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Met deze “ Gemeenteberichten “ sluiten we het jaar 2011 af. De wintertijd bete-
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door ongelukken die te vermijden zijn. Lees daarom de raadge-
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elke inwoner draagt. Recover Energy nv heeft de aanvraag
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ingediend voor een afvalenergiecentrale aan Kampenhout-
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verdieping van de burelen van de Technische Dienst.
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kent geenszins dat Kampenhout indommelt. Integendeel ! Het krimpende
licht, de donkere dagen, de feestverlichting in onze straten … we voelen
duidelijk dat de feestmaanden in aantocht zijn. We laten de warmte
en de geborgenheid van deze koude maanden niet ondermijnen

doder in huis. De richtlijnen om dat giftige gas geen kans te
geven , leest u best met de nodige aandacht.

Gemeenschapsopbouw , sociale verwevenheid realiseren … het

Toerisme

19

blijft een uitdaging , ook voor dorpen. De Bergdaler Vrienden
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ding in hun omgeving met succes overwonnen hebben.
Welgemeende felicitaties voor al onze vrijwilligers die een succesvol Wereldfeest organiseerden. Hun inzet verbindt Kampenhout
met gemeenschappen wereldwijd. Deze vrijwilligers geven aan ons de
kans om mee te strijden tegen onmenselijke levensomstandigheden in andere

continenten.
Als Schepen van Welzijn wil ik in naam van onze burgemeester en het voltallige Gemeentebestuur een warm woord van dank richten naar al onze organisaties , al onze
vrijwilligers. Hun gratuite inzet heeft onze gemeente in het voorbije jaar de uitstraling gegeven van een samenleving waar verbondenheid geen ijdel begrip is. U hebt bijgedragen aan vooruitgang en tevredenheid van al onze inwoners , jong én minder jong.
Laat ons in 2012 verder gaan op de ingeslagen weg. Zalig Kerstmis en een gelukkig jaar
2012 voor ieder van u.

Namens het college van burgemeester en schepenen
Schepen van informatie
Greet Willems

gemeente

NUTTIGE ADRESSEN VAN DE GEMEENTE
Gemeentehuis
Gemeentehuisstraat 16
1910 Kampenhout
algemeen  016 65 69 58

Openingsuren administratieve
diensten:

- Iedere werkdag van 8u45 tot 11u45
- Dinsdagavond van 17u tot 19u45

Openingsuren politie:
☎ 016 31 48 40
E-mail: politie@kampenhout.be
Openingsuren politie kastze:
☎ 02 759 78 72
E-mail: onthaal@kastze.be

- Iedere werkdag van 8u45 tot 11u45
- Dinsdagavond van 17u tot 19u45
Alle dagen doorlopend van 07u00 tot 19u00

Gemeentelijke diensten

☎

Administratief centrum, Gemeentehuisstraat 16
Politie
016 31 48 40
Burgemeester
016 65 99 73
Bevolking
016 65 99 41
Pensioenen
016 65 99 42
Rijbewijzen en reispassen
016 65 99 43
Burgerlijke stand
016 65 99 31
Begraafplaatsen
016 65 99 31
Toerisme
016 65 99 71
Op de eerste verdieping:
Secretaris
016 65 99 21
Secretariaat
016 65 99 23
Lokale economie
016 65 99 22
Landbouw
016 65 99 22
Personeelsdienst
016 65 99 26
Overheidsopdrachten
016 65 99 32
Financiële dienst
016 65 99 61
Villa Lucie (oud gemeentehuis), Gemeenteplein
Informatica en GIS
016 65 99 25
Cultuur
016 65 99 72
Welzijn
016 65 99 59
Communicatie
016 65 99 59
Afdeling openbare werken, Frederik Wouterslaan 8
Stedenbouw
016 65 99 02
Openbare werken
016 65 99 05
Woonloket
016 65 99 18
Milieu
016 65 99 04
Sporthal, Zeypestraat 26
Sport
016 65 99 75
Hutstraat 24
Jeugd
016 65 99 15
Drugpreventie
0474 85 92 17
Naast het containerpark, Neerstraat 20
Loods
016 65 99 76
Gemeentelijke Bib, Tritsstraat 5
Bibliotheek
016 65 99 79
Leuvensesteenweg 22
Witloofmuseum
016 22 33 80

@
politie@kampenhout.be
burgemeester@kampenhout.be
bevolking@kampenhout.be
bevolking@kampenhout.be
bevolking@kampenhout.be
burgerlijkestand@kampenhout.be
begraafplaatsen@kampenhout.be
toerisme@kampenhout.be
gemeentesecretaris@kampenhout.be
secretariaat@kampenhout.be
lokaleeconomie@kampenhout.be
landbouw@kampenhout.be
personeelsdienst@kampenhout.be
overheidsopdrachten@kampenhout.be
gemeenteontvanger@kampenhout.be
informatica@kampenhout.be
cultuur@kampenhout.be
welzijn@kampenhout.be
info@kampenhout.be
stedenbouw@kampenhout.be
openbarewerken@kampenhout.be
woonloket@kampenhout.be
milieudienst@kampenhout.be
sport@kampenhout.be
jeugd@kampenhout.be
drugpreventie@kampenhout.be
loods@kampenhout.be
kampenhout@bibliotheek.be
witloofmuseum@kampenhout.be

GEMEENTE

Dienst:
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BIB
GEMEENTE
Tritsstraat 5, 1910 Kampenhout
016 / 65 99 79
kampenhout@bibliotheek.be

NIEUWE
PERSONEELSLEDEN
Graag stellen we u volgende nieuwe
medewerkers van het gemeentebestuur voor:

Openingsdagen en -uren :
maandag
dinsdag
woensdag
donderdag
vrijdag
zaterdag
zondag

15u.30 - 19u.30
15u.30 - 19u.30
14u.00 - 18u.00
gesloten
15u.30 - 19u.00
10u.00 - 13u.00
gesloten

Leeshonger tijdens de kerstvakantie?

Opgelet!

gemeente

De bibliotheek is gesloten op:

Departement Grondgebiedzaken
Stijn Bruwier is sinds kort werkzaam als stedenbouwkundige.
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zaterdag 24 december – kerstavond
zondag 25 december – Kerstmis
maandag 26 december – 2e kerstdag
dinsdag 27 december – gemeentelijke compensatiedag 25 december
donderdag 29 december – wekelijkse sluitingsdag
zaterdag 31 december - oudjaar
zondag 1 januari – Nieuwjaar
maandag 2 januari – brugdag gemeente
dinsdag 3 januari – receptie gemeente
donderdag 5 januari – wekelijkse sluitingsdag

Nieuw :
De maandelijkse aanwinsten in onze collectie kan
je vanaf heden bekijken op :
www.bibliotheekkampenhout.blogspot.com

Bezoek de bib en ontdek de collecties:
Departement Culturele Zaken
In het kinderkunstenatelier kunnen 6- tot 14-jarigen zich creatief
uitleven bij juf Els Lenaerts.

Tijdens de eindejaarsperiode zal
het gemeentehuis

gesloten zijn op:

Maandag 26/12
Dinsdag 27/12
Maandag 2/1
Dinsdag 3/1 (open in voormiddag,
gesloten van 17-20u)

verhalende, informatieve en GROTELETTER boeken,
poëzie en toneel, cd’s, taalcursussen, bladmuziek,
strips, tijdschriften en kranten, Franstalige, Engelstalige en Duitstalige
literatuur, educatieve en spel cd-roms, films en muziek op dvd…

Op zoek naar een bepaald werk?
Raadpleeg de webcatalogus op: www.kampenhout.be/cultuur/bibliotheek.php of rechtstreeks op: www.bidoc.be/kampenhout
en reserveer het werk online.

Het gezochte werk niet gevonden?
De bib maakt deel uit van een netwerk. Raadpleeg de volledige catalogus op: www.bidoc.be/vlaams-brabant of de Vlaamse centrale catalogus:
http://zoeken.bibliotheek.be .
Je kan ook een mailtje sturen naar kampenhout@bibliotheek.be en zo
het gewenste werk uit een andere bibliotheek laten overkomen via het
Interbibliothecair Leenverkeer (IBL).

Burgerzaken
HUWELIJKSJUBILARISSEN
(oktober-november)

GOUDEN

GEBOORTEN

Marcel Quisthoudt & Magda Verbeek

Deze gezinnen mochten een kindje verwelkomen:

Franciscus Peeters & Hilda Huybrechts

Vyncke Nico & Vleminckx Veerle

6/09/2011

Seppe

Fredy Poels & Nelly Vander Elst

Vanhove Antonio & Luypaert Ilse

13/09/2011

Lili

Willy Verslycken & Denise de Snoeck

Vandenvelde Roy & Clerbois Cathy

26/09/2011

Malou

DIAMANTEN

Philips Peter & Lim Rotana

5/10/2011

Sebastian

Verstraeten Steve & Meganck Karen

5/10/2011

Jarne

Sterckx Surinja & Dom Elke

6/10/2011

Luca

Houben Kevin & Van den Heuvel Britt

11/10/2011

Lucie

Van Lierde Cliff & Van Wynsberghe Ilse

16/10/2011

Amber

Michiels Joerie & Munier Cynthia

19/10/2011

Lana

21/10/2011

Jasin

Jan Mertens & Joanna Dierickx en Raymond Van den dries
& Amelia Herremans vierden hun diamanten huwelijksjubileum. Reeds 60 jaar delen zij lief en leed. Beide echtparen
namen de gelukwensen en geschenken van het Koninklijk
Paleis , het provinciaal bestuur en het gemeentebestuur in
ontvangst. Wij wensen hen langs deze nogmaals van harte
proficiat en hopen dat zij nog talrijke jaren in goede gezondheid omringd door familie en vrienden samen mogen zijn.

31/10/2011

Jens

Lorsanov Khousseyn & Aboubakarova
Anjela
Philips Jurgen & Heymbeeck Cindy

Raymond Van den dries &
Amelia Herremans

OVERLIJDENS
Met respect en ingetogenheid herdenken wij diegenen die
ons ontvallen zijn, ook de overledenen wiens namen niet
werden gepubliceerd om privacyredenen. Langs deze weg
bieden wij alle nabestaanden onze meest oprechte deelneming aan en wensen hen veel sterkte toe.*
Ludovica Peeters

28/08/2011

Hubert Billiau

17/09/2011

E.H. Joseph Eerdekens

03/10/2011

Albertus Vanderhulst

03/10/2011

René Delcon

17/10/2011

Julia Moeremans

20/10/2011

*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.

HUWELIJKEN
Philippe Bogard & Chantal Le Boulangé

29/10/2011

Erik Opsteyn & Lien Bauwens

05/11/2011

El Houssin El Hardouzi & Jolien Declerck

18/11/2011

BURGERZAKEN

Felicitaties namens het gemeentebestuur ook aan diegenen die wegens privacyredenen hun identiteit liever niet
opgenomen zien in het gemeentelijk informatieblad, waarvoor alle respect.
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Jan Mertens &
Joanna Dierickx

GOUDEN BRUILOFT
Een sfeerfoto van diegenen die in 2011 hun gouden bruiloft
vierden willen we u ook niet onthouden. Zij waren onze
gasten op 14 oktober 2011. Wij wensen alle huwelijksjubilarissen nog vele jaren samen in goede gezondheid en
warm omringd door familie en vrienden.

BEGRAAFPLAATSEN

BEGRAAFPLAATSEN

GEMEENTE WINT PERSPRIJS
INTERNATIONAL FUNERAL AWARDS
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Het I.F.A. is een onafhankelijke internationale organisatie
van professionelen die hun sporen hebben verdiend in de
uitvaartbranche. Zij willen innovatie en kwaliteit in de sector
stimuleren onder de vorm van een internationale wedstrijd.
Kampenhout diende het project “Totaalconcept
begraafplaatsen” in en werd tijdens de open jurydag in
september genomineerd voor de International Funeral
Award 2011. Met een uiterst klein puntenverschil moest
onze gemeente voor de hoofdprijs de duimen leggen tegen
het stadsbestuur van Antwerpen. Het project “Aanleg van
een urnenbos” als vernieuwende gedenkvorm kreeg de
voorkeur. Toch kwam Kampenhout ook bijzonder goed uit
de hoek met haar project waarbij, behalve de aanpak van
alle begraafplaatsen als één geheel, ook het administratief
aspect en de communicatie deel uitmaken van het
totaalconcept. Het juryrapport was dan ook zeer lovend.
“Op alle begraafplaatsen in deze gemeente wordt nu in de
meest uitgebreide en aan de meest denkbeeldige behoeften
tegemoet gekomen. Het individu heeft voldoende inbreng
gehad door middel van info- en inspraakmeetings. De
harmonieuze standaardisering en uniformisering bieden
dus gelijke mogelijkheden: dezelfde behandeling voor alle
burgers. De toepassing van de hedendaagse technieken
en de herschikking van en op haar begraafplaatsen zijn
ten laste genomen van de gemeenschap. Vele positieve
signalen van burgers alsook van de professionele
uitvaartdiensten. Kortom dit dynamische project voldoet
aan ieders behoefte.”
De jury legde dit jaar duidelijk de klemtoon op innovatie
en vernieuwing. In Kampenhout is de uitvoering bijna
volledig rond. Onze gemeente sleepte wel de persprijs in
de wacht. Dit is een internationale special award die wordt
toegekend aan een genomineerde uit de 3 deelnemende
landen(België, Nederland, Duitsland) die het eigen project
en de organisatie op de beste manier onder de grote
publieke belangstelling brachten. Deze landen hebben het
eigen project en de organisatie op de beste manier onder
de grote publieke belangstelling gebracht. De officiële
nominatie I.F.A. en de toekenning van de persprijs, waaruit
internationale erkentelijkheid blijkt, zijn een stimulans voor
het gemeentebestuur om de ingeslagen weg op het vlak
van toekomstgericht funerair beleid verder uit te bouwen.

POEZIE EN KUNST OP ONZE
BEGRAAFPLAATSEN
In grafpoëzie opent zich een wereld aan emoties. Het
verwoordt verdriet, hoop dankbaarheid en de verwachting
van de nabestaanden. Marcel
Pira, een rasechte Relstenaar
en gerenommeerd dichter
schreef speciaal voor elke begraafplaats enkele mooie poëzieteksten. De verwevenheid
met het specifiek karakter van
de locatie komt hierin sterk tot
uiting.
De poëziestenen zijn gemaakt
uit ruwe Belgische blauwe
hardsteen met handmatig
gebeitelde inscripties, die het
sereen karakter beklemtonen.
De stenen werden net voor
Allerheiligen ter hoogte van de
ossuaria geplaatst, alsook op
kinderperken en op ereperken
van oud-strijders.
Dichtkunst vindt men ook terug
op de afscheidstafels aan de
asverstrooiingspercelen
en
op muurplaten. Het is een
bijzondere blijk van warmte
en een blijvend eerbetoon aan
onze dierbare overledenen.

Meer informatie: Dienst begraafplaatsen (gelijkvloers) - begraafplaatsen@kampenhout.be - 016/65 99 31

VERENIGING
BEGRAAFPLAATSEN
IN DE KIJKER politie

Contactadres: filip.kennes@telenet.be

De drukke Kerst- en Nieuwjaarsperiode komt eraan.
Zoals steeds brengt dit veel volk op de been, is er veel
geld in omloop en knijpen sommigen er even tussenuit voor een aantal dagen vakantie. Dit is echter ook
een periode waarin dieven handig gebruik maken van
de drukte en de onoplettendheid. Daarom zet de politiezone KaStZe gedurende deze periode dagelijks extra
ploegen in en houden we ook verscherpte politiecontroles op de hoofdwegen. Bij deze controleacties wordt op
zoek gegaan naar potentiële dieven maar ook de normale verkeerszaken (alcohol, snelheid,...) komen aan
bod. Je kan zelf ook een aantal acties ondernemen. Op
www.kastze.be vind je een aantal tips. Als je voor een
bepaalde periode afwezig bent, denk dan tevens aan
ons aanbod afwezigheidstoezicht.
Wees gedurende deze periode ook extra voorzichtig met
kaarsen, kerstverlichting, fondue en gourmet en vuurwerk. Koop enkel artikelen met een gebruiksaanwijzing
in jouw taal en lees ze vooraf. Laat kinderen niet spelen
met deze voorwerpen en let op bij gebruik van (te veel)
alcoholhoudende dranken.
Wij vragen iedereen om extra waakzaam en voorzichtig
te zijn en bij het zien van verdachte handelingen, personen of voertuigen onmiddellijk onze diensten te verwittigen via het nummer 112.
Wij wensen iedereen alvast prettige en veilige eindejaarsfeesten.

Wijkpost Kampenhout
Gemeentehuisstraat 16
016/31 48 40 - politie@kampenhout.be

politie
BEGRAAFPLAATSEN

DONKERE MAANDEN TIJDENS DE
EINDEJAARSPERIODE: WEES WAAKZAAM
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VERENIGING IN DE KIJKER

De vereniging ‘De
Bergdaler Vrienden’ is acht jaar
geleden ontstaan.
De
oprichters
merkten toen dat
veel mensen van
hun eigen straat
elkaar niet kenden, soms kenden naaste buren
elkaar zelfs niet.
Om erger te voorkomen, besloten
ze om samen actie te ondernemen. Daarom organiseren zij jaarlijks twee activiteiten.
Zo is er het ‘Mettevie’ waarbij telkens op 28 december
een tent wordt opgezet naast de pastorij in Berg. Naast
een gezellige inrichting kan je er genieten van allerlei
drankjes zoals bier, wijn, vele soorten jenever, glühwein, warme chocomelk, koffie en frisdranken. Voor de
hongerige buikjes zijn er pensen, escargots, hamburgers en verse soep voorzien.
Live muziek zorgt steeds voor een vrolijke noot. In het
verleden mochten o.a. Zakdoek, Op ’t Goe vallend Oeit,
Enkk en De Klaan Fanfare van Berg al voor een leuke
sfeer zorgen. Om de kou te verzachten is er altijd een
warmtekanon en buiten zijn er vuurkorven die de prachtige locatie alleen maar ten goede komen.
Wat ooit begon voor de Bergenaren, is nu al lang voor
heel Kampenhout en ver daarbuiten. Het is een leuke
gelegenheid voor een gezellig samenzijn of om de mensen uit je buurt te leren kennen, dus kom zeker eens
een kijkje nemen!
De andere jaarlijkse bijeenkomst valt samen met de 2de
kermis in Berg. Dit gebeurt in samenwerking met “De Sissende Soepap” en ook hier is het hoofddoel mensen samenbrengen en samen plezier maken. Je kan dan bij De
Bergdaler Vrienden terecht voor een fris biertje, iets om te
knabbelen en natuurlijk een live band. Je kan hen vinden
ter hoogte van het voormalige café “De vredezaal”.
De Bergdaler Vrienden hopen hierdoor mee te werken
aan een gezonde en leefbare dorpssfeer, waar vriendelijkheid, gezelligheid en samen plezier hebben centraal
staan. Nu iedereen weet wat zij doen en waarom, rest er
maar één vraag: kom jij ook eens een kijkje nemen en,
wie weet, mee feesten?

Milieu

ENERGIELOOS EN UITGEPUT?
LAAD JE BATTERIJEN OP!

der (lege) wegwerpbatterijen ontdoen. Binnen de groep
van de herlaadbare batterijen zijn vanuit milieuoogpunt
NiMH-batterijen te verkiezen boven NiCd-batterijen.
Ook financieel doe je je voordeel: de elektriciteit uit het
stopcontact waarmee de herlaadbare batterijen opgeladen worden, kost relatief weinig ten opzichte van
‘wegwerpbatterijenergie’.

MILIEU

Bedenk ten slotte dat het, door de schadelijke stoffen
die ze bevatten, zeer belangrijk is dat batterijen selectief ingezameld en gerecycleerd worden. Dit kan via de
BEBAT-inzamelpunten en uw containerpark.
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Schat even: hoeveel batterijen zijn er in jouw huishouden terug te vinden? Nederlandse onderzoeken telden
gemiddeld bijna 100 batterijen per gezin, waarvan er
een aanzienlijk deel niet eens gebruikt werden!
Vaak zijn we ons er niet van bewust waarvoor batterijen
allemaal gebruikt worden: laptop, gsm, rekenmachine,
zaklamp, fietslampje, uurwerk, afstandsbedieningen,
speelgoed, ... De rij is bijna eindeloos.
Voor al deze verschillende toepassingen bestaan er ook
verschillende types batterijen.Enerzijds kennen we wegwerpbatterijen en anderzijds herlaadbare batterijen.
Zowel wegwerp- als herlaadbare batterijen kunnen
zeer gevaarlijke stoffen bevatten die beter niet in het
milieu terechtkomen.
Het spreekt dan ook vanzelf dat je best zo weinig mogelijk batterijen gebruikt. Hoewel een huishouden zonder
batterijen vrij onrealistisch is, zijn er toch heel wat mogelijkheden om je batterijgebruik te beperken.
De belangrijkste keuze die je daarbij maakt, is nagaan
of je gewenste aankoop niet bestaat zonder batterijen.
Speelgoed is daarbij een voor de hand liggend voorbeeld, maar ook voor een aantal andere toestellen bestaan alternatieven. Zo kun je een rekenmachine met
zonnecellen, een opwindbaar polshorloge, mechanische weegschalen ... kopen. Ook elektriciteit uit het
stopcontact is een betere keuze!
Als er geen alternatief zonder batterij bestaat voor
je aankoop, kies je best voor herlaadbare batterijen.
Deze zijn wat duurder dan wegwerpbatterijen, maar
gaan veel langer mee. Hierdoor moet u zich van min-

GA JE BOUWEN NA 1 JANUARI 2012?
Sinds 2006 geldt in Vlaanderen de energieprestatieregelgeving (EPB). Zo moeten alle gebouwen waarvoor een stedenbouwkundige vergunning aangevraagd
wordt, voldoende geïsoleerd en energiezuinig zijn. Deze
vereisten worden uitgedrukt in het E-peil en het K-peil.
Het E-peil is een maat voor de energieprestatie van een
woning en haar vaste installaties. Het K-peil bepaalt hoe
goed uw woning geïsoleerd is. Hoe lager deze waarden,
hoe energiezuiniger de woning is.
De huidige eisen op het vlak van thermische isolatie
en energieprestatie van gebouwen zullen vanaf 2012
strenger worden. Nieuwe gebouwen met een aanvraag
tot stedenbouwkundige vergunning vanaf 1 januari 2012
mogen vanaf dan maximum een E-peil 70 halen en een
K-waarde van 40, waar dit nu nog E80 en K45 is. Daarnaast zal ook de isolatiegraad (U- en R-waarden) voor
buitenmuren, daken, vloeren en vensters strenger worden voor woningen die gebouwd, uitgebreid of verbouwd
worden. Je architect kan jou hierover meer informatie
geven en je begeleiden om aan deze eisen te voldoen.
Vanaf 2014 zal de wetgeving bovendien nog strenger
gemaakt worden naar E60. Deze maatregel past binnen de Europese verplichting om steeds energiezuiniger te bouwen met de bedoeling om in 2021 te komen
tot bijna-energieneutrale gebouwen. Dus waarom nu al
niet verder gaan dan E70? Op de website www.energiebewustarchitect.be kan je architecten raadplegen die je
hierbij kunnen begeleiden.
Meer info vind je op www.energiesparen.be of op pagina
11 in deze gemeenteberichten.

Meer info Dienst Milieu: Milieudienst@kampenhout.be - 016/65 99 08

milieu
cultuur

INTERZA - Nieuw type huisvuilzakken
Het lopende contract van INTERZA voor de productie
van huisvuilzakken loopt einde 2011 ten einde.
Gezien de erg frequente problemen met de lassen van
de trekbandzak, werd beslist met ingang van 2012 over
te schakelen naar een nieuw type zakken. Ook de intercommunales van Vilvoorde, Brugge en de regio rond

Dacht jij bij de vorige edities: “dit wil ik ook
wel eens proberen”? Ben je creatief op vlak
van schilderen, fotografie, beeldhouwen, pottenbakken, juwelen maken of noem maar op?
Wil je graag je eigen werk in je eigen streek
tentoonstellen? Aarzel niet, want dan ben jij de
persoon die we zoeken!
Maak je naam en discipline zo snel mogelijk bij
ons bekend want zoals bij de vorige edities is er
slechts plaats voor 7 kunstenaars.
Voor meer inlichtingen of om in te schrijven*:
Dienst Cultuur - 7 KK
Gemeentehuisstraat 16
1910 Kampenhout
Email: cultuur@kampenhout.be
Tel: 016/65 99 72
*uiterlijk 30 januari 2012

Antwerpen namen reeds eerder een gelijkaardige beslissing, met gunstige respons van de bevolking. De nieuwe
restafvalzakken zullen in plaats van de trekbandsluiting
voorzien zijn van een knoopsluiting (of “wavetop”). Onderaan hebben de zakken een sterlas in plaats van voorheen
een vlakke las. Om elke discussie hierrond te vermijden
werd zeer nauwkeurig nagegaan dat de inhoud van de
beide zakken identiek dezelfde is.
Het nieuwe type zakken zal vanaf januari door de gemeentelijke diensten besteld kunnen worden (na uitputting van
de oude stocks). Wij gaan ervan uit dat de nieuwe zakken,
na verdeling en verkoop, eind januari in het straatbeeld
zullen beginnen opduiken. Op dat ogenblik plant INTERZA
de verdeling van een milieukrant met gedetailleerde info
over de nieuwe zakken, het gebruik én de inhoud ervan.
Bij eventuele vragen, kan je met hen contact opnemen via
info@interza.be

cultuur
MILIEU

De winter komt er weer aan. Niet alleen wordt het kouder en vroeger donker maar we kunnen ons ook aan
ijzel en sneeuwbuien verwachten. Wanneer er sneeuw
of ijzel ligt, zijn de inwoners van de gemeente verplicht
om de voetpaden voor hun huizen vrij te maken. Veel
mensen ruimen ook hun opritten en tuinpaden. Hiervoor wordt meestal strooizout gebruikt.
Het zout (vrijwel altijd natriumchloride, soms calciumchloride) mengt zich met het aanwezige water (ijs of
sneeuw) en vormt zo pekel. Doordat pekel een lager
vriespunt heeft dan water, zal dit minder snel bevriezen
zodat minder gladheid optreedt.
Maar strooizout is niet ongevaarlijk (vooral calciumchloride)
want het is een irriterend product. Als een kind valt op plaatsen waar gestrooid is, kan lokaal een lichte irritatie ontstaan,
vooral als er een schaafwond is. Als het kind zijn vingers in de
mond steekt, moet er best gespoeld worden met water. Let
er ook op dat je niet in bermen of grachten strooit want dan
verzilt de bodem. De meeste planten en landbouwgewassen
gedijen niet of minder goed in zilte bodems. Zoutminnende
planten krijgen op die bodems dan weer de bovenhand. Dus
kunnen we maar beter het gebruik van strooizout beperken!
Sneeuw en ijzel kunnen voor gevaarlijke wegen en voetpaden
zorgen. Hierbij een warme oproep naar onze burger om zijn
of haar stukje stoep sneeuw- en ijsvrij te houden, zodat ook
de dienstverlening van de post kan blijven gegarandeerd.
Enkele tips:
• Gebruik een borstel en een sneeuwschep
• Is de stoep niet volledig ijsvrij? Strooi alleen waar het
nodig is
• Strooi zand om een dikke laag ijs begaanbaar te maken
• Strooi preventief
• Denk aan het milieu: maak matig gebruik van strooizout
• Strooi zout enkel op plaatsen waarover gelopen of gereden wordt (en dus niet in bermen of grachten)

Traditiegetrouw gaat de week van de amateurkunsten door van 4 tot en met 6 mei.
Ook in 2012 zal dit niet anders zijn. In samenwerking met het gemeentebestuur organiseert
de cultuurraad dan haar 9e editie van ‘7 Kampenhoutse kunstenaars’.
We doen graag opnieuw beroep op verborgen
Kampenhouts talent zodat ook deze editie uitgroeit tot een groot succes!
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Een sneeuwvrije stoep:
ieders plicht!

Kunstenaars
opgelet!

gemeente
BEVOLKING
STRENGERE REGELS GEZINSHERENIGING

BEVOLKING

BEROEP MEEDELEN
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Het rijksregister is een databank met bevolkingsgegevens
van elke burger. Het register wordt beheerd door de Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken. De gegevens
worden aangeleverd door de bevolkingsadministratie van
de gemeenten. Het beroep is één van de gegevens die mee
worden opgenomen in het register; dit duidt de activiteit aan
waaruit de voornaamste bestaansmiddelen worden geput.
Belangrijk om weten is dat het bezit van een bepaald diploma niet gelijk staat met het uitvoeren van een bepaald
beroep, bijvoorbeeld: een licentiaat in de geschiedenis geeft
niet noodzakelijk les in geschiedenis.
De geregistreerde informatie strookt echter vaak niet met
de werkelijkheid. De burger is zich vaak niet bewust van zijn
plicht om zijn (wijziging van) beroep door te geven. Dit is niet
onbelangrijk, want in sommige situaties moet je kunnen
aantonen dat je vanaf een bepaalde datum een beroep uitoefent (dit kan o.a. nuttig zijn voor je pensioendossier). Deze
informatie wordt eveneens aangewend voor statistisch en
wetenschappelijk onderzoek.
Hierbij dus een warme oproep naar onze burgers om hun
beroep of wijziging ervan door te geven aan de gemeentelijke bevolkingsdienst. De aangifte van een beroep(swijziging)
kan schriftelijk of via het bevolkingsloket. Wanneer je de
aangifte schriftelijk wenst door te geven, kan je via de zoekmachine van het Rijksregister de code van jouw beroep
vooraf opzoeken. Ga naar http://www.ibz.rrn.fgov.be klik op
‘Rijksregister’ en daarna op ‘Onderrichtingen’. Wanneer je
de ‘Alfabetische beroepenlijst’ opent, vind je alle beroepen
met de bijhorende codes. Indien jouw beroep niet voorkomt
op de lijst of je hebt een nieuw beroep, probeer dan jouw
functie en sector zo gedetailleerd mogelijk te omschrijven.
Wanneer je je in de registers wil inschrijven als titularis
van een beroep waarvan de titel bij wet beschermd is (bv.
Advocaat, architect, arts, gerechtsdeurwaarder, journalist,
notaris, vastgoedmakelaar,…) leg je een officieel document
als bewijs voor. Iemand die nooit een beroep of een vak uitgeoefend heeft, wordt beschouwd als ‘zonder beroep’. De
vermelding “huisvrouw of huisman” blijft mogelijk. Werkzoekenden worden in het register opgenomen volgens hun
laatste beroepskwalificatie.

De wet van 8 juli 2011 maakt de regels voor gezinshereniging met Belgen, Unieburgers en derdelanders aanzienlijk strenger en complexer. De wet is van kracht
sinds 22 september 2011.
Wat verandert er?
Ouders van een meerderjarige Belg hebben geen recht
meer op gezinshereniging. Ouders van een minderjarige
Belg kunnen zich bij hun kind in België voegen via de procedure gezinshereniging.
Om zijn echtgenoot, partner of kinderen te laten overkomen
moet de Belg bewijzen dat hij een minimum inkomen heeft.
Dit inkomen mag niet bestaan uit OCMW-steun, gezinsbijslag, wachtuitkering en overbruggingsuitkering.
De Belg moet voor zijn familieleden bewijzen dat hij beschikt over voldoende huisvesting en een ziekteverzekering. Voor gezinshereniging van een echtgenoot of partner moeten de Belg en zijn echtgenoot of partner beiden
ouder zijn dan 21 jaar.
De criteria voor gezinshereniging op basis van een duurzame relatie met een partner worden strenger (2 in plaats van
1 jaar voorafgaande relatie).

ELEKTRONISCHE IDENTITEITSKAART
Wist je dat … ?
… je bij een adreswijziging geen nieuwe elektronische identiteitskaart moet aanvragen. Er gebeurt enkel een aanpassing van de chip door de bevolkingsdienst.
… bij het verstrijken van de geldigheidsduur elke Belg opgeroepen wordt om zijn elektronische identiteitskaart te
hernieuwen. Deze oproepingen worden niet altijd stipt opgevolgd. Behalve dat deze houding strafbaar is, kan ze ook
andere onaangename gevolgen hebben. De oude kaart van
een nalatige burger kan immers geannuleerd worden in het
centraal bestand. Ook als je geen oproeping zou ontvangen,
dien je je spontaan tot de bevolkingsdienst te wenden.
Vreemdelingen worden niet automatisch opgeroepen om
hun elektronische identiteitskaart te hernieuwen. Zij moeten zelf in de gaten houden wanneer de geldigheidsduur van
hun identiteitsdocumenten verstrijkt.

Meer informatie: Dienst bevolking (gelijkvloers) - bevolking@kampenhout.be - 016/65 99 41

Dakisolatie

FRGE

Bespaar tot 30% op uw energiefactuur
Bespaar tot 30% op uw energiefactuur
De warmte in huis stijgt en gaat via het
dak de lucht in. Je kan zoveel stoken als
je wil, echt warm zal het in huis nooit blijven. Je energiefactuur liegt er niet om en
dit doet pijn in je portefeuille. Jaar na jaar
wordt het erger, want de energieprijzen
dalen niet meteen..

Tot het einde van 2011 geeft de federale
overheid nog een interestbonificatie van
1,5%. Deze korting kan op jaarbasis gerecupereerd worden, de gehele looptijd van
de lening, waardoor de rentevoet maar
0,5% bedraagt. De voorwaarde is wel dat
de lening dit jaar nog wordt afgesloten.
Welke werken? Vervanging oude CV ketel, dak- vloer of muurisolatie, hoogrendementsglas plaatsen,…
Het maximum leenbedrag bedraagt
10.000 euro op een maximum looptijd van
5 jaar.
Ieder inwoner, eigenaar of huurder, komt
voor deze uiterst voordelige lening in aanmerking, op voorwaarde dat de woning
dienst doet als hoofdverblijfplaats.

Simpeler dan je denkt
Woon je in een huurhuis en denk je: dit
is werk voor de eigenaar, maar die wil
niets doen? Sta er dan even bij stil dat je
zelf ook actie kan ondernemen. Zelfs als
je je huis huurt, laat je het beter isoleren
want het is een investering die je binnen
de kortste keren terugwint. Je energiefactuur zal spectaculair dalen, met 1/3de
zelfs. Bovendien zijn er tal van premies en
bestaan er ook voordelige leningen voor
energiebesparende uitgaven.
Tegen 2020 moeten alle woningen die op
de huurmarkt worden aangeboden verplicht voorzien zijn van dakisolatie! Indien
er geen dakisolatie is mag u de woning
niet meer verhuren.

WONEN

WONEN

Heb je interesse of wens je meer informatie contacteer onze kredietbehandelaar
Fleur Gorlee
0493/51 17 64 (niet bereikbaar op vrijdag)
Fleur.gorlee@3wplus.be
Of onze woonconsulent aan de gemeente:
Lien Beets: 016 65 99 18 lien.beets@kampenhout.vera.be
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Spaar nu …wacht geen dag te lang!
Weet u niet hoe u eraan moet beginnen?
Contacteer vrijblijvend onze isolatiecoördinator voor dak en zoldervloer
Fabien Maggi
T 02/467.11.20
Fabien.maggi@3wplus.be

2
premies voor nieuwbouw 201
E-peil
Aanvraag
bouwvergunning
Voor 1/01/2010

61 tot en met 80
41 tot en met 60

Voor woningen
80.
€400+ €30 per E-peil punt lager dan
60.
€1000+€40 per E-peilpunt lager dan

40
€1800+€50 per E-peilpunt lager dan
E-peilpunt lager dan 60.
41 tot en met 60 €1000+€40 per
40.
€1800+€40 per E-peilpunt lager dan
40 of lager
E-peilpunt lager dan 50.
41 tot en met 50 €1400+€40 per
40.
€1800+€50 per E-peilpunt lager dan
40 of lager
40.
€1800+€50 per E-peilpunt lager dan
40 of lager

40 of lager

Indien de nieuwe woning of wooneenheid
het gevolg is van een volledige afbraak en
heropbouw, zonder wijziging van de aard en
de bestemming van het gebouw van de woning, worden de premies verdubbeld.

Van 1/01/2010
tot en met
31/12/2011
Van 1/01/2012
tot en met
31/12/2013
Vanaf 1/01/2014

Meer informatie: Woonconsulente Lien Beets - Lien.beets@3wplus.be - Tel.: 016/65 99 18 of GMS nr.: 0492/58 00 31

Kerstmarkt

UiT in Kampenhout

Verkoop van prachtige knutselwerkjes én gelegenheid voor een hapje en
drankje in een fijne kerstsfeer !
WIE
Kleuters, juffen en ouderraad
WAAR
‘t Okkerzeeltje Vrije Kleuterschool,
Bogaertstraat 4, 1910 Nederokkerzeel
WANNEER
vrij 16/12/11 van 16:30 tot 20:00
CONTACT
tel.: 016 65 54 85
LINKS
http://tokkerzeeltje.kampenhout.be
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Kerstconcert

Concert rond Kerstmis.
WIE
Sint Ceciliakoor - Relst
WAAR
Sint Jozefskerk, Hutstraat,
1910 Kampenhout
WANNEER
za 17/12/11 om 19:00
CONTACT
e-mail:
marijke.vanhoof@skynet.be
tel.: 016/ 65 66 05
LINKS
http://www.kampenhout.be

Kerstboom
versiering

De Kestboum van Okkeziel wet verseed dui
de minse van ons derep. Een gezellege en
serene sfeir me e happeke en e drankske.
Het deut ni lak dus ge komt best oep taid.
Eederien es van harte welkom.
WIE
Okkeziel bruist in saumewerking me de
Scouts, Jong Cantabile, De Vlier en de
minse van Okkeziel
WAAR
Nederokkerzeel
WANNEER
Zat 17/12/11 van 18:30 tot 21:00
CONTACT
Mail: stefaan.deraedemaeker@telenet.be
LINKS
http://www.nederokkerzeel.be/

Eindejaars- en aflossingsmarathon 2011
De 2e editie van de eindejaars- en aflossingsmarathon gaat door op zaterdag
17 december 2011. Hierbij kan je kiezen om individueel deel te nemen (6 ronden van
7.05 km) of met een ploeg van minimum 2, maximum 6 personen gezamenlijk een
volledige marathon af te leggen, waarbij elk lid één of
meerdere ronden van 7.05 km loopt. Voorinschrijvingen verplicht (voor 6/12/2011), ga naar http://joka.org.
WIE
Sportdienst Kampenhout
WAAR
Sporthal Kampenhout, Zeypestraat 26, 1910 Kampenhout
WANNEER
za 17/12/11 van 10:00 tot 15:00
PRIJS
€ 15 (Individueel, 15 euro.
Ploegen van 2 tot 6 personen, 36 euro.
CONTACT
e-mail: sport@kampenhout.be
tel.: 016/65.99.75
LINKS
http://joka.org

Eindejaarsjogging 2011

Op 18 december 2011 wordt de 22ste editie van de eindejaarsmarathon georganiseerd. Iedereen is welkom om op deze dag mee te lopen voor het goede doel.
De opbrengst gaat naar Ons Tehuis Brabant. Er worden verschillende afstanden aangeboden, nl. 600m (kinderloop), 5.3 km en 10.6 km. Voor meer informatie en voorinschrijvingen (kan/mag voor 12/12/2011), ga naar http://joka.org/.
WAAR
Sporthal Kampenhout, Zeypestraat 26, 1910 Kampenhout
WANNEER
zo 18/12/11 van 14:00 tot 18:00
PRIJS
€ 5 (600m (kinderloop), gratis. 5.3 km & 10.6 km: voorinschrijving 5 euro ter
plaats 6 euro)
CONTACT
e-mail: sport@kampenhout.be
tel.: 016/65.99.75
LINKS
http://www.joka.org/

Tentoonstelling

“Hommel, een volksinstrument voor de huiskamer”

Vanaf zondag 4 december 2011
opent Kampenhout het Brabants
Centrum voor Muziektradities. Dit
centrum herbergt een 1000-tal
publicaties over volksmuziek in
Vlaanderen en daarbuiten. Ook kan
u hier terecht voor een unieke tentoonstelling: ‘Hommel, een volksinstrument voor de huiskamer’. Via
infopanelen en originele hommels
uit onze streken maakt u kennis
met dit uitzonderlijk instrument.
WIE
Brabants Centrum voor Muziektradities
WAAR
VILLA LUCIE (GC DE KROP), Kerkstraat 32, 1910 Kampenhout
WANNEER
van 04/12/11 tot 15/01/12 open di
van 09:00 tot 19:00 za, zo van 14:00
tot 17:00
CONTACT
tel.: 016/65 99 39
http://www.kampenhout.be/bcm/
index.php

Bal van de
Burgemeester

Bal met Gunther Neefs en zijn Orkest. DJ Willy
WIE
Burgemeester van Kampenhout
WAAR
Sporthal Zeypestraat 26
WANNEER
Zaterdag 07/01/2012
CONTACT
016/65 99 72

Meer info over deze activiteiten kan u
vinden op de gemeentelijke website
www.kampenhout.be

Opluisteren van de Kerstmisviering; herdenking van onze overleden leden
WIE
Concertband van KF De Toonkunst
WAAR
Sint Servaes kerk, Bergstraat,
1910 Berg
WANNEER
zo 25/12/11 van 10:00 tot 13:00
LINKS
http://www.de-toonkunst.be
PRIJS
€0

Gezellig samenzijn en swingen
voor senioren op de muziek van
DJ Yves!
WIE
Dj Yves en gemeente Kampenhout
WAAR
Brouwerijstraat 23, 1910 Kampenhout
WANNEER
16/01/2012, 20/02/2012 start:
13.30u
PRIJS
€0
CONTACT
tel.: 016/65 99 34

Antizejélwandelink
(dialectenwandeling)

Tees joar vertrekke we oan de kerk van Relst. Een paroche mé twie kastiele en é park en levrancier van verschai beurgemiesters en gekende familes lak de Caille en de Boekes. Allé tot mé twiede kestdag oem twie uure
zjust oep de parking oan de kerk. Afstand ±8km en gelak as altaid trug tege
den doenker!
WIE
Gemeentebestuur Kampenhout
WAAR
Hutstraat, 1910 Kampenhout
WANNEER
ma 26/12/11 om 14:00
CONTACT
e-mail: toerisme@kampenhout.be
tel.: 016/65.99.16
LINKS
http://www.kampenhout.be

Volgende
activiteiten
worden
wekelijks /
maandelijks
ingericht:
Volgende activiteiten worden wekelijks
/ maandelijks ingericht:

TURNEN

KVLV Relst: BBB Turnen: elke donderdag van 20u tot 21u in de turnzaal van
de parkschool. Aerobic: elke dinsdag
van 20u. tot 21u.
Sporthal Berg: elke woensdag van 20u.
tot 21u . herenturnen
Turnen 55+: elke maandag van 14u. tot
15u. in de sporthal Kampenhout

UiT in Kampenhout

Opluistering
Kerstmisviering

Dansnamiddagen Senioren

AEROBIC:
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KVLV Relst: elke dinsdag van de maandag

BLOEMSCHIKKEN:

KVLV Kampenhout: elke 2de donderdag van de maand, zaal Pax om 14u. en
19u.30
KVLV Nederokkerzeel: elke 3de donderdag van de maand, parochiezaal
om 19u.30
KVLV Relst: elke laatste woensdag van
de maand, in 2 beurten om 13u.30 en
19u.30

KAARTEN:

De Bergse Vrienden: elke 3de vrijdag
van de maand Kaart-spelavond in de
Pastorij Berg om 20u.
Vlaamse Federatie voor Soc. Gepensioneerden Elke 1ste donderdag van de
maand in café Sint-Jozef te Relst vanaf
13u.30
Park van Relst: elke dinsdag van
13u.30 t/m 19u.
Bridge: elke maandag om 13u.30 in Ter
Elst. Ook beginners welkom.

PETANQUE:

Elke woensdag vanaf 18u en elke
maandag vanaf 14u. aan de bibliotheek, Tritsstraat 5 – 1910 Kampenhout. Inlichtingen: 0474/95 22 10

sport

Eindejaarsmarathon 17 december 2011
De 2e editie van de eindejaars- en aflossingsmarathon
gaat door op zaterdag 17 december 2011. De deelnemers
kunnen kiezen om individueel deel te nemen (6 ronden
van 7.05 km) of met een ploeg van minimum twee, maximum zes personen gezamenlijk een volledige marathon
af te leggen, waarbij elk ploeglid één of meerdere ronden van 7.05 km loopt. De inschrijvingen voor deze eindejaars- en aflossingsmarathon zijn reeds afgesloten,
maar iedereen is welkom om te komen supporteren voor
de deelnemers.

SPORT

Locatie: Sporthal Kampenhout, Zeypestraat 26, 1910
Kampenhout.
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Eindejaarsjogging 18 december 2011
Op zondag 18 december 2011 wordt de 22ste editie van
de eindejaarsjogging georganiseerd.
Iedereen is welkom om op deze dag mee te komen lopen
voor het goede doel. De opbrengst gaat naar Ons Tehuis
Brabant.
Er worden verschillende afstanden aangeboden:
600m (kinderloop)

14.30 uur

Gratis

5.3 km

15 uur

10.6 km

15 uur

€5 Voorinschrijving
€ 6 Ter plaatse

ben aan deze actie van Bloso. Als winnaar ontvangt de
gemeente een promotietent van 3m op 3m.
In de maand september hebben meer dan 20 Kampenhoutse sportverenigingen in het kader van de “Proef je
sport periode” hun deuren opengezet voor geïnteresseerde sporters. Ook dit jaar was deze actie een succes,
veel geïnteresseerde sporters hebben hun weg gevonden naar de deelnemende clubs. Wij willen alle sportverenigingen en sporters bedanken en hopen dat zij ook
volgend jaar opnieuw zullen deelnemen aan deze actie.

Kampioenenviering
vrijdag 2 maart 2012 (Herinnering)
Op vrijdag 2 maart 2012 worden alle Kampenhoutse
sportkampioenen van het jaar 2011 gehuldigd en in de
bloemetjes gezet. Daarom vragen we dat iedereen die in
2011 een bijzondere prestatie heeft geleverd op provinciaal, gewestelijk of nationaal niveau zich kandidaat stelt.
Ken je zo iemand, neem dan gerust contact op met de
sportdienst!
Ook kandidaten met een bijzondere staat van verdienste
worden gehuldigd. Ken je iemand die een bijzondere bijdrage aan de sport heeft geleverd of nog steeds levert,
iemand die onmisbaar was of nog steeds is in het Kampenhoutse sportlandschap, laat het ons zeker weten.
Het gemeentebestuur wil deze persoon huldigen. Hij/ zij
krijgt de prijs van Sportverdienste!

Voor meer informatie, ga naar http://joka.org/.
Locatie: Sporthal Kampenhout, Zeypestraat 26, 1910
Kampenhout.

Alle kandidaturen moeten ten laatste op 29 januari 2012
bezorgd worden bij de sportdienst.
Volgende gegevens hebben we nodig:

Zoektocht vrijwilligers
Wij zijn nog steeds op zoek naar enkele vrijwilligers. Bent
u beschikbaar op zaterdag 17 en/of zondag 18 december
2011 en heeft u interesse om deze eindejaarsmarathon
en/of - jogging mee in goede banen te helpen te leiden,
gelieve contact op te nemen met de sportdienst via onderstaande gegevens.

Week van de sportclub/
proef je sportperiode 2011
De gemeente Kampenhout is geloot als één van de prijswinnaars van “Week van de Sportclub 2011”. Per provincie werden drie gemeenten beloond die meegedaan heb-

Naam vereniging:...............................................................
...........................................................................................
Naam sporter: . .................................................................
...........................................................................................
Adres sporter: ...................................................................
...........................................................................................
...........................................................................................
Naam van de initiatiefnemer: ...........................................
...........................................................................................
Een kort overzicht van de sportprestaties in 2011.
Met bijgevoegde foto(‘s), liefst digitaal doorgestuurd.

OCMW
Welkom in
Zuurhage

Tijdens het 11.11.11-wereldfeest op 6 november werd
voor de vijfde keer de MTB-toertocht en kindertocht
georganiseerd. Velen gingen de uitdaging aan voor 15,
28, 40, 48 of 60 km. Maar liefst 1750 deelnemers waren
aanwezig, alweer een recordaantal. Bijgevolg waren er
meer inkomsten en dat betekent dus meer geld voor het
zuiden. Vrijdag was er al het free podium, zaterdag de
quiz, zondag de wereldkeuken en de natuurpuntwandeling. Neem gerust een kijkje op www.11kampenhout.be
voor wat sfeerfoto’s.

Veel Kampenhoutse verenigingen werkten mee aan dit
initiatief: WTC Relst, Pasar, de Kampenhoutse fietsvrouwen, de kookclubs de jonge garde, de kkk en de gezinsbond. Meer dan 80 medewerkers hielpen mee om alles
in goede banen te leiden en we konden ook op sponsors
rekenen. Bedankt!!
De volgende editie zal doorgaan op 4 november 2012.

Heb je vragen en/of opmerkingen i.v.m. sport en bewegen? Meld dit dan via sport@kampenhout.be,
016/65 99 75 of op de sportdienst zelf. De sportdienst bevindt zich in de sporthal van Kampenhout

OCMW

Mountainbiketoertocht
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Voorwaarden:
Individuele sporters moeten woonachtig zijn in Kampenhout. Kampenhoutse ploegen worden volledig gehuldigd, dus ook de leden die niet woonachtig zijn te
Kampenhout. Clubkampioenen, keizers, koningen, …
komen niet in aanmerking.

De eerste bewoners van Zuurhage hebben hun
draai gevonden in hun nieuwe flats. Eén na één
nemen nieuwe bewoners er hun intrek. Voor de
meesten was het een grote stap: de vertrouwde
omgeving werd achtergelaten en een volgend
hoofdstuk in hun leven krijgt vorm. Ondertussen kennen alle bewoners elkaar en er heerst
een goede sfeer. De werkmannen van de dienst
patrimonium van het OCMW leiden grote en
kleinere werken in goede banen terwijl de verantwoordelijke voor de flats zorgt voor een vlotte afhandeling van allerhande administratieve
taken. Op vlak van animatie is het volgende ontbijtbuffet voor alle bewoners alvast in de maak.

jeugd

Be Oké HERFSTVAKANTIE

jeugd

Ook in de herfstvakantie hebben de kinderen weer naar
hartenlust kunnen ravotten, sporten en knutselen.
Hieronder enkele sfeerbeelden van de dolle pret die ze
samen met onze animatoren beleefden.
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KINDERHAPPENING NOVEMBER 2011

EEDAFLEGGING KINDERGEMEENTERAAD

Op 4 november
werden
alle
Kampenhoutse
kinderen van
2,5 tot en met
12 jaar uitgenodigd op de
jaarlijkse kinderhappening.
Ze
leefden
zich uit op het
optreden van
Liveband Jeuk.
Er werd volop
gedanst
en
meegebruld met bekende hits. De Kampenhoutse sporthal
stond op stelten!
Na een hapje en een drankje kwam Merel van Amika op
bezoek. De kinderen kregen de kans om met haar op foto
te staan en een handtekening te vragen. Het reusachtige
springkasteel en de stand met kindergrime zorgden ervoor
dat geen enkel kind zich verveelde. Het was een meer dan
geslaagde namiddag!

Tijdens de parkfeesten in juli organiseerde het parkcomité samen met het gemeentebestuur de verkiezing
van een nieuwe Kinderburgemeester. Maurine Van
Cauwelaert werd de gelukkige die zich voor een jaartje de nieuwe Kinder-burgemeester van Kampenhout
mag noemen. Samen met de vijftien andere kandidaten
vormt de Kinderburgemeester de Kindergemeenteraad.
Op 27 oktober legden zij, in het bijzijn van het Schepencollege en de Burgemeester, hun eed af in de raadzaal
van Kampenhout. Er zullen regelmatig Kindergemeenteraden worden gehouden. Deze bijeenkomsten hebben
als doel om van de kinderen zelf te horen waar er eventueel verbeteringen kunnen aangebracht worden of wat
net goed is in onze gemeente.

LOGOWEDSTRIJD JEUGDDIENST KAMPENHOUT
De jeugddienst van Kampenhout is op zoek naar een tof,
jeugdig en aantrekkelijk logo om de communicatie te
verzorgen en de herkenbaarheid van de jeugddienst te
vergroten. Ben jij origineel, creatief en handig met tekengerei en/of de computer, dan ben jij de persoon die
we zoeken!
Waag je kans en neem deel aan onze logowedstrijd!
Op onze jeugdsite (www.kampenhout.be/jeugdsite) kan

je het wedstrijdreglement en inschrijvingsformulier
downloaden en wie weet wordt jouw ontwerp wel het
toekomstige logo van de jeugddienst!
De winnaar wordt bekendgemaakt op de jongerennamiddag op 3 maart 2012, en ontvangt een leuke attentie.
Alle ontwerpen moeten ten laatste op vrijdag
3 februari 2012 worden ingediend bij de jeugddienst.

Op woensdag 9 november 2011 werd het kinderkunstenatelier, dat zich in de lokalen van de
jeugddienst bevindt, officieel geopend. Onze
Kinderburgemeester Maurine Van Cauwelaert
knipte omstreeks 14u het lint door. De eerste
kinderkunstenles kon van start gaan. Zeventien enthousiaste kinderen stonden te trappelen om te beginnen. De lessen zijn verdeeld
over 2 dagen. Woensdag komen de 6-9-jarigen
aan bod, zaterdag zijn het de 10-14-jarigen die
zich creatief kunnen uitleven.
Aangezien niet alle plaatsen bezet zijn op
zaterdag zal er begin januari nog een
inschrijvingsmoment voorzien worden
Hou ook altijd de jeugdsite in de gaten voor de
laatste nieuwtjes!

Meer info bij de afdeling Jeugddienst: Hutstraat 24 - jeugd@kampenhout.be - 016/65 99 15

jeugd

OPENING KINDERKUNSTATELIER
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Ontwikkelingssamenwerking

ontwikkelingssamenwerking

4e pijler Vlaamse ontwikkelingssa- DAMIAANBOUWKAMPEN IS…DURVEN
menwerking
VERTREKKEN

18

Nadat je 6 maand als vrijwilliger hebt meegewerkt in een
weeshuis in India, besluit je om dit project verder te steunen. Op rondreis in het Zuiden raak je betrokken in een
waterproject. Je zet er je schouders onder en organiseert
een educatieve avond waarbij je vertelt over je reis en het
project. Kampenhout wil deze en vele andere initiatieven
ivm ontwikkelingssamenwerking ondersteunen.
Via de website van de gemeente kan je je project voorstellen. Via een beperkte financiële bijdrage* wil de gemeente je project mee ondersteunen.
Er wordt in de aanvragen een onderscheid gemaakt tussen enerzijds de inwoners of verenigingen die in Kampenhout een informatieve of educatieve activiteit willen
opzetten ten voordele van een project in het Zuiden. Ook
milieu-, cultuur-, jeugd- of sportverenigingen, scholen
of losse initiatieven van burgers komen in aanmerking.
Anderzijds komen ook Kampenhoutenaren in aanmerking die langere tijd (als stagiair, coöperant, vrijwilliger,…) in het Zuiden zijn geweest en daar een project
willen ondersteunen. Voor meer details: zie www.kampenhout.be/gros

Onder bovenstaand motto worden er al meer dan 18
jaar Damiaanbouwkampen georganiseerd. De voorbije
zomer vertrokken weer 77 Nederlandstalige en Franstalige realistische idealisten naar India, Bangladesh, Nicaragua of Congo. Met het sponsorgeld dat deze bouwkampers inzamelden, werden talrijke bouwprojecten
mogelijk gemaakt waarbij gezondheidsvoorzieningen
voor lepra- en tuberculosepatiënten werden verbeterd.
Want jammer genoeg laten deze voorzieningen in deze
landen helaas nog heel wat te wensen over.

De bouwkampen 2012 staan al in de
steigers!
Voor volgend jaar zijn alweer een tiental kampen gepland in dezelfde landen.
Wie interesse heeft, kan best nu al de infodag in zijn
agenda inschrijven: op 14 januari 2012 worden de nieuwe projecten in Mechelen voorgesteld. Het is pas na
deze infodag dat je je definitief kan inschrijven. ‘Toeristen’ kunnen zich best onthouden!
Mocht je interesse hebben om op bouwkamp te vertrekken, dan kan je contact opnemen met Marcel Lootens
(Fonteinstraat 7, 9772 Wannegem-Lede) 09/383 55 63
m.lootens@skynet.be
Zie ook: www.damiaanactie.be

STRIJD TEGEN DE TIJD
CAMPAGNEWEEKEND
In onze 21ste eeuw draait alles om snelheid. Alles moet
vooruit gaan en alles draait in volle vaart. Soms ligt de
snelheid weleens te hoog, maar soms is dat ook nodig!

*De te ontvangen financiële ondersteuning varieert volgens de waarde van het project.

Damiaanactie kan dat illustreren. Ook al werkt ze samen met de nationale lepra-, tbc- en leishmaniasisprogramma’s in haar projectlanden en komt ze niet in acute
noodsituaties tussenbeide en ook al duurt een doeltreffende lepra- en tbc-behandeling meerdere maanden,
toch moet ook Damiaanactie snel handelen: ze moet
snel zieken opsporen en behandelen. Voor lepra verminkingen kan veroorzaken. Voor tuberculose dodelijke
slachtoffers kan maken. Voor er nieuwe leprahaarden
kunnen ontstaan. Dus verliest Damiaanactie nooit de tijd
uit het oog. Een strijd tegen de tijd.

toerisme

6 euro per pakje stiften
Om deze doelstelling te bereiken zal Damiaanactie ook
dit jaar rekenen op haar enthousiaste vrijwilligers die
haar bekende pakjes met 4 stiften aan 6 euro zullen
verkopen. En op haar trouwe donateurs, die een bedrag
kunnen storten op het rekeningnummer BE05 0000
0000 7575 (elke gift vanaf 40 euro is fiscaal aftrekbaar).
Dankzij deze twee stevige pijlers zal Damiaanactie, ook
in 2012, haar strijd tegen armoedeziektes zoals lepra en
tbc onverminderd blijven voortzetten. Zonder ook maar
enige tijd te verliezen.
Damiaanactie
Leopold II-laan 263, 1081 Brussel.
www.damiaanactie.be.
IBAN: BE05 0000 0000 7575
BIC: BPOTBEB1
Interesse? Richt je vraag aan :
het secretariaat van de GROS Gemeentehuisstraat 16
1910 Kampenhout
tel: 016/65.99.34 welzijn@kampenhout.be

Na het witloofboerke, mag de gemeente ook de
terugkomst van Beethoven vieren. In het gemeentepark prijkt nu een bronzen versie van deze componist. De sokkel werd verplaatst van het centrale
grasperk naar de ingang toe. Het originele beeld,
van kunstenaar Luc Mathijs zal een eervolle nieuwe
plaats krijgen in VILLA LUCIE.

JAARBOEK CAMPENHOLT 2011
Het was best een goede start van de Kampenhoutse heemkring, begin dit jaar. Al meer dan veertig
mensen zijn enthousiast en woonden verschillende heemmetingen in thuisbasis Villa Lucie bij. De
vrucht van een eerste werkingsjaar krijgt nu een
vertaling in een heus jaarboek. Het jaarboek bestaat
uit meer dan tien interessante artikels (totaal 100
pagina’s) over diverse Kampenhoutse onderwerpen,
zoals het Santvliet¸ Sport in Kampenhout doorheen
de jaren, de hoeve van Volmersele, de crash van een
Duitse bommenwerper in Bulsom en nog veel meer.
Het boek kost 15 euro en kan gekocht worden bij de
bestuursleden of in Villa Lucie.
Voor meer info kan u terecht op de website www.
kampenhout.be/heemkring, of telefonisch via
016/65 99 39.

Meer info:
Afdeling toerisme
toerisme@kampenhout.be
016/65 99 71

toerisme
ontwikkelingssamenwerking

Om haar werk te kunnen blijven financieren organiseert
Damiaanactie ook dit jaar een campagneweekend,
meer bepaald op 27, 28 en 29 januari 2012. Zoals elk
jaar wil ze een beroep doen op de Belgische bevolking.
Want een bedrag van 40 euro volstaat al om een patiënt
te behandelen: 40 euro volstaat dus om verminkingen te
vermijden bij een leprapatiënt of om het leven van een
tbc-patiënt te reden. Op voorwaarde dat deze lepra- of
tbc-patiënt tijdig wordt opgespoord.

BEETHOVEN IS TERUG
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332.547 patiënten
Het blijkt een succesvolle strategie. Sinds 1964 werden er al talrijke zieken door de medische teams van
Damiaanactie opgespoord en behandeld. In 2010 kregen 332.547 lepra-, tbc- of ook leishmaniasispatiënten
een gepaste behandeling en kregen daardoor ook weer
hoop. En dit dankzij de 1.500 lokale medewerkers van
Damiaanactie.

nuttig

Nuttig

LIGT DE ROES OP DE LOER, DENK AAN VEILIG VERVOER!
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Wil je het nieuwe jaar 2012 inluiden op een veilige en leuke
manier? Besef je ook dat feestvieren en autorijden onder invloed van alcohol, drugs en bepaalde medicatie niet samengaan en zeker niet op oudejaarsavond? Dan ben je bij ons aan
het juiste adres. De provincie Vlaams-Brabant biedt u op 31
december 2011 een vlot en veilig vervoersalternatief aan.
Op oudjaar 2011 en 1 januari 2012 kan je in de provincie
Vlaams-Brabant in tal van steden en gemeenten de Lijnbus
nemen om veilig te gaan feestvieren. Daarnaast voorzien
enkele Vlaams-Brabantse gemeenten in lokale busverbindingen voor je verplaatsingen dicht bij huis. Je kan de auto
dus rustig laten staan en voluit kiezen voor veiligheid en
comfort dankzij de provinciale eindejaarscampagne.
De campagne is erop gericht het rijden onder invloed te
voorkomen en het gebruik van het openbaar vervoer aan te
moedigen. De campagne wordt georganiseerd en gefinancierd door het provinciebestuur van Vlaams-Brabant, dat
daartoe samenwerkt met preventie- en jeugddiensten, De
Lijn Vlaams-Brabant, gemeentebesturen en de federale en
lokale politiediensten.
Feestvierders kunnen in heel wat Vlaams-Brabantse steden en gemeenten een beroep doen op de oudejaarsnachtbussen van De Lijn. Daarenboven bieden plaatselijke initiatieven extra vervoersmogelijkheden (gratis of tegen een
kleine vergoeding) tussen discotheek, café of feestzaal en
thuis.
Informatie over de haltes en dienstregelingen van de omritten, uitgevoerd door De Lijn, wordt samengebundeld in één
brochure. Je vindt deze brochure in de autobussen van de
Lijn Vlaams-Brabant, in de Lijnwinkels en bij de gemeentebesturen.
Voor informatie over deze omritten en over de plaatselijke
initiatieven kan je de websites van de provincie VlaamsBrabant www.vlaamsbrabant.be/eindejaarscampagne en
www.delijn.be raadplegen of voor 23 december 2011 bellen naar telefoonnummer 016/26 78 10 van de provincie
Vlaams-Brabant. Je kan ook terecht op het centrale infonummer van De Lijn 070/220 200 (€ 0.30/min)
Hou er ook rekening mee dat de politiediensten in de hele
provincie gerichte controles zullen uitvoeren.
KIES DUS EEN BOB OF BUS!

REISINFO OP MAAT IN EEN HANDOMDRAAI
Dankzij enkele nieuwe toepassingen van De Lijn is het nu
nog makkelijker om gepersonaliseerde reisinformatie op te
vragen, zowel ter voorbereiding van als tijdens uw busrit.
Alle reisinfo op maat onder één Noemer
Op de portaalsite www.mijnlijn.be vind je op één plek alle kanalen van De Lijn die je gepersonaliseerde reisinfo bieden.
Je kan je onder andere inschrijven voor de omleidingsmail,
een dienstregeling opzoeken of je route uitstippelen met de
routeplanner. Maar er is meer, want dankzij de nieuwe mobiele toepassingen van De Lijn kan je nu ook onderweg de
nodige reisinfo raadplegen.
Plan uw route met uw smartphone
De mobiele routeplanner m.delijn.be is een aangepaste versie van de routeplanner op de gewone website www.delijn.
be, speciaal ontwikkeld voor gebruik met een smartphone.
Ook met deze versie kan je in slechts enkele klikken jouw
reis met de bus, tram of trein plannen. De doorkomsttijden
aan de halte zijn in realtime berekend op basis van de actuele positie van de bus of tram. Favoriete reiswegen kan je
opslaan voor later gebruik of delen met vrienden via Facebook en Twitter.
Reisadvies en sms-ticket kopen met iPhone
Ook met de gratis iPhone-toepassing kan je je reisweg van
A tot Z uitstippelen. Maar deze toepassing heeft nog veel
meer mogelijkheden. Zo kan je met de gps je huidige positie als vertreklocatie ingeven, de dichtstbijzijnde halte en
voorverkooppunten zoeken en tijdens de rit volgen hoever je
nog verwijderd bent van de volgende halte. Het is ook mogelijk om een adres in te geven vanuit de contactenlijst of
een plaats aan te duiden op een kaart. Veelgebruikte reisadviezen en haltes kun je opslaan en delen via Facebook en
Twitter. Ten slotte kun je vanuit de toepassing ook een smsticket kopen.
Momenteel ontwikkelt De Lijn eveneens een toepassing
voor smartphones die werken met het androidsysteem.
Begin 2012 zouden reizigers met een android phone dan
ook een applicatie van De Lijn kunnen gebruiken om hun
reisinfo uit te zoeken

Meer informatie: www.mijnlijn.be

onderwijs
GEMEENTESCHOLEN
DE TOVERBERG EN HET KLIMTOUW

De kleuterschool ging op
stap naar het bos.
In de herfst kan een boswandeling niet ontbreken.
De kleuters gingen op tocht
door het bos en speelden
achter de bomen en onder
de bladeren.

Restaurantdag
Een gezonde week werd afgesloten met een restaurantdag.
De
kleuters
konden genieten van
een zelfgemaakt
menu met aperitief, soep, hoofdgerecht en dessert. MMMMM ….
smullen maar!

Halloweenwandeling – De Toverberg
De weergoden waren ons goed gezind en dus konden
we lekker griezelen tijdens een wandeling door het
dorp. De familie
Wemel, de doden, de weerwolven, … lieten
ons niet koud.

Agenda
• Vrijdag 3 februari 2012 onze eerste quiz!

Het Klimtouw
Biststraat 13 - 1910 Nederokkerzeel
016 65 99 86 - www.hetklimtouw.be

De Toverberg
Gemeentewegel 2 - 1910 Berg - 016 65 99 77
Kleuterschool
Bergstraat 15 - 1910 Berg – 016 65 69 33
www.detoverberg.be - directie@detoverberg.be
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Hubert Boone op bezoek in de klas – Het Klimtouw
Oud-leerling Hubert Boone kwam met plezier eens langs
om ons meer te leren over muziek. De kinderen van het
vijfde en zesde luisterden dan ook zeer aandachtig.

welzijn

FIT IN JE HOOFD

WELZIJN

Geestelijke gezondheid is voor iedereen belangrijk! Op www.fitinjehoofd.be kunnen volwassenen heel wat tips en informatie vinden
om zichzelf te versterken. Om jongeren van
12 tot 16 jaar beter te kunnen bereiken ontwikkelde het Vlaams Instituut voor Gezondheidspromotie en Ziektepreventie (VIGeZ) met
steun van de Vlaamse overheid, een nieuwe
website op maat van deze leeftijdsgroep.

22

Op www.noknok.be vinden jongeren heel wat
leuke opdrachten en informatie om komaf te
maken met een dip. Door zelf aan de slag te
gaan met de tips versterken jongeren hun veerkracht en welbevinden. Ze vinden er ook antwoorden op hun meest prangende vragen.

Het klopt in mijn hoofd

Vier knaltips
Aan de hand van vier knaltips wordt een leidraad
aangeboden om zelf aan de slag te gaan met je
eigen veerkracht. Met de knaltip ‘Ik (k) en mezelf’ leren jongeren dat uniek zijn oké is en krijgen ze tools aangereikt om hun zelfvertrouwen
op te krikken. De knaltip ‘Mijn grenzen’ helpt om
op zoek te gaan naar nieuwe uitdagingen, maar
ook leren neen zeggen komt uitgebreid aan bod.
De derde knaltip ‘Reken op anderen’ geeft jongeren de moed om hulp te durven vragen, beroep te
doen op vrienden en maakt ze ook wegwijs in alle
mogelijke hulpbronnen. Tenslotte is er de knaltip
‘Tijd voor mezelf’ waarin jongeren diverse leuke
ideeën meekrijgen om hun hoofd leeg te maken en
te ontspannen.

Marcel, de doe-het-zelver
Naast deze knaltips is er op www.noknok.be ook een
boeiende woordwolk terug te vinden. Hierin staan allerhande thema’s die jongeren van 12 tot 16 jaar bezig
houden. Zo vinden ze informatie rond vrienden maken,
een fit hoofd hebben, pesten, bewegen, knopen doorhakken, omgaan met ouders en nog vele andere topics
leuke opdrachten om zelf hun welbevinden te versterken. Om het geheel wat speelser te maken, worden de

Kom eens bij
ons kloppen:
www.noknok.be
iets voor jou.
jaar? Dan is NokNok
Ben je tussen 12 en 16
voelen en om
te
vel
je
in
goed
je
om
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!
je dip. Maak jezelf sterk
met
gaan
te
om
tief
posi
r!
Surfen maa

tips steeds verteld door grappige personages. Zo geeft
Marcel, de doe-het-zelver, bijvoorbeeld volgende tip
over je eigen stijl creëren: “Maak het zelf. Het hoeft niet
moeilijk te zijn om zelf iets te maken. Je kan een sjaal
breien, een haarlint uit een oud stofje knippen, een
schoudertasje haken, je sneakers kleuren met textielverf of je kan je eigen T-shirt laten drukken. Niet iedereen is handig, maar het is de moeite waard om het uit
te proberen!”.
Verspreid het nieuws, zodat jongeren hun weg vinden
naar deze boeiende site en neem ook zeker zelf eens
een kijkje!

Meer info: afdeling Welzijn - 016/65 99 59 – welzijn@kampenhout.be

veiligHeid
BELLEN IS BOLLEN

V.U.: Annemie Peeters,

Gustave Schilknechtstraat

9, 1020 Brussel.

Het Tabaksontwenningscentrum van de Vrienden van
het Instituut Bordet vzw start een begeleidingsprogramma in groep op voor jongeren die wensen te stoppen met
roken.
De proportie rokers bij jongeren tussen 15 en 24 jaar
bedraagt 25 % (29% bij jongens en 21 % bij meisjes). Een
jongere hoeft niet dagelijks te roken om een lichamelijke afhankelijkheid te ontwikkelen. De gemiddelde leeftijd om te beginnen roken ligt bij jongeren op 14 jaar.
Het tabaksgebruik bij jongeren stijgt naarmate ze ouder
worden.
Dankzij de financiële steun van het Federale Fonds ter
Bestrijding van Verslavingen kunnen 120 jongeren (60
Nederlandstaligen en 60 Franstaligen) een volledig
gratis begeleidingsprogramma volgen in hun schools
milieu gedurende een periode van 7 maanden (één intakegesprek, 10 groepsbijeenkomsten van een uur en 4
contacten per telefoon, mail of sms).
De rookstop van de jongere wordt vanuit een medischfarmacologische en gedragstherapeutische invalshoek
benaderd.
Contactpersoon:
Hilde Vandecasteele (psychologe - tabakologe)
Tabaksontwenningscentrum van de Vrienden
van het Instituut Bordet
Waterloolaan 107 - 1000 Brussel
0496/17 03 80 - 02/534 54 68
tabak.team.bordet@skynet.be
www.bordet.be

,
een stille moordenaar in huis
In België worden elk jaar ongeveer 1200 mensen getroffen door CO-vergiftiging. Een dertigtal van deze
ongevallen kent een dodelijke afloop.
De kachel, open haard, ketel van de centrale verwarming, boiler voor warm water, gasvuur of kortom alles met een vlam heeft zuurstof nodig om goed
te branden. Wanneer er te weinig zuurstof in de
kamer aanwezig is, kan er koolstofmonoxide of CO
ontstaan. CO is het meest voorkomende giftige gas
binnenhuis.
Hoe kunnen we het risico beperken?
• Zorg voor voldoende verluchting in elke kamer met
dergelijk toestel.
• Zorg dat de schoorsteen goed trekt. Laat de
schoorsteen elk jaar reinigen!
• Laat de zuurstofklep van de kolen- en houtkachel
voldoende open. Zo kan er voldoende zuurstof bij
de vlammen.
• Laat gasgeisers en verwarmingstoestellen plaatsen door een vakman en onderhoud ze regelmatig.
• Gebruik toestellen op de juiste manier: bv. een 5Lgasgeiser is enkel geschikt voor gootsteen of wastafel, niet voor een douche of bad!
• Let op de kleur van de vlammen. Bij gastoestellen
wijzen gele vlammen op een slechte verbranding.
• Vermijd verplaatsbare toestellen die werken op
petroleum of gas. Deze toestellen hebben geen
schoorsteen. De verbrandingsgassen komen dus
in de kamer terecht. Kies liever voor een elektrisch
toestel.
In bepaalde gevallen krijg je van de Vlaamse overheid een premie wanneer je maatregelen neemt om
CO-gevaar te voorkomen. www.premiezoeker.be
Voor meer informatie: www.koolstofmonoxide.be

veiligeid

INSTITUUT BORDET VZW

CO
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Welke belbus rijdt er in uw regio?
De belbus 700 Kampenhout - Boortmeerbeek - Haacht.
Ook jij kan meerijden met de belbus.
Eén telefoontje naar 016 31 37 00 en jouw zitje is gereserveerd. Voor meer informatie kun je terecht op de gemeentelijke website of kun je bellen naar het algemeen
infonummer van de Lijn: 070 220 200

OPENBAAR ONDERZOEK AANVRAAG
BOUWVERGUNNING
AFVAL-ENERGIECENTRALE:
RECOVER ENERGY NV

Om het inkijken van het volledige bouwdossier vlot te laten verlopen heeft de gemeentelijke stedenbouwkundige
dienst op de 2e verdieping van de burelen van het departement grondgebiedzaken (technische dienst) een ruimte
ingericht waar de plannen ophangen. Iedereen heeft de
mogelijkheid om deze plannen en de bijbehorende nota’s
en documenten te bekijken en zijn opmerkingen te formuleren over het bouwdossier. Uw opmerkingen en bezwaren moet u schriftelijk overmaken aan het college van
Burgemeester en Schepenen van de gemeente Kampenhout en dit kan u doen op volgende manieren:

Praktisch
Het openbaar onderzoek: van maandag 14 november 2011
tot en met donderdag 12 januari 2012
Openingsuren
Elke werkdag: 8u45 - 11u45
Dinsdag: 8u45 - 11u45 en 17u - 19u45
Locatie
Technische dienst: 2e verdieping burelen grondgebiedzaken
Frederik Wouterslaan 8 te Kampenhout (boven burelen
Infrax)
Indienen bezwaarschriften
Schriftelijk, per post of afgegeven op de dienst stedenbouw tegen ontvangstbewijs,
t.a.v. het college van Burgemeester en Schepenen van
Kampenhout
Gemeentehuisstraat 16
1910 Kampenhout
ten laatste ontvangen of aangetekend opgestuurd
op 12 januari 2012.

Meer info bij de grondgebiedzaken: 016/65 99 01 - stedenbouw@kampenhout.be

Werkten mee aan dit nummer: College van Burgemeester en Schepenen, Gemeentediensten, Politie, Onderwijs & OCMW I
Verantwoordelijke uitgever: College van Burgemeester en Schepenen I Realisatie & vormgeving: Drukkerij Artoos I Teksten
volgende editie: Te bezorgen vóór woensdag 18/01/2012. Bij voorkeur op Digitale drager/Word I Redactieadres: Gemeentehuisstraat 16, 1910 KAMPENHOUT : 016 65 99 59 - 6: 016 65 69 58 - @: info@kampenhout.be

OCMW

Recover Energy nv heeft op 20 oktober 2011 een aanvraag
ingediend bij de Vlaamse overheid voor het verkrijgen van
een bouwvergunning voor het bouwen van een afval-energiecentrale aan Kampenhout-Sas. De Vlaamse overheid
heeft het bouwdossier overgemaakt aan de gemeente
Kampenhout met de vraag om advies uit te brengen over
de aanvraag en het openbaar onderzoek te voeren.
Tijdens het openbaar onderzoek kan iedereen het bouwdossier komen inkijken en zijn opmerkingen op de aanvraag schriftelijk overmaken aan het college van Burgemeester en Schepenen van de gemeente Kampenhout.
Omdat bij het bouwdossier een milieueffectenrapport is
gevoegd duurt het openbaar onderzoek geen dertig dagen
maar zestig dagen. Het milieueffectenrapport is reeds
goedgekeurd en bevat een beschrijving en beoordeling
van alle milieueffecten die het bouwen en uitbaten van de
afval-energiecentrale met zich meebrengen en beschrijft
de maatregelen die genomen zullen worden om deze effecten te milderen. Het milieueffectenrapport is een document dat verplicht bij het bouwdossier moet worden
toegevoegd.

• A) Afgeven op de dienst stedenbouw waarbij u een
ontvangstbewijs krijgt. B) Per post (bij aangetekende
zendingen geldt de postdatum als bewijs van de datum
van indienen)
• Het openbaar onderzoek duurt zestig dagen en is gestart op maandag 14 november 2011. Dit betekent dat
het bouwdossier tot en met donderdag 12 januari 2012
tijdens de openingsuren kan ingekeken worden en u
uw opmerkingen en bezwaren ten laatste op 12 januari
2012 aan het college van burgemeester en schepenen
van Kampenhout moet bezorgen.

