de
federale regering, naar alle ministeries (of federale overheidsdiensten zoals die nu heten) en naar de websites van de andere overheden, zoals de Vlaamse regering.
Er zijn ook afzonderlijke toegangen tot de site vor burgers,
bedrijven en ambtenaren. In de loop van 2003 zal de site ook
een aantal elektronische diensten aanbieden zoals het downloaden van officiële documenten en inschrijvingsformulieren.
www.vlaamsbrabant.be
De provincie Vlaams-Brabant heeft een nieuwe website die
moet leiden tot een betere communicatie met burgers, organisaties en openbare besturen uit de regio.
De verschillen met de vorige site zijn groot:
• De warme kleuren van de nieuwe vormgeving geven de
bezoeker een comfortabel gevoel.
• De surfer wordt uitgenodigd om in de grote hoeveelheid
informatie op de homepagina rond te snuisteren.
• Extra aantrekkelijk is het hoge actualiteitsgehalte.
• Een ander belangrijk gegeven is het zeer divers, uitgebreid en
op verschillende manieren te raadplegen informatieaanbod.

In het voorjaar van 2003 zet de milieuboot, op het Kanaal
Leuven-Dijle met de steun van de Vlaamse Gemeenschap, koers
naar Kampenhout. De milieuboot neemt jongeren én volwassenen mee voor een educatieve ontdekkingstocht.
Programma aan boord
Je bestudeert het leven en het landschap langs de oevers, de
rivieren en beken in de buurt. Enkele eenvoudige metingen op
genomen waterstalen bepalen de kwaliteit van de waterloop. Je
zoekt naar de mogelijke oorzaken van watervervuiling. Samen
met de begeleiders zoek je naar oplossingen om de natuur in en
om de waterlopen te verbeteren. Een tentoonstelling, aquaria
en audiovisueel materiaal helpen daarbij.
Wie vaart mee
Op woensdagnamiddag en tijdens de weekends richt het programma zich naar jongeren en volwassenen, individueel of in
verenigingsverband. Op schooldagen is het programma afgestemd op de derde graad van het basisonderwijs, de eerste
graad van het secundair onderwijs en de normaalschoolstudenten. Maar ook andere leeftijdsgroepen kunnen dan deelnemen.
Tochten
De milieuboot vaart van 10
maart tot en met 4 april en
van 22 tot en met 25 april
2003. Het schip vaart tijdens de weekends van 10u
tot 13u en van 14u tot 17u.
Op schooldagen steekt de
milieuboot iets vroeger van
wal: van 9u tot 12u en van
13u tot 16u. Een tocht met
de milieuboot kost € 2,00
voor jongeren tot 18 jaar en
€ 5,00 voor volwassenen.
Inschrijven, meer informatie of een gratis folder
De
Milieuboot,
Korte
Nieuwstraat 12, 9300 Aalst
 053 72 94 20
Mailto: info@milieuboot.be
of surf naar
www.milieuboot.be.

ONLINE MILIEUVERGUNNING KAN VANAF 2003

Vanaf 15 november 2002 is de website www.milieuinfo.be
actief. Deze site maakt online alle beschikbare milieu-informatie van de overheid toegankelijk en bewegwijzert voornamelijk
de informatie van bestaande webstekken van milieuoverheidsinstanties zoals AMINAL, OVAM, VLM en Vlaamse milieumaatschappij.
Navigatiesystemen
www.milieuinfo.be gebruikt volgende vier zoeksystemen:
• een vraaggerichte zoekmogelijkheid als ‘burger’ of ‘onderneming’;
• specifieke vragen vanuit maatschappelijke groepen;
• de organisatiestructuur van de milieuoverheidsinstanties;
• zelf een zoekmogelijkheid op milieuthema’s.

MILIEU

DE MILIEUBOOT

Elektronische diensten
Naast het beschikbaar stellen van milieu-informatie, levert het
portaal eveneens elektronische diensten.
2003 - burgers
In de loop van 2003 kunnen burgers online natuurvergunningen, bijvoorbeeld voor het dempen van een poel of het kappen
van bepaalde bomen, aanvragen. Ze kunnen ook hun milieuklachten kwijt via deze nieuwe portaalsite.
Eind 2003/2004 - bedrijven
Vanaf eind 2003 zullen bedrijven milieuvergunningen online
kunnen inzien. In een later stadium, vanaf eind 2004, zullen ze
hun milieu-informatieplichten elektronisch kunnen overmaken
aan de overheid. Momenteel moeten de ondernemingen voor
deze milieu-informatieplicht zoals het verschaffen van informatie omtrent de afvalwater- en grondwaterheffing, de grondwaterstatistieken, het milieujaarverslag en de afvalaangifte nog
door een berg formulieren. Weldra kan dat dus online, via ééngemaakte en vereenvoudigde elektronische formulieren.

WATERBESPARING

De provincie Vlaams-Brabant verspreidt een handige brochure
met praktische tips om water te besparen en tegelijkertijd de
kosten voor waterverbruik binnen de perken te houden. Aan de
hand van gedragtips en technische oplossingen wil de provincie het jaarlijks waterverbruik van een gezin terugdringen van
175 naar 100 kubieke meter. Of in geld uitgedrukt van
€ 350,00 naar € 150,00.
De brochure geeft voor elke ruimte in je woning aan hoe je er
aan waterbesparing kan doen. Naast het aanmoedigen van het
gebruik van regenwater waar kan, worden ook verschillende
technische tips meegegeven.
De brochure is gratis en kan je aanvragen bij de Provincie
Vlaams-Brabant, informatiedienst -  016/26 70 00  016/26 71 68 of mailto info@vl-brabant.be.
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OCMW

NIEUWE LEEFLOONWET
De bestaansminimumwetgeving werd met
ingang van 1 oktober 2002 vervangen door de
nieuwe leefloonwet betreffende het recht op
maatschappelijke integratie. De wet beoogt een
nieuwe aanpak zodat iedereen de beste kansen
krijgt zich thuis te voelen in de samenleving.
Een andere start door een opleiding, een nieuwe
job en begeleiding, ... het leefloon is duidelijk
meer dan een louter financiële steun en wordt
veel ruimer opgevat dan het vroegere bestaansminimum.
Krachtlijnen van de nieuwe wet
• tewerkstelllingsopdracht van het OCMW vanuit de basisgedachte: een job is de beste weg naar maatschappelijke integratie met de klemtoon op de inschakeling van jongeren
beneden de 25 jaar;
• gehuwde partners worden individueel benaderd met het oog
op een gelijke behandeling tegenover partners die samenwonen of die samen een huishouden vormen;
• alleenstaanden met co-ouderschap of deze die onderhoudsgeld betalen hebben recht op een verhoogd leefloonbedrag;
• naast Belgen, EU-onderdanen en erkend politieke vluchtelingen wordt het recht op maatschappelijke integratie uitgebreid tot vreemdelingen, ingeschreven in het bevolkingsregister.
Wat is het leefloon?
Het leefloon is een gewaarborgd minimuminkomen dat wordt
uitgekeerd door het OCMW. De toekenning ervan hangt af van,
onder meer, het ontoereikend inkomen, het uitputten van alle
rechten op uitkeringen en het blijk geven van werkbereidheid.
Daarenboven zijn er nog basisvoorwaarden m.b.t. leeftijd, nationaliteit, domiciliëring, ...
De uitkering van het leefloon wordt veelal gekoppeld aan een
integratieproject waarin zowel engagementen vanwege de
gerechtigde als van het OCMW worden opgenomen.
Recht op maatschappelijke integratie
Maatschappelijke integratie is een basisrecht voor iedereen en
concretiseert zich in een tewerkstelling of in het toekennen van
het leefloon.
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Het algemeen uitgangspunt is dat het verwerven van een inkomen uit arbeid de beste garantie is tegen sociale uitsluiting. Het
OCMW engageert zich om in de mate van het mogelijke een
gepaste job aan te bieden. Indien dit niet onmiddellijk uitvoerbaar is, heeft betrokkene recht op een leefloon terwijl er gelijktijdig wordt gewerkt aan het verbeteren van de kansen op

inschakeling op de arbeidsmarkt.
Ingevolge de nieuwe wet wordt prioriteit gegeven aan jongeren
beneden de 25 jaar om de tewerkstellingskansen te verhogen.
Bedrag
Op 1 oktober 2002 bedraagt het leefloon:
• € 389,11/maand voor samenwonende personen;
• € 583,66/maand voor alleenstaande personen;
• € 680,94/maand voor alleenstaanden met co-ouderschap of
onderhoudsplichtig tov de kinderen;
• € 778,21/maand voor eenoudergezinnen met kinderlast.
Het leefloon is gekoppeld aan het indexcijfer der consumptieprijzen.
Hoe aanvragen
Het recht op maatschappelijke integratie onder vorm van een
leefloon, een tewerkstelling of een geïndividualiseerd project
voor maatschappelijke integratie kan je aanvragen bij het
OCMW, Dorpsstraat 9 te Kampenhout.
Je kan er terecht elke werkdag van 9u tot 11u45 en op dinsdag
van 17u00 tot 18u45 bij één van de maatschappelijk assistenten: Isabelle Van Passel, Lydia Schafferaet of Roel Dom op het
nummer: 016/314.310.

OPENBAARHEID
VERGADERINGEN
In het Staatsblad van 14 augustus 2002 verscheen het Decreet
van 5 juli 2002 dat o.a. de openbaarheid van de vergaderingen
van de OCMW-raad oplegt.
Algemeen principe is dat de vergaderingen voortaan in openbare zitting zullen doorgaan. De vergaderingen zijn niet voor het
publiek toegankelijk als het om agendapunten gaat waarbij:
• er over personen gesproken en beslist wordt;
• een meerderheid van de aanwezige raadsleden in het belang
van de openbare orde en op grond van ernstige bezwaren dit
beslist.
De OCMW-raad vergadert normaal de 1ste dinsdag van de
maand om 20u00 in haar gebouwen, Dorpsstraat 9 te
Kampenhout. Je bent welkom!
Bijkomende info bekom je op het nummer 016/ 31 43 10 of
mailto jan.maessen@ocwm.kampenhout.vera.be.
Gemeenteraad
De gemeenteraadszittingen worden ook deels in openbare zitting gehouden. We streven naar een vaste vergaderdag m.n.
elke tweede donderdag van de maand om 19u30 (raadzaal
gemeentehuis). Afhankelijk van de agenda kan dit wijzigen,
contacteer daarom eerst even het secretariaat om zeker te zijn
dat het doorgaat.
 016/65 99 23 of mailto secretariaat@kampenhout.be

De reglementering betreffende de toegestane PWA-activiteiten
in de land- en tuinbouwsector wijzigde op 1 september 2002.
Het systeem wordt versoepeld.
In deze sector was het reeds mogelijk om als PWA-werknemer
tot 45u/maand te arbeiden, vermeerderd met 45 bijkomende
activiteitsuren gedurende twee kalendermaanden per jaar.
Voortaan kunnen de PWA-activiteiten in de land- en tuinbouwsector worden uitgebreid tot een maximum van 150 uren per
kalendermaand, waarvan maximum 45 uren die geen seizoensen gelegenheidsgebonden activiteiten in deze sector zijn.
Opgelet, op jaarbasis blijft het maximum PWA-prestatieuren
gelimiteerd op 630 uren.
Concreet betekent dit dat de PWA-werknemers gedurende 4
maanden per jaar voltijds zullen kunnen werken (ca.
150u/maand) in de land- en tuinbouwsector. De PWA-arbeidsovereenkomst wordt in voorkomend geval aangepast.

ACTIVA-BANENPLAN
Opzet van het Activa-banenplan is de werkgelegenheidsgraad,
en in het bijzonder deze van de 45-plussers, te verhogen. Het
Activa-banenplan biedt tal van financiële voordelen voor de
werkgever (zie vorige editie gemeenteberichten pag. 7).
Op het PWA-kantoor staat voortaan een computer met printer
waarmee je de VDAB-websites kan bezoeken. Je kan eveneens:
- een zelfinschrijving als werkzoekende doen (naar Vilvoorde
gaan hoeft dus niet meer). Breng steeds je SIS-kaart mee;
anders kan je geen dossier openen!
- vacatures opzoeken (zoals op de WIS-computer op het
gemeentehuis).
Voor bijkomende info in verband met de PWA-werking en
gebruik van de pc kan je terecht op het PWA-kantoor,
Dorpsstraat 9 te Kampenhout en dit elke werkdag van 9u tot
12u, dinsdagavond van 17u tot 19u of na afspraak.
Lieve
Thielemans is de lokale PWA-beambte. Je kan haar bellen op
het nummer 016/65 04 70, faxen op het nummer 016/65 04 53
of mailen op pwa.kampenhout@kampenhout.be.
Dringende info bekom je op volgende nummers:
- RVA Vilvoorde: 02/255 01 10
- VDAB Vilvoorde: 02/255 92 00.

HET SPORTLINT 2002
Aan deze sportieve estafette dwars door Vlaanderen namen
11.448 deelnemers deel. Zij trokken een sportief lint van De
Panne naar Maaseik. De vijf Vlaamse provincies werden doorkruist en niet minder dan 619 kilometer werd er afgelegd.
Zowel fietsen, wandelen, lopen, joggen, kajakken, kanovaren,
paardrijden, steltlopen en andere ludieke verplaatsingsvormen
kwamen aan bod.
Op donderdag 17 oktober 2002 was Vlaams-Brabant aan de
beurt. Niet minder dan 620 sportievelingen gaven te
Kampenhout de sportieve fakkel door!

SPORTKAMPIOENENVIERING
2003
Naar jaarlijkse traditie zet het gemeentebestuur van
Kampenhout verdienstelijke sportbeoefenaars in de loop van de
maand februari in de bloemetjes. Wij starten met de voorbereidingen voor de Kampioenenviering 2003.
Van sommige clubs of personen weten wij dat ze een eerste
plaats behaalden in hun discipline en op hun niveau. Maar
misschien is er nog heel wat “verborgen” talent! Dat willen we
graag met jou ontdekken.

PWA & SPORT

PWA-ACTIVITEITEN LANDEN TUINBOUWSECTOR

Ben je woonachtig in Kampenhout en was je in 2002 kampioen
in een bepaalde sportdiscipline, al dan niet als lid van een
bepaalde sportclub? Ja? Laat het ons dan weten en bezorg
onderstaand formulier na vervollediging en ondertekening vóór
15 januari 2003 terug aan de sportdienst, Zeypestraat 26 –
1910 Kampenhout (mailto: sport@kampenhout.be).

✂

Naam van de club (eventueel):
Naam van de Kampioen:
Adres:
1910 Kampenhout
Geboortejaar:
Tel.:
Gsm:
@:
Leeftijdscategorie:
Niveau of reeks:
Omschrijving van huldiging:
Handtekening
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ONDERWIJS

KAMPENHOUTSE
GEMEENTESCHOLEN
ACTIEF
Dichter in de kijker

Na een schitterende openluchtklas in De Haan in de week van
22 april 2002 hadden de leerlingen van het 4de lj de smaak te
pakken en kropen in hun pen om pure poëzie op papier te zetten.
In die zee van gedichten werden heel wat pareltjes gevonden.
Zo mooi, dat besloten werd een aantal ervan in te zenden voor
de poëziewedstrijd “Er groeit een dichter in mijn buik”.
Het gedicht van Laura Van Ingelgom werd geselecteerd. Op
zondag 10 november mocht Laura haar welverdiende prijs
onder grote publieke belangstelling in ontvangst nemen op de
boekenbeurs in Antwerpen. Proficiat Laura!!
Parels uit de zee....

niet wordt opgeroepen om in andere scholen zieke leerkrachten te vervangen. Griepepidemies en andere ziektetoestanden kunnen we dus gerust missen als de pest! Wij
hopen dat ze lang bij ons mag blijven.
Zij zetten hun beste beentje voor en dragen ongetwijfeld bij aan
de verdere uitbouw van het gemeentelijk onderwijs.

Didactische uitstappen

• Bezoek aan de Kunstbank
De leerlingen van het 1ste lj bezochten de tentoonstelling 1, 2, 3
... buitengewone voorwerpen te Leuven. Het is een reizend educatief tentoonstellingsproject waar je leert hoe je naar gewone
dingen moet kijken om er toch iets speciaals van te maken.
Dit leuke gedichtje was er ook bij:
Snoepjes groeien uit het potje
Voor de ogen van Charlotje
1,2,3 ... Gekrulde pootjes
en uit ‘t deksel sapperlootjes
ploppen 5 juwelenoogjes
sabbelzoetesuikerboogjes!

We stappen langs de kust.
Je hoort de zee, het water dat sust.

• Het Sportlint
Het 5de en 6de lj van Berg en
Nederokkerzeel namen deel aan het
Sportlint doorheen Vlaams-Brabant. Na
een leuke fietstocht werd ijverig meegedaan aan de verschillende sportactiviteiten. We fietsten door tot in Erps-Kwerps
waar het Sportlint werd doorgegeven aan
buurgemeente Kortenberg.

Het zand onder de schelpen bedolven.
De wind blaast door de golven.
Een vlot dat op het water drijft.
Een zeebonk die hier verblijft.
De zee stil.
De wind kil.
‘t Geeft een rustig gevoel.
Tot rust komen, dat is wat ik bedoel.

Instapdatum kleutertjes

Kleuters vanaf 2,5 jaar mogen naar school. Bepaalde instapdata werden vastgesteld door het departement onderwijs. Dit
geldt voor alle scholen. Op maandag 6 januari 2003 verwelkomen wij graag alle kleutertjes vanaf 2,5 jaar. Wij hopen vele
nieuwe kindjes te mogen begroeten. Het is reuze fijn in de
gemeentelijke kleuterschool te Kampenhout-Berg, Bergstraat
15 -  016/65 69 33. Kom jij ook?

• Halloween
Na werken komt ... ontspanning! Een spetterend welverdiend
Halloweenfeest om de herfstvakantie in te gaan.
• 11.11.11-animatie
Onze kinderen bewust maken dat niet
iedereen het even goed heeft! Daarom
allerlei activiteiten ten voordele van
11.11.11.

OPROEP
Nieuwe gezichten
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Na de herfstvakantie verwelkomden we:
- Meester Sven als ICT-coördinator. Hij is elke dinsdag aanwezig om de leerkrachten op technisch vlak bij te staan en
waar nodig hulp te bieden bij het klassikaal werken op de
computer.
- Juffrouw Sabrina die ons werd toegewezen uit de vervangingspool; onze school werd aangeduid als haar ankerschool. Zij biedt hulp in de grote klassen en dit zolang ze

Het gemeentelijk lager onderwijs van Berg
is op zoek naar een interimonderwijzer(es)
voor het 3de leerjaar en dit van maandag 10 maart
2003 tot 30 juni 2003.
Ben je geïnteresseerd, heb je het diploma van onderwijzer(es)
op zak en ben je vrij voor die periode? Neem dan als de bliksem contact op met de directie (Els Camerlinckx)  016/65 99 77.

Algemeen
In het kader van de veiligheidspreventie keert de politiezone
Kastze vanaf 1 januari 2003 een éénmalige premie toe aan personen die technopreventieve maatregelen nemen om hun
woning te beveiligen.
Bedrag
De premie geldt enkel voor particuliere woningen (slechts één
premie per huishouden) op het grondgebied Zemst,
Steenokkerzeel en Kampenhout en bedraagt 25% van de netto
aankoop- en/of installatiekosten, uitgevoerd vanaf 1 januari
2003 en dit met een maximumbedrag van € 250. Ben je de
afgelopen twee jaar minstens één keer het slachtoffer geweest
van een inbraak of een poging tot inbraak én hiervan werd een
proces-verbaal opgemaakt, dan verhoogt het maximumbedrag
tot € 300. Indien je ouder bent dan 60 jaar wordt het maximumbedrag opgetrokken tot € 350.
Woningen die zich op het moment van de premieaanvraag nog
in de planfase of in de ruwbouwfase bevinden, dienen zich niet
te houden aan de termijn van drie maanden.
De premie kan enkel aangevraagd worden voor de kosten
gemaakt nà de inwerkingtreding van dit reglement. De aanvraag moet gebeuren voor de aankoop en/of installatie van de
bijkomende beveiliging.
Komen in aanmerking
- Enkel en alleen maatregelen die door de bevoegde functionaris bij het verplicht voorafgaand advies werden aangeraden komen in aanmerking;
- De genomen maatregelen dragen bij tot de beveiliging van
en verkleinen het risico tot inbraak voor de gehele woning.
Zij zijn gericht op de verbetering van de organisatorische en
fysische beveiliging van de woning;
- Voor de beveiliging komen in aanmerking:
1. De installatie van veiligheids- of schrikverlichting;
2. De beveiliging van alle buitendeuren die directe toegang verlenen tot de woning;
3. De beveiliging van alle andere gevelopeningen die
direct toegang verschaffen tot de woning.
- Enkel als er een directe toegangsdeur is tussen de bijgebouwen (garage, tuinhuisjes, berghokken, ateliers, ...) en de
woning wordt de beveiligingsmaatregel in aanmerking
genomen voor de premie, zoniet ontvang je hiervoor geen
premie;
- Er wordt geen premie toegekend voor elektronische alarmsystemen;

- Voorafgaand aan elke uitreiking van een premie wordt
advies gegeven door een daartoe bevoegde functionaris.
Dit gratis advies wordt verplicht gegeven aan eenieder die
erom verzoekt; het verplicht de bewoner echter niet tot
enige maatregelen of tot de aanvraag van een premie.
Enkel die maatregelen die tijdens het voorafgaand advies;
- Je ontvangt de premie enkel indien je gans je huis beveiligt.
Procedure
1. Het reglement kan je afhalen bij je lokaal politiekantoor die
ook je aanvraag noteert.
2. Vervolgens brengt de wijkmanager je een bezoek om een
preventievoorstel op maat aan te reiken.
3. Nadat je de voorgestelde maatregelen hebt genomen , zal de
preventiecoördinator een controlebezoek afleggen en vervolgens zijn advies meedelen aan het politiecollege.
4. Het is het politiecollege dat uiteindelijk de premie zal toekennen als alle voorwaarden zijn vervuld.

PREVENTIE

BEVEILIGINGSPREMIE
KASTZE

Verdere informatie bekom je bij:
Hoofdinspecteur Michel Vanden Berghe, wijkmanager,
Lokale politiewerking: Gemeentehuisstraat 16
1910 Kampenhout
 016/31 48 40
Openingsuren:
Van maandag tot vrijdag van 8u tot 12u en van 13u tot 17u
Op dinsdagavond van 17u tot 19u
Premies die werden uitbetaald op basis van een bedrieglijke
aanvraag, worden teruggevorderd ongeacht eventuele gerechtelijke vervolging.
Aanvraagformulieren
Het reglement en de aanvraagformulieren vind je vanaf
1 januari 2003 op het lokaal politiekantoor.
Een aanvraag richt je t.a.v.:
College van Burgemeester en
Schepenen
Gemeentehuisstraat 16
1910 Kampenhout
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PREVENTIE

VOORKOM DIEFSTAL IN JE
WONING - PREVENTIETIPS!

VERLIES OF DIEFSTAL VAN
GSM

Kerst, Nieuwjaar, geschenkentijd, ... dure tijd! Hier volgen enkele nuttige preventietips vanwege de Politiezone Kastze
(Kampenhout, Steenokkerzeel, Zemst) zodat je je woning met
een gerust hart kan achterlaten. Volg ze op en geef dieven zo
weinig mogelijk kans hun slag te slaan. Met een kleine inspanning kan je veel ongemakken voorkomen.

Het IMEI-nummer
Het IMEI-nummer van een mobiele telefoon is het serienummer dat voor elke gsm uniek is. De letters IMEI staan voor
Internationaal Mobile Equipment Identity. Het IMEI-nummer is
opgebouwd uit 15 cijfers.

- Laat geen waardevolle dingen in het zicht van voorbijgangers liggen.
- Geef je huis een bewoonde indruk: ‘s avonds licht laten
branden, geen afwezigheidbriefjes op de deur, enz...
- Sluit steeds alle deuren en ramen, zelfs als je maar eventjes
weg bent.
- Een goede beveiliging van ramen en deuren is elementair.
Vergeet ook hierbij de achterzijde van je woning, een kelderopening of koepel niet.
- Sluit ook het tuinhuisje veilig af.
- Laat desnoods wat goedkoop speelgoed achter in de tuin.
- Verstop je sleutels niet op de door iedereen gekende plaatsjes (onder de mat, in de bloembak op het terras, ...) en hang
zeker geen naam- en adreslabel aan je sleutelbos.
- Laat geen gereedschap rondslingeren voor inbrekers.
- Zorg dat elke zijde van je woning goed zichtbaar is.
- Registreer je waardevolle goederen en neem er foto’s van.
- Een overvolle brievenbus duidt op een langdurige afwezigheid. Zorg er ook voor dat als de brievenbus wordt gelicht,
de opgestapelde post niet van buitenaf zichtbaar is.
- Spreek geen afwezigheidtermijn in op het antwoordapparaat.
Nog even dit
- Indien je woning uitgerust is met een elektronisch alarmsysteem, moet je dit verplicht melden bij de politie.
- Als je met vakantie gaat, kan je de politie vragen om een
oogje in het zeil te houden.
- Mocht je toch het slachtoffer worden van een diefstal, doe
dan zo vlug mogelijk aangifte bij de politie.
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Aan de hand van het IMEI-nummer worden gsms geïdentificeerd. Bij verlies of diefstal van je mobiele telefoon moet je dit
nummer samen met het gewone oproepnummer doorgeven
aan de politie.
Waar en hoe
Om het IMEI-nummer van je gsm te kunnen zien, volstaat het
om de batterij los te maken. Op de binnenzijde van het eigenlijke toestel is een identificatienummer aangebracht waar onder
meer het IMEI-nummer is vermeld. Op de aankoopfactuur of
verpakking staat het ook meestal vermeld.
Wanneer het identificatieplaatje niet aanwezig is of slecht leesbaar is, kan men het IMEI-nummer toch raadplegen via het
scherm. Indien je gsm met een paswoord beveiligd is, vorm dan
de toetsencombinatie * # 0 6 # en op het scherm verschijnt
dan het IMEI-nummer van jouw mobiele telefoon.
Bij verlies of diefstal, moet je de zogenaamde SIM-kaart blokkeren en zeker en vast niet het IMEI-nummer.
Hopelijk heb je deze info nooit nodig. Maar een verwittigd man
is er nog steeds twee waard.

VEILIGHEID HORECAZAKEN
Alle Kampenhoutse horecazaken werden begin 2002 op de
hoogte gesteld van het “veiligheidsreglement - horecazaken”.
Velen kregen inmiddels bezoek van de brandweer en zijn reeds
in het bezit van het inspectieverslag.

Een goeie raad is goud waard!

Nu moeten de uitbaters (eigenaars) een stappenplan opstellen
om alle eventuele mankementen naar veiligheid weg te werken.

KIEZELTJES

Op termijn zullen onze horecazaken volledig in orde moeten zijn
met de brandveiligheid. We werken er samen aan in ieders
belang!!

Kiezelsteentjes mogen niet op de bestrating, het fiets- en/of
voetpad terechtkomen. Gebeurt dit toch, veeg ze dan zo snel
mogelijk samen en kieper ze terug waar ze wel thuishoren.
De passerende voertuigen en fietsers zijn je er ongetwijfeld
dankbaar voor!

Let er ook op dat je hond zijn behoefte niet zomaar overal doet.
Niemand komt graag met bevuilde schoenen thuis. We zeggen
dus neen aan hondenpoep!

NIEUWE VZW-WET
In het Staatsblad van 18 oktober 2002 verscheen de nieuwe
wet van 2 mei 2002 op de vzw’s. Hierdoor wordt de wet van
27 juni 1921 opgeheven. Het juridisch kader voor de vereniging zonder winstoogmerk (vzw), de private stichting en de
internationale verenigingen zonder winstoogmerk wordt door
de nieuwe wet vastgelegd. De volledige tekst kan u raadplegen via www.staatsblad.be of surf naar www.vsdc.be. De
afkorting “vsdc” staat voor Vlaams studie-en documentatiecentrum voor vzw’s.
De nieuwe wet op de vzw’s beoogt een grotere transparantie,
het afschaffen van de niet-toegelaten discriminatie van nietBelgen en de mogelijkheid van private stichtingen. De
Nederlandse tekst werd eveneens gemoderniseerd.
De wijzigingen zijn enerzijds van juridische aard (terminologie,
rechtspersoonlijkheid, beheersorganen, doel, vermelding vzw,
administratief dossier op de rechtbank) en anderzijds van boekhoudkundige aard (goedkeuring rekeningen en begroting, voering van de boekhouding, eventueel aanstelling commissaris).
De wet treedt in werking op de eerste dag van de tweede maand
volgend op de bekendmaking van het KB ter uitvoering van de
wet in het Belgisch Staatsblad. De uitvoeringsbesluiten worden
verwacht tegen het einde van het jaar. Hopelijk is de vooropgestelde datum haalbaar.
Bestaande vzw’s hebben 1 tot 5 jaar vanaf de inwerkingtreding
van de wet om zich aan de nieuwe wet aan te passen; precieze
termijnen zullen per KB bepaald worden.

VERFRAAIING VAN ONZE
GEMEENTE
In de zomerperiode werden onze dorpskernen verfraaid met
bloemen, en dit tot ieders tevredenheid. Nu ligt het in onze
bedoeling om te starten met de aanplanting van véle bloembollen op een aantal graspleintjes. Hopelijk kent dit ook
weer navolging in jouw tuin!!

LAST VAN RECLAMERONSELAARS

Sinds jaren worden zelfstandige ondernemers misleid door
bedenkelijke reclameronselaars. In naam van overheidsinstellingen, politie, financiën, brandweer, caritatieve instellingen,
enz. ronselen ze advertenties voor waardeloze uitgaven. Ze
gebruiken daartoe zeer agressieve methodes. Bent u al benaderd door dergelijke ronselaars, heeft u er ervaring mee, werd u
misleid?
UNIZO installeerde een meldpunt. Elke melding wordt onderzocht en de misbruiken worden in kaart gebracht. Indien
mogelijk worden misleidende praktijken doorgegeven aan de
bevoegde instanties.

SOCIAAL

HONDEN

Meer en meer stellen we vast dat honden, klein of groot, niet
steeds aan de leiband worden gehouden. Dit is ronduit gevaarlijk. Iedereen die zich op de openbare weg bevindt voetganger,
(brom)fietser of automobilist kan hierdoor gehinderd worden.
De baasjes van trouwe viervoeters worden hierbij opgeroepen
hun huisdier steeds aan de leiband te houden.

Je kan jouw klacht melden bij UNIZO, Spastraat 8 1000 Brussel,  02/238 05 11,  02/238.05.96,
mailto: unizo@kmonet.org of
surf naar www.unizo.be/meldpunt.
Geef in elk geval ook je klacht door aan de politiezone Kastze,
wijkwerking Kampenhout,  016/31 48 40.
Naar 2003 zijn er voorlopig geen projecten meer op til waarbij
er een samenwerkingsverband is met het gemeentebestuur.
Hoe dan ook, wij brengen de bevolking hiervan steeds op de
hoogte via de gemeenteberichten en de website. Als het om
een initiatief gaat dat de gemeente mee ondersteunt, moet diegene die de reclamewerving doet een origineel gehandtekende
brief namens het schepencollege kunnen voorleggen. Zo niet,
oppassen en verwittigen!

BUURTBUS

Als je op dinsdag “den toer” van Kampenhout wilt doen, geen
probleem! Sinds april 2002 is er immers gratis vervoer vanaf
14u30. De Kampenhoutse buurtbus vertrekt aan het centrale
punt aan de O.L.-Vrouwkerk en volgt drie verschillende routes:
• Via Berg-Nederokkerzeel
• Via Relst-Buken
• Via Heide-Bulsom
De laatste bus vertrekt om 20u05.
Een folder met het volledige traject en uurregeling is te verkrijgen in de openbare bibliotheek of op het gemeentehuis.
Laat de minder gunstige weersomstandigheden in de winter je
niet weerhouden om een “stapje in de wereld” te zetten. Maak
gebruik van de gratis buurtbus! Zo kom je in Kampenhout waar
je moet zijn en dit allemaal gratis voor niks!
Opgelet
Op dinsdag 24 en 31 december 2002 GEEN buurtbus!
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TECHNISCHE DIENST

REGULARISATIE VAN
ZONEVREEMDE WONINGEN
Om de ruimte te ordenen werden onder meer gewestplannen
opgemaakt. Hierop wordt aangegeven wat woon-, industrie-,
landbouwzone of recreatie- en groengebied is.
Een gebouw dat in een zone ligt waar het niet thuishoort wordt
“zonevreemd” genoemd, bvb. een woning in landbouwzone.
Meestal stonden die woningen er vóór het gewestplan werd
vastgesteld en kwamen zij volledig wettelijk tot stand.
Zonevreemde woningen zijn dus totaal iets anders als “illegale
woningen”, die werden gebouwd zonder bouwvergunning.
Aanpassing decreet Ruimtelijke Ordening
De decreetwijziging dd. 19 juli 2002 (BS 26 oktober 2002) houdt
een aantal belangrijke wijzigingen in voor gebouwen die zonevreemd zijn. Het gaat in het bijzonder om extra mogelijkheden
voor zonevreemde bedrijven via het planologisch attest, maar
ook voor de andere zonevreemde gebouwen.
Op www.ruimtelijkeordening.be vind je de integrale teksten.
Voor een beknopte toelichting surf je naar www.vvsg.be (knop
ruimtelijke ordening en dan achtergrondinfo).
31 januari 2003!
Uiterste datum voor het indienen van een
regularisatieaanvraag voor zonevreemde woningen

Regularisatiemogelijkheid
Ben je eigenaar van een zonevreemde woning? En werd die
zonder geldige vergunning verbouwd, herbouwd of uitgebreid?
Dan krijg je tot en met 31 januari 2003 de kans om een regularisatieaanvraag in te dienen. Dat geldt ook voor de onvergunde werken die vorige eigenaars uitvoerden of als er een gerechtelijke procedure loopt rond een bouwovertreding. De
procedure wordt dan wel niet opgeschort, maar als je een vergunning kan bemachtigen, zal de rechter geen herstelmaatregel
bevelen.

18

DOEN!!
Bliksemsnel, en uiterlijk voor 31 januari 2003 contact
opnemen met de Technische Dienst, Ruimtelijke ordening,
F. Wouterslaan 8 - 1910 Kampenhout -  016/65 99 02 of
mailto: stedenbouw@kampenhout.be, om bijkomende inlichtingen te bekomen en desgevallend een regularisatieaanvraag
in te dienen. Voor meer inlichtingen kan je je tevens richten tot
de Vlaamse Infolijn -  0800/3 02 01.

ECONET
De gemeente Kampenhout sloot aan bij het Provinciaal Project
“Intergemeentelijke Natuur- en Landschapsteams” dat zal worden gerealiseerd in samenwerking met Econet.
Personen die vanaf januari 2003 in de regio Halle voltijds aan de
slag willen als natuurarbeider kunnen NU hun kans wagen. Er
is nood aan onderhoudsarbeiders, polyvalente groenarbeiders,
gespecialiseerde groenarbeiders en hulpploegbazen. Na een
positieve evaluatie kan je overgaan naar een hoger niveau.
Aanwervingsvoorwaarden:
• min. één dag inactief en max. BUSO (buitengewoon secundair
onderwijs)/LSO of
• min. één jaar inactief en max. HSO of
• art. 60’er (leefloners, ex-gedetineerden, ...) of
• Gesco/Wep/MiNa.
Contract: onbep. duur, voltijds dagwerk, tewerkstelling in Halle.
Kandidatuur: na telefonische afspraak volgt intakegesprek.
Contactpersonen: Renate Peeters & Annelies De Greef  02/356 56 56 (elke werkdag van 8u tot 16u30).
Niet aarzelen, doen!

RUIMING WATERLOPEN
De waterlopen worden opgedeeld in 3 categorieën. Deze classificatie werd ondergebracht in de zogenaamde Atlas van de
Waterlopen. Afhankelijk van in welke categorie een waterloop
werd opgenomen is ofwel het gewest, de provincie of de
gemeente verantwoordelijk voor ruimingswerken en het onderhoud van de oevers. Waterlopen 1ste categorie vallen onder
bevoegdheid van het Gewest, 2de categorie provincie en 3de categorie eigen gemeente.
Waterlopen van tweede categorie
Jaarlijks moeten de nodige ruimings- en maaiingswerken worden uitgevoerd. Voor de waterlopen tweede categorie werd de
ruimingperiode 2002 - 2003 vastgesteld als volgt:
- oppervlakkige ruiming: 1 oktober 2002 tot 31 maart 2003
- maaiingswerken: 15 juni tot 15 juli 2003
15 september tot 15 november 2003.
Onder leiding van de provincie Vlaams-Brabant zal dan het
nodige worden gedaan.
Bijkomende informatie bekom je bij Jean Coeckelberghs
 016/26 75 71, verbonden aan de Provinciale Dienst Waterlopen-Dijlebekken, Diestsesteenweg 52 te 3010 Leuven.
Waterlopen van derde categorie
De Kampenhoutse waterlopen van 3de categorie zijn: Leibeek nr.
2.110, Reisembeek nr. 2.115; Leibeek (deelgemeente
Nederokkerzeel), Keibeek nr. 2.133, langs gracht Neerstraat, verbindingsgracht Langestraat - Weesbeek, Oud-Leibeek, verbindingsgracht Weisetterbeek - Leuvensesteenweg.
Het onderhoud ervan gebeurt door het eigen werkliedenpersoneel.

Vlaamse 65-plussers kunnen sinds 2000 gratis reizen met de
bussen en trams van De Lijn. Momenteel zijn er ca. 1,2 miljoen
65+ kaarten in omloop. De huidige 65+ kaart van De Lijn voor
senioren is geldig tot en met 31 december 2002.
Vanaf januari 2003 gelden nieuwe gratis netabonnementen die
gelanceerd worden onder de naam OMNIPAS 65+. De Omnipas
65+ is 5 jaar geldig met ingang van 1 januari 2003 tot 31
december 2007. Met de oude kaart kan je in 2003 niet meer
gratis reizen.
Als alles goed gaat, krijg je als 65-plusser automatisch in de
tweede helft van december de gloednieuwe OMNIPAS 65+ in je
brievenbus. Een aanvraag indienen is dus niet nodig. Diegenen
die na het afsluiten van het gegevensbestand, 65 kaarsjes
mogen uitblazen, krijgen sowieso in de maand die de 65ste verjaardag vooraf gaat de persoonlijke OMNIPAS 65+ toegestuurd,
samen met een folder met de nodige informatie en praktische
tips.
Indien je als 65-plusser de OMNIPAS 65+ niet automatisch zou
ontvangen, moet je dit zo snel mogelijk melden aan de dienst
abonnementen van De Lijn, te bereiken op de nummers
016/31 37 20 en 02/526 28 20. Als je rechthebbende bent,
komt dit nog wel in orde. Vóór 31 maart 2003 of binnen de drie
maanden na je 65ste verjaardag wordt de OMNIPAS 65+ gratis
aangemaakt. Voor elke melding nadien rekent De Lijn de kostprijs van een duplicaat aan.
Met de OMNIPAS 65+ van De Lijn kan de 65-plusser ook gratis
rijden met de bussen en trams van de TEC in Wallonië en de
bussen, trams en metro van de MIVB in Brussel. Bij de MIVB
mag dit enkel vanaf 9u op weekdagen en onbeperkt tijdens het
weekend en op feestdagen.
Info dienstregelingen 016/31 37 37
Alle informatie over de 65+kaart/Omnipas 65+ vind je
ook terug op www.delijn.be

BEPERKTE PARKEERTIJD
Vanaf 1 januari 2003 mogen chauffeurs hun auto nog maximaal twee uur parkeren in een blauwe zone. De nieuwe reglementering maakt geen uitzondering meer voor het onbegrensd
parkeren tijdens het weekend en feestdagen.
Met de huidige parkeerschijf mag tijdens de werkuren maximaal
anderhalf uur worden geparkeerd en is er een langere middagpauze voorzien.

GRATIS NETABONNEMENT
VAN DE LIJN
Vanaf 1 oktober 2002 krijgen personen die hun wagen uit het
verkeer halen drie jaar gratis een netabonnement van De Lijn.
Een wagen uit het verkeer halen, betekent in de praktijk de
nummerplaat binnenleveren bij de DIV (Dienst voor Inschrijving
van de Voertuigen). Het attest van schrapping dat in ruil hiervoor wordt afgeleverd, geldt als bewijs.
De gerechtigde krijgt 3 jaar lang een gratis netabonnement van
De Lijn, telkens geldig voor één jaar. Elk jaar worden controles
uitgevoerd op gezinsniveau. Het is immers de bedoeling om het
aantal wagens binnen een gezin met één te verminderen.
De persoon die zijn nummerplaat binnenlevert, ondertekent een
overeenkomst waarin alle modaliteiten opgesomd staan en
waarin hij of zij zich ertoe verbindt om gedurende de 3 jaar
waarin de overeenkomst loopt geen nieuwe nummerplaat aan
te vragen of een wagen te leasen, ...
Als de enige wagen binnen het gezin van de hand wordt
gedaan, krijgt ieder gezinslid drie jaar lang een gratis Buzzy
Pass of Omnipas.

INVESTERINGEN
VERKEER

65+ KAART VAN DE LIJN.

Voor meer inlichtingen kan je terecht bij De Lijn directie marketing & strategie, Hendrik Consciencestraat 1 te 2800 Mechelen
of contacteer
- Sandra Vandormael  015/44 09 12
- Luc Van Put  015/44 09 18.

NIEUWE PARKEERSCHIJF
Na de Europese reflecterende nummerplaat komt er nu ook een
nieuwe Europese parkeerschijf. De parkeerschijf zal € 1,00 tot
€ 1,50 kosten en ligt vanaf januari 2003 in de handel.
Op de plaatsen waar het gebruik van een parkeerschijf verplicht
is, kan mits een aangepaste signalisatie in duur beperkt of verlengd worden. In principe geldt een maximum duur van twee
uur tussen 9u en 18u op werkdagen.
Meer info betreffende het Belgische verkeersreglement kan je
vinden op www.wegcode.be.
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WEETJES

NUMMERPLAAT
AANVRAGEN VIA INTERNET

Vanaf 1 januari 2003 kunnen via het internet wagens worden
ingeschreven en nummerplaten worden aangevraagd.
De aanvrager moet zijn rijksregisternummer, het chassisnummer van de wagen en het nummer van de verzekeringspolis
invullen. De nummerplaat wordt de volgende dag gepost, zonder bijkomende kosten.

8
9
3
G
EK

De overheid hoopt zo de administratieve rompslomp en de
soms lange wachttijden bij de Dienst Inschrijvingen van
Voertuigen (DIV) te verminderen. Men hoopt in 2003 al 10%
van de aanvragen via het internet te kunnen verwerken.
Meer inlichtingen bekom je bij de DIV - : 02/287 30 56,
: 02/287 30 90, mailto: vragen@vici.fgov.be of surf naar
http://vici.fgov.be/divnl/.

DE DODEHOEKSPIEGEL

De anti-dodehoekspiegel is vanaf 1 januari 2003 verplicht voor
alle vrachtwagens van meer dan 3,5 ton (categorieën N2 en N3)
en geldt dus niet alleen voor de nieuwe voertuigen die in
gebruik worden genomen.
Door het invoeren van deze maatregel wil de overheid het aantal zware en dodelijke ongevallen veroorzaakt door de dode
hoek drastisch verlagen en aldus een grotere bijdrage leveren
tot de verkeersveiligheid.

ZONE 30

Na goedkeuring door de hogere overheden wordt in de centra
zone 30 ingevoerd (sommige zijn reeds van kracht).
Mogen wij u vragen om u aan deze snelheid te houden?
De politie waakt en zal niet nalaten om te verbaliseren.

GOED ZEDELIJK GEDRAG

De procedure inzake het afleveren van attesten van goed
gedrag en zeden is gewijzigd. Er wordt nu geen onderscheid
meer gemaakt waarvoor het moet dienen (particuliere instelling
of openbaar bestuur). De soort activiteit waarvoor je het nodig
hebt, is wel van belang.
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Heb je een getuigschrift van goed zedelijk gedrag nodig voor de
uitoefening van een activiteit die valt onder de noemer opvoeding, psycho-medische-sociale begeleiding, hulpverlening aan
de jeugd, kinderbescherming, animatie of begeleiding van minderjarigen, dan moet er steeds een gemotiveerd advies worden
gevraagd aan de zonechef van de lokale politie.

PBE ORGANISEERT
BOUWTEAMS

De
intercommunale
PBE
(Provinciale
Brabantse
Energiemaatschappij) staat sedert 1 januari 2002 in voor de
elektriciteitsvoorziening in Kampenhout.
Naar kandidaat bouwers/verbouwers toe organiseren zij
BouwTeams, waarbij je op twee zaterdagen uitgebreid kennis
kan maken met de theorie en de praktijk van duurzaam bouwen.
Elk BouwTeam wordt begeleid door een bouwdeskundige. Hij
wijst je de weg door de onoverzichtelijke jungle van producten
en diensten. Na afloop ben je perfect gewapend om met kennis van zaken te onderhandelen met architecten, aannemers en
verkopers.
De BouwTeams vinden plaats bij PBE, Diestsesteenweg 126 3210 Lubbeek van 9u tot 16u en dit op volgende data:
- BouwTeam 1 op 18 en 25 januari 2003
- BouwTeam 2 op 15 en 22 februari 2003
Je zitje kan je alvast reserveren op het nr. 016/62 99 13.
Deelnemen kost € 23, vooraf te betalen op rekening nr. 0011779205-10 met vermelding van het nr. 48991300.
Bijkomende inlichtingen bekom je rechtstreeks bij PBE : 016/629 913

SNEEUWRUIMEN

Met de winter voor de deur is het wellicht nuttig om weten wat
te doen bij sneeuwval, buiten sneeuwballen gooien natuurlijk!!
Het gemeentebestuur staat in voor de sneeuw- en ijzelbestrijding op de openbare wegen. De inwoners moeten ook hun
verantwoordelijkheid dragen en zijn verplicht het fiets- en/of
voetpad voor de eigen woning sneeuw- en ijzelvrij te houden.
Draag ook steeds aangepast schoeisel bij gure weersomstandigheden.
In het Kampenhoutse politiereglement werd het volgende
opgenomen:
• Deel 1, afdeling 3, art. 25:
Het is verboden bij vorst water op het openbaar domein te
gieten of te laten lopen. Het is eveneens verboden op het
openbaar domein ijsbanen te maken.
• Deel 1, afdeling 3, art. 26:
Bij sneeuwval of ijzelvorming moeten de bewoners van de
bebouwde eigendommen langs het openbaar domein zorgen
dat de voetpaden voor het eigendom begaanbaar gehouden
worden, de brandkranen zichtbaar blijven en dat de afwatering van de rijbaan behouden blijft. De sneeuw mag niet op
de rijweg geworpen worden.
Sneeuwpret is fijn, maar veiligheid boven alles!
Denk er even aan.

Hoe wordt navelstrengbloed afgenomen?
Het afnemen van navelstrengbloed
heeft geen enkele invloed op de bevalling en houdt geen nadeel in, noch
voor de moeder, noch voor de baby. Het
navelstrengbloed wordt in de verloskamer afgenomen na de geboorte van de
baby. Dit gebeurt nadat de navelstreng
is doorgeknipt, maar voor de moederkoek is geboren. Het bloed uit de navelstreng loopt vrij af via een naald in een
zakje.

Wat is navelstrengbloed?
Navelstrengbloed is het bloed dat na de
geboorte van de baby en nadat de
navelstreng is doorgeknipt, achterblijft
in de navelstreng en de moederkoek. Dit
bloed heeft geen functie meer voor
moeder of kind en wordt met de moederkoek gewoon verwijderd en weggegooid.
Waarvoor wordt navelstrengbloed
gebruikt?
Patiënten met een ziek beenmerg, door
bijvoorbeeld leukemie of een andere
bloedziekte, kunnen genezen door een
transplantatie met beenmerg van een
gezonde persoon. Patiënten met een
ziek beenmerg kunnen ook genezen
door een transplantatie met navelstrengbloed. De laatste jaren is gebleken
dat in navelstrengbloed cellen aanwezig
zijn met dezelfde eigenschappen als
beenmergcellen. Deze cellen worden
stamcellen genoemd. Het bloed opvangen uit één navelstreng is voldoende voor zulk een transplantatie. En kan dus al een leven redden!
Navelstrengbloedbank
Wereldwijd worden momenteel navelstrengbloedbanken opgericht. In 1997
startte UZ Gasthuisberg ook met een
navelstrengbloedbank. Het navelstrengbloed wordt verzameld en bewaard op
-196°C, zodat het beschikbaar is voor
mensen met beenmergziekten over de
hele wereld. Net als bij beenmergdonaties, kan navelstrengbloed alleen worden gebruikt voor patiënten van wie de
weefseltypering zo goed mogelijk overeenkomt met die van de donor van het
navelstrengbloed. Omdat er zeer veel
verschillende weefseltyperingen voorkomen, zijn er zeer veel navelstrengbloeddonaties noodzakelijk.

WELZIJN

DE NAVELSTRENGBLOEDBANK ... NIEUW LEVEN
GEEFT LEVEN

Wat gebeurt er met het bloed?
Het zakje wordt naar een laboratorium
gebracht waar de weefseltypering
gebeurt. Het wordt bewerkt en vervolgens in vloeibare stikstof bewaard. Op
het moment dat er een patiënt geholpen kan worden met een stamceltransplantatie, wordt in de navelstrengbloedbank gezocht naar een
passende navelstrengbloeddonatie.
Alle navelstrengbloedbanken werken
internationaal samen om het kostbare navelstrengbloed optimaal te benutten. De gegevens worden anoniem bewaard.

Kampenhout en de navelstrengbloedbank
Kostprijs
De optimale grootte van de Leuvense navelstrengbloedbank
wordt geraamd op 5.000 stalen. De totale kost om één navelstrengbloedje gedurende 10 jaar veilig en met kwaliteitsgarantie op te slaan kost ca.1.000$ (€1.066). Een aardig bedrag, te
meer omdat er geen enkele financiële steun is van overheidswege of waar dan ook. Alles wordt bekostigd met giften, liefdadigheidsacties en ... sedert 1997 doet ook het gemeentebestuur zijn duit in het zakje!
Gemeentelijke financiële tegemoetkoming
Als eerste Vlaamse gemeente nam Kampenhout in 1997 het initiatief om een geldelijke bijdrage te leveren per afgestaan
navelstrengbloedje door een Kampenhoutse moeder. Het
bedrag werd vastgesteld op € 125/navelstrengbloedje met een
grensbedrag van € 6.200/jaarbasis. Een diepgaande sensibiliseringscampagne leidde er toe dat verschillende andere
gemeentebesturen ook een gelijkaardig initiatief namen. Vele
kleintjes maken één groot!
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WELZIJN

En u ....

VOEDSELALLERGIE

Wij doen hierbij een warme oproep naar alle zwangere
Kampenhoutse vrouwen om bij de bevalling het navelstrengbloedje af te staan. Zonder jouw inbreng staan we nergens!
Als je het navelstrengbloed bij de geboorte wenst af te staan:
- Moet je hiervoor vooraf een schriftelijke toestemming geven. Je gynaecoloog, de verpleegkundige op de raadpleging
en de gemeentelijke welzijnsdienst hebben die formulieren.
- Je krijgt ook een formulier met onder andere vragen naar
het voorkomen van erfelijke aandoeningen en ziekten bij
jezelf en in je familie. Bovendien worden vragen gesteld om
te kunnen beoordelen of je tot een groep personen behoort
die een verhoogd risico heeft op ziekten zoals aids.
- Op het moment van de bevalling gebeurt er bij de moeder
een bloedafname. Dit bloed wordt onderzocht op een aantal
bloedoverdraagbare ziekten.
- Vier maanden later word je schriftelijk uitgenodigd voor een
controleonderzoek. Bij de moeder gebeurt een nieuwe
bloedafname om dezelfde testen te herhalen. De baby zal
dan algemeen worden onderzocht om bepaalde erfelijke
aandoeningen uit te sluiten. Nooit wordt er bloed bij de
baby afgenomen. Alle gegevens vallen onder het medisch
geheim en worden vertrouwelijk opgeslagen. Als gemeentelijke administratie staan wij hier volledig buiten!!
- De procedure is kosteloos voor wie navelstrengbloed afstaat.
Er is een samenwerkingsverband met de materniteiten van alle
ziekenhuizen. Eens het zover is komt een vrijwilliger jouw
navelstrengbloedje ophalen om het over te brengen naar de
navelstrengbloedbank. Neem in voorkomend geval wel op
voorhand tijdig contact op met het secretariaat van de navelstrengbloedbank  016/34 68 82 om dit alles te regelen.

De overgevoeligheid voor bepaalde voedingsmiddelen is een
kwaal die steeds meer voorkomt. Daarom heeft de Federale
Overheidsdienst, Volksgezondheid een gids gepubliceerd voor
mensen die kampen met één of andere voedselallergie.

Waarop nog wachten???
Als het afstaan van navelstrengbloed jou aanspreekt en je wilt
er meer over weten, vraag dan bijkomende informatie aan:
• je huisarts of gynaecoloog
• de verpleegkundige van de raadpleging verloskunde
• Huguette Kemps, diensthoofd gemeentelijke welzijnsdienst
(burelen: eerste verdieping gemeentehuis)  016/65 99 31
of mailto: huguette.kemps@kampenhout.vera.be . Je krijgt
er alvast een vrij uitgebreide informatiebrochure.
Je kan je ook wenden tot het secretariaat van de navelstrenbloedbank zelf.
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Leuvense navelstrengbloedbank
- UZ Gasthuisberg, Herestraat 49 - 3000 Leuven
-  016/34 68 82 -  016/34 68 83
- e-mail: leuvencord@uzleuven.be of
Marc.Boogaerts@uzleuven.be of Greet.Bries@uzleuven.be
- Surf naar
www.uzleuven.be/diensten/hematologie/navelstrengbloedbank

Indien je geïnteresseerd bent, kan je de gratis gids bestellen op
het nummer 02/210.48.43.
De voedselallergiewegwijzer informeert over potentiële risico’s
van sommige ingrediënten. Vaak laten mensen zich immers
toch misleiden door onvolledige vermeldingen en het gebruik
van termen die bij het grote publiek niet bekend zijn. Vooral
voorverpakte en bereide voedingswaren stellen op dat vlak
nogal wat problemen.

KOFFIECAMPAGNE
OXFAM-WERELDWINKELS
De historisch lage koffieprijzen zorgen reeds geruime tijd voor
problemen. Niet minder dan 25 miljoen koffieboeren in 45 landen gaan failliet en lijden honger. De wereldwijde campagne
van Oxfam doet voorstellen om de koffiecrisis aan te pakken.
Het Koffierapport van Oxfam pleit in hoofdzaak voor een structurele oplossing: een mechanisme dat productie en consumptie van koffie in balans brengt en alzo de koffieprijs stabiliseert.
Oxfam-Wereldwinkels heeft vijf eisen voor de industrie:
- Betaal een leefbaar loon aan alle koffieboeren en plantagearbeiders.
- Koop méér koffie rechtstreeks bij de koffieboeren.
- Koop koffie aan eerlijke handelsvoorwaarden. Koffie van
eerlijke handel garandeert de producent de beste arbeidsomstandigheden en de hoogste prijs: minstens 1,26 $ per
pond (vijfmaal meer dan de gewone handel).
- Doe mee aan een koffiefonds. Het fonds dient om de kwaliteit van de koffie te verbeteren en boeren te helpen die
willen overstappen naar biologische koffieteelt of andere
teelten.
- Toon aan dat koffieplantages de arbeidsrechten respecteren.
Als je hiermee akkoord bent en je wil daadwerkelijk iets doen,
steun dan de eisen van de Oxfam-Wereldwinkels en teken de
petitie op http://www.oww.be/koffiecampagne
Meer informatie vind je in je plaatselijke wereldwinkel,
Stationstraat 8 te 3150 Haacht.

DE ZORGVERZEKERING

Damiaanactie vzw vecht reeds jaren in 3de wereldlanden tegen
lepra en tuberculose.

Wie veel zorg nodig heeft, kan een beroep doen op de Vlaamse
zorgverzekering. Kosten die niet door de ziekteverzekering
(RIZIV) terugbetaald worden, worden vergoed. Op die manier
wordt de levenskwaliteit verhoogd. Het solidair systeem wordt
gedragen door een combinatie van individuele bijdragen van
burgers en bijdragen van de Vlaamse overheid.

Vrijwilligers gaan van 24 tot en met 26 januari 2003 op pad om
een collecte te houden op de openbare weg. Geef ze uw milde
steun!

De Vlaamse Zorgverzekering werd effectief opgestart op 1 oktober 2001 en is sindsdien een groot succes. Er zijn meer aansluitingen dan verwacht, maar ook het aantal aangevraagde
premies viel hoger uit dan was berekend.
Verdere info vind je bij:
Damiaanactie vzw
Leopold II laan 263
1081 Brussel
 02/422 59 11

WOONADVIES
De provincie Vlaams-Brabant organiseert gratis woonadvies
voor ouderen en personen met een handicap. Het gratis woonadvies kadert in het provinciaal huisvestingsbeleid dat aandacht
heeft voor het zelfstandig wonen van ouderen en personen met
een handicap.
Als oudere of persoon met een handicap wil je zo lang mogelijk
in uw eigen huis blijven wonen. Maar soms is je woning of
appartement hiervoor niet geschikt en zijn enkele aanpassingen
nodig. Dat hoeven meestal geen grote verbouwingen te zijn,
een kleine verandering of het gebruik van een klein hulpmiddel
is vaak al voldoende.
De provincie i.s.m. de vzw Toegankelijkheidsbureau helpt je met
je zoektocht naar woonaanpassingen. Je kan er steeds terecht
voor individueel technisch en financieel advies bij een ingrijpende verbouwing.
Bovendien geeft de provincie, onder
bepaalde voorwaarden, een financiële tegemoetkoming voor de
aanpassing van je woning.
Meer info bekom je bij:
Provincie Vlaams-Brabant, dienst huisvesting  016/26 73 11
(aanvraagformulier voor de aanpassingspremies)
Toegankelijkheidsbureau vzw -  011/87 41 38
(advies over woningaanpassingen)
Aanpassingspremies van het Vlaams Gewest  016/24 97 77

WELZIJN

DAMIAANACTIE

Nu sparen voor later is nodig. Want tegen 2010 bereikt de vergrijzing haar hoogtepunt en zullen er veel Vlamingen zorgbehoevend zijn en dus recht hebben op de zorgverzekering.
Om de Vlaamse Zorgverzekering op termijn alle levenskansen te
geven is een bijsturing nodig zowel inhoudelijk als financieel.
De Vlaamse Regering nam in dit verband volgende beslissingen:
- Er komt meer geld van de overheid.
- De jaarlijkse individuele bijdrage van de burger wordt vanaf
1 januari 2003 verhoogd van € 10 naar € 25. Voor leefloners en WIGW’s verandert de bijdrage niet.
- Het premiestelsel wordt vanaf 1 januari 2003, ook op administratief vlak, vereenvoudigd. De drie bestaande systemen
in de thuiszorg waaruit men een keuze moest maken (professionele thuiszorg, mantelzorg en cumul van beide) worden vervangen door één forfaitair bedrag van € 90/ maand
of € 1080/jaar dat vrij kan worden besteed aan mantelzorg
en/of professionele zorg.
- De Zorgverzekering wordt gradueel uitgebreid naar alle
bewoners van een residentiële voorziening (rusthuis/psychiatrische
instelling).
- De discriminatie tussen de verschillende
soorten ‘bedden’ wordt
opgeheven.
Vanaf 1
oktober 2002 wordt voor
alle bewoners van een
residentiële voorziening
de premie vastgelegd op
€125/maand of €1500/jaar.
Meer info bekom je bij de Vlaamse
Infolijn  0800/302 01 of surf naar
www.vlaamsezorgverzekering.be.
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ACTIVITEITENKALENDER
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Januari 2003
Zaterdag 4.01.03
• Vakantiegenoegens: Fakkeltocht
Maandag 6.01.03
• KVLV Nederokkerzeel: Werelddans, Parochiezaal
Donderdag 9.01.03
• KVLV Nederokkerzeel: Zwartborduren, Parochiezaal
• Bridge: 20u Chalet Lillebroeck
Zaterdag 11.01.03
• Burgemeestersbal met orkest The Dennis Sweet Band
• Gemeenteschool Nederokkerzeel: schoolfeest
Maandag 13.01.03
• Landelijke Gilde Relst: Private afvalwaterzuivering - Park van
Relst
• KVLV Nederokkerzeel: Werelddans, Parochiezaal
Dinsdag 14.01.03
• Davidsfonds Gespreksavond: Armoede in Kampenhout
OCMW Voorzitter D. Vanderbeken / ‘t Sleutelke
Donderdag 16.01.03
• KVLV Kampenhout: Bloemschikken
• KVLV Relst: 50+ bakles
• KVLV Nederokkerzeel: Zwartborduren - Parochiezaal
• Ziekenzorg O.L.V. Kampenhout: ontmoetingsdag in zaal Pax
• Bridge: 20u Chalet Lillebroeck
Zondag 19.01.03
• K.F. De Toonkunst: Mosselfeest
Maandag 20.01.03
• KVLV Nederokkerzeel: Werelddans
Woensdag 22.01.03
• KVLV Relst: Handwerk “Vilten kant en klare technieken”
Donderdag 23.01.03
• KVLV Nederokkerzeel: Tafelversiering met houders/theelichtjes
- Parochiezaal
• Bridge: 20u Chalet Lillebroeck
Zondag 26.01.03
• vzw Het Project: Aperitiefconcert klarinetkwartet “Clarisso”,
Den Ast 11u
Maandag 27.01.03
• KVLV Nederokkerzeel: Werelddans - Parochiezaal 19u30
Woensdag 29.01.03
• KVLV Relst: Bloemschikken
Donderdag 30.01.03
• KVLV Nederokkerzeel: Bloemschikken - Parochiezaal 19u30
• Brigde: 20u Chalet Lillebroeck
Februari 2003
Zaterdag 1.02.03
• VGSK Kampenhout: Eetdagen
• Agalev Kampenhout: Spaghettiavond vanaf 18u Park van
Relst
Zondag 2.02.03
• VGSK Kampenhout: Eetdagen
• KVLV Nederokkerzeel - Ledenvergadering: “Rug- en nekklachten, doe er wat aan!” - Parochiezaal
Maandag 3.02.03
• KVLV Relst: Handwerk “Vilten”
• KVLV Nederokkerzeel: Werelddans - Parochiezaal
Woensdag 5.02.03
• KVLV Relst: Gewestvergadering
Donderdag 6.02.03
• KVLV Nederokkerzeel: Zwartborduren - Parochiezaal
Zaterdag 8.02.03
• K.F. De Eendracht - Februariconcert - Zaal Pax - 20u
• Ter Bronnen: restaurantdagen
• Park van Relst: Parkrestaurant van 18u tot 21u
Zondag 9.02.03
• Ter Bronnen: restaurantdagen
• Park van Relst: Parkrestaurant van 11u30 tot 14u
• Vakantiegenoegens: operette “De Vogelhandelaar”
Maandag 10.02.03
• Landelijke Gilde Relst: De nieuwe politie in Kampenhout Park van Relst
• KVLV Nederokkerzeel: Werelddans - Parochiezaal
Donderdag 13.02.03
• KVLV Nederokkerzeel: Allerhande broodsoorten - Parochiezaal
Zondag16.02.03
• Jong Cantabilé: Optreden met Big band Kunsthumaniora
Brussel

Maandag 17.02.03
• KVLV Relst: Handwerk “Vilten”
• KVLV Nederokkerzeel: Werelddans - Parochiezaal
Donderdag 20.02.03
• KVLV Kampenhout: Bloemschikken
• KVLV Relst: 50+ “Rug- en nekklachten”
• KVLV Nederokkerzeel: Tafelversiering met houders/theelichtjes
- Parochiezaal
Vrijdag 21.02.03
• KVLV Relst: Bowling
Zaterdag 22.02.03
• Bukadie & Ter Bronnen: Kindercarnaval
• Balletschool Attitude: optreden sporthal Kampenhout 19u
Zondag 23.02.03
• KVLV Kampenhout: Lentefeest
• Balletschool Attitude: optreden sporthal Kampenhout 15u
Maandag 24.02.03
• KVLV Nederokkerzeel: Werelddans - Parochiezaal
Woensdag 26.02.03
• KVLV Relst: Bloemschikken
Donderdag 27.02.03
• Davidsfonds: Vlaanderen Vandaag - kauserie door prof.
Eugeen Roosens
• KVLV Nederokkerzeel: Bloemschikken - Parochiezaal
Maart 2003
Zondag 2.03.03
• KVLV Kampenhout: Eetdag Pax van 11u30 tot 15u
Maandag 3.03.03
• KVLV Nederokkerzeel: Werelddans - Parochiezaal
Zondag 9.03.03
• KVLV Relst: Teerfeest
Maandag 10.03.03
• KVLV Kampenhout: vilt bewerken
Dinsdag 11.03.03
• Landelijke Gilde Relst: Gemeentelijke adviesraden en stand
van zaken ivm zonevreemde woningen - Park van Relst 20u
Donderdag 13.03.03
• KVLV Nederokkerzeel: Koken: Visvriendelijk - Parochiezaal
Vrijdag 14.03.03
• Vrije Kleuterschool Nederokkerzeel: Kaas- en wijnavond vanaf
18u30 parochiezaal Nederokkerzeel
Zaterdag 15.03.03
• Vrije Kleuterschool Nederokkerzeel: Kaas- en wijnavond vanaf
18u parochiezaal Nederokkerzeel
• K.F. De Eendracht Jeugd - Spaghettifestijn - Zaal Pax
• Gemeenteschool Berg: boekenbeurs
Zondag 16.03.03
• Landelijke Gilde Relst: Snoeiles - Park van Relst
• Gemeenteschool Berg: boekenbeurs
Maandag 17.03.03
• KVLV Relst: Handwerk “Vilten”
• KVLV Nederokkerzeel: Werelddans - Parochiezaal
Woensdag 19.03.03
• KVLV Relst: Kookles “Een boon voor koffie”
Donderdag 20.03.03
• KVLV Kampenhout: Bloemschikken
• KVLV Nederokkerzeel: Tafelversiering met houders/theelichtjes
- Parochiezaal
• KVLV Relst: 50+ “Tijd hebben, gunst en kunst”
Vrijdag 21.03.03
• Vriendenkring Muziekschool: concert 20u raadzaal gemeentehuis
Zaterdag 22.03.03
• Muziekschool: audities instrumentenklassen, raadzaal
gemeentehuis van 10u tot 17u
• Vriendenkring Muziekschool: concert 20u raadzaal gemeentehuis
Zondag 23.03.03
• Muziekschool: openbare examens instrument, raadzaal
gemeentehuis
Maandag 24.03.03
• KVLV Kampenhout: Vilt bewerken
Dinsdag 25.03.03
• Davidsfonds: Vastenbezinning met Iny Driessen
Woensdag 26.03.03
• KVLV Relst: Bloemschikken
Donderdag 27.03.03

• KVLV Nederokkerzeel: Bloemschikken - Parochiezaal
Zaterdag 29.03.03
• Vakantiegenoegens: bezoek aan brandweer Zaventem
Zondag 30.03.03
• vzw Het Project: Aperitiefconcert
Maandag 31.03.03
• KVLV Kampenhout: demonstratie bloemschikken
April 2003
Donderdag 3.04.03
• KVLV Kampenhout: Vilt bewerken
• KVLV Nederokkerzeel: Zwartborduren - Parochiezaal
Zaterdag 5.04.03
• Ter Bronnen: Paasontbijt
Zondag 6.04.03
• Bukadie: Paasontbijt
• KVLV Nederokkerzeel: “Weduwen en alleenstaanden” Parochiezaal
Woensdag 9.04.03
• KVLV Relst: Paasfeest voor kinderen
Zaterdag 12.04.03
• Davidsfonds: Ikonen in Antwerpen - geleid bezoek
Donderdag 17.04.03
• KVLV Kampenhout: Bloemschikken
Zondag 20.04.03
• Landelijke Gilde Relst: Paaseieren rapen in het Park van Relst
Donderdag 24.04.03
• KVLV Kampenhout: Vilt bewerken
• KVLV Nederokkerzeel: Bloemschikken - Parochiezaal
• KVLV Relst: 50+
• vzw Het Project: 20ste eeuwse muziek in Kampenhout, Den
Ast 20u
Zaterdag 26.04.03
• Landelijke Gilde & Onderlinge Bedrijfshulp Relst: eetdagen
• Jong Cantabilé: musical “Non-stop paradise”, zaal Pax
Zondag 27.04.03
• Landelijke Gilde & Onderlinge Bedrijfshulp Relst: eetdagen
• Jong Cantabilé: musical “Non-stop paradise”, zaal Pax
• KVLV Nederokkerzeel: Feestvergadering
Maandag 28.04.03
• KVLV Kampenhout: Reis
Woensdag 30.04.03
• KVLV Relst: Bloemschikken
Mei 2003
Zondag 4.05.03
• KVLV Kampenhout: Open deur dag
Donderdag 8.05.03
• KVLV Nederokkerzeel: Koken: de kleurrijke wereld van slaatjes
en koude sausjes - Parochiezaal
Zaterdag 10.05.03
• Jiu Jitsuclub Samoerai: Spaghettiavond vanaf 18u Park van
Relst
Zondag 11.05.03
• VGSK Kampenhout: fietsenverkoop
Donderdag 15.05.03
• KVLV Kampenhout: Bloemschikken
• KVLV Relst: 50+ “Ik, mijn fiets en het verkeer”
Vrijdag 16.05.03
• KVLV Nederokkerzeel: Jaarlijkse uitstap
Zaterdag 17.05.03
• Gemeentelijke kleuterschool Berg:
opendeurdag met
spaghettifestijn
Woensdag 21.05.03
• KVLV Relst:
Bloemschikken
Donderdag 22.05.03
• KVLV Nederokkerzeel:
Bloemschikken Parochiezaal

