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Ben jij geboren in 2006, 2007 of 2008?
En wil je de kinderen van Kampenhout graag een jaar
lang vertegenwoordigen in de kindergemeenteraad?
SCHRIJF JE DAN SNEL IN!
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Bezoek ook onze website www.kampenhout.be

facebook.com/gemeentekampenhout
facebook.com/jeugddienstkampenhout
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Bevolking

016 65 99 41

bevolking@kampenhout.be

Burgerlijke stand

016 65 99 31

burgerlijkestand@kampenhout.be

Kermissen

016 65 99 44

kermis@kampenhout.be

Begraafplaatsen

016 65 99 31

begraafplaatsen@kampenhout.be

Gemeentehuis, Gemeentehuisstraat 16, eerste verdiep
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Secretariaat

016 65 99 22

secretariaat@kampenhout.be

UIT in Kampenhout
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Lokale economie

016 65 99 22

lokaleeconomie@kampenhout.be

Onderwijs
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Personeelsdienst

016 65 99 26

personeelsdienst@kampenhout.be

Senioren
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Overheidsopdrachten

016 65 99 28

overheidsopdrachten@kampenhout.be

Milieu
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Financiële dienst

016 65 99 61

financieelbeheerder@kampenhout.be

Nieuws uit de gemeente
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Cultuur
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Informatica en GIS

016 65 99 25

informatica@kampenhout.be

Cultuur

016 65 99 72

cultuur@kampenhout.be

Welzijn
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Welzijn

016 65 99 20

welzijn@kampenhout.be

OCMW
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Communicatie

016 65 99 30

info@kampenhout.be

Kampenhout Swingt
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Toerisme

016 65 99 71

toerisme@kampenhout.be

Drugpreventie

016 26 94 37

drugsenalcoholpreventie@kampenhout.be

Openingsuren
administratieve diensten:
Iedere werkdag van 8u45 tot
11u45. Dinsdagavond van
17u tot 19u45.
Openingsuren politie:
016 31 48 40
wijk.kampenhout@kastze.be
KAMPENHOUT I Gemeente I Inhoud

Gemeentehuis, Gemeentehuisstraat 16, gelijkvloers

Jeugd

Gemeentehuis
Gemeentehuisstraat 16
1910 Kampenhout
016 65 99 11

2

Gemeentelijke diensten - 016 65 99 11

Iedere werkdag van 8u45 tot
11u45. Dinsdagavond van
17u tot 19u45.
Openingsuren politie kastze:
02 759 78 72
info@kastze.be
Alle dagen doorlopend
van 7u tot 19u

Villa Lucie, Gemeenteplein

Grondgebiedzaken, Gemeentehuisstraat 16
Stedenbouw

016 65 99 05

stedenbouw@kampenhout.be

Openbare werken

016 65 99 01

openbarewerken@kampenhout.be

Woonloket

0492 58 00 31

woonloket@kampenhout.be

Milieu

016 65 99 12

milieudienst@kampenhout.be

Landbouw

016 65 99 14

landbouw@kampenhout.be

Mobiliteit

016 65 99 03

mobiliteit@kampenhout.be

Jeugd / Sport, Sporthal Kampenhout, Zeypestraat 26

Sport

016 65 99 75

sport@kampenhout.be

Jeugd

016 65 99 15

jeugd@kampenhout.be

016 65 99 76

loods@kampenhout.be

Loods, Neerstraat 20

Gemeentelijke Bibliotheek, Tritsstraat 5
016 65 99 79

bibliotheek@kampenhout.be

Witloofmuseum, Leuvensesteenweg 22
016 22 33 80

witloofmuseum@kampenhout.be

016 31 43 10

onthaal@ocmw-kampenhout.be

OCMW
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Beste Kampenhoutenaar,
De zomervakantie staat voor de deur.
Het mooie weer maakt ons blij. Kijken jullie ook uit
naar al die evenementen die Kampenhoutse verenigingen ons weer gaan bieden?
Ik kijk tevreden terug op het goed gevulde voorjaar.
Onze fietstocht ‘Kampenhout fietst de 1000 km
voor Kom Op Tegen Kanker’ bezorgde me alvast
het kippenvelmoment van het jaar. 32 fietsers verzamelden een fikse som geld om het onderzoek
naar kanker te steunen. Mensen mogen helpen, is
een gunst.
Eind mei organiseerde de gemeente de tweede editie van ‘Ondernemend Kampenhout’. De zelfstandige ondernemers versterken door
onderling samen te werken is de boodschap. Ondernemend Kampenhout wordt een begrip voor onze zelfstandigen.

Het circulatieplan van Kampenhout centrum werd na evaluatie en
overleg bijgestuurd. De Kerkstraat en een deeltje van de Dorpsstraat
(tot Tritsstraat) worden opnieuw tweerichtingsverkeer. Verkeer is een
van de moeilijkere domeinen binnen het gemeentebestuur. Veiligheid
en vlotte bereikbaarheid in evenwicht brengen, voor zowel de zwakke
weggebruiker als andere weggebruikers is niet evident. Wij zullen
steeds evalueren en bijsturen waar nodig (zie ook p18).
Wij ontvingen een positieve uitspraak van de rechter tegen de aanvraag van de verbrandingsoven. De raad van state besliste dat het
Provinciaal Ruimtelijke Uitvoeringsplan van Kampenhout Sas niet vernietigd wordt waardoor de activiteiten van de verbrandingsoven hier
niet mogen en kunnen komen (zie p7). Momenteel loopt er nog een
procedure tegen de weigering van de stedenbouwkundige vergunning. Wij zullen dit blijven opvolgen om Kampenhout te vrijwaren van
een verbrandingsoven.
De burgemeesters van Vlaams-Brabant, waaronder ikzelf, zijn samen
met de Provincie Vlaams-Brabant verenigd in het Platform Luchthavenregio. We vroegen de verschillende regeringen al meerdere keren om
werk te maken van het luchthavenbeleid dat een evenwicht moet garanderen tussen ecologie, economie en de leefbaarheid (zie pagina 7).
Tijdens de parkfeesten van 1 juli 2018 zal naar traditie de nieuwe kindergemeenteraad worden verkozen. Alvast veel succes gewenst aan alle
moedige kandidaten!
Uw burgemeester
Kris Leaerts

DE WITLOOFGEMEENTE

Van bruggen springen
en in het kanaal
zwemmen is gevaarlijk
en verboden
Op warme dagen kan het verleidelijk lijken,
maar van een brug springen voor verkoeling
in het water is gevaarlijk. Bruggen zijn vaak
hoger dan ze lijken. Door de klap op het
water kunt u zichzelf bezeren, maar u kunt er
ook een botbreuk of klaplong door oplopen. Vaak is het water in een kanaal donkerder, waardoor u niet kunt zien hoe diep het
is en of er bijvoorbeeld oude fietsen op de
bodem liggen waar u zich aan kunt bezeren.
De Vlaamse waterweg benadrukt dat zomaar zwemmen in een kanaal verboden is.

Sluitingsdagen gemeentelijke diensten
woensdag 11 juli 2018
woensdag 15 augustus 2018

KAMPENHOUT I Gemeente

Kampenhout is niet alleen bekend voor zijn witloof, maar ook voor zijn
cultuur. In april en mei mochten we ‘Kunst in Kasteel Terloonst’ voorstellen. De opbrengst van de verkoop van de kunstwerken is ten voordele van al onze Kampenhoutse scholen, namelijk voor de verfraaiing
van de speelplaatsen (zie p19). Bedankt aan alle vrijwilligers die hier
aan meewerkten.

3

en
k
a
rz

e
urg

Meer info
burgerlijkestand@kampenhout.be
016 65 99 31

B

Felicitaties van het gemeentebestuur, ook aan diegenen
die om persoonlijke redenen hun identiteit liever niet
opgenomen zien in het gemeentelijk informatieblad,
waarvoor alle respect.

Geboortes
Deze gezinnen mochten een kindje verwelkomen:

Huwelijken
(april – mei)
Gregory Steeno & Melissa De Mol

28/04/2018

Alexis Janssens & Audrey Arcq

19/05/2018

Danny Taelman & Miranda van Miert

25/05/2018

Kevin De Cock &
Louisa Herreman

Pierre

8/02/2018

Bert Gybels &
Sara Galmart

Huwelijksjubilarissen

Marilou

9/02/2018

(april – begin mei)

Glenn Lenaerts &
Femke Elskens

Féline

16/02/2018

Gouden

Tom Desmet &
Isabel Duez

Ilona

16/02/2018

Jhonny Banckaert &
Sacha Hotye

Marcelle

18/02/2018

Robby Beullens &
Silke Arens

Lien

20/02/2018

Jimmy Smeets &
Bieke De Belder

Lily

5/03/2018

Mourad Lfaliji &
Btissam Marsou Daïmoussi

Zayn

12/03/2018

Vincent Runtuwene &
Ade Dehandschutter

Frey

25/03/2018

Hugo L’Heureux & Agnes Verstreken
Harry Rottiers & Rita Selleslagh
François Peeters & Josée Van Steenwinckel
François Vander Elst & Denise Keyaerts
Diamanten
Andréas Van Loo & Eveline Tobback
Gustaaf Meeus & Juliette Jaspers
Briljanten
Armand Torfs & Germaine Peeters

Erkenning van een kind
Bent u zwanger? Proficiat! Zoals u weet kan de vader/
meemoeder, indien jullie niet gehuwd zijn, voor de geboorte, tijdens de geboorteaangifte of na de geboorte
jullie kind erkennen.

KAMPENHOUT I Burgerzaken

Sinds 1 april moet er voor de opmaak van de eigenlijke
erkenningsakte eerst nog een akte van aangifte van
erkenning opgemaakt worden. Om deze akte te kunnen opmaken, moeten meerdere documenten voorgelegd worden.
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Andréas Van Loo & Eveline Tobback

Zo moeten alle partijen een geboorteakte en een
bewijs van burgerlijke staat (ongehuwdheid, echtscheidingsakte of overlijdensakte vorige partner) voorleggen. Als de akten in het buitenland opgemaakt werden
of de attesten door de buitenlandse ambassade in
België moeten afgeleverd worden, gelden bijkomend
bijzondere voorschriften omtrent geldigheidsduur,
legalisatie en beëdigde vertaling.
Contacteer ons tijdig voor meer informatie.
Gustaaf Meeus & Juliette Jaspers

DE WITLOOFGEMEENTE

Bib
Meer info
Tritsstraat 5, Kampenhout
bibliotheek@kampenhout.be
016 65 99 79

Wij bieden alle nabestaanden onze oprechte deelneming
aan en wensen hen veel sterkte.
Alice Cammaerts

21/02/2018

Simone Verstraeten

03/03/2018

Gustaaf Van Gerwen

08/03/2018

Willy De Coninck

11/03/2018

Philomena Budts

20/03/2018

René Lens

23/03/2018

Charel Van Vaan

23/03/2018

Simone Coosemans

24/03/2018

Jos Vermuyten

25/03/2018

Frans Dekleermaeker

01/04/2018

Mariette Denys

04/04/2018

Celine Peeters

04/04/2018

Ludo De Becker

08/04/2018

Ann Standaert

10/04/2018

Georges Keyaerts

11/04/2018

Olivier Rillaers

11/04/2018

Wijziging
geslachtsregistratie
Sinds 1 januari 2018 is het mogelijk om via een relatief
eenvoudige administratieve procedure op de burgerlijke stand van uw woonplaats het geslacht in de
geboorteakte en andere officiële documenten te laten
wijzigen.
De belangrijkste wijziging is de schrapping van alle
medische criteria om een juridische aanpassing van
een geslachtswijziging of voornaamswijziging te verkrijgen. De nieuwe wetgeving gaat uit van het principe van
zelfbeschikking. Betrokkene kan voortaan volledig zelf
beslissen over hoe hij of zij zich voelt. Niemand hoeft
een medische diagnose te stellen over zijn of haar genderidentiteit.

DE WITLOOFGEMEENTE

Stuur uw “Zomergroetjes
aan de bib” en maak kans op
een boekenbon van 50 euro!
Gaat u deze zomer met boek of strip op vakantie? Of blijft u
lekker thuis?
Stuur een vakantiefoto met uw favoriete strip of boek naar
de bibliotheek en win een boekenbon!
We geven twee bons ter waarde van 50 euro weg:
• 1 boekenbon voor een (knotsgekke, hilarische,
speelse, … ) foto met één of meer lezende kinderen
• 1 boekenbon voor een (ontspannende, zwoele,
uitzinnige, … ) foto met één of meer lezende volwassenen
Een onschuldige hand trekt de winnaars tijdens het kermisweekend op zaterdag 8 september om 11 uur in de bib.
Spelregels:
- U heeft een
lidkaart van
de bibliotheek van
Kampenhout
- U bezorgt uw
foto voor 1
september
2018
(via mail: bibliotheek@kampenhout.be of per post:
Bibliotheek, Tritsstraat 5, 1910 Kampenhout - Vergeet niet
naam en adres van de afgebeelde personen te noteren)
- U bent aanwezig op de loting op zaterdag 8 september
2018 om 11 uur in de bib (kermisweekend)

Studeren in de bib
Met de examens in het verschiet ben je misschien nog
op zoek naar een rustige plek om alleen of met vrienden
te studeren? Dat kan in onze bib (Tritsstraat) tijdens de
werkuren van de bibmedewerkers.
Geef ons een seintje via bibliotheek@kampenhout.be
en reserveer je zitje. Doe dit minstens 24 uur op voorhand. Alleen na een bevestiging (per mail) weet je dat je
plaatsje gereserveerd is. Bezorg ons je naam, adres, telefoonnummer en geboortedatum en de dag waarop je
zou willen komen studeren.

KAMPENHOUT I Burgerzaken I Bib

Overlijdens
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Gemeenteraads- en provincieraadsverkiezingen
Op zondag 14 oktober 2018 kiezen we 21 nieuwe gemeenteraadsleden en 36 nieuwe provincieraadsleden.
Net zoals de voorgaande jaren moet u stemmen in de lokalen van de sporthal in Kampenhout (Zeypestraat 26).
De stemlokalen zijn open van 8 tot 15 uur.
Ook niet-Belgen kunnen deelnemen aan de verkiezingen
voor de gemeenteraad van 14 oktober 2018 (dus niet de
provincieraad):
- Niet-Belgen uit een land van de Europese Unie
- Niet-Belgen van landen buiten de Europese Unie

Voorwaarden
• U moet minstens 18 jaar oud zijn op 14 oktober 2018.
• U moet ingeschreven zijn in het bevolkingsregister of
het vreemdelingenregister van Kampenhout op 1 augustus 2018.
• U moet op 14 oktober 2018 uw burgerlijke en politieke
rechten genieten (dat wil zeggen dat die niet afgenomen zijn door een gerechtelijke veroordeling).
Personen van buiten de Europese Unie moeten bijkomend aan deze voorwaarden voldoen:
• Bij indiening van de aanvraag tot inschrijving een verklaring van verbintenis afleggen om de Grondwet, de
wetten van het Belgische volk en het Verdrag tot bescherming van de rechten van de mens en de fundamentele vrijheden na te leven.
• Op het moment van de indiening van de aanvraag vijf

jaar ononderbroken hoofdverblijfplaats in België doen
gelden, gedekt door een wettelijk verblijf.

Hoe gaan we te werk?
U moet ten laatste op 31 juli 2018 een aanvraag indienen
om ingeschreven te worden op de kiezerslijst. Wie zich
eerder al heeft ingeschreven en nog steeds aan de voorwaarden voldoet, moet zich niet meer opnieuw registreren.
U komt met het ingevuld inschrijfformulier (zie www.kampenhout.be) en uw identiteitskaart naar de dienst burgerzaken en krijgt een ontvangstbewijs. U mag het formulier ook ingevuld opsturen naar de dienst burgerzaken.
Ook dan krijgt u een ontvangstbewijs.
U wordt via aangetekende brief op de hoogte gebracht van
de beslissing of uw aanvraag wordt aanvaard of geweigerd.
Opgelet: eens u dit stemrecht heeft bekomen, bent u
verplicht te stemmen.

Meer info
EU-burgers kunnen zelf ook kandidaat zijn voor een zetel
in de gemeenteraad.
EU-burgers kunnen zich ook laten registreren als kiezer
voor de Europese verkiezingen van 2019 in Kampenhout.
Meer informatie:
www.kampenhout.be
www.vlaanderenkiest.be
www.ikstemook.be

KAMPENHOUT I Nieuws uit de gemeente

Einde Radio Tempo Kampenhout
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Sinds 1 januari is het stil op de radiofrequentie 107fm. In
1982 gingen de uitzendingen van start als radio Kampernoelie aan de Schildhovenstraat in Relst, in de voormalige
herberg en zaal De Vlaamse Leeuw. Doorheen de jaren
werden er radioprogramma’s verzorgd door en voor onze
regio. Na verloop van tijd, en wegens de afbraak van het
café en de zaal, verhuisde de radio naar de terreinen aan
de sporthal en het voetbalterrein aan de Zeypestraat. De
naam werd gewijzigd in Radio Tempo.
Vorig jaar startte de Vlaamse regering een nieuwe ronde
voor de erkenningen van de lokale radio’s. Omdat het financieel niet meer haalbaar was, heeft de raad van bestuur
van de vzw Lokale Radio Kampenhout besloten om geen
nieuwe erkenning meer aan te vragen. De nieuwe vergunningen bestaan uit zogenaamde koppelfrequenties.

Kampenhout heeft er twee : de 107.4 fm,
de vroegere frequentie van Radio MTR
uit Nederokkerzeel, wordt gecombineerd met een frequentie in Vilvoorde.
Deze is reeds toegekend aan Radio Moetoen uit Vilvoorde
die sinds 1 januari uitzendingen verzorgt.
De andere frequentie is 107fm, gecombineerd met een frequentie uit Keerbergen. Omdat geen van de drie kandidaten
weerhouden werd, volgt een tweede erkenningsronde. Om
die reden is er nog geen geluid te horen op de 107fm.
De vzw Lokale Radio Kampenhout blijft echter bestaan en
als de tijd er rijp voor is, kan er misschien gestart worden met
een internetradio of uitzendingen in DAB (digitale radio via
de ether). Radio Tempo dankt al de medewerkers, luisteraars en handelaars die hen de voorbije 35 jaar gesteund
hebben.

N
de ieuw
gem s u
een it
te
Vuur bijna gedoofd voor de verbrandingsoven?
De Raad van State heeft op 29 mei 2018 een uitspraak gedaan in de beroepen die twee bedrijven, waaronder de
verbrandingsoven, hebben ingesteld om de goedkeuring
van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan (PRUP) van
Kampenhout-Sas te vernietigen. De Raad van State heeft in
beide zaken het beroep verworpen zodat het PRUP van
kracht blijft en het vernietigen van afvalstoffen door onder
andere verbranding verboden blijft aan Kampenhout-Sas.

De uitspraak van de Raad van State is een grote stap in de
goede richting, maar de verbrandingsoven heeft ook nog
een procedure lopen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen tegen de weigering van de bouwvergunning voor
de verbrandingsoven. Deze zaak wordt op korte termijn
verder behandeld. Dat de Raad van State de beroepen tegen het PRUP heeft verworpen, is een goede stap in deze
zaak. Het verhaal is dus nog niet helemaal afgelopen, maar
het gaat de goede richting uit. De gemeente blijft dit uiteraard verder opvolgen.

Kampenhout en de luchthaven

Het is belangrijk dat economie en ecologie hand in hand
gaan bij activiteiten van de luchthaven. Eenvoudiger gezegd dan gedaan. Om de discussies te vergemakkelijken,
verenigden de burgemeesters van Halle-Vilvoorde en de
provincie Vlaams-Brabant zicht in het “platform Luchthavenregio Vlaams Brabant”. Het doel is een
eerlijke spreiding krijgen van het luchtverkeer zodat het voor iedereen
draaglijk wordt. De rechter legde in
zijn beslissing over de milieustakingsvordering van 30 mei aan de Belgische staat op om voor 17 september
2018 een “Staten Generaal” samen te
roepen. Dit om de dialoog op gang te
brengen tussen de Belgische Staat, de
Gewesten, de betrokken gemeenten
van Brussel, Waals- en Vlaams Brabant,
de omwonenden en alle betrokkenen.
Het resultaat moet zorgen voor een
billijke verdeling van de (geluids)
hinder en een luchtvaartwet. Omdat
de Federale Regering geen initiatieven neemt.
Kampenhout neemt samen met de
andere buurgemeenten onder het

“platform Luchthavenregio Vlaams Brabant” actief deel
aan deze Staten Generaal.
Het platform Luchthavenregio zal zich laten bijstaan door
een gespecialiseerd technische bureau dat onze belangen zal onderbouwen en verdedigen.
Wij riepen de regeringen al verschillende keren op om
werk te maken van een luchthavenbeleid dat een evenwicht garandeert tussen ecologie, economie en leefbaarheid en dat de geluidsoverlast van de luchthaven niet onevenredig afwentelt op Vlaams-Brabant en ons Kampenhout.

KAMPENHOUT I Nieuws uit de gemeente

Het is een dubbel verhaal. Als inwoners van Kampenhout
zijn we tevreden dat de luchthaven dichtbij is voor onze
buitenlandse verplaatsingen en het zorgt voor werkgelegenheid. Daartegenover vragen we een draaglijk geluidsniveau en willen we geen verlenging van de landingsbaan omdat dit een grote negatieve impact zou
hebben op de leefbaarheid van onze gemeente.
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Kunstenatelier 2018 - 2019
Zin in een jaar vol artistiek plezier? In september gaat het
Kunstenatelier van Kampenhout weer van start!
KLAS 1:
woensdag van 13.30 tot 16.30 uur: 6 t.e.m. 12 jaar
Tekenen en schilderen op niveau, van perspectief tot
portret, van houtskool tot acryl, met een jeugdige toets.
KLAS 2:
maandag van 18.30 tot 21.30 uur: 13 t.e.m. 15 jaar
Gezamenlijke opdrachtjes met aangepaste technieken
(tekenen, knutselen, plakken, verven, boetseren,... ).
(onder voorbehoud dat er voldoende inschrijvingen zijn)

Meer info en inschrijven:
www.kampenhout.be/cultuur

food truck
festivalels

Chefs on Whe

•KAMPENHOUT•

KAMPENHOUT
INFO & TICKETS
parkvanrelst.be

VRIJDAG

29/06

14 & 15 juli

ZATERDAG

30/06

Come as Nirvana

21u.

Les Truttes
Parkcross
Vlaanderen
Boven Band

23u.

14.30u.

MTB aflossingscross

22u.

met GENE THOMAS

KAMPENHOUT I Vrije tijd

gastartiesten: Loredana en Tinne Oltmans
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Dj Wout

•GEMEENTEPLEIN•

• zat. GOOD VIBRATIONS • animatie •
• zon. STEYN FESTEYN live •
• zat. 12u-22u • zon. 12u-21u •

GRATIS
INKOM

ZONDAG

01/07

V.U. : Park van Relst, Aarschotsebaan 128, 1910 Kampenhout

KLAS 3:
Donderdag van 18.30 tot 21.30 uur:
16 jaar t.e.m. 99 jaar
Tekenen en schilderen voor beginners vanaf 16 jaar en
volwassenen naar waarneming met verschillende technieken.

00u.

Park Kids

14u.

Op ‘t Goevallend Oeit

18u.

Ambiance groep - op het Parkterras
Ontwerp en realisatie: www.printenzo.be

• chefsonwheels.be •

HU T S T R A A T 9 - 1 9 1 0 K A MP E NHOU T

PLAATSING · ONDERHOUD · HERSTELLING

016.65.78.22 · info@luctorfs.be
www. l u ct or f s . b e

DE WITLOOFGEMEENTE
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Aanvullende reglementen op het wegverkeer
in de Voortstraat-Nieuwe Kassei, Perksesteenweg,
Bogaertweg en parkeren in Kampenhout-centrum
De gemeenteraad heeft in mei verschillende aanvullende
reglementen op het wegverkeer goedgekeurd:
- Parkeerverbod in de Nieuwe Kassei en de Voortstraat (tot
huisnummer 46) voor voertuigen zwaarder dan 3,5 ton
- Voorrangsregeling aan de wegversmalling op de Perksesteenweg ter hoogte van Ons Tehuis Brabant, conform de
voorrangsregeling die al op de Kampenhoutsesteenweg
in Steenokkerzeel bestaat. Het verkeer komende van
Perk heeft voorrang t.o.v. het verkeer komende van Kampenhout

- In het centrum van Kampenhout worden op twee plaatsen
bijkomende parkeervakken gecreëerd: aan de oude
hoofdingang van het rusthuis (OCMW) en op de verharde
berm aan de overzijde van de KBC-bank. De parkeerplaatsen aan de overzijde van de KBC-bank hebben een
beperking in parkeertijd van 60 minuten. De parkeerplaatsen in de Gemeentehuisstraat aan Mini-Market krijgen ook een beperking in parkeertijd van 60 minuten.
Bovenstaande reglementen zijn van toepassing na bekendmaking op de gemeentelijke website en het plaatsen van
de verkeersborden en markeringen.

- De Bogaertweg in Nederokkerzeel wordt enkel toegankelijk voor landbouwvoertuigen, voetgangers, fietsers,
ruiters en bestuurders van bromfietsen en speed pedelecs (elektrische fiets hoge snelheid)

Omgevingsvergunning

Het beoordelen van de inhoud van de aanvragen is nog
altijd op basis van de geldende stedenbouwkundige en
milieuwetgeving. Een omgevingsvergunning aanvragen
kan via www.omgevingsloket.be. Een belangrijke
nieuwigheid is dat u tijdens de lopende procedure een
dossier kan aanpassen of aanvullen naar aanleiding van
een openbaar onderzoek of een uitgebracht advies. Dit
verlengt wel de behandelingstermijn van uw dossier.
Een melding en dossiers waarvoor de medewerking van
een architect niet altijd noodzakelijk is, alsook bepaalde
verkavelingswijzigingen kunnen nog altijd op papier
ingediend worden. Het dossier wordt dan door de
gemeente gedigitaliseerd en digitaal afgehandeld, u
ontvangt uw beslissing nog wel op papier. Kleine werken
aan en in de omgeving van uw woning kunnen op het
omgevingsloket via een eenvoudige ‘snelinvoer’ aangevraagd worden.

DE WITLOOFGEMEENTE

Wanneer u een dossier digitaal indient, kunt u zelf het
verloop volgen op het omgevingsloket. Hierdoor bent u
altijd op de hoogte van de laatste stand van zaken van
uw dossier. Aanmelden doet u met uw identiteitskaart en
kaartlezer, hou dan zeker ook de pincode van de identiteitskaart bij de hand.
Een andere wijziging is dat u lopende openbare onderzoeken en beslissingen niet meer alleen in het gemeentehuis kunt raadplegen, maar ook digitaal via het omgevingsloket. Op de gemeentelijke website staan alle
lopende openbare onderzoeken en bekendmakingen
van beslissingen die u op het omgevingsloket kunt
bekijken. Ook het indienen van bezwaarschriften bij
openbare onderzoeken kan voortaan digitaal via het
‘publiek loket’ op www.omgevingsloket.be. Een link naar
het publiek loket vindt u op de startpagina van het omgevingsloket.
Naast de komst van de omgevingsvergunning is
er ook heel wat wetgeving gewijzigd. Deze wetswijzigingen zitten vervat in de zogenaamde ‘Codextrein’ :
www.ruimtelijkeordening.be.
Meer info:
stedenbouw@kampenhout.be
milieu@kampenhout.be

DE WITLOOFGEMEENTE

KAMPENHOUT I Nieuws uit de gemeente

Sinds 1 januari 2018 kunnen stedenbouwkundige en
milieudossiers nog enkel via de procedure van de
omgevingsvergunning worden ingediend. Dit systeem
verenigt de stedenbouwkundige en de milieuvergunning
in één omgevingsvergunning. Ook de verkavelingsvergunningen worden omgevormd naar omgevingsvergunningen. Vanaf de omgevingsvergunning wordt
alles ook digitaal verwerkt.
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De schat van

DE ROESTIGE
RELSTER
zondag 01 juli 2018
van 14 tot 17 uur

:

E
DEELNAM

€ 2,50

Park ahoi maatjes!

Welkom aan boord van ons schip
“de Roestige Relster”!
Zondag 01 juli meren wij aan in het
Park van Relst en toveren we het park
om tot een heus attractiepark!
Springkastelen, reuzespellen, workshops, schmink,
ballekesrapen voor jong en oud, verkiezing van de
kinderburgemeester, en nog veel veel meer.
Bij regenweer gaat alles door in de grote feesttent.

Verkiezing

Kinderburgemeester

KAMPENHOUT I Jeugd

KAMPENHOUT
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Ben jij geboren in 2006, 2007 of 2008?
En wil je de kinderen van Kampenhout graag een jaar
lang vertegenwoordigen in de kindergemeenteraad?
SCHRIJF JE DAN SNEL IN!
Inschrijven kan enkel via het
online inschrijvingsformulier op www.parkvanrelst.be,
van dinsdag 1 mei tot en met woensdag 27 juni 2018.
Er zijn maar 21 plaatsjes in onze kindergemeenteraad,
dus wees er snel bij!
V.U. : Park van Relst, Aarschotsebaan 128, 1910 Kampenhout

Ontwerp en realisatie: www.printenzo.be

DE WITLOOFGEMEENTE
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Meer info
jeugd@kampenhout.be
016 65 99 15

Speelplekjes in onze gemeente
Neem eens een kijkje op de volgende buurtspeelpleintjes.
We hopen dat veel kinderen er plezier beleven!

KAMPENHOUT I Jeugd
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Omschrijving

Begeleide wandeling voor jong en oud. Meer info:
http://berg.landelijkegilden.be

Eucharistie met herdenking van de overledenen, Vlaamse
kleuren en klanken, samen met KVLV Kampenhout, muzikale
opluistering, miniconcert, aansluitend ontvangst in de kerk.
Meer info: www.davidsfonds.be

Dansen voor senioren met live muzikaal entertainment door
Yves Ombelets (geen dansnamiddagen in juli en augustus).

Wandelconcert van KF De Toonkunst door de straten van
Berg.

Meer info op pagina 17 van milieu.

De gezinsbond van Kampenhout gaat op zoek naar het
sterkste KUBB team van Kampenhout. U mag steeds uw
eigen KUBB-pionnen meebrengen maar de Gezinsbond van
Kampenhout zorgt ook voor enkele exemplaren. Een drankje
zal ter plaatse voorzien worden tegen democratische prijzen.
Inschrijven via: www.gezinsbondkampenhout.be

Door de Sint-Sebastiaans Gilde. 11 uur: Mis in de Sint-Servaaskerk van Berg, 12 uur: Optocht Gilde van Kampenhout en
diverse Gildes van Brabant (Bergstraat- Middenstraat – Torfbroeklaan) - 14 uur: namiddagprogramma (Gilde van Kampenhout, Volkskunstgroep Reuzegom van Leuven, Gemeenschap
dansen) - 18 uur: Orkest Limbrant, Avond van Vlaamse Dans
en Muziek

Het Torfbroek is een klein, maar een zeer gevarieerd kalkrijk
laagveen. Kom samen met Natuurpunt de talloze orchideeën
in hun volle bloei bewonderen, een uniek schouwspel.

Samen wandelingen in groep, onder leiding van de Witloofstappers. Iedereen welkom, ook niet-witloofstappers.

Activiteit

Natuur- en landbouwwandeling

Sint-Lutgardisviering

Dansnamiddag voor
senioren

Wandelconcert

Spoedcursus
thuiscomposteren

Kubb-tornooi

Groot Brabants
Gildefeest

Orchideeënwandeling

Donderdagavondwandeling

KAMPENHOUT I UIT

do 28/06, 26/07, 9/08,
23/08 van 19.30 tot 21 uur

zo 24/06
van 14.30 tot 17.30 uur

zo 24/06
van 11 tot 23 uur

zo 24/06
van 14.30 tot 17 uur

za 23/06
om 10 uur

woe 20/06
van 19.30 tot 21 uur

ma 18/06
om 14 uur

zo 17/06
van 11 tot 12 uur

za 16/06
van 14 tot 16.30 uur

Datum

diverse startplaatsen

Torfbroek, parking
(Visserijlaan)

Sport- en
cultuurcentrum
(Torfbroeklaan 25)

op het grasveld
achter de bibliotheek
(Tritsstraat 5)

Ons Tehuis Brabant
(Perksesteenweg 126)

Sport- en
Cultuurcentrum Berg
(Torfbroeklaan 25)

Den Ast
(Brouwerijstraat 24)

O.-L.-Vrouwkerk
(Kerkstraat 1)

Kerk van Berg
(Bergstraat 55)

Locatie

BLOEMSCHIKKEN:
KVLV Kampenhout: elke 3de maandag
van de maand om 13.30 en 19.30 uur
(uitgezonderd in juni, juli en augustus) in
zaal Pax (Brouwerijstraat 6).
KVLV Relst: elke laatste woensdag van
de maand om 19.30 uur. Info: 0486 95
38 78.

AEROBIC:
KVLV Relst: elke maandag van 20 tot 21
uur in de turnzaal van de Parkschool
(Aarschotsebaan 130).

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

WEKELIJKSE MARKT:
Elke dinsdag van 14 uur tot 18 uur op
het gemeenteplein.

PETANQUE:
KAMPENHOUT: Elke maandag, woensdag en vrijdag vanaf 14 uur. Vanaf 1 juni
tot eind augustus ook op woensdag vanaf 18.30 uur. Aan de bibliotheek (Tritsstraat 5). Inlichtingen: 0479 47 29 39.
BERG: Elke maandag, woensdag en
zaterdag van 14 tot 18 uur. Nieuwe
locatie: sporthal Kampenhout.
Inlichtingen:
www.petanqueclub-berg.weebly.com

Volgende activiteiten
worden wekelijks /
maandelijks ingericht:

www.uitinkampenhout.be

in Kampenhout
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3de editie van deze mountainbike race rondom en door het
Park van Relst ( onderdeel van de Parkfeesten 2018)

Een bruisende namiddag met een park vol fantastische
kinderanimatie! Meer info op pagina 10.

Ontdek samen met Natuurpunt het Torfbroek. Begin juli komt
u ogen tekort om al het leven er te kunnen bewonderen.

Samen wandelen in groep, onder leiding van een witloofstapper. Anderhalf uur wandelen aan een rustig tempo van +/4km per uur. Iedereen welkom, ook niet-witloofstappers.
Iedereen welkom, ook niet-witloofstappers.

De 'Chefs on Wheels' parkeren hun foodtrucks voor de eerste
keer in Kampenhout! Meer info op www.chefsonwheels.be

Zowel zaterdagavond als zondagnamiddag kan u genieten
van het optreden van fanfares uit onze buurgemeenten en
lekkere mosselen eten t.v.v. Fanfare De Vlaamse Leeuw Relst!

Jaarlijkse mosselkermis t.v.v. Koninklijke fanfare de Vlaamse
Leeuw. Allen daarheen om te smullen van heerlijke jumbo-mosselen en eigen bereid stoofvlees met frietjes.

Meer info op www.nederokkerzeel.be

Davidsfonds Kampenhout neemt gezamenlijk deel aan de
zoektocht in Overijse. Doet u mee? Contacteer ons via
davidsfonds@kampenhout.be meer informatie op www.
davidsfonds.be

Prachtige wandeling met veel natuur, ruime zalen, perfecte
aanduiding, verzorgde catering. Minstens 1 parcours geschikt
voor kinderwagens. Minstens 1 parcours geschikt voor
rolstoelen. 1 gratis Witloofbier voor elke deelnemer. Meer info:
www.witloofstappers.be

Georganiseerd door de Landelijke Gilde Buken.

ParkCross

Park4Kids

Levendig Torfbroek

Vrijdag na de noen
wandeling

Food Truck Festival:
Chef on Wheels

Fanfarefeesten

Jaarlijkse
mosselkermis

Okkerziel bruist

Davidsfonds
Zomerzoektocht

Zomertocht

Boerenkermis

zo 2/09
van 14 tot 20 uur

zo 26/08
van 7 tot 15 uur

za 18/08
van 9 tot 20 uur

Vrij 17/08, za 18/09 en
zo 19/08

Woe 15/08

za 11/08 en 12/08

Za 14/07 van 12 tot 22 uur
en 15/07 van 12 tot 21 uur

6/07, 20/07, 3/08, 17/08
van 13 tot 14.30 uur

zo 1/07
van 9.30 tot 12.30 uur

zo 1/07
van 14 tot 22 uur

za 30/06
van 14 tot 16 uur

vr 29/06 tot zo 1/07

't Waterbos –
(Schoonstraat 9)

Sporthal Kampenhout
Zeypestraat 26)

Overijse en omgeving

Centrum
Nederokkerzeel

Park Van Relst
(Aarschotsebaan 128)

Park Van Relst
(Aarschotsebaan 128)

Gemeenteplein

Diverse startplaatsen

Torfbroek, parking
(Visserijlaan)

Park Van Relst
(Aarschotsebaan 128)

Park Van Relst
(Aarschotsebaan 128)

Park Van Relst
(Aarschotsebaan 128)

KAMPENHOUT I UIT

Meer info over deze activiteiten kan u vinden op de gemeentelijke website www.kampenhout.be
Wilt u uw activiteit ook in deze agenda zien verschijnen? Surf dan naar www.uitdatabank.be, vraag een login en paswoord aan en voer
uw gegevens voor maandag 16 juli 2018 in!

Meer info op pagina 8.

Parkfeesten

FIETSEN:
KWB vrienden: Van april tot en met 25
september elke dinsdagnamiddag fietsuitstap voor senioren aan een tempo
van 15 km/uur, vertrek om 13u30 aan de
sporthal van Kampenhout. Meer info:
www.kwb-vrienden-kampenhout.weebly.com
Witloofstapper: twee wekelijks dinsdagavond fietsen onder leiding van
een witloofstapper. We fietsen één lus
van ongeveer 25à30km aan een sportief tempo. Iedereen is welkom, ook
niet-witloofstappers. Vertrek om 19.30
uur centrum Kampenhout. Meer info en
data: www.witloofstappers.be

WANDELEN: Witloofstappers
Iedereen (ook niet-leden) welkom! Breng
gerust uw hond (aan de leiband) mee.
Voor data en startplaatsen:
www.witloofstappers.be
inlichtingen: 0474 40 24 86

SCHILDERSATELIER:
Elke dinsdagnamiddag voor volwassenen in ‘t Grobbeltje (Hutstraat 24).
Gratis deelname voor inwoners van
Kampenhout, wel vooraf contact opnemen met Benni Peeters. (0476/53 10 33 ben_peeters@hotmail.com)

KAARTEN:
De Bergse Vrienden: elke 3de vrijdag
van de maand (juli en augustus niet),
kaartavond in de Cultuurberg van
20 tot 22.30 uur.
Vlaamse Federatie voor Soc. Gepensioneerden: Elke eerste donderdag van de
maand in café Sint-Jozef te Relst vanaf
13.30 uur
“Jonger dan je denkt”: elke dinsdag van
13.30 tot 18 uur in het Park van Relst.
Bridge: elke maandag om 13u30 en donderdag om 19.30 uur in Bistro 500
(Haachtsesteenweg 526), ook beginners
welkom.
OKRA Delle-Buken: wekelijkse kaartavond
(wiezen) in de parochiezaal van Buken elke
dinsdag van 19.30 tot 23 uur.
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Meer info
Gemeenteschool Nederokkerzeel: Het Klimtouw - lagere school www.hetklimtouw.be
Gemeenteschool Berg: De Toverberg - kleuterschool/lagere school www.detoverberg.be

Bijenproject
De Toverberg en Het Klimtouw werken mee aan het bijenplan van de gemeente. We willen de kinderen sensibiliseren
om een bij-vriendelijke omgeving te creëren met de hulp van de verhalende ontwerpen van MOS (Milieu Op School).

KAMPENHOUT I Onderwijs

Om het ‘blije bijenbal’ te organiseren, is er heel veel voorbereiding nodig. We gaan op onderzoek naar vliesvleugeligen, de problematiek van de bij, de verschillende soorten bijen, … De eerste stap is dan natuurlijk om een bijenhotel te
maken voor al onze gasten. Daarna moet er ook gezorgd worden voor veel ‘lekkere bloemen’ en een bij-vriendelijke
speelplaats. De eerste stappen zijn alvast gezet.
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Meer info
welzijn@kampenhout.be
016 65 99 20

ren

Smartcafé
Heeft u een tablet of een smartphone? Wilt u graag wat tips
en trucs leren? We helpen u graag verder tijdens het maandelijkse Smart Café. Het is geen cursus, maar een gezellig
en leerrijk moment. Samen met anderen wisselt u ervaringen uit en leert u uw toestel beter kennen. Bent u zelf vertrouwd met een tablet/smartphone en wilt u kennis delen?
Ook dan bent u van harte welkom!
Praktische info:
Neem uw eigen smartphone en/of tablet en toebehoren mee.
U heeft de gegevens van uw Apple ID of uw Google-account nodig.
Waar: O’Berg Inn - Bergstraat 67
Wanneer: 14 september, 22 oktober en 26 november, telkens van 9 tot 12 uur
Prijs: 5 euro
Info en inschrijvingen: Archeduc, Kattestraat 25, 1745 Opwijk
02 454 54 01 of info@archeduc.be, www.archeduc.be

SENIORENFEEST Donderdag 27 september 2018
Warm middagmaal om 12 uur (deuren open vanaf 11.15 uur)
Showprogramma om 14 uur met:
Seniorenrevue met

Tina Rosita
& Davy Gilles

Showballet Showcase

Diana More

Toegangsprijs:
€ 15 (middagmaal & showprogramma)
€ 7 (showprogramma)
Voor inwoners van Kampenhout
Kaarten verkrijgbaar van 1 augustus tot 18 september

Sporthal Kampenhout, Zeypestraat 26

Dienst bevolking (Gemeentehuis, gelijkvloers, Gemeentehuisstraat 16, 016 65 99 41)
Dienst welzijn (Villa Lucie, 1ste verdiep, Gemeenteplein, 016 65 99 20) - Burgemeester & Schepenen of de vrijwilligers

DE WITLOOFGEMEENTE
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Eddy Herman

Ivo Pauwels
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Meer info
milieu@kampenhout.be
016 65 99 12

Infomoment natuurinrichting Torfbroek
In februari dit jaar gaf Vlaams minister van leefmilieu Joke
Schauvliege groen licht om de plannen voor het natuurinrichtingsproject Torfbroek (Berg) uit te voeren. Over een
periode van 5 jaren wordt er meer dan twee miljoen euro aan
Vlaamse subsidies in het gebied geïnvesteerd om de kostbare natuur daar verder te versterken, veilig te stellen voor de
toekomst en op een aangename manier toegankelijk te
maken voor wandelaars en recreanten.

Op 21 juni om 20 uur bent u welkom voor een infomoment
in de refter van school De Toverberg (Torfbroeklaan 25,
Kampenhout).
De Vlaamse Landmaatschappij, het Agentschap voor Natuur
en Bos, Natuurpunt en het gemeentebestuur zullen daar de
plannen van het natuurinrichtingsproject toelichten voor de
buurtbewoners en andere geïnteresseerden. De sanering
van de voormalige stortplaats, het dossier dat dit najaar reeds
aanvat, zal uitvoerig aan bod komen en er is zeker kans om
vragen te stellen.

KAMPENHOUT I Milieu
Burgerzaken

Nog dit jaar wordt gestart met het herstel van een moeraszone waar de voorbije decennia heel wat materialen gestort zijn
(dichtbij de parking van het voetbalterrein). Op deze oude
stortplaats groeien momenteel bomen. Om de sanering mogelijk te maken, worden op een beperkte oppervlakte de bomen gerooid en worden materialen afgegraven en zo het
oorspronkelijk reliëf hersteld. Er zal zich daarna spontaan een
waardevol moerasbiotoop ontwikkelen. De ontboste oppervlakte wordt met een factor 2 gecompenseerd op een andere plaats.

Andere maatregelen volgen de jaren nadien: slib in de vijvers
wordt geruimd, aanleg verbeterde wandelwegen en beheerwegen, de zone van ‘de vijverkes’ (vroegere visvijvers) wordt
weer omgezet naar natuurlijk moerasgebied en er komt ten
slotte een beheer- en ontvangstgebouw (nabij de huidige
parking).
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Het recyclagepark komt naar u toe!
“Samen voor minder afval, wij helpen u”, dat is de slogan van Interza. Met huis-aan-huisophaling en in de recyclageparken helpen we u van huishoudelijk afval af. Maar misschien is het recyclagepark voor u te ver, heeft u geen
auto of bent u er nog niet geweest. Dan willen we u ook helpen. We brengen het recyclagepark voor een keer naar
u toe. Zo kan u te voet afval komen afzetten.
Op dinsdagochtend 26 juni kan u op twee plaatsen in Kampenhout 14 soorten afval gratis afzetten, alleen voor
groot huisvuil moet u betalen.
Waar:
van 9 tot 10.30 uur in het Loverdal tegenover nummer één
van 11 tot 12.30 uur in de Tritsstraat aan het Kerkhof
De afvalsoorten die u (in kleine hoeveelheden)
gratis kan afzetten zijn: elektrische apparaten
– piepschuim - plastic folies - kringloop - harde
plastics - klein gevaarlijk afval - metaal - hout keramiek en zuiver steenpuin - papier - kurk glas – pmd.
Voor groot huisvuil betaalt u 5 euro per stuk.
Als u meerdere stukken brengt, betaalt u
5 euro per anderhalve kubieke meter.
U kan elektronisch of contant betalen.
Hopelijk zien we u daar!

Spoedcursus
thuiscomposteren
Thuiscomposteren is de goedkoopste
en meest verantwoorde manier om van
gft-afval weer een bruikbare grondstof
te maken. Voor wie zelf een tuin heeft,
is thuiscomposteren een koud kunstje,
al moet u wel een paar regels kennen.

Waar: Ons Tehuis Brabant
Perksesteenweg 126
Wanneer: 23 juni om 10 uur
Voor wie: iedereen met interesse in
composteren en tuinieren.
Inschrijven verplicht: 02 721 07 31 of
communicatie@interza.be

DE WITLOOFGEMEENTE
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Zin om te beginnen met composteren?
Of om uw compost te verbeteren?
Jan Godement, specialist kringlooptuinieren van Vlaams Brabant, geeft
een gratis spoedcursus thuiscomposteren.

17
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Meer info
mobiliteit@kampenhout.be
016 65 99 03
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Tussentijdse evaluatie verkeerscirculatie
in Kampenhout-centrum

KAMPENHOUT I Nieuws uit de gemeente

Het eenrichtingsverkeer in Kampenhout-centrum is al een
tijdje in voege. Het bestuur had steeds het voornemen om
dit na een tijdje te evalueren. Ondertussen is er al heel wat
over gepraat en geschreven en worden meningen verspreid ‘in naam van de buurtbewoners’.
Het bestuur hecht belang aan wat leeft bij de inwoners. Op
22 mei organiseerde het bestuur daarom een infomarkt
waar iedereen zijn mening kon uiten en gedachten kon uitwisselen met de schepenen.
Het werd een constructieve avond met soms wat discussie,
maar ook heel wat suggesties tot verbetering en aanpassing van de situatie. Ook in de verkeerscommissie kwam
de verkeerscirculatie aan bod. De verkeerssituatie werd
geëvalueerd en besproken met suggesties tot aanpassing
als gevolg.
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Volgende aanpassingen zullen al op 21 juni aan de gemeenteraad voorgelegd worden:
• Opnieuw tweerichtingsverkeer in de Kerkstraat en in het
deeltje Dorpsstraat tussen de Kerkstraat en de Tritsstraat.
Hierdoor zijn de parking op het gemeenteplein en de
Tritsstraat opnieuw rechtstreeks bereikbaar zonder de
hele ‘centrumlus’ te moeten doorrijden.
• De knip in de Rusthuisstraat wordt verplaatst tot voorbij
de toegang tot de nieuwe parking aan het kerkhof. Dit
deel van de parking zal nu bereikbaar zijn via de Tritsstraat en de Rusthuisstraat.
Zo kunnen ouders van
schoolgaande
kinderen
ook deze parking vlot gebruiken. Het andere deel
van de oude parking aan
het kerkhof blijft bereikbaar via de Rusthuisstraat
(eenrichting) en de Molenveldweg.
• Het kleine Gemeentehuisstraatje
(vroegere
Koeistraat) zal alleen nog
toegankelijk zijn voor
plaatselijk verkeer.

commissie deze maatregelen. Daarna worden ze voorgelegd aan de gemeenteraad. De verkeersdienst van de
politie-zone KASTZE zal nu al op regelmatige basis flitscontroles uitvoeren, zowel in de Tritsstraat als in de andere
straten binnen de zone 30.
Gewijzigde verkeerssituaties zullen steeds geëvalueerd
worden en voorstellen voor aanpassingen zullen aan de
verkeerscommissie en inwoners worden voorgelegd.
Een veilige plaats vinden op de weg voor zowel de voetganger, fietser, autogebruiker, … is niet altijd even eenvoudig.
Vanuit een gemeentelijk beleid moet het bestuur steeds het
maatschappelijk belang voor ogen houden in afweging ten
opzichte van het persoonlijk belang.

Tijdens de infomarkt bleek
dat de verkeersveiligheid in
de Tritsstraat beter kan. Ook
hier zal het bestuur op korte
termijn maatregelen nemen.
Na een grondige evaluatie,
bespreekt de verkeers-
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Meer info
cultuur@kampenhout.be
016 65 99 72
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Terugblik:
Ter Loonst 2018, een groot succes!
Enkele weken terug kon u genieten van een uitgelezen selectie kunstwerken in een feeëriek kader.
De tentoonstelling ‘Ter Loonst 2018’ was een schot in de roos en telde meer dan 3.000 bezoekers. Er werden heel wat
kunstwerken verkocht. Een deel van deze verkoopsommen stonden de kunstenaars af voor het goede doel: aan de
Kampenhoutse scholen ter verfraaiing van hun speelplaatsen. Er moeten nog wat laatste verrekeningen gebeuren,
maar rekening houdend met drank- en catalogusverkoop, zal dit project meer dan 17.000 euro (!) mogen verdelen
onder onze zeven schoolinstellingen.

KAMPENHOUT I Cultuur

Dank aan de eigenaars van Ter Loonst, curator Gilbert Putteman, de sponsors, de kunstenaars, de mensen van
Campenholt (in het bijzonder Paul, Loes en Wouter) en de ‘tappers’ van alle scholen!
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Wees niet gek.
Doe de tekencheck
Plant u een bezoek aan de natuur? Fijn!
Genieten van de natuur is goed voor uw
gezondheid. Maar wees niet gek. Doe
dezelfde dag nog de tekencheck. Want
van een tekenbeet kan u ziek worden.
Gelukkig kan u de ziekte van Lyme voorkomen of genezen. Pas daarom deze
drie vuistregels toe: controleer op tekenbeten (dezelfde dag nog!), verwijder de
teek rustig en in één beweging én volg
de symptomen een maand lang op.

avondcursus

weekendcursus

vanaf maandag 10 september 2018
9 avonden
van 19.30u tot 22.30u

zaterdag
2 - 9 - 16 - 23 februari 2019
van 9.30u tot 17.30u

examen op maandag 19 november 2018

examen op zaterdag 2 maart 2019

Refter Technische Dienst
Spoorwegstraat 8, 3020 Herent

Ons Tehuis Brabant
Perksesteenweg 126, 1910 Berg

inschrijvingen en meer info via

vorming@kampenhout-herent.rodekruis.be of 0486/277279

KAMPENHOUT I Welzijn

Meer weten? www.tekenbeten.be
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Meer info
welzijn@kampenhout.be
016 65 99 20

23 juni - Dag van de mantelzorg
Dag van de mantelzorg is het ideale moment om mantelzorgers een hart onder de riem te steken!
Toon de mensen uit uw omgeving, die dagelijks zorgen
voor een geliefde, dat u hun inzet waardeert.
Enkele tips:
- Maak tijd om de mantelzorger zijn of haar verhaal te laten
doen
- Bereid een maaltijd die jullie samen kunnen nuttigen
- Neem een aantal kleine taken over van de mantelzorger
- Organiseer een activiteit met de zorgbehoevende
- Geef een schouderklopje
De gemeentelijke mantelzorgpremie
Een mantelzorger werkt meestal in stilte en krijgt over het
algemeen weinig waardering voor wat hij/zij doet. Uit
onderzoek blijkt dat mantelzorgers nood hebben aan meer
waardering en erkenning.
Het gemeentebestuur wil met de mantelzorgpremie mantelzorgers bedanken voor hun dagdagelijkse inzet.
Om in aanmerking te komen, moet er aan een bepaalde
graad van zorgbehoevendheid voldaan worden. Dit bewijst
u aan de hand van twee attesten die u gelijktijdig binnenbrengt met het aanvraagformulier.
1. De positieve beslissing van de Vlaamse zorgverzekering.
Dit betekent dat de zwaar zorgbehoevende persoon
recht heeft op de tegemoetkoming voor mantel- en
thuiszorg in het kader van de Vlaamse zorgverzekering. De zorgvergoeding van de Vlaamse zorgverzekering wordt uitbetaald via de zorgkas waarbij de zorgbehoevende is aangesloten en bedraagt momenteel 130
euro per maand.

2. Het attest van de Federale Overheidsdienst Sociale
Zekerheid (Directie-generaal – Personen met een
handicap). U moet minstens 12 punten behalen op de
“schaal van zelfredzaamheid”. Die schaal meet de
invloed van uw handicap of gezondheidsprobleem op
het dagelijkse leven. Artsen van de Directie-generaal
Personen met een Handicap bepalen uw punten en
erkennen zo uw gezondheidsprobleem als een
handicap. Zij vragen medische informatie op bij uw arts
of specialist om u zelfredzaamheid te evalueren.
Of een ingevuld aanvraagformulier en een attest van bijkomende kinderbijslag (kinderbijslagfonds).
Zowel de mantelzorger als de zorgbehoevende moeten
beiden in Kampenhout wonen.
Het aanvraagformulier en bijhorend reglement vindt u op
www.kampenhout.be.

Vrijwilligers gezocht plantjesweekend
Wilt u mee de traditie van een succesvol plantjesweekend in ere houden?
We zoeken mensen die, naast zin voor initiatief, ook goede organisators zijn om de toekomst van onze succesformule in stand te houden en door nieuwe initiatieven voor
extra impulsen zorgen. Met acties die zich concentreren
op de scholen, de bedrijven en handelaars, een deuraan deurverkoop in enkele deelgemeenten en een verkoop aan de belangrijkste handelspanden verspreid over
Kampenhout. Van hen wordt verwacht dat ze iets meer
beschikbaar zijn in de weken voor het plantjesweekend.

DE WITLOOFGEMEENTE

Daarnaast verwelkomen we ook graag mensen die
bereid zijn om een halve dag (op 14, 15 of 16 september)
de handen uit de mouwen te steken als verkoper bij één
van de hoger vermelde initiatieven. Teams werken steeds
per 2 of 3 en niet langer dan een voor- of namiddag.
Wilt u het team versterken?
Neem dan contact op met Paul Vander Elst
Tel. 016 65 68 40 – gsm 0475 33 81 73
vdep@skynet.be.
Namens het comité Kom op tegen Kanker – Kampenhout

KAMPENHOUT I Welzijn

14 - 15 - 16 september 2018 - Kom Op Tegen Kanker
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Hulp nodig?				
Gezinszorg is er ook voor u!
Als u omwille van ziekte, leeftijd of handicap, definitief of tijdelijk hulp nodig hebt in de zorg voor uzelf of uw huishouden kan
u bij ons terecht!
Wij bieden gezinszorg aan in uw vertrouwde omgeving.
Hulp is mogelijk op volgende vlakken:
- Verzorgende taken zoals hulp bij het toilet, aankleden, bij
haar-, hand- en voetverzorging,…
- Huishoudelijke taken: koken, afwas, was en strijk of boodschappen doen,…
- Psychosociale ondersteuning: een luisterend oor…
- Hulp bij de administratie.
Als u cliënt bent en ook op onregelmatige tijdstippen hulp nodig heeft, dan zoeken wij samen naar een oplossing op maat.
Uiteraard staan we garant voor gepaste en professionele hulp.
De kostprijs wordt bepaald op basis van het inkomen en de
gezinssamenstelling.
Hulp aanvragen:
0485 06 00 17
ewinters@welzijnskoepelwb.be
Onze regio-verantwoordelijke voor Kampenhout-Steenokkerzeel-Machelen komt indien gewenst ook bij u langs voor meer
uitleg!
OCMW Kampenhout maakt deel uit van de Welzijnskoepel
West-Brabant.

Te huur !
Bent u op zoek naar aangepast wonen voor senioren?
Wilt u nog wel zelfstandig wonen, maar heeft u behoefte
aan een hedendaagse flat?
Misschien zijn de seniorenflats Zuurhage dan wel iets
voor u?
Elke flat heeft een woon- en slaapruimte, een kleine ingerichte keuken, een afzonderlijke badkamer met douche
en toilet en een bergruimte.
Meer info of een afspraak:
seniorenflats@ocmw-kampenhout.be
016 31 43 28 (onthaal woonzorgcentrum).

ZITDAGEN
VERWARMINGSTOELAGE
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.
Do
Di
Ma

5 juli 		
7 augustus
10 september

14 – 16 uur
16 – 18 uur
14 – 16 uur

Als u niet kan langskomen binnen de 60 dagen na levering,
neem contact op met de sociale dienst.

Praatcafé dementie
KAMPENHOUT I OCMW

Dinsdag 11 september om 19 uur
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‘Terug naar de eenvoud’, een muzikale avond over
dementie.
Spreker: dhr. Raf de Bruyn.

TIP: Op het startuur van onze zitdag is er meestal veel
volk aanwezig en moet u wel even wachten. Komt u een
uurtje voor het einde van de zitdag, dan is de drukte al
wat voorbij.
Meer info:
016 31 43 10
socialedienst@ocmw-kampenhout.be

Waar: wzc Molenstee, Gemeenteplein 1

Vervanging lid OCMW-raad

Meer info: WZC Molenstee,
Gemeenteplein 1
016 31 43 28

Tijdens de OCMW-raad van 20 maart 2018 kwam
Kasper Hermans in de plaats van Eva De Nutte, die
ontslag nam als OCMW-raadslid.
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Meer info
onthaal@ocmw-kampenhout.be
016 314 310

www.ocmw-kampenhout.be
Onze vernieuwde webpagina is
de moeite om eens te bekijken.
Al onze vormen van hulp- en
dienstverlening vindt u overzichtelijk terug op onze site.
Iets opzoeken kan op heel eenvoudige wijze door in de zoekbalk te typen waarmee we u kunnen helpen. U krijgt dan een lijst
met suggesties waaruit u kan kiezen.
Naast deze vernieuwde website
hebben OCMW Kampenhout en Woonzorgcentrum Molenstee ook elk een Facebookpagina:
www.facebook.com/OCMWKampenhout
www.facebook.com/woonzorgcentrum.molenstee

Dinsdag 3 juli
Waterkerssoep, gehaktbrood met asperges in witte saus en
gebakken aardappelblokjes, chocoladetaart
(overige menu’s op www.ocmw-kampenhout.be)

Zin om te komen?
Koop tot één week vooraf een maaltijdbon aan het
OCMW-onthaal. Tot dinsdag 12 uur kunt u een bonnetje
kopen voor de week erna. En ook op donderdag kunt u tot
12 uur een bonnetje kopen voor het donderdagse buurtrestaurant van de volgende week. De plaatsen zijn beperkt,
we kunnen slechts 100 personen toelaten.
Menu
Dinsdag 26 juni
Gevogelteveloutésoep met julienne van kip en champignons, asperges, gebakken zalm en preipuree, charlotte met
rode vruchten
Donderdag 28 juni
Broccolisoep met bloemkoolroosjes, Gentse waterzooi met
peterselieaardappelen, pudding met bitterkoekjes

DE WITLOOFGEMEENTE

Hoeveel kost dat?
Voor 10 euro krijg je soep, hoofdgerecht en dessert met
koffie. De feestmenu kost 12 euro. Op de tafels zullen kannen water staan. Je 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 2 euro (volwassenen en kinderen van +12 jaar),
van 1 euro voor kinderen jonger dan 12 jaar en 0 euro voor
kinderen jonger dan 5 jaar.
Waar en wanneer is het buurtrestaurant?
Het buurtrestaurant wordt georganiseerd in de Glazen
Zaal, gelegen in het OCMW-gebouw, Dorpsstraat 9 te 1910
Kampenhout.
Elke dinsdag en donderdag opent het buurtrestaurant de
deuren om 11.30 uur. Om 12 uur serveren we de soep, om
12.20 uur volgen de hoofdschotel en het dessert met een
tas koffie. Om 14.30 uur sluit het buurtrestaurant.
Meer info:
Onthaal OCMW 016 31 43 10
buurtrestaurant@ocmw-kampenhout.be

KAMPENHOUT I OCMW

Buurtrestaurant Pure Goesting wil een ontmoetingsplaats
zijn voor mensen met een klein netwerk (ouderen of alleenstaanden of minder begoeden), waar er in een gezellige
sfeer een kwalitatieve maaltijd genuttigd kan worden en
waar er daarna nog tijd is om een babbeltje te doen.
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9/08 Buken

5/07 Kampenhout
Gemeenteplein

Pastorietuin

20u DRIES

EN DE BELGEN
22u FAUTE BENDT

DURANS
22u RU SIRIUS?

Drank verzorgd door: vzw Carnaval Kampenhout

Drank verzorgd door: Landelijke Gilde Buken

20u THE

26/07 Nederokkerzeel

30/08 Berg

Kerk

Kerkplein

TOUSRED
22u FRIMOUT

20u

THE ADVANTAGE

22u

SMASHDANCE

Drank verzorgd door: Okkeziel Bruist

Drank verzorgd door: Jong Cantabile

20u LES

Dries en de Belgen

Frimout

The Durans

Les Tousred

Faute Bendt

RU Sirius?
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Smashdance

The Advantage

