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Wij zijn allen 2009 ingetreden met de hoop dat de toekomst
voor ons veel goeds in petto zal hebben. Het gemeentebestuur van Kampenhout wenst ieder van u een jaar dat welzijn in vervulling brengt. Ondanks alle mooie wensen leven
we in een wereld in crisis. Toch is doemdenken niet het
juiste spoor. Dat beluisterden we in de toespraak van Barak Obama op 20 januari jl. Zijn boodschap voor Amerika en
voor de wereld is opgebouwd rond het kernwoord “gemeenschap“. Hij spoorde ons aan om gemeenschappelijk te werken aan een betere wereld. Die opbouwende kracht voelen
we in Kampenhout duidelijk aan. Doorblader maar de
eerste editie van de Gemeentelijke Berichten van 2009.
Alle mogelijke facetten van “goed en menswaardig“
leven worden in Kampenhout met zorg uitgebouwd
of in de startblokken gezet.
Veiligheid is niet alleen een opdracht van onze politiediensten; de gemeente doet ook een beroep op
ieder van u. Lees daarom de aanbevelingen waardoor ook u ongevallen kunt voorkomen. Solidariteit
is het stevigste cement om in een gemeenschap verbondenheid te brengen. Is de oproep van de navelstrengbloedbank en van ’t Sleutelke dan niets voor u ?
Kampenhout blijft ook verschillende initiatieven die
het milieu verbeteren of in stand houden uitwerken.
Onze culturele verenigingen brengen inwoners samen
en ze geven een uitstraling aan de gemeente. Onze senioren zullen zich buigen over verschillende werkpunten. Ook
zij ontwikkelen de dynamiek om actief aanwezig te blijven.
U leest het, beste inwoner van Kampenhout: samen met
uw gemeentebestuur kunt u in 2009 aan de slag om er voor
Kampenhout een beloftevol 2009 van te maken.
Namens het college van Burgemeester en Schepenen
Greet Willems
Schepen van informatie

GEMEENTE

- Iedere werkdag van 8u45 tot 11u45
- Dinsdagavond van 17u tot 20u

Dienst Communicatie & Welzijn
Jessica Ruiz
@: welzijn@kampenhout.be
☎ 016/65.99.34

Gemeentehuis
Gemeentehuisstraat 16
1910 Kampenhout
algemeen
☎ 016/65.99.11
algemeen
 016/65.69.58

GEMEENTERAAD

Technische dienst
Frederik Wouterslaan 8
1910 Kampenhout

NIEUWE PERSONEELSLEDEN
Graag stellen wij u enkele nieuwe personeelsleden voor:
Wij danken Jean Vannoppen voor zijn dienstjaren, die
nu van een welverdiend pensioen mag genieten.
Zijn plaatsvervanger Jan Blockmans zal
vanaf nu diensthoofd zijn van de technische dienst.
@: Technischedienst@kampenhout.be
☎ 016/65.99.01
De milieudienst heeft versterking
gekregen van Sophie Poidevin, duurzaamheidsambtenaar,
milieudienst@kampenhout.be
☎ 016/65.99.08
Ook volgende diensten kregen versterking:
Informaticadienst
Michel Hendrick
@: Informatica@kampenhout.be
☎ 016/65.99.25

Gemeenteraadszitting dd. 08/01/2009

COMPOSTBAK OF COMPOSTVAT
In uitvoering van het afvalstoffenbeleid ondersteunt het
gemeentebestuur de actie rond het thuiscomposteren
van keukenafval en klein tuinafval door het verlenen
van een toelage bij aankoop van een compostbak of een
compostvat. De toelage bedraagt 5 euro bij aankoop
van een compostvat met een minimale inhoud van 200
liter of bij aankoop van een compostbak.

ONTLENEN AED-TOESTEL
De gemeenteraad keurt de aanpassing van het uitleenreglement gemeentelijk materiaal goed. Het uitlenen
van het AED-toestel wordt mee opgenomen in het
reglement. Het reglement laat toe dat verenigingen het
AED – toestel kunnen ontlenen, mits een korte AED –
opleiding door het Rode – Kruis.

BESLISSING STRAATNAAMGEVING
De gemeenteraad geeft zijn definitief akkoord om de
nieuwe verkaveling, gelegen tussen de Kerkwegel en
Fazantendal, de straatnaam “DORPSVELD te geven.

Gemeenteraadszitting dd. 18/12/2008

PREMIE VOOR ENERGIEBESPARENDE MAATREGELEN.
Personeelsdienst, interne zaken:
Chantale Van Wichelen
@: chantale.vanwichelen@kampenhout.
vera.be
☎ 016/65.99.32

De gemeenteraad van Kampenhout besliste om vanaf
2009 energiebesparende maatregelen te subsidiëren
voor particuliere woningen.
Verdere uitleg staat beschreven in dit boekje bij milieu.

GEMEENTE

OPENINGSUREN ADMINISTRATIEVE
DIENSTEN:
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BIBLIOTHEEK

Bevraging bevolking
Dit werkjaar zal het dienstreglement van de bibliotheek
worden aangepast.
Tot eind februari kan u nog uw voorkeuren kenbaar maken aan de hand van het antwoordformulier (in te leveren of in te vullen in de bib).
‘Dat heeft geen zin,’ zei Alice. ‘Onmogelijke dingen kun
je nou eenmaal niet geloven.’
‘Ik denk dat je gewoon nog niet zo veel ervaring hebt,’
zei de Koningin. ‘Toen ik zo oud was als jij oefende ik
elke dag een halfuur. Er waren dagen waarop ik voor het
ontbijt al zes onmogelijke dingen had geloofd.’

BIBLIOTHEEK

Alice in Spiegelland
Lewis Carroll

Jeugdboekenweek 2009
15-29 maart

Op zoek naar een bepaald werk ?
Raadpleeg de webcatalogus op :
www.kampenhout.be/cultuur/bibliotheek
of rechtstreeks op :
www.bidoc.be/kampenhout
en reserveer het werk online.
Het gezochte niet gevonden ? De bib maakt deel uit
van een netwerk, raadpleeg de integrale catalogus op :
www.bidoc.be/vlaams-brabant
of de Vlaamse centrale catalogus :
http://zoeken.bibliotheek.be
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en met een mailtje naar kampenhout@bibliotheek.be
kan u het gewenste werk uit een andere bibliotheek laten
overkomen via het Interbibliothecair Leen-verkeer (IBL

Openingstijden :

In maart bruist het in de bibliotheek : kinderen ontdekken spelenderwijs de bib van a tot z en worden besmet
door een passie voor het leven: het boek in al zijn vormen.

Maandag

16u00 – 20u00

Dinsdag

16u00 – 20u00

Woensdag

14u00 – 18u00

Donderdag

16u00 – 19u00

Vrijdag

17u00 – 19u00

Zaterdag

10u00 – 13u00

Tritsstraat 5, 1910 Kampenhout
☎ 016 / 65 99 79
@p : kampenhout@bibliotheek.be

MILIEU

Op 18 april 2009, tussen 9u30 en 16u00, organiseert het
College van Burgemeester en Schepenen haar vierde
openluchtbeurs rond het thema ‘Bloemen en Planten’.
Ook dit jaar wordt er getracht om nieuwe producten
aan de bezoekers te brengen zoals kruiden, vergeten
groenten, streek- en bio-producten.
Deze beurs heeft als doel de inwoners van Kampenhout,
en alle geïnteresseerden, de gelegenheid te geven om
deze producten te ontdekken, bezichtigen en eventueel
aan te kopen.
Iedereen is welkom op het gemeenteplein van 9u30 tot
16u00.
In de hoop dat de weergoden ons goed gezind zijn!
Tot dan !

OPROEP!
‘BREEDSMOEL ZOEKT POEL’
Poelen en kleine vijvers
zijn de belangrijkste
voortplantingsplaatsen
voor amfibieën.
Elk
voorjaar trekken onze
kikkers, padden en salamanders naar de waterplas. Maar helaas
gaat het niet goed met
de amfibieën. Het verdwijnen van geschikte
voortplantingsplaatsen
is één van de belangrijkste oorzaken. Daar wil Regionaal Landschap Dijleland vzw wat aan doen. En jij kan ons daarbij helpen!
Het RLD lanceert daarom de oproep: ‘Breedsmoel zoekt
poel’. Doel van deze actie? De aanleg van nieuwe poelen
of het herstellen van oude, verlande poelen. Waarom zou
dat niet kunnen in jouw tuin, weiland of bos? Je helpt
niet alleen de natuur, maar ook zelf heb je er baat bij.
Reeds na een jaartje geniet je immers op de eerste rij
van het bruisende leven aan de waterkant!
Denk je te beschikken over een geschikte locatie? Neem
dan snel contact op met Joeri Steeno, projectmedewerker van Regionaal Landschap Dijleland vzw:

joeri.steeno@rld.be of 016/40 85 58.
Hij bekijkt eerst of de locatie geschikt is (is de grondwaterstand bv. voldoende hoog?). Indien zo, dan maakt hij
een plan op voor de aanleg, vraagt de bouwvergunning
aan en zet een aannemer aan het werk. Zelf betaal je
hiervoor maar een klein deel van de aanlegkosten, dit
dankzij de financiële steun die het project krijgt van de
provincie Vlaams-Brabant en de Vlaamse overheid, afdeling Onroerend Erfgoed.

ENERGIEBESPARENDE MAATREGELEN
De gemeenteraad van Kampenhout besliste om vanaf
2009, drie energiebesparende maatregelen te subsidiëren voor particuliere woningen.
De premies gelden voor aanvragen die vanaf 1 januari
2009 worden ingediend bij de netbeheerder. Het betreft
werken uitgevoerd vanaf 01.01.2009 voor bestaande en
vergunde woningen, gesitueerd op het grondgebied van
de gemeente.
Plaatsing van een zonneboiler
Voor nieuwbouw en bestaande vergunde woningen. Enkel indien aan de voorwaarden van de premie van de netbeheerder voldaan wordt, kan het gemeentebestuur een
aanvullende premie toekennen. De aanvullende premie
van de gemeente Kampenhout bedraagt éénmalig 250
euro per installatie.
Plaatsing van superisolerende beglazing
De nieuwe beglazing dient een maximum U-waarde te
halen (zie voorwaarden netbeheerder). De warmtedoorgangscoëfficiënt of U-waarde bepaalt in welke mate de
warmte verloren gaat via de beglazing. De aanvullende
premie van de gemeente Kampenhout bedraagt 10 euro/
m² met een maximumbedrag van 150 euro.
Uitvoering van een energie-audit
De premie wordt aangevraagd via het door de gemeente
ter beschikking gestelde aanvraagformulier op Milieudienst. Het Gemeentebestuur zal een premie toekennen
aan de aanvrager (eigenaar of huurder) voor het laten
uitvoeren van een energieaudit indien aan onderstaande
voorwaarden voldaan wordt:
• de premie geldt voor bestaande vergunde particu-
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BLOEMEN EN PLANTENMARKT 2009
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MILIEU

MILIEU

liere woningen van voor het jaar 2000;
• gelegen op het grondgebied Kampenhout;
• de energieaudit dient uitgevoerd te worden door
een energiedeskundige type B, erkend door het
Vlaamse Gewest waarvan de naam voorkomt in de
lijst van erkende deskundige type B op de website
www.energiesparen.be ➤ Bouwen en verbouwen ➤
Energieaudit;
• de aanvrager dient met overtuigingsstukken (energieaudit / factuur / attest / andere /…) aan te tonen
dat hij minimum 1 van de 5 meest noodzakelijke
energiebesparende maatregelen, voortkomend uit
de energieaudit heeft laten uitvoeren (uit te voeren
binnen de 24 maanden na de audit).
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De premie van de gemeente Kampenhout voor het uitvoeren van een energieaudit is éénmalig en bedraagt
150 euro.
Voor verdere inlichtingen over subsidies, maar ook over
energiezuinig bouwen en verbouwen kan u terecht op
www.energiesparen.be of milieudienst@kampenhout.be.
☎ 016/65.99.04 – 016/65.99.08

KLIMAATWIJKEN
Zet uw energiefactuur op dieet en neem deel aan de
‘Klimaatwijken’
8% energie besparen? Wedden dat het kan! Het Gemeentebestuur gaat akkoord om deel te nemen aan de
campagne ‘Klimaatwijken’ in de winter van 2009-2010.
Daarom is de Milieudienst op zoek naar groepen van 5
tot 15 gezinnen die acht procent energie willen besparen in huis. De campagne is eigenlijk een weddenschap
die u aangaat met uw Gemeentebestuur. Spreek dus uw
buren, wijk, vrienden of vereniging aan en doe mee aan
de campagne Klimaatwijken !
8% energie sparen is echt niet zo moeilijk ! Het vergt
wat aandacht voor kleine zaken. Door te koken met het
deksel op de pot, verlichting uitdoen waar niemand is,
deuren gesloten houden en vooral het wekelijks bijhouden van de gas- en elektriciteitsstanden komt men al
ver. Bovendien krijgt u raad van een energiemeester. Hij
of zij is een vrijwilliger die uw groep of wijk begeleidt
en duidelijk maakt hoe u de 8% energiebesparing kan
halen. De energiemeesters krijgen een opleiding ‘ratio-

neel energiegebruik in huis’ van de Bond Beter Leefmilieu en Dialoog vzw.
Wil u meer info over de weddenschap, wil u volgende
winter meedoen en/of energiemeester worden, contacteer dan de duurzaamheidsambtenaar, op het nummer
☎ 016/65.99.08 of milieudienst@kampenhout.be.
Voor verdere inlichtingen over de klimaatwijken maar
ook om de campagne van dit jaar te volgen, kan u terecht op www.klimaatwijken.be.

“ZWALUW ZOEKT NEST!”
Voor 2009 kozen de
leden van Vogelbescherming Vlaanderen
de Boerenzwaluw (Hirundo rustica) tot ‘Vogel van het Jaar’.
Dat het niet goed gaat
met de zwaluwen weet
nagenoeg
iedereen
maar de boerenzwaluw heeft het wel extra moeilijk ! De
laatste 30 jaar is er duidelijk een negatieve trend waarneembaar.
Zwaluwen leven in groep. Zij broeden bij voorkeur in de
buurt van bestaande nesten. Heb je dus geen nest hangen, maar heb je weet van een broedende kolonie bij jou
in de buurt, dan kan je de zwaluwen helpen door een
kunstnest te hangen. Ook huiszwaluwen kan je helpen
met een speciaal ontworpen kunstnest.
Heb je interesse en denk je te beschikken over een geschikte locatie, dan kan je een kunstnest/steunbalkje/
mestplank bestellen door het invullen van het formulier
op de gemeentelijke website http://www.kampenhout.
be/milieu-natuur/campagnes/zwaluw-zoekt-nest.php
Geen interesse, maar heb je weet hebt van zwaluwnesten in je omgeving…, laat het ons dan weten!

“IN DE ZAK!!”
ZWERFVUIL ACTIE KAMPENHOUT
Zondag 19 april 2009 is het begin van de ‘Week van de
aarde’. Voor zowel het Gemeentebestuur als de Milieuraad leek deze dag een mooie gelegenheid om onze ge-

MILIEU

PADDEN OP PAD!
In het vroege voorjaar verlaten padden, kikkers en salamanders hun winterverblijf en gaan op weg naar hun
geboortewater om zich daar voort te planten. Dit wordt
‘paddentrek’ of ‘voorjaarstrek’ genoemd. De paddentrek vindt meestal in februari en maart plaats. Op dat
moment is de paringsdrang het sterkst. Vochtig weer
en een milde temperatuur stimuleren de trek. Is het te
koud dan graven de amfibieën zich weer in tot de temperatuur gaat stijgen.
Op stap naar een geschikte voortplantingspoel moeten
de dieren soms drukke wegen oversteken in ons dicht
bevolkte Vlaanderen. Daar schuilt voor hen een groot
gevaar.
U kan hen daar bij helpen ! Reeds enkele jaren plaatst
de Milieudienst lage schermen langs de trekzones van
de weg zodat padden en salamanders de pas afgesneden worden. Tegen het scherm zoeken de amfibieën een
uitweg naar links of rechts totdat ze in een ingegraven
emmertje belanden. Daar kunnen ze rustig wachten tot
een vrijwilliger hen veilig aan de overkant van de weg
zet (= 1x ’s morgens en 1x ’s avonds).

Heeft u als vrijwilliger of vereniging interesse om deel
te nemen aan de zwerfvuilactie op zondagnamiddag 19
april 2009? Graag dan een antwoord vóór 28 februari
2009 op milieudienst@kampenhout.be met de volgende
gegevens:
• naam van de vrijwilliger(s) of vereniging,
• aantal deelnemers (vanaf 5 deelnemers kan u als vereniging intekenen);
• deelgemeente waar men mee wil helpen opruimen.
Concrete afspraken omtrent het verloop van deze dag,
het toegewezen parcours,… zullen naderhand worden
meegedeeld !
Mensen die plekken kennen waar vaak afval of zwerfvuil
wordt gedumpt, mogen dit zeker melden bij de milieudienst@kampenhout.be of ☎ 016/65.99.04

Vrijwilligers die hieraan willen meewerken, kunnen
zich steeds als kandidaat ‘overzetter’ melden bij de
milieudienst. Stuur een mail naar milieudienst@kampenhout.be met de vermelding ‘paddentrek’ en je gegevens (naam, e-mailadres, telefoonnummer, adres, …) of
☎ 016/65.99.04
Heb je een drukke oversteekplaats van amfibieën opgemerkt …, neem dan eveneens contact op met de milieudienst om dit te melden.

M LIEU
MI
MILIEU

meente eens een grondige opknapbeurt te geven.
Onder het thema ‘In de ZAK !!’ (Zwerfvuil Actie Kampenhout) zal die zondagnamiddag onze gemeente binnenste buiten worden gekeerd om zoveel mogelijk zwerfvuil
te verzamelen. Vanuit de 4 dorpskernen zal gedurende
een tweetal uren zwerfvuil ingezameld worden door
plaatselijke verenigingen en vrijwilligers. Zakken, handschoenen,... worden hiervoor ter beschikking gesteld en
de deelnemers zijn verzekerd tijdens de opruimactie.
Na het speurwerk is er gelegenheid tot het uitwisselen
van zwerfvuilverhalen bij een hapje en een drankje.
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WIJZIGING IN DE REGELGEVING VOOR
AANVRAAG VERWARMINGSTOELAGE !
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Voor categorie 1 – 2 – 3:
Mensen die vanaf 1 januari 2009 huisbrandolie, verwarmingspetroleum (c) of bulkpropaangas aankopen,
kunnen opnieuw een verwarmingstoelage verkrijgen,
ook wanneer men er al een heeft gekregen in het najaar van 2008. De teller staat dan weer op nul. Voortaan
loopt de verwarmingsperiode het hele kalenderjaar
door (van januari tot en met december) en uiteraard
kan men per gezin maar één keer per jaar het maximumbedrag krijgen. De interventiedrempel valt weg.
Voor maximum 1500 liter ontvangt men dan tussen de
210 en de 300 euro.
Let op: u moet de verwarmingstoelage aanvragen binnen de 60 dagen na de levering en dit tijdens de zitdagen van OCMW Kampenhout:

ALLEEN OP VOLGENDE ZITDAGEN:
DONDERDAG
MAANDAG
DINSDAG
MAANDAG
DONDERDAG

19-02-2009, van 13utot 16u
16-03-2009, van 13u tot 16u
21-04-2009, van 13utot 18u.30
18-05-2009, van 13utot 16u
18-06-2009, van 13u tot 16u

Meebrengen naar de zitdag:
Leveringsfactuur (indien u in een gebouw met meerdere appartementen woont, vraagt u aan de eigenaar of
beheerder van het gebouw een kopie van de leveringsfactuur en een attest met vermelding van het aantal
appartementen waarop de factuur betrekking heeft)
Categorie 1 (mensen met een verhoogde ziekteverzekeringstegemoetkoming)
& categorie 2 (gezinnen met een laag inkomen):
• uw identiteitskaart + SIS-kaart + klevertje mutualiteit
• bewijs samenstelling gezin (door u af te halen bij de
gemeente)
• meest recente aanslagbiljet van de personenbelasting
van alle gezinsleden
• bewijs kadastraal inkomen (onroerende voorheffing)
Categorie 3 (de personen met schuldenoverlast):
• uw identiteitskaart + SIS-kaart + klevertje mutualiteit

• bewijs samenstelling gezin (door u af te halen bij de
gemeente)
• de beslissing van toelaatbaarheid van de collectieve
schuldenregeling of een attest van de persoon die de
schuldbemiddeling verricht
Voor categorie 4:
Mensen met een bescheiden inkomen (de vroegere
categorie 4), die minimum 750 liter aankopen, moeten
voortaan aankloppen bij de FOD Economie in plaats
van bij het OCMW voor een forfaitaire vergoeding van
105 euro.
Om te genieten van de forfaitaire vermindering dient u
aan onderstaande voorwaarden te voldoen:
1. Het jaarlijks gezamenlijk belastbaar inkomen mag
niet hoger zijn dan 26.000 euro.
U vindt dit bedrag terug onderaan de rubriek “gezamenlijk belastbaar inkomen” op uw aanslagbiljet van
uw personenbelasting. Het bedrag is in het vet gedrukt. Aangezien het gezinsinkomen gecontroleerd
zal worden, mag u niet vergeten het inkomen van alle
personen die op uw adres gedomicilieerd zijn op te tellen. Indien u uw aanvraag indient vóór 30 juni, dient u
rekening te houden met uw inkomsten van 2006, aanslagjaar 2007. Vanaf 1 juli wordt rekening gehouden
met uw inkomsten van 2007, aanslagjaar 2008.
2. Niemand binnen het gezin mag genieten van het
sociaal tarief voor aardgas of elektriciteit.
Indien u geniet van het sociaal tarief voor zowel aardgas en elektriciteit kan u geen aanspraak maken op
de forfaitaire vermindering. Indien u enkel gebruik
maakt van het sociaal tarief voor elektriciteit (niet voor
gas) en uw woning (of appartement) hoofdzakelijk verwarmt op aardgas of stookolie heeft u wel recht.
3. Niemand binnen het gezin mag genieten van een
verwarmingstoelage.
Indien u uw woning op stookolie, lamppetroleum (type
C) of bulkpropaan verwarmt en hiervoor reeds een
aanvraag hebt ingediend om een toelage van het Sociaal Verwarmingsfonds te ontvangen, kunt u geen aanspraak meer maken op een forfaitaire vermindering.
Omgekeerd geldt eveneens dat indien u een forfaitaire
vermindering hebt aangevraagd, u uw recht op een toe-

OCMW

4. U dient uw woning hoofdzakelijk te verwarmen op
elektriciteit, aardgas, stookolie, lamppetroleum (type
C) of bulkpropaan.
U kunt slecht 1 bron van verwarming aanduiden op
het aanvraagformulier. Indien u meerdere vakjes aankruist, zal u aanvraag niet verwerkt worden.
Het aanvragen van de forfaitaire vermindering bestaat
uit 5 stappen:
1) U ontvangt automatisch van uw elektriciteitsleverancier een aanvraagformulier samen met uw jaarlijkse
afrekening, ook indien u in een appartement woont;
2) U leest de instructies op de achterzijde van het aanvraagformulier;
3) U vult dit formulier volledig en correct in (in drukletters);
4) U zendt enkel dit formulier (geen andere bewijsstukken zoals kopie van aanslagbiljet opsturen) binnen de
60 dagen terug naar de Algemene Directie Energie van
de FOD Economie : ENERGIEKORTING, North Gate III,
Koning Albert II-laan 16, 1000 Brussel
5) U wacht tot het bedrag van de forfaitaire vermindering gestort wordt of tot wij u per brief meedelen dat
u niet aan de voorwaarden voldoet. Dit zal minstens
4 maanden duren. Indien u geen rekeningnummer
heeft waarop het bedrag gestort kan worden, zal u
een postassignatie ontvangen die u wordt toegestuurd
naar uw domicilieadres.

Voor meer informatie:
www.economie.fgov.be
☎ 0800 120 33
fax 0800 120 57

OCMW verkoopt nog 4 prachtige bouwgronden
Het OCMW van Kampenhout verkoopt nog 4 prachtige, rustig gelegen loten bouwgrond voor open- en
halfopen bebouwing.
De loten bevinden zich in Kampenhout, in de onmiddellijke nabijheid van scholen, winkels, openbaar vervoer, …. De loten liggen in een groene omgeving op wandelafstand van het natuurreservaat
Torfbroek.
De loten worden verkocht onder de algemene verkoopsvoorwaarden. Er kan gebouwd worden volgens de goedgekeurde stedenbouwkundige voorschriften.
Alle geïnteresseerde kandidaten zijn van harte
welkom. De kandidaturen moeten ten laatste op
31-03-2009 bij het OCMW toekomen.

OCMW

lage van het Sociaal Verwarmingsfonds zult verliezen.
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Info, verkoopsvoorwaarden en
inschrijvingsformulier zijn te bekomen bij:
Tina Vander Meeren (dienst patrimonium)
Dorpsstraat 9, 1910 Kampenhout
☎ (016) 31 43 18 of via
@: tina.vandermeeren@ocmw-kampenhout.be

WELZIJN

AED - OPLEIDINGEN

WELZIJN

9 april 2009 of 9 juni 2009
Van 19u tot 22u
In de glazen zaal van het OCMW
Inschrijven op de dienst Welzijn
Gemeentehuisstraat 16
☎ 016/65.99.34 of
@: welzijn@kampenhout.be
Iedere vereniging die het AED toestel wenst te ontlenen
van de gemeente moet een persoon opgeven die de opleiding gevolgd heeft. Dus aarzel niet en volg de opleiding
om onze gemeente “hart veilig” te maken. De opleiding is
gratis voor alle inwoners van Kampenhout, met gratis dvd/
boekje om thuis de reanimatie en defibrilatie technieken
nog eens op te frissen.
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NAVELSTRENGBLOEDBANK
Nieuw leven geeft leven.
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!
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. Het
bloed opvangen uit één navelstreng is voldoende voor zulk
een transplantatie. En kan dus al een leven redden!
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.
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.

Per afgestane navelstreng geeft het gemeentebestuur een
financiële tegemoetkoming van € 125 voor het bewaren van
het navelstrengbloedje. Dit bedrag wordt overgemaakt aan
Sofhea, een vzw die zich o.a. bezighoudt met de logistieke
ondersteuning, coördinatie en werking van de Leuvense
Navelstrengbloedbank.Vele kleintjes maken één groot!
Als het afstaan van navelstrengbloed je aanspreekt en je wil
er meer over weten, vraag dan bijkomende informatie aan:
• je huisarts of gynaecoloog
• de verpleegkundige van de raadpleging verloskunde
• dienst Welzijn tel 016/65 99 34 of email welzijn@kampenhout.be.
• Je krijgt er alvast een vrij uitgebreide informatiebrochure of www.kampenhout.be/welzijn-gezondheid/
gezondheid/navelstrengbloedbank
• Leuvense navelstrengbloedbank, Herestraat 49, 3000
Leuven; tel 016/34 68 82, fax: 016/34 68 83.
• E-mail: leuvencord@uzleuven.be of
• Marc.Boogaerts@uzleuven.be.
• Surf naar: www.uzleuven.be/diensten/hematologie/
navelstrengbloedbank

INFOAVOND OVER EUTHANASIE, WILSVERKLARING, PATIËNTENRECHTEN.
Er over praten is een taboe, maar het houdt zieken en bejaarden bezig!
Wanneer het leven stilletjes aan ten einde loopt worden we
geconfronteerd met vele vragen. Hoe graag we dit onderwerp willen ontlopen, toch krijgt elk van ons vroeg of laat
te maken met deze vragen. Dan is het belangrijk om goed
geïnformeerd te zijn.
Medische beslissingen rondom het levenseinde zijn ingewikkeld en om wat meer duidelijkheid in deze materie
te krijgen organiseert de Welzijnsraad van de gemeente
Kampenhout op maandag 2 maart 2009, om 19u30 in de
glazen zaal van het OCMW Kampenhout een infoavond.
Mevrouw Annemie D’heer staat stil bij volgende begrippen:
wilsverklaring, euthanasie, wet op de patiëntenrechten.

WELZIJN

Opvang en/of ondersteuning en/of begeleiding aan mensen
in nood
www.sleutelke.be
Wij zijn op zoek !!
Op zoek naar mensen !!
Mensen met een beetje tijd
Mensen met een beetje geduld
Mensen met zin voor aandacht
Mensen met respect voor ieder
Om samen met ons
Na te denken en te vergaderen:
over onze werking, vzw-wetgeving, huurcontracten, …
Of … een praktisch handje uit te steken:
een klusje opknappen, een appartementje opruimen,
eens behangen of schilderen, …
Of … meter-, peterschap op te nemen:
een naaste zijn, een luisterend oor voor een bewoner, …
Voel je je aangesproken
Ben je nieuwsgierig
Voel je wat kriebels
Neem dan zeker contact op
e-mail: tsleutelke@hotmail.com of
Peggy Heens, 016/65.56.77
Heidi Van Steenweghen, 016/65.73.74
Rosa Merckx, 016/89.31.09

dus telkens bij elke hernieuwing een retributie van 11 euro
moeten betalen, gaat de gemeente Kampenhout dat voor
haar rekening nemen vanaf januari 2009.
Het is belangrijk om dit aangepast rijbewijs aan te vragen,
zo niet kan je aansprakelijk gesteld worden bij een ongeval,
zelfs als dit niets met je diabetes te maken heeft .
Suikerziekte is maar één uit de rij van ziektebeelden die in
aanmerking komen.
Info bij bevolking, dienst rijbewijzen, 016/65. 99.43

SENIORENBROCHURE “VEILIG UIT EN THUIS”
Sommige senioren voelen zicht ongerust en zijn bang voor
criminaliteit. Er mag geen onveiligheidsgevoel ontstaan
waardoor senioren niet of minder deelnemen aan allerlei
activiteiten. Gevoelens van onveiligheid hebben gevolgen op
het algemeen welzijn. Daarom nam de politie KASTZE het
initiatief om het veiligheidsgevoel te verhogen. In samenwerking met de gemeente werd er een seniorenbrochure
gemaakt “ veilig uit en thuis – Preventietips voor senioren”.
Hierin wordt aandacht besteed aan veiligheidsaspecten in
relatie met misdrijf. Via eenvoudige tips trachten we samen
te werken aan een veilige en zorgeloze leefomgeving. De
brochure wordt verdeeld bij de 65-plussers, 55-plussers
die ook dit boekje wensen kunnen dit afhalen in het gemeentehuis op de dienst Welzijn.
Info bij welzijn@kampenhout.be of 016/65. 99.34

RETRIBUTIE RIJBEWIJS VOOR PERSONEN
ONDERZOEK SOCIALE COHESIE IN BERG
MET MEDISCHE BEPERKING.
HERNIEUWEN GRATIS IN KAMPENHOUT In de loop van februari-maart zullen een 300-tal bewoners
van de deelgemeente BERG gevraagd worden om een enVANAF 2009.
Iedereen die een rijbewijs heeft of wenst, moet in principe
vrij zijn van ziektebeelden die vermeld zijn in de wettelijke
medische rijgeschiktheidscriteria.
Diabetes of suikerziekte is één van die ziektebeelden.
Dit betekent dat personen met diabetes hun rijbewijs moeten laten aanpassen tot een rijbewijs met een beperkte geldigheidsduur ( gewoonlijk 3 of 5 jaar ).
Aan het einde van elke geldigheidsperiode moet er een verlenging aangevraagd worden. Dit is door een medisch attest
door huisarts of specialist ngl. de graad van de ziekte. De
administratieve procedure verloopt via het gemeentehuis
waarvoor steeds een administratieve kost wordt aangerekend. Overwegende dat personen met medische beperking

quête in te vullen. Het gaat om een onderzoek van de KH
Leuven in samenwerking met Landelijke Gilde.
De onderzoekers willen weten hoe het staat met de sociale
cohesie op het platteland in Vlaams-Brabant en wat daarbij
de rol is van het sociaal cultureel verenigingsleven.
Het onderzoek is gericht op de praktijk. Naast de theoretische studie, zal er ook een methodiekenboek worden ontwikkeld voor verenigingen die willen werken aan de sociale
samenhang.

WELZIJN

‘T SLEUTELKE
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WELZIJN

PC OPLEIDING VOOR SENIOREN

WELZIJN

Het gemeentebestuur van Kampenhout organiseert voor
zijn senioren computerlessen in samenwerking met Seniorennet Vlaanderen van woensdag 18 maart 2009 tot zaterdag 21 maart 2009 in het zaaltje van de bibliotheek. De
sessies duren telkens 3 u en kunnen zowel in voor- of namiddag als ’s avonds gevolgd worden.
In deze reeks zal vooral een basis worden gelegd in Word, Excel, internet, bankieren, chatten, E-mails en beeldbewerking.

12

ABC van de computer: Een eerste kennismaking met de
computer. Wat is een pc? Wat is software? Hoe werk ik
met een muis en toetsenbord? Na die vragen wordt er
praktisch gewerkt.
Word voor beginners: Eerst leer je vlot werken met het
toetsenbord, nadien leer je hoe je een tekst opmaakt, teksten selecteert, kopiëren en plakken.
Excel voor beginners: In deze cursus leer je berekeningen,
grafieken, diagrammen en cijferoverzichten maken. Aan te
raden als je de basiskennis pc-gebruik kent.
E-mail voor beginners: Stap voor stap leren e-mailen, berichten opstellen, verzenden, ontvangen en opnieuw beantwoorden.
Internet voor beginners: Hoe zoek je dingen op het internet? Samen op zoek gaan naar websites die aanleunen bij
je eigen interessesfeer.

Chatten: Praten en mensen ontmoeten via de computer. Je
leert hoe dit praktisch in zijn werk gaat en hoe je dit op een
veilige manier doet.
Internet bankieren: Tijdens de cursus worden de demonstraties van de verschillende banken getoond en wordt geleerd hier concreet mee te werken.
Beeldbewerking voor beginners: Deze korte cursus bestaat uit 2 delen. Je leert digitale foto’s bewerken. Als je al
een beetje met de pc kan omgaan is deze cursus zeker iets
voor jou. Breng zeker je digitaal fototoestel ( en bijhorende
aansluitingskabel) mee.
Deelname per cursus € 7
Deelname voor beeldbewerking € 14
Na de inschrijving zal u van het gemeentebestuur een
overschrijving ontvangen voor de betaling van de cursus.
Inschrijven voor 10 maart 2009 op de
Dienst Communicatie & Welzijn:
Gemeentehuisstraat 16
1910 Kampenhout
☎ 016/65.99.34
 016/65.69.58
@: info@kampenhout.be

Naam: .......................................................................... Voornaam: .............................................................................
Adres: ......................................................................................................................................

1910 KAMPENHOUT

Telefoon nr: ......................................................Aantal cursussen: .............................................................................
Handtekening + datum
.....................................................................................................................................................................................
Kruis de cursus aan die u wilt volgen!
18 maart 2009
9u tot 12u ❑ ABC computer
14u tot 17u ❑ E-mail
18u30 tot 21u30 ❑ Internet

20 maart 2009
9u tot 12u ❑ Excel
14u tot 17u ❑ Internet Bankieren
18u30 tot 21u30 ❑ Beeldbewerking (deel 1*)

19 maart 2009
9u tot 12u ❑ E-mail
14u tot 17u ❑ ABC computer
18u30 tot 21u30 ❑ Chatten

21 maart 2009
9u tot 12u ❑ Word
14u tot 17u ❑ Beeldbewerking (deel 2*)
* Opgelet Beeldbewerking bestaat uit 2 delen, prijs van de cursus € 14

SENIOREN

SENIORENBEHOEFTEONDERZOEK:

Voor de mensen van Berg voorzien wij vervoer naar de
Parochiezaal van Nederokkerzeel.
Voor de mensen van Buken voorzien we vervoer naar
de zaal van het Park van Relst.
Dat vervoer zal gebeuren met de BELBUS van De Lijn.
Diegenen die daarvan gebruik willen maken, moeten
zich aan enkele afspraken houden:

Maandag 9 maart 2009 om 14 uur in de zaal van
het Park van Relst.

De inwoners van Buken verwittigen vooraf Agnes Vander Mosen, Bukenstraat 130 ☎ 016/60 17 69
ten laatste woensdag 4 maart 2009.
De inwoners van Berg verwittigen vooraf Greet Willems, Grootveldstraat 68 ☎ 0473/95 89 39
ten laatste woensdag 11 maart 2009.
Dit is nodig omdat de Belbus uitsluitend rijdt op
aanvraag en voor groepen moet die aanvraag 5 dagen
vooraf gebeuren. De Belbus mag uitsluitend stoppen
aan de voorziene haltes.
Daarom is de verzamelplaats in Buken op 9 maart aan
de Kerk om 13.30u.

Maandag 16 maart 2009 om 14 uur in de Parochiezaal van Nederokkerzeel.

In Berg op 16 maart aan de Pastorijstraat om 13.30u.

Donderdag 19 maart 2009 om 19.30 uur in de
glazen zaal van het OCMW.

Na elke bijeenkomst zal de Belbus de mensen opnieuw
afzetten aan die 2 verzamelplaatsen.
SenioKa hoopt op een grote belangstelling van alle inwoners van Kampenhout want de resultaten belangen
iedereen aan, misschien nu nog niet onmiddellijk maar
dan zeker in de toekomst! En… past die ene datum of
plaats u minder, dan zijn er nog altijd 2 andere waar u
kunt naartoe komen!

In Kampenhout is het gebruik van de Belbus GRATIS!!

SENIOREN

Het seniorenbehoefteonderzoek is helemaal klaar: er
werd massaal gereageerd op de enquête; de antwoorden werden bij mekaar gebracht en geanalyseerd; het
eindrapport is opgesteld! In de loop van de maand maart
willen wij die resultaten tonen aan en bespreken met
de inwoners van onze gemeente. We doen dat op drie
verschillende plaatsen en op verschillende tijdstippen
zodat iedereen de kans krijgt om te vernemen wat er bij
de senioren leeft en welke hun verwachtingen zijn.
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ACTIVITEITENKALENDER

Maart 2009
Zondag

01.03.2009

Eetdag - Pax

Maandag

02.03.2009

Infoavond – Euthanasie, wilsverklaring en patiëntenrechten – de glazen zaal OCMW – 19u30

Dinsdag

04.03.2009

Info avond – Onze kinderen veilig online – 20u in de glazen zaal OCMW – Gezinsbond

Donderdag

05.03.2009

Bijbelavond – 20u - Pax

Vrijdag

06.03.2009

Muziek weekend: Concert om 20u – Muziekschool

Zaterdag

07.03.2009

Audities van de leerlingen - 9u tot 15u – Muziekschool

ACTIVITEITENKALENDER

Muziek weekend: Concert om 20u – Muziekschool
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Zondag

08.03.2009

Muziekschool: Openbare examens – 9u tot 15u – OCMW

Maandag

09.03.2009

Voorstelling Seniorenbehoefteonderzoek – 14u – zaal van het park van Relst

Zaterdag

14.03.2009

Balletschool Attitude dans – MUZE – sporthal Kampenhout – 19uur

Zondag

15.03.2009

Balletschool Attitude dans – MUZE – sporthal Kampenhout – 15uur

Maandag

16.03.2009

Voorstelling Seniorenbehoefteonderzoek – 14u – Parochiezaal van Nederokkerzeel

Donderdag

19.03.2009

Voorstelling Seniorenbehoefteonderzoek – 19u30 – in de glazen zaal van het OCMW

Zaterdag

21.03.2009

Eetfestijn Pax - Jeugdfanfare 'De Eendracht'- 17u tot 21u

zondag

01.04.2009

PWA – vergazdering – glazen zaal OCMW

Woensdag

04.04.2009

Lenteconcert - De Vlaamse leeuw- 20u - PAX

Donderdag

09.04.0029

AED-opleiding voor de bevolking

Maandag

13.04.2009

Paasmaandag – gemeentehuis gesloten

Zaterdag

18.04.2009

4de Bloemen- en Plantenmarkt – Gemeenteplein – 9u30 tot 16u

April 2009

Teerfeest – zaal Pax - om 18u voor leden en niet leden - KF ‘De Eendracht’
Zondag

19.04.2009

Zwerfvuilactie – ‘ In de zak’

Zaterdag

25.04.2009

Nachtegalenwandeling Silsombos te Nederokkerzeel – aanvang aan de kerk om 20u tot 22u30

Vrijdag

01.05.2009

Feest van de arbeid – gemeentehuis gesloten

Zondag

03.05.2009

Geleide wandeling – Torfbroek te Berg – start aan de Visserijlaan - 10u tot 12u

Zondag

10.05.2009

Vroege vogelwandeling – Steentjesbos te Kampenhout – Aanvang in de Frijselstraat om 8u tot
10u30

Donderdag

21.05.2009

O.H. hemelvaart – gemeentehuis gesloten

Vrijdag

22.05.2009

Brugdag – gemeentehuis gesloten

Maandag

25.05.2009

Instrument examens Muziekschool

dinsdag

26.05.2009

Instrument examens Muziekschool

woensdag

27.05.2009

Instrument examens Muziekschool

donderdag

28.05.2009

Instrument examens Muziekschool

Vrijdag

29.05.2009

Instrument examens Muziekschool

zaterdag

30.05.2009

Instrument examens Muziekschool

MEI 2009

BURGERZAKEN

Felicitaties en blijken van oprechte deelneming
namens het gemeentebestuur ook aan diegenen en
nabestaanden die wegens privacyredenen hun identiteit liever niet opgenomen zien in het gemeentelijk
informatieblad, waarvoor alle respect.

HUWELIJKSJUBILARISSEN
(december )
Gouden
Wouter Endenburg & Johanne Vegter

OVERLIJDENS
Deze gezinnen mochten een kindje verwelkomen:
Rafael Poit &
Lesley Heremans

01/09/2008

Steven

Carl Gerrits &
Aileen Billiau

27/10/2008

Franne

Evangelos Staios &
Maria Prouzos

01/11/2008

Thomas

Bart Nackaerts &
Peggy Stroobants

06/11/2008

Matice

Ruben Clement &
Hilde Vanacker

09/11/2008

Antoon

Steve Godts &
Karen Schillebeeckx

11/11/2008

Fran

Kevin Houben &
Britt Van den Heuvel

11/11/2008

Casper

Kim Lambert

14/11/2008

Rhune

Michele Ruggiere &
Sue Huysmans

15/11/2008

Vincenzo

Pascal Laplume &
Isabelle De Prêtre

17/11/2008

Alexa

Met respect en ingetogenheid herdenken wij diegenen
die ons ontvallen zijn. Langs deze weg bieden wij diegenen die moeten leven met een lege plaats aan hun
zijde onze meest oprechte deelneming aan en wensen
hen veel sterkte toe, ook aan hen die hun dierbaren
liever niet gepubliceerd zagen.*
Maria Wuyts

24/10/2008

Margareta Schoevaerts

10/11/2008

Paula Vandermeiren

12/11/2008

Bernard Scholiers

06/12/2008

René Vrydaghs

12/12/2008

Godelieve Vanmolecot

15/12/2008

Apolinaris Van den Bosch

17/12/2008

Felix Wauters

18/12/2008

Victorina Willems

20/12/2008

Maria Silvrants

07/01/2009

Ludovicus Kennes

08/01/2009

Myrthe Bond

19/01/2009

Kobe Verdeyen

28/01/2009

HUWELIJKEN
(december - begin januari)
Hans Mariën &
Kim Slegers

20/12/2008

Gerard Steurs &
Christel Mathijs

20/12/2008

Lieven Zwaenepoel &
Elke Eeraerts

16/01/2009

*Nabestaanden dienen uitdrukkelijk toestemming te verlenen om deze gegevens te publiceren. Indien uw dierbare niet in Kampenhout zelf overleden
is, zendt de dienst burgerlijke stand van de overlijdensplaats (bvb Leuven) een officiële kennisgeving naar de woonplaats (Kampenhout). Het is pas na
ontvangst van dit bericht én overschrijving van de overlijdensakte in onze registers van de burgerlijke stand dat samen met de uittreksels het toestemmingsformulier voor de gemeenteberichten wordt verstuurd. Het is dus mogelijk dat uw toestemmingsformulier voor publicatie nog niet in ons bezit is
op het moment dat de gemeenteberichten worden opgemaakt. Deze gegevens worden dan automatisch in de volgende editie opgenomen. Dank voor uw
begrip.

BURGERZAKEN

GEBOORTES
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COMING BANDS

Extra Tips voor organisatoren!

De gemeente Kampenhout sloot ook voor het jaar 2009
een contract af met de vzw Coming Bands.
Wij willen u er graag aan herinneren dat elke vereniging
en/of inwoner van Kampenhout bij deze organisator
gratis groepen voor zijn/haar evenementen kan boeken.

Tip 1:

De muziekgroepen kunnen voor kleine evenementen zelf hun geluidsinstallatie meenemen, en
dit voor een democratische prijs van 100 euro.

Tip 2:

Vergeet ook uw lokale of provinciale uitleendienst niet te contacteren. U kan voor zeer kleine
bedragen (of soms helemaal gratis!) goede geluidsinstallaties lenen.

Tip 3:

Er zijn heel veel muziekgroepen waarvoor er
geen auteursrechten moeten betaald worden!

Wat is Coming Bands?
Coming Bands biedt alle verenigingen van Kampenhout,
in 2009 gratis muziekgroepen aan. Op deze manier
ondersteunen wij langs de ene kant gemeenten die initiatief willen nemen om lokale verenigingen te ondersteunen, en anderzijds enthousiaste bands voor wie het vaak
moeilijk is om podiumkansen te vinden.

Informatie of muziekgroepen boeken?
Op de website
http://www.comingbands.be
vindt u een overzicht terug van
de aangesloten muziekgroepen. Of telefonisch contact met
Coming Bands Peter Butseraen,
0497.02.01.41

Omdat mensen al gauw denken dat tegenwoordig niets
nog gratis is, benadrukken wij graag meteen onze centrale regel:

Gratis is gratis.
U betaalt geen enkele bijdrage voor een optreden.

CULTUUR

Drievoudig, Belgisch kampioen – Nicky Vandenbosch
– Winnaar World Cup Disco
Dance Male Children

Hallo,
Ik ben Nicky Vandenbosch. Ik word 9 jaar op 22 februari
2009.
Als kleine, 3jarige jongen ging ik steeds mee met mijn
zus naar de danslessen. In het begin stond ik aan de zijkant te kijken maar al snel probeerde ik de danspasjes
mee in te oefenen.
Ik mocht meedansen met First Ambition en ik mocht
dadelijk deelnemen aan DISCO wedstrijden. Reeds vanaf
de eerste wedstrijd won ik de ene beker na de andere
als solist, maar ook met First Ambition. Tijdens de wereldkampioenschappen in 2007 te Slovakije kreeg ik de
kriebels te pakken. Ik wou ook kunnen dansen zoals de
kampioenen !
In mei 2008 werd ik samen met mijn Duo Partner Caro
Belgisch Kampioen Disco Duo Children Advance. In september 2008 werd ik winnaar van de WORLD CUP DISCO
DANCE MALE CHILDREN, te Bochum, Duitsland.

VERENIGING IN DE KIJKER
Deze foto is van de Sint Sebastiaans Gilde Kampenhout
in 1920.
Herkent u iemand? Laat het ons weten.
De Sint Sebastiaansgilde van Kampenhout is veruit
de oudste vereniging van Kampenhout. Ze werd reeds
vermeld in 1541 dan zou zij hier een haagspel ingericht
hebben. Een groot middeleeuws feest waar muziek –
dans – en boogschieten centraal stonden. Nu, na bijna
470 jaar doen wij dit nog steeds verder.
Iedereen die ons daarbij wil helpen en samenwerken is
welkom in onze vereniging. Het woord ‘samen’ is een
werkwoord in de gilde. Wij dansen samen, wij gaan
samen boogschieten, wij gaan samen op uitstap en waar
nodig is gaan wij samen helpen bij de Kampenhoutse
verenigingen die op ons beroep doen.
Kortom de gilde is een vereniging van vroeger en van
nu, omdat samenleven ook in Kampenhout van deze tijd
nuttig en nodig is om het leven aangenamer te maken.

CULTUUR

KAMPENHOUTS JONG TALENT
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Belangstelling voor de Gilde en haar werking? Wilt u
meer weten?
Contactpersonen: De Coster René, Tel. 016/65.61.64 of
Van Ingelgom Viktor, Tel. 016/65.71.60

POLITIE

Ik ben getuige van een misdrijf. Wat moet ik doen?

PO
POLITIE

Regel nummer één is dat u uzelf of derden niet in gevaar mag brengen. De kerkhoven liggen immers vol met
“helden”. Toch zijn er in de praktijk vaak méér belangrijke
getuigen op het moment van de feiten dan dat de politie
er kan identificeren. Bied u dus aan als getuige. Hoe meer
getuigen, hoe groter de kans op het daadwerkelijk oplossen
van het crimineel feit.
Tracht zo snel mogelijk de politie te verwittigen via het
noodnummer 101. Bied hulp aan gewonden zonder uzelf in
gevaar te brengen.
Tracht vervolgens zo kalm mogelijk te blijven en onthoud
zoveel mogelijk details : plaats en tijdstip van de feiten, nummerplaten, merk en kleur van voertuigen, vluchtrichtingen,
persoonsbeschrijving(en) (geslacht, leeftijd, taalgebruik,
kledij, huidskleur, andere opvallende kenmerken zoals
tatoeages, littekens,...), enz.

niet voorzien zijn van een huisnummer, hoewel dit wettelijk verplicht is volgens art. 4.1.1 van de algemene politie
verordening, dat zegt: ‘De eigenaars brengen een huisnummer aan de woning die ze bezitten. Dat nummer is van op de
straat zichtbaar. De bewoners van het huis zorgen ervoor dat
de nummers behouden blijven en laten ze goed zichtbaar.’
Indien geen huisnummer wordt aangebracht kan dit beboet
worden volgens het gemeentelijk administratief sanctierecht
met een boete van 100 tot 250 euro. Naast wettelijk verplicht is een huisnummer ook nuttig voor andere diensten:
postbode, koerierdienst, politie, ambulance, … . Het gemeentebestuur en de politie vraagt de inwoners hun woning
te voorzien van het wettelijke huisnummer indien geen
aanwezig is. Het gemeentepersoneel zal tijdens de dienstronden extra aandacht schenken aan de huisnummers en
bewoners zonodig aanmanen hun woning te voorzien van
een huisnummer.

POLITIEDIENSTEN
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Vermeld in uw eerste (telefonisch) contact met de politie
zeker of er sprake is van gewonden en/of gebruik of vertoon
van wapen(s).
Bied u bij het ter plaatse komen van de politie aan als getuige en overhandig uw identiteitskaart. Na de eerste dringende ambtsverrichtingen zal de politie uw getuigenverklaring
afnemen. Desgevallend kan het zijn dat u nadien opnieuw
gevraagd zal worden om een bijkomende of verduidelijkende
verklaring af te leggen.
Beperk u tijdens uw getuigenverklaring tot feiten waar u
absoluut zeker van bent. Schaam u niet als u zich bepaalde
zaken - die op het eerste zicht vanzelfsprekend lijken - niet
meer kan herinneren. Dit is een veel voorkomend gevolg van
het getuige zijn van een ingrijpend of zwaar crimineel feit.
Zeg aan de politiebeambte liever dat u het zich niet meer
kan herinneren, i.p.v. bepaalde details zelf aan te vullen.
Getuige zijn van een zwaar crimineel feit heeft vaak psychologische gevolgen. Indien u zich niet goed voelt, vraag dan
om assistentie van de dienst slachtofferhulp.

BERICHT VAN DE POLITIE BETREFFENDE
HUISNUMMERS
Regelmatig wordt vastgesteld dat sommige woningen

Bereikbaarheid en openingsuren van uw lokale politie:
Voor dringende politiehulp belt u het noodnummer 101
Voor klachten en aangiften, het binnenbrengen van gevonden voorwerpen, allerlei inlichtingen, afwezigheidstoezicht,
formulieren, attesten kunt u terecht in de zonaal onthaal
op het hoofdcommissariaat of in het lokaal onthaal van het
wijkkantoor in Kampenhout.
Hoofdcommissariaat Steenokkerzeel
Tervuursesteenweg 295 – 1820 Steenokkerzeel
☎ 02/759.78.72
 02/759.69.21
@: onthaal@kastze.be
Preventie en slachtofferhulp:
slob.kastze@live.be of 02/759.78.72
openingsuren:
Alle dagen doorlopen van 7u tot 19u
Wijkkantoor Kampenhout
Gemeentehuisstraat 16 – 1910 Kampenhout
☎ 016/31.48.40
 016/20.58.37
@: politie@kampenhout.be
openingsuren:
Alle werkdagen van 8u tot 12u45
Dinsdagavond geopend van 17u tot 20u

SPORT

SW PASEN
Ook in 2009 worden er sportweken georganiseerd
tijdens de paasvakantie. Deze sportweken worden georganiseerd voor kinderen die in het eerste tot en met het
zesde leerjaar zitten.

Sport dienst
Gemeentehuisstraat 16
1910 kampenhout
☎ 016/65.99.75
@: sport@kampenhout.be

Maandag 6 april tot en met vrijdag 10 april 2009
Dinsdag 14 april tot en met vrijdag 17 april 2009

Meer info volgt later op www.kampenhout.be en via een
folder (verspreid in de Kampenhoutse scholen).

GEEN SPORTWEKEN, ZONDER MONITOREN
De sportdienst kan reeds jaren rekenen op gemotiveerde begeleiders die de deelnemers aan de sportweken een ongelooflijke sportweek bezorgen. Ben je 18
jaar, ben je sportief en gemotiveerd om met kinderen
tussen 6 en 12 jaar te werken? Stel je dan kandidaat als
sportmonitor.
Je doet dit schriftelijk (via post of email: sport@kampenhout.be) We hebben je persoonlijke gegevens nodig,
alsook mag je meedelen wat je ervaring is met kinderen
en sport.

IMPULSSUBSIDIES
Het gemeentebestuur van Kampenhout vraagt impulssubsdies aan. Deze subsidies (0,8 euro/ inwoner) worden besteed aan de verhoging van de kwaliteit van de
jeugdsportbegeleider en/ of jeugdsportcoördinator in de
sportvereniging. Om deze sportsubsidies aan te vragen,
wordt het sportbeleidsplan aangevuld met een extra
hoofdstuk omtrent dit thema. Een nieuw (extra) subsidiereglement (specifiek voor het aanvragen van impulssubsidies) werd samen met het aanvullend hoofdstuk
voorgelegd aan de gemeenteraad op donderdag 18 december 2008. Beide documenten werden goedgekeurd.

FIETSTOCHTEN KWB KAMPENHOUT
De fietsers van KWB Kampenhout organiseren in samenwerking met de gemeente en de sportraad, wekelijkse fietsuitstappen op dinsdagnamiddag van april tot
met september 2009
Het vertrek is voorzien aan de sporthal van Kampenhout
om 13u30 en men rijdt aan een tempo van +/- 15 km/u.
De heen- en terugrit duurt ongeveer 1 uur. Onderweg
wordt er een pauze ingelast van ongeveer 30 minuten.
Wil je graag mee fietsen, neem even contact op met
Roger Hannes, Tiendeschuurstraat 48, 1910 Kampenhout.
☎ 016/65.60.18

SPORT

Inschrijven kan op zaterdag 7 maart 2009 van 9u30 tot
11u30, daarna tijdens de kantooruren op de sportdienst
in de sporthal.
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OPENBARE WERKEN

De Toeristische Dienst van Kampenhout werkt ook in
2009 mee aan tal van activiteiten. Noteer alvast volgende
data in je agenda:

VRIJDAG 1 MEI 2009: VAARHAPPENING.

TOERISME

Opening van het nieuwe
vaarseizoen te Kampenhout-Sas tussen 10u en
18u:
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➤ Begeleide boottocht van Kampenhout naar Boortmeerbeek.
➤ Randanimatie:
• begeleide boswandeling
• vrije wandeling langs het Aert van Beethovenpad
• vrije wandeling langs het kanaal
• vrij bezoek aan het Witloofmuseum
• vrij fietsen a.d.h.v. fietsroutekaart

ZONDAG 7 JUNI 2009: DIJLELANDDAG.
tussen 13u en 18u. Toeristische infodag over het Dijleland. Op het programma staat:
➤ wandelen
➤ fietsen
➤ demo-koken
➤ kinderanimatie
➤ streekproductenmarkt met proevertjes
➤ muziek en dans …
➤ infostands over
• alle deelgemeenten van het Dijleland
• Regionaal Landschap Dijleland
• Gidsenbond Dijleland
Uitgebreide informatie volgt in de gemeenteberichten
van april!

TRAGE WEGEN DEEL III
OPROEP VRIJWILLIGERS
In 2009 wordt het herwaarderingsproject van de ‘trage
wegen’ verder gezet. Wie wil meewerken aan de inventarisatie van het derde deelgebied kan zijn gegevens
overmaken aan toerisme@kampenhout.be
☎ 016/65.99.71

HERINRICHTING KRUISPUNT
ZEYPESTRAAT - DORPELSTRAAT MET
HAACHTSESTEENWEG
Op dit ogenblik wordt er intensief gewerkt aan de
herinrichting van het kruispunt HaachtsesteenwegZeypestraat-Dorpelstraat. Pas op het ogenblik dat de nog
te plaatsen verkeerslichten effectief in werking worden
gesteld, zal er gestart worden met de aanleg van de busbanen. Vermoedelijke einddatum : maart/april 2009.

VERKEERSLICHTEN AAN DE
BUKENSTRAAT - LEUVENSESTEENWEG
De afdeling Verkeerskunde van de Administratie Wegen
Vlaams-Brabant heeft zopas bevestigd dat het plan voor
de aanleg van verkeerslichten op de N26 Leuven-Mechelen ter hoogte van het kruispunt met de Bukenstraat werd
opgemaakt .Het palenplan en de signalisatie zijn reeds
voorzien, enkel het lichtenregelingsschema moet nog
worden opgemaakt. Rekening houdend met de noodzakelijke bestellingen en de planning van de aannemer, kan
het plaatsen van de verkeerslichten verwacht worden
tegen de lente van 2009.

LEIDING FLUXYS
Fluxys n.v. heeft een stedenbouwkundige aanvraag ingediend voor de aanleg van een ondergrondse aardgasleiding DN 1000 en bijhorigheden. Deze leiding loopt tussen
Opwijk en Landen en passeert hierbij verschillende percelen op het grondgebied van de Gemeente Kampenhout.
Ze loopt grotendeels parallel met de bestaande leiding,
deze komt op grondgebied Kampenhout ter hoogte van de
‘Zevenbunders’ en verlaat dit weer ter hoogte van ‘Beekveld’. Hieromtrent wordt een openbaar onderzoek georganiseerd waarbij het dossier tijdens de openingsuren
van de technische dienst ter inzage ligt op de afdeling
stedenbouw van de gemeente. Bezwaarschriften kunnen
ingediend worden tot en met 7 maart 2009. Voor vragen of
aanvullende inlichtingen hieromtrent kan u zich wenden
tot mevrouw Gitte Heirman (tel. 02 / 282 26 55).
Info: Openbarewerken@kampenhout.be
☎ 016/65.99.01

JEUGD

PAASVAKANTIE

Kostprijs ?

Wanneer?
Wij vangen jullie op van 7.30 u tot 18.00u
op volgende dagen:
Van maandag 6 april 2009 tot en met
vrijdag 17 april 2009,
maandag 13 april is er geen opvang
Wie?
Max. 50 kinderen van 2,5 tot 12 jaar.
Waar?
Sporthal Kampenhout, Zeypestraat 26, 1910 Kampenhout

Oudste
kind
Tweede
kind
Vanaf het
3de kind

Kinderen niet-wonend in
Kampenhout
€ 5/halve dag
of € 10/dag
€ 4/halve dag
of € 8/dag
€ 3/halve dag
of € 6/dag

In deze prijs zit 1drankje per kind per halve dag inbegrepen!
Inschrijven ?
Inschrijven kan uitsluitend op volgende momenten:
Dinsdag 10 MAART van 17.00 tot 20.00
Dinsdag 17 MAART van 17.00 tot 20.00
Inschrijven kan enkel en alleen op de jeugddienst op
voormelde dagen. (Zeypestraat 26, Kampenhout).
De ingeschreven dagen zullen worden gefactureerd.
Inschrijven na voormelde data is niet meer mogelijk!!!
Betaling ?
Na de inschrijving ontvangt u een factuur.

Dinsdag 14 april
Woensdag 15 april
Donderdag 16 april
Vrijdag 17 april

voormiddag
voormiddag
voormiddag
voormiddag

namiddag
namiddag
namiddag
namiddag

hele dag
hele dag
hele dag
hele dag

Handtekening van de ouder(s) of van de persoon die instaat voor de opvoeding van het kind:
..............................................................................................................................................................................
Verklaren zich eveneens akkoord met het huishoudelijk reglement.
Opgelet! Inschrijven is verplicht !!!
Mogelijk komt de pers langs of worden er foto’s genomen die later gepubliceerd worden in de
Gemeenteberichten. Wanneer u bezwaar hebt tegen het publiceren van foto’s waar uw kind op
staat, gelieve dan hieronder uw handtekening te plaatsen.
Meer info: Jeugddienst Kampenhout, Zeypestraat 26, 1910 Kampenhout
tel: ☎: 016/65.99.15, e- mail: @: jeugd@kampenhout.be
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INSCHRIJVINGSFORMULIER

Mijn zoon/ dochter: .................................................................. Geboortedatum: ................................................
Naam ouders: .......................................................................... Telefoon/gsm:....................................................
Adres (facturatie) ..................................................................... Email: ................................................................
................................................................................................................................................
Neemt deel aan de activiteiten van Be oké op volgende data
Maandag 6 april
voormiddag
namiddag
hele dag
Dinsdag 7 april
voormiddag
namiddag
hele dag
Woensdag 8 april
voormiddag
namiddag
hele dag
Donderdag 9 april
voormiddag
namiddag
hele dag
Vrijdag 10 april
voormiddag
namiddag
hele dag

JEUGD

Even voorstellen:
Be.oke zal ook in de Paasvakantie weer zijn beste
beentje voorzetten om er voor jullie een spetterende
vakantie van te maken !!

Kinderen wonend
in Kampenhout
€ 3,5/halve dag
of € 7/dag
€ 2,5/halve dag
of € 5/dag
€ 1,5/halve dag
of € 3/dag

ONDERWIJS

GEMEENTESCHOLEN ACTIEF
DE TOVERBERG & HET KLIMTOUW.

ONDERWIJS

Sneeuwpret
Het winterweer begin januari zorgde voor heel wat
chaos op de autowegen maar voor de kinderen was de
sneeuwpret extra groot.
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Antipest machine
“Een school zonder pesten” is een zeer moeilijke
opdracht voor alle scholen. Op regelmatige tijdstippen
wordt hierrond gewerkt in alle klassen. Onze kinderen
van het 1ste en 2de lj kregen een voorstelling van de
antipest machine.

Integratie kleuterschool en lagere school Nederokkerzeel
Om de kleuters al kennis te laten maken met de kinderen van het Klimtouw worden er jaarlijks een aantal
schooloverschrijdende activiteiten georganiseerd.
Een spelnamiddag tussen groot en klein is een heel
sociaal vaardig moment.

VOLGENDE INSTAPDATA VOOR DE KLEUTERS:
Maandag 2 februari 2009
Maandag 2 maart 2009
Een Openklasuurtje wordt georganiseerd
in de 1ste kleuterklas op de laatste vrijdag voor de
krokusvakantie en voor de paasvakantie:
op vrijdag 20 februari en vrijdag 3 april 2009, van 9u tot 10u
bent u met uw kleuter welkom in ons kleuterklasje.
Past deze datum voor u niet dan mag u altijd een kijkje komen
nemen op een ander moment samen met uw kleutertje.
Eén telefoontje volstaat om een afspraak te maken:
De Toverberg: 016/65.99.77

Wandelen met onze grootouders
Een wandeling met onze grootouders met als opdracht
herfstbladeren zoeken. Daarna werden onze grootouders getrakteerd op een koffie.

Noteer alvast in je agenda:
De Toverberg :
14 en 15 maart 2009 : Boekenbeurs
29 maart 2009 : Kleuterschool Opendeurdag met ontbijt.
Het Klimtouw :
25 april 2009 : Schoolfeest

Gemeentelijke Lagere School
Gemeentewegel 2 - 1910 Kampenhout
016 65 99 77 -  016 65 64 77
Gemeentelijke Kleuterschool
Bergstraat 15 - 1910 Kampenhout
016 65 69 33

☎

☎

Gemeentelijke Lagere School Nederokkerzeel
Biststraat 13 - 1910 Kampenhout
016 65.99.86

☎

INFRAX SLUIT MOBIEL KANTOOR

EVEN UW AANDACHT VOOR …

Enkele jaren geleden werd de infraxmobiel in het leven geroepen. Aan het gemeenteplein kon u daar tweewekelijks
terecht. De laatste tijd kwamen er echter steeds minder
klanten langs. Daarom sluit Infrax hun mobiel kantoor.
Maar geen nood, Infrax blijft even vlot bereikbaar als u hun
iets wil vragen.

1. Sommige mensen hebben op de oprit van hun huis
“steentjes“ liggen. Nu geen probleem uiteraard, ware
het niet dat die steentjes ook op het voet/fietspad belanden en dat we daarover verschillende klachten krijgen van voetgangers en fietsers . Deze kunnen inderdaad een gevaar betekenen voor valpartijen.
Dus, hou die steentjes liefst op de oprit!
2. Sommige verenigingen hangen aankondigingen (affiches,…) van hun komende activiteit gewoon op aan
elektriciteitspalen, verkeersborden,… op het openbaar
domein. Dit is bij politiewet verboden !!
U kan gratis gebruik maken van de infoborden van de
gemeente! Gebruik ze ! Op privé gronden en met toelating van de eigenaar kan u wel aankondigingen plaatsen. Hier en daar staan er in onze gemeente ook grote
ijzeren borden met de aankondiging van een of ander
optreden ver buiten de gemeentegrenzen. Weet dat u
daar als eigenaar van de grond waarop dat ze staan
verantwoordelijk voor bent bij gebeurlijke ongevallen
met deze borden( storm,…) Laat ze best verwijderen.
3. Al te vaak vinden we in grachten, onverharde bermen,… zwerfvuil.( lege flesjes, plastieken zakken,…).
Dit komt daar niet van zelf en beschadigt de natuur!
Willen wij, inwoners van Kampenhout, nu eens het
voorbeeld geven en onze flesjes,…. bijhouden en thuis
in de betreffende zak steken ?!! Ja, toch !!

Makkelijk en snel: bellen of surfen
Op de infolijn 078 35 30 20 kunt u met al uw vragen en meldingen terecht. Elke werkdag van 8u tot 20u en zaterdag
van 9u tot 13u. U kunt ook massa’s informatie vinden op de
website www.infrax.be

DE LIJN
De lijn heeft enkele vernieuwingen doorgevoerd op de
bestaande lijn 272. Hierdoor wordt de bus meer dan ooit
een vlot, veilig, voordelig en duurzaam alternatief voor de
wagen. Van maandag tot vrijdag staan er meer bussen
klaar. Reizigers kunnen nu ook tijdens het weekend op
lijn 272 rekenen. De reisweg in Bonheiden wordt verlengd
tot aan de sporthal. Makkelijk naar het Imeldaziekenhuis
in Bonheiden. Inwoners van Kampenhout reizen nu nog
vlotter naar de luchthavenregio en tussen de betrokken
gemeenten, Bonheiden, Keerbergen, Haacht, Steenokkerzeel. Lijn- en informatiebrochures te verkrijgen op het
gemeentehuis in de infozuil van de lijn.

FONDS VOOR ARBEIDSONGEVALLEN

BUSBANEN

U hebt een arbeidsongeval gehad. Uw partner, een familielid, of een vriend(in) heeft een arbeidsongeval gehad. U
hebt vragen of u hebt hulp nodig. Een sociaal assistent van
het Fonds voor Arbeidsongevallen staat tot uw beschikking.
Hoofdzetel, Toonstraat 100 – 1050 Brussel, elke donderdag
van 9u tot 16u, 02/506.84.94
Het Huis van de Mechelaar, Reuzenstraat 1, Mechelen,
elke 2de maandag van de maand van 10u30 tot 12u30, niet
in juli en augustus, 015/29.78.93
Info: www.faofat.fgov.be

Na de voltooiing van de werken aan het kruispunt
Haachtsesteenweg-Zeypestraat-Dorpelstraat wordt er
gestart met de aanleg van de busbanen langsheen de
Haachtsesteenweg. Deze werken worden uitgevoerd in opdracht van de afdeling wegen en verkeer Vlaams-Brabant.
Voor de uitvoering wordt in zes fasen gewerkt, waarbij telkens twee fasen tegelijkertijd worden uitgevoerd. De eerste
fasen starten vanaf Kampenhout-Sas en aansluitend aan
het vernieuwd kruispunt ter hoogte van de ZeypestraatDorpelstraat. Om de bewoners op de hoogte te brengen van
de werken en de impact hiervan worden drie infoavonden
georganiseerd. Een eerste infomoment zal plaatsvinden in
maart. De betrokken bewoners zullen nog persoonlijk op
de hoogte gebracht worden van de juiste dag en tijdstip. Tevens zorgt de aannemer nog voor een infokrantje met meer
informatie voor alle bewoners van de Haachtsesteenweg.
Als betrokken bestuur zal de gemeente Kampenhout er op
toezien dat de werken met zo weinig mogelijk hinder voor
de inwoners zullen uitgevoerd worden.

HET RODE KRUIS
Het Rode Kruis Kampenhout-Herent organiseert ook dit
voorjaar weer een EHBO-cursus. Deze cursus duurt 3 weken en gaat door op dinsdag en donderdag, vanaf 10 maart
en telkens van 19u30 tot 22u.
Plaats: Ons Tehuis Brabant, Perksesteenweg 126. Meer
info op www.rkkh.be of 0486 27 72 79.

NUTTIG

NUTTIG
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MELDINGSKAART
Naam & adres:
(anonieme inzendingen worden niet behandeld)
Naam: ...............................................................................................................................................................
Adres: ...............................................................................................................................................................
☎: ...............................................................................................................................................................
❑ bermen
❑ fietspad
❑ ongedierte
❑ telefooncel
❑ voetpad

❑ bloembakken
❑ geluidshinder
❑ parkeerprobleem
❑ vandalisme
❑ watervervuiling

❑ bushalte
❑ gevaarlijke stoffen
❑ riolering
❑ verlichting
❑ wegdek

❑ buurt- en wijkvragen
❑ grachten ruimen
❑ sluikstorten
❑ verkeerssignalisatie
❑ wegmarkering

Plaats & omschrijving van het probleem
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................

✂
Terugbezorgen kan op volgende manieren:
•
•
•
•
•

Via www.kampenhout.be.
mailto: gemeentebestuur@kampenhout.be en loods@kampenhout.be
Terugsturen t.a.v. Gemeentelijke loods, Neerstraat 20 - 1910 Kampenhout
Persoonlijk afgeven op het gemeentehuis, aan de desbetreffende dienst
In de brievenbus deponeren.

Wij trachten een oplossing te zoeken voor uw probleem en houden u hiervan op de hoogte.
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