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Adres en
openingsuren
van de gemeente
Gemeentehuis
Gemeentehuisstraat 16
1910 Kampenhout
algemeen ☎ 016 65 99 11
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
politie@kampenhout.be
Iedere werkdag van 8u45 tot
11u45. Dinsdagavond van
17u tot 19u45.
Openingsuren politie kastze:
☎ 02 759 78 72
onthaal@kastze.be
Alle dagen doorlopend
van 7u tot 19u

Gemeentehuis, Gemeentehuisstraat 16
Politie
Burgemeester
Bevolking
Pensioen
Rijbewijzen en reispassen
Burgerlijke stand /
Begraafplaatsen

016 31 48 40
016 65 99 73
016 65 99 41
016 65 99 42
016 65 99 43

politie@kampenhout.be
burgemeester@kampenhout.be
bevolking@kampenhout.be
bevolking@kampenhout.be
bevolking@kampenhout.be

016 65 99 31

burgerlijkestand@kampenhout.be

Op de eerste verdieping:
Secretaris
Secretariaat
Lokale economie
Landbouw
Personeelsdienst
Overheidsopdrachten
Financiële dienst

016 65 99 21
016 65 99 22
016 65 99 22
016 65 99 22
016 65 99 26
016 65 99 28
016 65 99 61

gemeentesecretaris@kampenhout.be
secretariaat@kampenhout.be
lokaleeconomie@kampenhout.be
landbouw@kampenhout.be
personeelsdienst@kampenhout.be
overheidsopdrachten@kampenhout.be
financieelbeheerder@kampenhout.be

Villa Lucie (oud gemeentehuis), Gemeenteplein
Informatica en GIS
Cultuur
Welzijn
Communicatie
Toerisme

016 65 99 25
016 65 99 72
016 65 99 20
016 65 99 30
016 65 99 71

informatica@kampenhout.be
cultuur@kampenhout.be
welzijn@kampenhout.be
info@kampenhout.be
toerisme@kampenhout.be

Technische dienst, Frederik Wouterslaan 8
Technische dienst
Stedenbouw
Openbare werken
Woonloket
Milieu

016 65 99 01
016 65 99 05
016 65 99 01
0492 58 00 31
016 65 99 12

technischedienst@kampenhout.be
stedenbouw@kampenhout.be
openbarewerken@kampenhout.be
woonloket@kampenhout.be
milieudienst@kampenhout.be

Sportdienst, Sporthal Kampenhout, Zeypestraat 26
016 65 99 75

sport@kampenhout.be

Jeugddienst, Hutstraat 24
Drugpreventie

016 65 99 15
0474 85 92 17

jeugd@kampenhout.be
drugpreventie@kampenhout.be

016 65 99 76

loods@kampenhout.be

Loods, Neerstraat 20
Gemeentelijke Bibliotheek, Tritsstraat 5
016 65 99 79

kampenhout@bibliotheek.be

Witloofmuseum, Leuvensesteenweg 22
016 22 33 80

witloofmuseum@kampenhout.be

Sluitingsdagen gemeentelijke diensten
Dinsdag 24 december 2013
(geen avondopening*)
Woensdag 25 december 2013
Donderdag 26 december 2013
Vrijdag 27 december 2013
Dinsdag 31 december 2013
(geen avondopening*)

Woensdag 1 januari 2014
Donderdag 2 januari 2014
Vrijdag 3 januari 2014
*De gemeentelijke diensten zijn open van
8u45 tot 11u45.

Beste Kampenhoutenaar,

Ieder van ons heeft zo zijn eigen
jaaroverzicht, zijn eigen lijstje.
Voor onszelf zetten we alles eens
op een rijtje en we hopen op een
positieve balans. En het belangrijkste bij zulke lijstjes is steeds
weer ieders gezondheid.
2013 was en is het eerste jaar van
deze bestuursperiode. Een niet te
onderschatten jaar en een heel
belangrijk jaar, waarin we heel
wat beslissingen namen. Al die
beslissingen hebben we gebundeld in het meerjarenplan: de zogenaamde ‘Beheers- en BeleidsCyclus’ (BBC). Het is de invulling
van onze beleidsvisie voor de
volgende jaren. In deze gemeenteberichten vindt u een uitneembaar katern met die beleidsvisie:
waar willen we de volgende jaren
met onze gemeente naartoe?
Heel wat mensen spreken mij aan
over onze gemeente. Ze vragen mij om ‘ons Kampenhout te
behouden en te behoeden’. Dat is
dan ook onze opdracht.
Het is goed wonen in Kampenhout, met zijn mooie open ruimten
en zijn landelijk karakter. Dat
willen we behouden en - waar
nodig - versterken.
We ijveren in de eerste plaats voor
een gezond financieel beleid. Dat
is immers een garantie voor de
toekomst: voor onszelf, voor onze
kinderen en voor de komende
generaties.

Maar tegenwoordig kun je de
krant niet meer openslaan of je
leest over besparingen en lastenverhogingen. Het is evenwel niet
al kommer en kwel. Er zijn ook
positieve berichten, maar het zijn
doorgaans de negatieve die onze
aandacht trekken. We hebben in
ons beleidsplan lastenverhogingen en besparingen zorgvuldig afgewogen tegenover de dienstverlening en de investeringen die we
voor ogen hebben en die we willen
uitbouwen en verder verbeteren.

GEMEENTE

2013 loopt op zijn einde. De alombekende jaaroverzichten komen
eraan. Ze bevatten de belangrijkste gebeurtenissen met heel wat
bekende gezichten.
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Ons gemeentelijk beleid neemt in
zijn geheel de verantwoordelijkheid voor een evenwicht tussen
inkomsten en uitgaven, voor een
financieel gezond en doordacht
gemeentebeleid. Besparingen en
lastenverhogingen zijn niet altijd
de meest populaire beslissingen,
maar besturen is ook durven
beslissen.
Aan heel ons beleidsplan en
meerjarenplan is er hard gewerkt.
Zowel de diensten van het OCMW
als die van de gemeente hebben
moeite noch tijd gespaard om tot
een sterk plan te komen voor een
sterk Kampenhout.
Persoonlijk wil ik dan ook mijn
dank en waardering uitdrukken
aan allen die zich hebben ingezet voor het welslagen van dat
evenwichtig beleids- en meerjarenplan.
Er rest mij nog ieder van u een
mooi, veilig en rustig eindejaar toe
te wensen. Dat 2014 een uitdaging
mag zijn die ieder van ons op een
gezonde manier kan invullen.

Kris LEAERTS
Burgemeester

Burgerzaken

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

HUWELIJKEN

GEBOORTES

BURGERZAKEN

Deze gezinnen mochten een kindje verwelkomen:
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Luc Linart & Barbara Huylebroek

2/07/2013 Ella

Emmanuel Deweerdt &
Elke Vanbellingen

2/07/2013 Eva

Zakaria Jdaoudi & Hoda El Yousfi

3/07/2013 Lina

Tom Geelen & Riet Deroover

5/07/2013 Noor

Olivier Lamon & Daisy Biesemans

12/07/2013 Nolan

Sven Van Riet & Sabine Verheyden

18/07/2013 Lara

Herman Tournaye & Ilse Diricks

24/07/2013 Margaux

Wim Tobback & Dorothée Henno

24/07/2013 Lara

Vladimir Vanderbist &
Vanessa Chanal

25/07/2013 Nolan

Michel Deppe & Headretha Tiuh

28/07/2013 Shane

Prakash Advani &
An Vanden Eynde

31/07/2013 June

Guy Boschmans & Lieve Van Looy

Tom Sterckx & Nathalie Banckaert

12/11/2013

Michael Meyers & Sara Liekens

13/12/2013

Mark Goddé & Cinderella Strybos

14/12/2013

HUWELIJKSJUBILARISSEN
(oktober - november)

Gouden
Alfons Oortman & Iréne Willems
Petrus Verheijen & Maria Eerdekens
Luc Temmerman & Inès De Meulder
Albert Willems & Malvina Buelens
Willy Kemps & Gerarda Bruwier

Platina
René Van Ingelgom & Rosalia Eskens

7/09/2013 Léon

Antonio Vanhove & Ilse Luypaert

15/09/2013 Mika

Bruno Kruijer & Kim Fannoy

17/09/2013 Hanne

Thomas Marine &
Claudia Van Raemdonck

19/09/2013 Mathiz

Frederik Van den Berghe &
Tineke Verplaetsen

20/09/2013 Emma

Kurt Van Steenwinkel &
Ann Stroobants

25/09/2013 Lilith

Jürgen Cogghe & Lieve Philippart

26/09/2013 Mara

Joeri Peemans & Ellen Torfs

2/10/2013 Vic

Peter Luypaert &
Karen Schoonaert

4/10/2013 Wolf

Tim Smet & Jenjira Sarapunya

4/10/2013 Sofie

Ben Taes & Tinne Janssens

9/10/2013 Jef

Kemal Dahmane & Latifa Taheri

14/10/2013 Noam

Maarten Steppe & Ellen Van Aken

15/10/2013 Miel

Stijn Van Campenhout &
Ellen Devos

15/10/2013 Liv

≥ René Van Ingelgom & Rosalia Eskens zijn reeds 70

jaar gehuwd. Zij namen de gelukwensen en geschenken van het Koninklijk Paleis, het provinciaal bestuur
en het gemeentebestuur in ontvangst.

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.*
Jan De Greeff

27/09/2013

Joanna Peeters

16/10/2013

*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.

welzijn

Samen kerstliederen
zingen voor het goede
doel met Davidsfonds
Kampenhout
Op donderdag 26 december 2013 organiseert
Davidsfonds Kampenhout ‘U zijt wellekome’.
U kan die dag samen met familie of vrienden
op heel wat plaatsen in Vlaanderen terecht
(waaronder Kampenhout) om op een originele
manier het kerstverhaal te herbeleven en het
goede doel te steunen.

WELZIJN

Tijdens deze gezellige kerstsamenzang zingt u
een 20-tal ‘vergeten’ Nederlandstalige kerstliederen mee en herbeleeft u een stukje erfgoed.
Samen zingen staat centraal en gebeurt onder
begeleiding van een ervaren zangleider en een
organist. Iedere deelnemer krijgt ook een gratis
zangbundel.
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'U zijt wellekome’ is een gratis evenement
met een vrije bijdrage voor Vluchtelingenwerk
Vlaanderen. Deze organisatie zet zich in voor
een menswaardige bescherming van asielzoekers en vluchtelingen via vijftig lidorganisaties
en flink wat enthousiaste vrijwilligers. Samen verhogen
ze de druk op het beleid en sensibiliseren ze het ruime
publiek. Meer info via www.vluchtelingenwerk.be.

Praktisch
Donderdag 26 december 2013 om 16 uur.
Kerk van Nederokkerzeel
Contactpersoon: Pol Hessels 016 65 67 62
Davidsfonds@kampenhout.be
Info: www.kampenhout.be/davidsfonds

Zing dus mee, steun het goede doel en herontdek de
kerstliederen uit je jeugdjaren of een aantal pareltjes
uit het verleden. We zien u graag in de kerk van Nederokkerzeel op tweede kerstdag!

VRIJWILLIGER VAN HET JAAR 2013
Verschillende mensen werden door de Kampenhoutenaren genomineerd als vrijwilliger van het
jaar. De jury heeft na een zorgvuldig beoordeling
gekozen voor Johnny Aerts als vrijwilliger van het
jaar 2013. Johnny helpt al jaren mee in allerlei
projecten en activiteiten en maakt ook al sinds

lange tijd deel uit van het bestuur van vele verschillende verenigingen. We wensen hem een dikke
proficiat voor zijn inzet! Net als vorig jaar wordt er
een zitbank met naamplaatje opgedragen aan de
vrijwilliger van het jaar, deze bank zal pronken aan
de gemeentelijke bibliotheek!

cultuur

Nieuwe bijkomende klok
voor de beiaard
Tijdens de Tweede Wereldoorlog in 1943 haalde de
Duitse bezetter een grote klok (van maar liefst 850
kilogram) weg uit de toren van de Sint-Stefaankerk
in Nederokkerzeel. De kleine klok bleef alleen achter, goed voor 450 kilogram.

CULTUUR

In 1964 werd al een nieuwe klok aangekocht om de
geroofde klok te vervangen. Toen in 1990 bleek dat
Nederokkerzeel nog recht had op een vergoeding
voor de gestolen klok, moest er toch nog een nieuwe klok worden gekocht. Zo ontstond het idee om
in plaats van één grote klok, verschillende kleine
klokken te kopen en te laten maken.
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Een jaar later had de kerktoren een kleine beiaard
met negen klokken, waarvan de zwaarste 259 kilogram woog. De beiaard omvatte volgende tonen:
DO, MI, FA, SOL, LA, SI b, SI, DO en RE.
Er waren veel melodietjes mogelijk, maar jammer
genoeg ontbrak de lage RE –toon. Dat beperkte het
te spelen repertorium.
In het begin van 2013 stelde de vereniging ‘Okkeziel Bruist’ aan de kerkfabriek voor om de beiaard
uit te breiden met een klok die de lage RE-toon
wel aankon. De kostprijs was echter te hoog voor
‘Okkeziel Bruist’ en de kerkfabriek om de klok aan
te kopen. Dankzij de financiële steun van de gemeente Kampenhout kon het project alsnog gerealiseerd worden!
De tiende klok is intussen een feit en werd al feestelijk gewijd tijdens een eucharistieviering. Ze
draagt als opschrift: ‘Deze klok, de glimlach van
de beiaard voor de bruisende ziel van ons dorp.’

Nieuw jaarboek Campenholt!
De heemkring van Kampenhout zit niet stil. Voor de derde keer op een rij verschijnt er een rijk gevuld jaarboek
met meer dan tien artikels over verschillende Kampenhoutse onderwerpen. U kan dit boek aanschaffen bij een
van de bestuursleden of bij een van de verkooppunten
(zie www.kampenhout.be/heemkring voor meer info).
Het jaarboek van 2011 is reeds uitverkocht, maar van
het jaarboek 2012 zijn nog enkele exemplaren beschikbaar.

Kunstenaars opgelet!

Jeugdraad 2013-2014

In samenwerking met het gemeentebestuur organiseert de cultuurraad in 2014 de 10e editie van
‘7 Kampenhoutse kunstenaars’ van 25 april tot en
met 27 april 2014.

Er waren eens zeven enthousiaste jeugdverenigingen die ieder op hun eigen eilandje leefden. Op een
dag zagen de jeugdverenigingen andere eilandjes.
Ze probeerden met elkaar in contact te komen en
dat was het begin van de jeugdraad.

We doen graag opnieuw beroep op verborgen Kampenhouts talent zodat ook deze editie uitgroeit tot
een groot succes!
Dacht u bij de vorige edities: dit wil ik ook wel eens
proberen? Bent u creatief op vlak van schilderen,
fotografie, beeldhouwen, pottenbakken, juwelen
maken of noem maar op? Wilt u graag uw eigen
werk in uw eigen streek tentoonstellen? Aarzel niet,
want dan bent u de persoon die we zoeken!
Maak uw 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
(uiterlijk op 15 februari 2014):
Dienst Cultuur - 7 KK
Gemeentehuisstraat 16 - 1910 Kampenhout
cultuur@kampenhout.be of 016/65 99 72

Hoezo, nog nooit van de jeugdraad gehoord? De
jeugdraad komt maandelijks samen, iedere jeugdvereniging is vertegenwoordigd, de jeugdconsulent,
maar ook de schepen van Jeugd is bij de maandelijkse bijeenkomsten betrokken. Een bijeenkomst op
de jeugdraad is niet saai, maar grappig en interessant. We hebben het o.a. over problemen en aanvragen zoals: fuifaanvragen, problemen met vandalisme, logistiek e.d. komen aan bod. Ook beschikken
jeugdverenigingen ieder jaar over subsidies om hun
eiland (infrastructuur) te verbeteren en deze worden
verdeeld tijdens de vergaderingen van Lokalen en
Terreinen, officieel behoren deze vergaderingen niet
tot de jeugdraad.
De jeugdraad geeft een stem aan jongeren en aan
jou, van welk eiland je ook bent!
Bert Vanhaverbeke, voorzitter
Lisa Trogh, ondervoorzitter
Jeugdraad 2013-2014

JEUGD

Jeugd
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Milieu

Terugblik op de zwerfvuilactie
Dit jaar hebben vrijwilligers, verenigingen, handelaars
en bedrijven 1610 kg zwerfvuil opgehaald. Puik werk!
Bedankt aan alle deelnemers van de afgelopen edities
om van onze gemeente een mooie en nette gemeente
te maken.
STEUN VOOR WIE ZIJN OMGEVING NETJES HOUDT!

MILIEU

Wie op straat wat afval heeft, gooit het in de vuilbak of
houdt het desnoods even bij. Voor de meesten is deze
nette houding evident, helaas voor een beperkte groep
anderen niet. Als één enkele voorbijganger dagelijks op
dezelfde plek wat afval achterlaat, krijgen we na een
week al een klein afvalstort. Voor wie in de omgeving
woont, is dit niet prettig.
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Er zijn moedige burgers die op hun eentje de strijd aangaan. Wanneer ze op straat zwerfvuil zien, rapen ze het
op. Sommigen gaan zelfs met de vuilnikszak op wandel
om de omgeving en natuur schoon te houden.

Interza wil deze steeds groeiende groep van moedige burgers een hart onder de riem steken. “Propere
burgers” die regelmatig een stukje van hun omgeving
netjes houden, kunnen van Interza speciale zwerfvuilzakken, handschoenen en een afvalgrijpertje krijgen.
Wie een volle zak zwerfvuil verzamelt, kan deze na een
telefoontje of mail gratis door Interza laten afhalen. Met
ieders inspanningen, wordt de omgeving zeker properder!
Wie graag als “propere burger” zijn of haar omgeving
mee wil helpen netjes houden, kan gratis zakken, handschoenen, een afvalgrijper en een fluo-hesje aanvragen
bij Interza (info@interza.be of 02 721 07 31 – vragen naar
Sofie of Alvin).

Meer info:
Milieudienst - 016/65 99 12
milieudienst@kampenhout.be

KAMPENHOUT
op weg naar 2018

Onze krijtlijnen voor
een doordacht en
evenwichtig bestuur
Op 14 oktober 2012 gaven de inwoners
van Kampenhout ons het vertrouwen om
de gemeente te besturen tot 2018.
Vandaag stellen we u in grote lijnen het beleid voor dat we voor ogen hebben. Waar
willen we met onze gemeente naartoe?

Kampenhout is een gemeente om in te leven, een
gemeente ook om te beleven, een gemeente om
aangenaam in te kunnen wonen. De open ruimte
en het landelijke en groene aspect zijn sterke
troeven voor Kampenhout. Dat willen we zo houden. Of beter nog: waar mogelijk, willen we die
leefomgeving nog versterken en verbeteren.
Als gemeentebestuur vinden wij dat we er
moeten voor zorgen dat onze inwoners gedurende heel hun leven ‘niets tekortkomen’. Van uw
geboorte tot uw oude dag ondersteunt Kampenhout u op het vlak van wonen, werken en welzijn:
kinderopvang, scholen, jeugdwerking, sport en
ontspanning tot en met een rust- en verzorgingstehuis. We gaan voor levendige woonkernen,
omringd door landbouw-, bos- en natuurgebieden en we hechten veel belang aan die groene,
open ruimte.
Wonen, leven en werken verbinden wij met
volgende kernwaarden:
»
»
»
»
»
»
»

supergezellig
aangenaam
veilig
proper, mooi en ordelijk
solidair: mensen leven samen met mensen
vriendelijke gemeente
verenigingsleven

Kampenhout streeft naar een duurzame ontwikkeling voor de huidige generatie zonder daarbij
de noden en behoeften van volgende generaties
in het gedrang te brengen.

beleid

uitneembare bijlage
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Om elke inwoner van Kampenhout op elk moment een kwaliteitsvolle dienstverlening te
kunnen garanderen heeft het gemeentebestuur
keuzes gemaakt en klemtonen gelegd in het
beleid voor de volgende vijf jaar. Het beleid dat
we willen voeren, moet voor iedereen klaar en
duidelijk zijn. We hebben het ingedeeld in acht
grote beleidslijnen.
1. Financieel gezond
2. Kwaliteitsvol tot uw dienst
3. Goed om er samen te wonen
4. Een OCMW op mensenmaat
5. Gemeentelijke gebouwen
zorgvuldig beheren
6. Een ruimtelijk
beleid met oog voor later
7. Wonen en leven met respect
voor natuur en milieu

beleid

8. Aangenaam en veilig leven en wonen

Kampenhout

op weg naar 2018
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1. Financieel gezond
Om een degelijk beleid te kunnen voeren zijn er
middelen nodig. Momenteel zijn die middelen
evenwel schaars. Vanuit het beleid wegen we
zorgvuldig de kosten en baten af van elke euro
die we uitgeven. We bouwen onze schulden af
en zorgen voor een evenwicht tussen inkomsten
en uitgaven. Zo zadelen we onze kinderen en de
volgende generaties niet op met schulden. We
schuiven de rekeningen niet door naar later.
Dat betekent ook dat we niet alles kunnen doen,
wat we zouden willen doen. We beperken ons
dus vooral tot de noodzakelijke investeringen.
Elke gemeente heeft immers heel wat vaste
kosten: onderhoud van gebouwen, personeelskosten, pensioenkosten, verplichtingen inzake
politie en brandweer, huisvuilophaling, enz. Door
die vaste kosten is de marge voor nieuwe investeringen beperkt.
We willen er in de eerste plaats voor zorgen dat
Kampenhout een financieel gezonde gemeente
blijft en dat we u als inwoner dezelfde kwaliteitsvolle dienstverlening kunnen blijven aanbieden.
We plannen geen financieel onhaalbare werken
en we maken maximaal gebruik van de subsidies
die hogere overheden ter beschikking stellen om
hun beleid te realiseren.
We leggen de kosten waar ze moeten worden gelegd. Besturen is tenslotte ook durven beslissen.

Op weg naar een financieel gezond beleid
Wie de actualiteit volgt, weet dat vrijwel alle gemeenten het momenteel financieel heel moeilijk
hebben. Daar zijn verschillende redenen voor.
Pensioenlasten nemen toe, terwijl subsidies en
premies wegvallen of dalen. De kosten voor
brandweer en politie stijgen, maar gemeenten
krijgen minder dividenden uitgekeerd van intercommunales.
Hoewel Kampenhout tot nu toe geen overdreven kosten of investeringen heeft gedaan, zullen
ook wij nog zuiniger met onze middelen moeten
omspringen.
De openstaande schulden worden afgebouwd van
20 naar 12,7 miljoen euro, wat 36,5% betekent.
Snoeien in uitgaven
Met tal van maatregelen zal de gemeente in
totaal 3,3 miljoen euro besparen. We gaan onze
uitgaven beter beheersen en het werk efficiënter
organiseren. Dit zonder aan de dienstverlening
te raken. Een belangrijke stap is een afgestemde
samenwerking tussen OCMW en gemeente.
Aanpassing van lasten
Kampenhout behoorde tot vandaag bij de gemeenten met de laagste belastingdruk. Die benijdenswaardige positie kunnen we jammer genoeg
niet langer aanhouden. Om een degelijk beleid te
kunnen voeren volstaan niet alleen besparingen.
We moeten ook extra inkomsten aanboren. We
moeten als bestuur onze verantwoordelijkheid
nemen.
Daarom zien we ons verplicht om enkele maatregelen te nemen:
» de personenbelasting gaat van 6% naar 7,5%
» de opcentiemen op de onroerende voorheffing stijgen van 950 naar 1350
Het behoud van een eerder dunbevolkte landelijke gemeente vraagt een grotere bijdrage van
ieder van ons. Voor een alleenstaande zonder
eigendom zal de impact echter gering zijn.
» we schaffen de belasting op drijfkracht af
» we hervormen de milieubelasting tot een
algemene belasting, de zogenaamde omgevingsheffing
We voeren een omgevingsheffing in om onze
gemeentewegen en nutsvoorzieningen
te kunnen behouden en verbeteren:
• 70 euro voor alleenstaanden
• 100 euro voor gezinnen
•

tussen 175 en 1000 euro voor bedrijven,
afhankelijk van hun inrichting (nieuw)

We streven naar klare en heldere communicatie
en informatie, zodat u zich als inwoner een duidelijk en juist beeld kunt vormen van wat er reilt
en zeilt binnen uw gemeente. Naast de klassieke
informatie- en communicatievormen zetten we
daarbij voortaan nog meer in op nieuwe communicatietechnologie.
» We digitaliseren verder de externe communicatiemiddelen.
» Het gemeentelijk infoblad blijft bestaan als
belangrijk communicatiemiddel met onze
inwoners.
» We vernieuwen de gemeentelijke website
www.kampenhout.be.
Naast de inzet van een mix van nieuwe en traditionele communicatiemiddelen werken we ook aan
een duidelijke en herkenbare huisstijl. Zo herkent
u onmiddellijk gemeentelijke informatie en weet u
in één oogopslag waarover het gaat en bij wie u
terecht kunt voor meer informatie.

Samenwerken, vertrouwen geven, openheid, dialoog en enthousiasme: we gaan voor ‘co-creatie’:
samen creëren we in Kampenhout een warme
samenleving.
Vanuit het beleid willen we vooral luisteren naar
de noden en behoeften van onze inwoners om
er zo beter te kunnen op inspelen. Als gemeente
moeten we niet in de plaats van onze verenigingen of onze inwoners treden, maar we willen u
als burger wel betrekken bij de werking van onze
gemeente. Alleen zo groeit het gezamenlijke verantwoordelijkheidsgevoel en wordt het vertrouwen in onze samenleving sterker. De gemeente
wil een hechtere band met haar inwoners.
Zoals in het verleden blijven we voor ons beleid
rekenen op de constructieve voorstellen van
adviesraden, zoals jeugdraad, seniorenraad,
welzijnsraad, sportraad, milieuraad, gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening en
landbouwraad. We blijven ook rekenen op de
steun en het advies vanuit het verenigingsleven.
Maar daarnaast staan we ook open voor kleinschalige initiatieven en waarderen we kortstondige engagementen of projectmatige werkgroepen
vanuit andere hoeken van onze samenleving.

beleid

Op uw vragen en noden willen wij een juist en zo
volledig mogelijk antwoord geven. Een kwaliteitsvolle en klantvriendelijke dienstverlening blijft de
basis van onze gemeentelijke werking.

3. Goed om er samen te wonen
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2. Kwaliteitsvol tot uw dienst

De gemeente beschikt over bekwaam en gemotiveerd personeel. Het personeelsbeleid zal worden afgestemd op de evoluties in de samenleving en op onze nieuwe beleidsaccenten. Alleen
zo kunnen we u kwaliteitsvol ten dienste blijven.

Kampenhout

» we voeren een nieuwe belasting in voor
nieuwe loten binnen verkavelingen ten laste
van de verkavelaar-ontwikkelaar
» we verhogen de belastingen op tweede verblijven
» de tarieven voor afvalophaling worden gelijkgeschakeld met de tarieven van andere
Interza-gemeenten
Het principe daarbij is eenvoudig: hoe minder
afval u voortbrengt, hoe minder u betaalt.

‘Onze jeugd is onze toekomst’
Om kinderen en jongeren de kans te geven zich
uit te leven en te ontplooien in Kampenhout zorgen we vanuit het beleid voor:

‘Een gezonde geest in een gezond lichaam’
Investeren in sport en beweging is investeren in
levenskwaliteit. Kampenhout zet daarbij zowel in
op recreatiesport als op competitiesport.
» We blijven inzetten op initiatieven die het
sportaanbod verruimen, zoals de moutainbikeroute, ‘Sport na school’ en ‘Fit in 12
weken’.
» Sportverenigingen kunnen blijven rekenen op
de steun van het beleid.
» De sporthal in Kampenhout is niet alleen een
sport-, maar ook een ontmoetingscentrum.
We investeren in onderhoud en opfrissing van
de sporthal.

Kampenhout
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beleid

» Goed onderhouden speelpleintjes die tegelijk
ontmoetingsplekken zijn voor de buurtbewoners.
» ’t Grobbeltje als buitenschoolse kinderopvang
met een aangepaste en aangename accommodatie, afgestemd op elke leeftijdsgroep.
» Blijvende ondersteuning van de jeugdverenigingen bij hun dagelijkse werking en bij
speciale evenementen.

‘Kultuur met de K van Kampenhout’
We weten het: een spelfoutje om bestwil…
Op cultureel vlak zit er in Kampenhout veel talent
verscholen in ateliertjes en repetitielokaaltjes. We
willen dat talent de ruimte en de middelen geven
om zich te kunnen ontplooien. Eigen talent moet
kansen krijgen binnen de gemeente.
» We blijven de muziekschool uitbouwen als
een sterk filiaal.
» De gemeentelijke bibliotheek blijft een laagdrempelige, boeiende publieke trekpleister
voor inwoners van alle leeftijden.
» We blijven trots onze witloofcultuur promoten.

Lokale economie
We willen het ondernemerschap in Kampenhout
kansen bieden.
Verenigingsleven ondersteunen
Het rijke verenigingsleven is heel belangrijk voor
een warme leefgemeenschap. Daarom blijven
we onze verenigingen logistiek ondersteunen en
kansen bieden om initiatieven uit te bouwen.
Een plaats voor elke leeftijd
In een warme en hechte samenleving verdienen
ook de ouderen een speciale plaats. We laten
hen zo lang mogelijk actief deelnemen
aan het sociale leven dankzij een gevarieerd aanbod van dorpsrestaurants,
computerlessen, dansnamiddagen,
enz. Zo blijven ze actief in het sociale
weefsel en komen ze niet in een isolement terecht. De gemeente blijft ook
de lovenswaardige inspanningen van
Senioka, de seniorenadviesraad, ondersteunen.
Vlaams karakter
De taal spreken van de streek is respect
hebben voor de gemeenschap die er
woont. Dankzij voldoende kennis van de Nederlandse taal kunnen anderstaligen vlot integreren
in onze gemeente en in het maatschappelijke
leven.
In een Vlaamse gemeente is het Nederlands de
taal van de dienstverlening. Om volop te kunnen
gebruikmaken van onze kwaliteitsvolle dienstverlening, is kennis van het Nederlands onontbeerlijk. Informatie correct overbrengen kan alleen, als
iedereen eenzelfde taal hanteert.

4. Een OCMW op mensenmaat
Het OCMW is een belangrijke partner binnen
een zorgzame gemeente. Om daar te kunnen
aan werken moet het OCMW zich kunnen richten op zijn kerntaken: de aanpak van sociale
problemen. We zullen de administratie van het
OCMW en die van de gemeente beter op elkaar
afstemmen en eventueel herstructureren, zodat
het OCMW voortaan meer ruimte krijgt voor zijn
hoofdtaken. Op termijn willen we beide organisaties doorgedreven integreren.

Kampenhout beschikt over heel wat openbare
gebouwen, maar vaak zijn ze verouderd of niet
meer aangepast aan de hedendaagse normen
en vereisten. Voor elk gebouw afzonderlijk laten
we nagaan:
» waarvoor en hoe we het nog kunnen gebruiken
» of het nog voldoet aan de normen
(veiligheid, isolatie, energiegebruik, enz.)
» of het niet te veel kost om het te renoveren of
in te richten
Dat overzicht van alle gemeentelijke gebouwen
leert ons welke gebouwen we willen behouden en
aanpassen. Daarnaast krijgen we een overzicht
van de gebouwen die niet langer
nuttig zijn voor de gemeente en die
we dus eventueel kunnen verkopen.
De opbrengst van de verkoop van
die gebouwen kan bijdragen om
de overige gebouwen te renoveren,
aan te passen of te onderhouden.
De gemeentelijke administratie is
momenteel verspreid over verschillende gebouwen en een nieuw
administratief centrum zou welkom
zijn, maar momenteel hebben we
daar niet de middelen voor.

Een plan voor de pastorieën
Het ziet ernaar uit dat we binnenkort eindelijk de
nodige subsidies krijgen om de pastorie in het
centrum van Kampenhout in ere te herstellen. Zodra die subsidie is toegezegd, beginnen we met
de renovatie van de pastorie.
In samenspraak en samenwerking met de
kerkfabrieken werken we een plan uit voor alle
pastorieën van Kampenhout. Sommige pastorieën kunnen een andere bestemming en
functie krijgen, die vaak bijdraagt tot het sociaal
weefsel binnen de parochie. We bekijken welke
bestemmingen we op termijn aan de pastorieën
kunnen geven en welke investeringen daarvoor
nodig zijn. Daarbij wegen we de noodzakelijke
investeringen altijd af tegenover de beschikbare
middelen.

beleid

5. De gemeentelijke gebouwen
zorgvuldig beheren

Een beheersplan voor ons patrimonium
Als we weten welke gebouwen we willen behouden, dan laten we voor elk gebouw onderzoeken
welke investeringen en aanpassingen nodig zijn
om te voldoen aan de hedendaagse normen
inzake comfort, veiligheid en gebruiksgemak.
Daaraan koppelen we een overzichtelijk onderhouds- en investeringsplan per gebouw, want
goed onderhouden gebouwen kosten op termijn
minder aan de gemeenschap.
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We willen in Kampenhout van start gaan met een
lokaal dienstencentrum, een ontmoetingsplaats
die vooral bedoeld is voor mensen die stilaan
verzorging nodig hebben. Een dienstencentrum
stimuleert zelfredzaamheid en brengt mensen
in contact met andere vormen van thuiszorg. Zo
kunnen mensen vaak langer zelfstandig thuis
blijven wonen.

We stellen de bouw van een nieuw administratief
centrum uit, omdat we geen bijkomende financiële lasten willen creëren.

Kampenhout

Actuele maatschappelijke noden
We willen de 61 bewoners van het woonzorgcentrum in een aangepaste zorgomgeving laten
wonen. Daarom plannen we de nodige renovatiewerken voor dat woonzorgcentrum.

Renovatie sporthal Kampenhout
Na jaren van intensief gebruik zijn er aanpassings- en opfrissingswerken nodig voor de
sporthal van Kampenhout. Ze wordt beter, duurzamer en energie-efficiënter, zodat ze weer voor
jaren een ontmoetingsplek is voor sporters en
socio-culturele activiteiten.

beleid

6. Een ruimtelijk beleid met oog
voor later

Kampenhout
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Het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan
van Kampenhout werd goedgekeurd
in 2006, maar de maatschappij en de
regelgeving evolueren voortdurend.
Daarom moet ook een structuurplan
mee evolueren. Een goed structuurplan houdt rekening met de
ruimtelijke draagkracht, de gevolgen voor het leefmilieu en de
culturele, economische, esthetische en sociale gevolgen. Het
moet leiden tot een aangename
woon- en leefgemeente voor de
huidige generatie zonder dat
daarbij de behoeften van de
toekomstige generaties in het
gedrang komen. Een grondige
analyse moet uitmonden in strategische acties voor het gewenste
ruimtelijke beleid in Kampenhout. Het
worden de krijtlijnen voor het toekomstig ruimtelijk beleid in onze gemeente.

7. Leven en wonen met respect
voor natuur en milieu
Het open en groene landschap is een belangrijke troef voor Kampenhout. Dat willen we dus
behouden en – waar mogelijk – versterken. We
willen de bos-, natuur- en agrarische gebieden in
onze gemeente behouden en uitbouwen om de
biodiversiteit te verhogen. Hiervoor werken we
o.a. samen met Natuurpunt. Specifieke projecten die we deze legislatuur samen uitwerken en
zullen ondersteunen, zijn o.a. het speelbos en het
Natuurpark Midden-Brabant.
Landbouw is en blijft een belangrijke activiteit in
Kampenhout en ook landbouw kan bijdragen tot
het open landschap in onze gemeente. Aandacht
voor milieu en natuur kan hand in hand gaan met
landbouw. Samenwerking met landbouwers kan
een belangrijke toegevoegde waarde zijn voor

het milieu en de herontwikkeling van natuurwaarden stimuleren. Met kleine landschapselementen
bijvoorbeeld kan de landbouw ook sterk bijdragen tot meer biodiversiteit in Kampenhout.
Proper water
Afvalwater en regenwater moeten worden gescheiden. De voorbije jaren investeerden we
daarin, samen met Aquafin. Die investeringen
– met de nodige subsidies en de samenwerking
met Aquafin – zetten we voort. Op het programma staan grote collectorwerken in de Zeypestraat, de Langestraat, de Kampelaarstraat,

de Frijselstraat en een gedeelte van de Kampenhoutsebaan. De werken verbeteren de kwaliteit
van het oppervlaktewater in de Weesbeekvallei
en de Dode Beekvallei sterk.
Het netwerk van grachten en beken is belangrijk om wateroverlast te voorkomen. Een goed
onderhouden grachtenstelsel buffert het verzamelde regenwater, laat het infiltreren en vertraagt
de afvoer.
Water is kostbaar en dus springen we daar
duurzaam mee om. We voorkomen waterverspilling, stimuleren het hergebruik van regenwater
en scheiden zorgvuldig regen- en afvalwater. Als
bestuur geven we het goede voorbeeld en we
sensibiliseren onze inwoners.
Klimaat
Klimaatbeheersing is als thema actueler dan ooit.
Samen met de provincie Vlaams-Brabant zal de

Veiligheid en gezondheid
Streven naar een aangename woon- en leefgemeente houdt in dat er zich in Kampenhout geen
initiatieven kunnen ontwikkelen die de veiligheid
of de gezondheid van de inwoners in het gedrang zouden kunnen brengen. De gemeente
volgt alle eventuele ontwikkelingen in dat verband
op de voet op en blijft altijd ijveren voor een veilige en gezonde leefomgeving.
Veilig naar school
Kinderen zijn een kwetsbare groep in het verkeer.
Dagelijks gaan honderden kinderen van en naar
de scholen binnen en buiten onze gemeente.
Auto’s, fietsers en voetgangers komen samen op
één punt en dat veroorzaakt conflicten. In samenwerking met scholen en ouders bestuderen we
de schoolroutes en de schoolomgevingen. We
brengen knelpunten en conflictzones in kaart en

Trage wegen zijn veilige en aangename verbindingen. De voorbije jaren werden tal van kerkwegels,
bospaden, veldwegen en voetwegels in kaart gebracht en, waar mogelijk, opengesteld. We zetten
dat beleid ook de volgende jaren voort.
Politie
Samen met de politiezone Kastze wil de gemeente vooral inzetten op de criminaliteitsvormen
die een impact hebben op de veiligheid en de
leefbaarheid van onze gemeente:
» inbraken in woningen beperken
» fiets- en bromfietsdiefstallen voorkomen
» het gebruik van verdovende middelen terugdringen
Inzake verkeer nemen we initiatieven om paal en
perk te stellen aan:
» onaangepaste snelheid
» alcohol- of middelengebruik
» buurtgebonden verkeersproblemen
Bij een bruisende gemeente horen ook evenementen. Ze verbeteren de sociale samenhang.
Samen met haar partners streeft de gemeente
naar een veilig verloop en een professionele
organisatie van die evenementen.
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Zwerfvuil en sluikstorten dragen niet bij tot een
aangename en fijne woonomgeving. Naast de
jaarlijkse zwerfvuilcampagne zal ook de gemeentelijke technische dienst het zwerfvuil voortaan
vaker opruimen. Plaatsen die populair zijn bij
sluikstorters brengen we in kaart en we nemen er
gepaste maatregelen. Via het MOS-programma
(Milieuzorg op school) sensibiliseren we onze
kinderen over het afval- en zwerfvuilprobleem.

Veilige en comfortabele fietspaden en voetpaden
Met het oog op duurzaamheid en verkeersveiligheid zijn veilige en comfortabele fietspaden een
noodzaak. We blijven fietspaden uitbouwen langs
het fietsroutenetwerk. Een fietspad langs de
Neerstraat blijft een belangrijke doelstelling. Bij
de heraanleg van de Zeypestraat, de Langestraat
en de Kampelaarstraat worden bijkomende fietspaden aangelegd. In het centrum van Kampenhout proberen we het fietscomfort te verhogen.

Kampenhout

8. Aangenaam en veilig leven en
wonen

werken daarna stelselmatig maatregelen uit om
die knelpunten en conflictzones weg te werken of
tot een minimum te herleiden.

beleid

gemeente Kampenhout streven naar klimaatneutraliteit. Bij elk project, elke actie of elke investering op initiatief van de gemeente wegen we zorgvuldig de impact op milieu en klimaat af: groene
stroom aankopen, efficiënte en energiezuinige
verlichting, gemeentelijke gebouwen isoleren, een
energieboekhouding bijhouden, … We blijven ook
onze inwoners bewustmaken van de noodzaak
tot rationeel en duurzaam energiegebruik.

Een greep uit de geplande investeringen:
» Duurzame en energie-efficiënte renovatie
sporthal Kampenhout

» Renovatie pastorie Kampenhout voor
administratieve diensten en cultuur

» Beperkte renovatie en herinrichting
‘t Grobbeltje

» Onderhoud en restauratie van kapelletjes

» Grondige renovatie van de bestaande rusthuiskamers in woonzorgcentrum ‘Molenstee’
» Verderzetten van de uitbreiding van de basisschool in Berg
» Fietspaden Neerstraat en fietsstroken
Kampenhout-centrum
» Acties/ingrepen met het oog op veiligheid en
mobiliteit
» Investering in lagere school Nederokkerzeel
(brandpreventie, isolatie, ramen)

» Herziening gemeentelijk
ruimtelijk structuurplan
» Ontgravingen begraafplaatsen
» Onderhoud van straten in 2 aanbestedingen
» Inrichting speelbos Hutteweg
» Na mountainbikeroute ook looproute uitbouwen
» Aankoop podiumelementen, tafels en stoelen
» Aankoop nadars en aanhangwagen,
materieel gemeentelijke loods

beleid

» Vernieuwing dak gemeentelijke loods

» Wegenwerken, riolering en fietspaden deel
Zeypestraat, deel Langestraat
Kampelaarstraat, Frijselstraat,
Kampenhoutsebaan, Oudestraat
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Deze ploeg staat garant voor een doordacht en evenwichtig bestuur tot 2018:

Kris LEAERTS | Burgemeester

Stefan IMBRECHTS | Eerste Schepen

Rudi VAN INGELGOM|Tweede Schepen

Stefaan PEREMANS | Derde Schepen

burgemeester@kampenhout.be
GSM: 0478/36.33.40

stefan.imbrechts@kampenhout.vera.be
GSM: 0498/92.27.75

rudi.vaningelgom@kampenhout.vera.be
TEL: 016/65.51.24 GSM: 0475/83.17.67

stefaan.peremans@kampenhout.vera.be
GSM: 0497/89.61.84

Bevoegdheden
Stedenbouw en ruimtelijke ordening
Brandweer, Politie, Bevolking,
Burgerlijke stand, Veiligheid,
Informatica, Personeel

Bevoegdheden
Grondbeleid, Patrimonium,
Werken in eigen beheer, Sport

Bevoegdheden
Landbouw, Lokale economie, Toerisme
Cultuur/bibliotheek/muziekschool,
Sociale huisvesting, Woonbeleid

Bevoegdheden
Begraafplaatsen, Kermissen en markten
Onderwijs, Jeugd/BKO, Informatie

Marleen VAN DE WIELE | Vierde Schepen

Stefan VANDEVENNE | Vijfde Schepen

Greet WILLEMS | schepen/OCMW-voorzitter

Dominique COUCKE | Gemeentesecretaris

marleen.vandewiele@kampenhout.vera.be
TEL: 016/60.55.47 GSM: 0475/95.10.57

stefan.vandevenne@kampenhout.vera.be
GSM: 0496/47.64.05

greet.willems@kampenhout.vera.be
GSM: 0473/95.89.39

gemeentesecretaris@kampenhout.be
TEL: 016/65.99.21

Bevoegdheden
Trage wegen/mobiliteit, Integratie en
gelijke kansen, Financiën/kerkfabrieken,
Ontwikkelingssamenwerking, Vlaams
karakter

Bevoegdheden
Energie en milieu, Intercommunales,
Dierenwelzijn, Rechtszaken

Bevoegdheden
OCMW-voorzitterschap
Senioren, Welzijn

Ontwikkelingssamenwerking

11.11.11 WERELDFEEST

Vrijdag 1 november trokken meer dan 500 personen
naar de sporthal voor Bas Birker, Henk Rijckaert en
Xander De Rijke. Het was lachen geblazen!
De dag erna werden alle records gebroken met maar
liefst 89 quizploegen. Het was een gevarieerde quiz met
vragen voor jong en oud.
Op zondag was het aan de sportievelingen. Ongeveer
1500 fietsers namen deel aan de mountainbiketocht.

Een organisatie van WTC Relst, gezinsbond Kampenhout, de fietsvrouwen en Pasar Kampenhout. Een
30-tal kinderen vertrokken in groep samen met hun
ouders voor de kindertochten. Er was ook een kleine
groep wandelaars.
Ondertussen loopt de campagne ‘Ik kook van woede’
verder. Er is voedsel genoeg en toch lijdt 1 op de 8
mensen in de wereld honger. Meer info vindt u op
www.ikkookvanwoede.be. U kan de actie nog steeds
steunen door een financiële bijdrage te storten op deze
rekening: BE30 0000 0000 1111.
Op naar een volgende editie!

ontwikkelingssamenwerking

Het 11.11.11 wereldfeest was opnieuw een succes
met heel wat ingezamelde centen voor projecten in het
zuiden!
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Toerisme

OPENING BRUSSELS GRONDWITLOOFSEIZOEN

TOERISME

Eind september werd het
grondwitloofseizoen officieel geopend. Naast bekende witloofliefhebbers als Kim Gevaert en
groentekok Frank Fol was ook
de Hertogelijke Commandere
en Eregilde van de Ghesellen
van het Witloof present. Deze
Vlaamse gilde, die opnieuw actief werd in 2011, ijvert voor
het promoten van het witloof in
België en in het buitenland als
waardevol product.
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van links naar rechts: Patrick Van Ingelgom, Monique Van Steenweghen, Kris Leaerts, Wim Ceuleers, Kim Gevaert,
François Wellens, Els Corbeels, Filip Fonteine, Jean Meeus, Frans Berghen, Frank Fol, Henri Vannoppen, Gerrit
Heremans, Willy Vander Velden, Rudi Van Ingelgom.

9de ANTIZJÉLWANDELINK - DONDERDAG 26 DECEMBER 2013
Tijdens de dialectenwandeling vertelt een
gids in het lokale dialect over onze gemeente. Dees jaor wandele we in Berg.
Een hiel brok natuur, veul bos en veld. Ingeval van reigen: moos en plasse. Dei mé
sloefkes of lakschoeinkes: zwemvest verplicht! We vertrekke oep de parking van ’t
Torfbroek (vruegere Fauna Flora). Dat es:
Visserijlaan 1 te 1910 Kampenhout, of oep
’t leste van de Visserijlaan.

TRAGE WEGEN
Een nieuw deelgebied met trage
wegen werd ingewandeld. De
nieuwe kaart (en ook alle andere
deelgebiedkaarten) zijn te koop in
het gemeentehuis, de bibliotheek,
sporthal (Zeypestraat 26), Villa Lucie
(gemeenteplein) en het toeristisch
infokantoor aan de Leuvensesteenweg 22. Prijs: 1 euro per stuk.

Dus:

- vertrek oem twie ure zjust
- terug tege den doenker
- afstand gien 8 km.

GOEI wandelschoene of botte!
Veu buggies es de weg te slecht.

Wa kost da? Iene euro veu daine
da iet drinkt.

Meer info: Toeristische dienst 016 65 99 71
of toerisme@kampenhout.be

sport

Ter herinnering: KAMPIOENENVIERING VRIJDAG 21 FEBRUARI 2014
Op vrijdag 21 februari 2014 worden alle Kampenhoutse
sportkampioenen van het jaar 2013 gehuldigd en in de
bloemetjes gezet. Daarom vragen we dat iedereen die
in 2013 een bijzondere prestatie heeft geleverd op provinciaal, gewestelijk of nationaal niveau zich kandidaat
stelt! Kent u zo iemand, neem dan contact op met de
sportdienst!

Volgende gegevens hebben we nodig:
Naam vereniging:
Naam sporter:
Adres sporter:
Naam van de initiatiefnemer:
Een kort overzicht van de sportprestaties in 2013.
Met bijgevoegde foto(‘s), liefst digitaal doorgestuurd.
Alle voorwaarden waaraan de kandidaten moeten
voldoen staan omschreven in het reglement dat u
kan terugvinden op de gemeentelijke website sport kampioenenviering.
SPORT

Ook kandidaten met een bijzondere staat van verdienste
worden gehuldigd. Kent u 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!

Alle kandidaturen mogen bezorgd worden aan Nelis Van
Cappellen sportfunctionaris, sportdienst.

VERBROEDERINGSTOCHT WIELERVERENIGINGEN KAMPENHOUT
In oktober reden meer dan honderd wielertoeristen
uit zes verschillende Kampenhoutse wielerclubs
een gezamenlijke eindeseizoensrit. Onder begeleiding legden ze een tocht van 50 kilometer af aan

een voor iedereen haalbaar tempo. Nadien volgde
nog een receptie voor de deelnemers. Ook voormalig
wielrenner Peter Van Petegem kwam langs om een
glaasje mee te drinken.

Meldpunt sport
Heeft u vragen en/of opmerkingen i.v.m. sport en bewegen? Meld dit dan via sport@kampenhout, 016/65 99 75 of
op de sportdienst zelf. De sportdienst bevindt zich in de sporthal van Kampenhout. De sportfunctionaris, helpt
u graag verder.
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ZITDAGEN VERWARMINGSTOELAGE 2014

Sociaal restaurant
“Pure goesting”

Wat ?
Als u de gezinswoning verwarmt met huisbrandolie, verwarmingspetroleum (c) of bulkpropaangas, kan u een
verwarmingstoelage aanvragen. De toelage situeert zich
tussen de 210 en de 300 euro, afhankelijk van het aantal liter en de prijs die u daarvoor betaald heeft. Per jaar
wordt er max. 1500 liter gesubsidieerd.

“Pure goesting” is er voor Kampenhoutse 65-plussers, alleenwonenden, bewoners van seniorenflats
Zuurhage en serviceflats De Waaier, partners en
naaste familieleden van bewoners van woonzorgcentrum Molenstee / seniorenflats Zuurhage / serviceflats De Waaier, klanten van de poetsdienst en
gezinszorg van OCMW Kampenhout, cliënten van de
sociale dienst van OCMW Kampenhout, personeelsleden van OCMW en gemeente Kampenhout en vrijwilligers van OCMW Kampenhout.

OCMW

Voor wie ?
Cat. 1: personen met recht op verhoogde verzekeringstegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeits-verzekering
Cat. 2: personen met een begrensd inkomen
Cat. 3: personen met schuldoverlast
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Wanneer aanvragen ?
Let op: u moet de verwarmingstoelage aanvragen binnen
de 60 dagen na de levering en dit tijdens de zitdagen van
OCMW Kampenhout:
Dinsdag 07-01-2014
16u00 – 19u00
Maandag 03-02-2014
14u00 – 16u00
Dinsdag 04-03-2014
16u00 – 19u00
Meebrengen naar de zitdag:
• leveringsfactuur (als 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)
• uw identiteitskaart + SIS-kaart
• bewijs samenstelling gezin (door u af te halen bij de
gemeente)
+ voor categorie 1 en categorie 2:
• meest recente aanslagbiljet van de personenbelasting
van alle gezinsleden
• bewijs kadastraal inkomen (onroerende voorheffing)
+ voor categorie 3 :
• de beslissing van toelaatbaarheid van de collectieve
schuldenregeling of een attest van de persoon die de
schuldbemiddeling verricht.

Elke dinsdag, vanaf 7 januari 2014 opent sociaal
restaurant “Pure goesting” de deuren om 11u45. Om
12 uur serveren we de soep, om 12u20 volgen de
hoofdschotel en dessert. Om 13u30 sluit het sociaal
restaurant.
Voor 7 euro krijgt u soep, hoofdgerecht en dessert.
Op de tafels zullen kannen water staan. U kan ook
een pintje en een cola krijgen voor 1 euro, een klein
flesje wijn (25 cl) kost 2 euro. Voor de cliënten van de
sociale dienst is er een aangepast tarief van 5 euro.
Om een plaats te reserveren in sociaal restaurant
“Pure goesting”, moet u verplicht inschrijven en dit
ten laatste op maandag van de week er voor.
U schrijft in:
- persoonlijk aan het onthaal van woonzorgcentrum
Molenstee
- telefonisch via het onthaal van woonzorgcentrum
Molenstee: 016/314 328
- per mail: sociaalrestaurant@ocmw-kampenhout.be
Ook op www.ocmw-kampenhout.be kan u alle menu’s
terugvinden.
JANUARI 2014
dinsdag 7 januari (inschrijven vóór 30 december)
Minestrone
Stoofvlees met wortelen en frietjes
Flan Caramel
dinsdag 14 januari (inschrijven vóór 6 januari)
Witloofroomsoep
Spirelli Bolognaise
Chocomousse

OCMW

Rookstopcursus succesvol afgerond!

Nieuwe MOBIB-kaarten voor 65+’ers
De nieuwe MOBIB-kaart van De Lijn is een elektronische
kaart met foto die 5 jaar geldig blijft. Deze kaart vervangt
het huidig gratis abonnement voor 65-plussers. Wie 65+
is, krijgt een brief van De Lijn met de vraag of u een MOBIB-kaart wenst. In die brief staat ook hoe u de kaart kan
aanvragen en wat de voordelen zijn. Als 65-plusser blijft
u gratis reizen, maar De Lijn vraagt wel een administratiekost van 5 euro voor de aanmaak en de verzending van
de MOBIB-kaart. Van zodra deze 5 euro betaald is, valt
de MOBIB-kaart ten laatste vier weken later in uw brievenbus, samen met een gebruiksaanwijzing. Niet alle
65-plussers worden gelijktijdig aangeschreven. Dat gebeurt verspreid over verschillende maanden en op basis
van uw verjaardag. 65-plussers die nog geen brief hebben
ontvangen, maar waarvan de Omnipas (papieren abonnement) wel al vervallen is, mogen die Omnipas blijven
gebruiken tot zij bericht krijgen.
Meer info? Bel 070 220 200 (€ 0,30/min) of
surf naar www.delijn.be
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De tweede rookstopcursus was een schot in de
roos. Maar liefst 16 deelnemers
engageerden
zich om hun rookgedrag
aan te pakken. Tijdens de
8 leerrijke en gezellige
bijeenkomsten,
onder
leiding van een erkend
tabakoloog, slaagden 14
deelnemers erin te stoppen met roken. Proficiat
aan allen!

DANSNAMIDDAGEN
Ook in 2014 kunnen onze senioren
weer naar hartenlust dansen en
swingen in ‘de feestzaal “Salon
Deli-dish". Het live muzikaal entertainment wordt verzorgd door
DJ Yves Ombelets. De dansnamiddagen gaan telkens door op
de 3de maandag van de maand.
Uitgezonderd juli en augustus.
Inkom is gratis. Iedereen is telkens
welkom vanaf 14 uur op volgende data: 20 januari, 17 februari,
17 maart, 21 april, 19 mei, 16 juni.

vrij 20/12,
vrij 17/01,
vrij 21/02
van 20 tot 23 uur

zat 21/12
om 20 uur

zat 28/12
vanaf 19 uur

Uit de lucht gegrepen, een hip concert door Jong Cantabile, kinder- en
jeugdkoor uit Berg onder leiding van Nausikaä Droste en Bé Fraiture.
Kaarten kosten 6 euro (voorverkoop) en 8 euro (kassa).
www.jongcantabile.be

De gezelligste kerstsamenzang van Vlaanderen. Samen met familie of
vrienden kan u op 100 plaatsen in Vlaanderen terecht om op een originele don 26/12
manier het kerstverhaal te herbeleven en tegelijkertijd het goede doel te van 16 tot 18 uur
steunen. Meer info op pagina 5 .

don 26/12

Kaartspel voor jong en oud! Normaal worden er per avond 3 rondes
gespeeld. Elke avond is prijsuitreiking. 3 euro voor een avond plezier,
wat wil een mens nog meer.

Dialectenwandeling in Berg van 8 kilometer. Meer info p18

Iedereen welkom in Berg bij een groot Mettevievuur! Dit jaar uiteraard
weer met goede live muziek in een verwarmde tent. Uiteraard met bier,
wijn, frisdrank, jenever, glühwein, koffie, warme chocomelk en meer.
Ook hamburgers, escargots, pensen en soep te verkrijgen.
Vanaf 19:00 in Berg aan de pastorij.

Kaart- en
Spelavond met
De Bergse
Vrienden

Uit de lucht
gegrepen

U zijt wellekome –
Vlaanderen
zingt kerst

Antizjèlwandelink

Mettevie

www.uitinkampenhout.be

Tent aan pastorij
Berg

Vertrek aan
visserijlaan 1,
parking Torfbroek

Nederokkerzeel
Sint-Stefaankerk
(Bogaertstraat 1)

Zaal Pax

Oude Pastorie Berg

in Kampenhout

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

Dorpsplein, elke dinsdag van 14 tot
18 uur.

WEKELIJKSE MARKT

Elke woensdag en zaterdag van 14 uur
tot 18 uur.
Locatie: Pastorijstraat, 1910 Berg
(achter de oude pastorij op ± 100m van
de kerk)
Inlichtingen: 0472/40 24 86
			

PETANQUE BERG

Elke woensdag vanaf 18 uur en elke
maandag en vrijdag vanaf 14 uur. Aan de
bibliotheek, Tritsstraat 5 – 1910 Kampenhout. Inlichtingen: 0477/70 25 71

PETANQUE

		

Volgende
activiteiten
worden
wekelijks /
maandelijks
ingericht:

Dansen onder begeleiding van DJ Yves. Ambiance verzekerd!

Dansnamiddag
senioren

Salons Deli-Dish
(Den Ast)

maa 20/1 en
maa 17/2
van 14u tot 18u

UiT in Kampenhout

Bar van Zaal Pax

Mosselfeest

din 28/01
van 20 tot 22 uur

Sport en cultuurcentrum Berg
(Torfbroeklaan 25)

Mosselfeest ter ondersteuning van KF De Toonkunst uit Berg. Lekker eten zat 18/1 van 17u30
aan democratische prijzen met o.a. Zeeuwse mosselen, vol-au-vent, koude tot 21u en zon 19/1
schotel, curryworst met frietjes, gebak en ijs.
van 11u30 tot 15u

Lantaarntocht
langs
Kampenhoutse
Trage Wegen

Lezing georganiseerd door Davidsfonds Kampenhout.
Inkom 5 euro (4 euro voor leden)

Vertrek aan
Het Labo
(Brouwerijstraat
23F)

Avondwandeling bij het licht van tientallen lantarens. Na de wandeling
kan je je opwarmen aan de Pasarstreekspecialiteit: verse witloofsoep!
zat 18/1
Stevig schoeisel of laarzen zijn geen overbodige luxe en kinderwagens
om 19 uur
blijven liever thuis, gezien de aard van de wandelpaden. Lantarens worden
ter beschikking gesteld.

Bal van de
burgemeester

Wat geloven
protestanten

Sporthal
Zeypestraat

Muzikale omlijsting door coverband LEVEL SIX . DJ Willy zorgt tot in de late
uurtjes voor de nodige ambiance!
De opbrengst gaat naar de oprichting van een nieuw "lokaal Kampenhouts
dienstencentrum" Talrijke vrijwilligers willen zich inzetten om zwakkere en
geïsoleerde mensen binnen onze gemeente Kampenhout samen te brenzat 11 januari
gen. Dit centrum is vooral een ontmoetingsplaats, waarbij men aangemoedigd wordt in zelfredzaamheid op alle vlakken. De medewerkers van het
‘lokaal Kampenhouts dienstencentrum’ zorgen voor de bediening tijdens
het bal.

Tent aan kerk
van Relst

Driekoningenfeest
Landelijke Gilde
Relst
vrij 3/01
van 18u30 tot 23u

Driekoningenfeest in de tent aan de kerk van Relst. Lekkere pensen,
kerstbier, jenever, pannenkoeken, warme choco, koffie, glühwein,
frisdrank, … Met geanimeerde driekoningen gezinstocht in samenwerking
met Chiro Kampenhout, start tussen 18u30 en 20u. Bij slecht weer laarzen
voorzien. Breng je zaklamp mee!
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Wil je jouw activiteit ook in deze
agenda zien verschijnen? Surf dan
naar www.uitdatabank.be, vraag
een login en paswoord aan en voer je
gegevens voor 18 september in!

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

Elke dinsdagmiddagnamiddag voor
volwassenen in lokalen jeugddienst
(Relst). Gratis deelname voor inwonders van Kampenhout, wel vooraf
contact opnemen met Benni Peeters.
(ben_peeters@hotmail.com - 0476/53
10 33)

SCHILDERSKLAS:

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.

KAARTEN:

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

BLOEMSCHIKKEN:

KVLV Relst: elke dinsdag van de maand

AEROBIC:

Turnen 55+: elke maandag van 14u. tot
15u. in de sporthal Kampenhout
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