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Gemeentehuis
Gemeentehuisstraat 16
1910 Kampenhout
016 65 99 11 

Bereikbaarheid gemeente- en 
OCMW-diensten:

Elke werkdag telefonisch  
van 9 tot 12 uur.

Openingsuren politie: 
016 31 48 40
wijk.kampenhout@kastze.be

Op afspraak:
dinsdag van 17 tot 19.45 uur en 
vrijdag van 8.45 tot 11.45 uur.

Openingsuren commissariaat 
politie Kastze: 
02 759 78 72 
info@kastze.be

Alle dagen op afspraak  
van 7 tot 19 uur.

Gemeentelijke diensten - 016 65 99 11
Gemeentehuis, Gemeentehuisstraat 16, gelijkvloers

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

Secretariaat 016 65 99 22 secretariaat@kampenhout.be

Lokale economie 016 65 99 22 lokaleeconomie@kampenhout.be

Personeelsdienst 016 65 99 26 personeelsdienst@kampenhout.be

Overheidsopdrachten 016 65 99 23 overheidsopdrachten@kampenhout.be

Financiële dienst 016 65 99 61 financieeldirecteur@kampenhout.be

Villa Lucie, Kerkstraat 34

Informatica en GIS 016 65 99 25 informatica@kampenhout.be

Cultuur 016 65 99 71 cultuur@kampenhout.be

Welzijn 016 65 99 20 welzijn@kampenhout.be

Communicatie 016 65 99 30 info@kampenhout.be

Toerisme 016 65 99 71 toerisme@kampenhout.be

Drugpreventie 016 26 94 37 drugsenalcoholpreventie@kampenhout.be 

Grondgebiedzaken, Gemeentehuisstraat 16

Stedenbouw 016 65 99 05 stedenbouw@kampenhout.be

Openbare werken 016 65 99 01 openbarewerken@kampenhout.be

Woonloket 016 65 99 18 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

Werken in eigen beheer, Neerstraat 20

016 65 99 76 loods@kampenhout.be

Gemeentelijke bibliotheek, Tritsstraat 5

016 65 99 79 bibliotheek@kampenhout.be

OCMW, Dorpsstraat 9

016 31 43 10 onthaal@ocmw-kampenhout.be

Gemeente 3

Burgerzaken 4

Lokale economie 5

Coronanieuws 6

Cultuur 12
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Gemeente Bezoek ook onze website www.kampenhout.be
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Gemeente

Beste Kampenhoutenaar,

De laatste weken heb ik af en toe eens in 
mijn wang geknepen. Is dit nu echt? In 
welke rare omstandigheden zijn we ver-
zeild geraakt? We zouden ‘ons leven’ als 
surrealistisch kunnen omschrijven. 

Onze aansprekingen zijn door deze pandemie snel gewijzigd. 
Zorg goed voor uzelf en uw naasten en hou u gezond. We 
menen dit ook echt! Solidariteit is geen vrijblijvend woord 
meer, maar noodzakelijk om er samen door te geraken.

Langzamerhand gaan we van een crisissituatie naar een fase 
van waakzaamheid. We blijven zorg dragen voor elkaar op 
alle mogelijke manieren.

De lijst van mensen die we willen bedanken is te lang om op 
te noemen. Ieder van ons verdient een welgemeende dank! 
Vergeet nooit de intensieve zorg door ons zorgpersoneel, de 
inzet van vele vrijwilligers, onze personeelsleden die geen 
uren kenden, onze politie die in moeilijke situaties ieder van 
ons op het rechte pad hield, ons onderwijzend personeel dat 
alle leerlingen als hun kinderen beschouwt, maar ook de di-
recties en het gemeentelijk beleid die een wirwar aan maat-
regelen trachten om te zetten in praktische regels. Niemand 
wordt vergeten.

De terugkeer naar het zogenaamde ‘gewone’ zal zijn tijd vra-
gen. Onze handelaars zullen het niet makkelijk hebben. Zij 
verdienen alle steun. Net als alle werknemers die soms nood-
gedwongen een job combineerden met les geven aan hun 
eigen kinderen. Het snel geëvolueerd digitaal tijdperk heeft 
geholpen maar hier stopt het niet. Mensen begeleiden in hun 
arbeidstaak en herpositionering zal van belang zijn. De vele 
initiatieven die werden opgestart waren en zijn een nood-
zaak.

Ondanks de goede zorgen hebben we sommigen onder ons 
moeten afgeven. Dit treft ons hard en maakt ons verdrietig. 
Zal dit alles relativerend werken en ons laten beseffen hoe 
belangrijk onze gezondheid is? Ik hoop van wel. Ook de men-
tale gezondheid heeft bij sommigen onder ons een deuk ge-
kregen. Heb oog voor elkaar en help elkaar. Zelf een praatje 
maken helpt meer dan u denkt!

Onze vakantie zal op een andere manier doorgaan. Ik ben 
ervan overtuigd dat we elkaar blijven helpen waar het kan om 
in geen evidente omstandigheden er een aangename zomer 
van te maken.

Door de inzet van ieder van ons, lossen we veel op en komt 
het na een tijdje wel goed!

Ik dank ieder van jullie.

Uw burgemeester,
Kris Leaerts

Dienstverlening op afspraak
Momenteel zijn de gebouwen van lokaal bestuur 
Kampenhout (OCMW, gemeentehuis, Villa Lucie)  
gesloten en werken onze diensten uitsluitend op  
afspraak. Zonder afspraak zullen we u steeds de  
toegang tot onze gebouwen weigeren.

Wat we telefonisch of via mail kunnen afhandelen, 
moet via deze weg verlopen. Een aantal zaken kan u 
reeds via ons digitaal loket aanvragen. Neem daar-
voor eens een kijkje op www.kampenhout.be/e-loket. 
In het gemeentehuis worden geen huisvuilzakken 
verkocht. Ga daarvoor langs bij de lokale handelaars. 
GFT-stickers koopt u via www.interza.be/gft-sticker.

Wilt u toch persoonlijk langskomen bij onze dien-
sten? Maak dan een afspraak via mail of telefoon. We 
zijn elke werkdag bereikbaar tussen 9 en 12 uur. Ver-
meld steeds uw reden van bezoek, zodat we kunnen 
inschatten of u echt moet langskomen of dat we u via 
een andere weg kunnen helpen. We kunnen zo ook 
het nodige voorbereiden om u snel en duidelijk te 
helpen en de tijd inschatten die uw bezoek vereist. 

Respecteer steeds alle voorzorgsmaatregelen die in 
onze gebouwen gelden, niet alleen voor uzelf, maar 
ook voor onze medewerkers: ontsmet uw handen 
met alcoholgel, kom indien mogelijk alleen, draag 
een mondmasker en voer betalingen elektronisch uit 
(cash betalen is niet mogelijk).

Contactgegevens van gemeente- en OCMW-diensten 
die op afspraak werken:

Sluitingsdagen
Sluitingsdag  Maandag 20 juli
Nationale feestdag Dinsdag 21 juli
Sluitingsdag  Maandag 17 augustus

Zomerregeling afvalophaling 
In juli en augustus geldt er een zomerregeling voor de 
afvalophaling. In deze periode zal de afvalophaling 
starten vanaf 6 uur. Houd hier dus rekening mee!

Bevolking 
bevolking@kampenhout.be - 016 65 99 41

Burgerlijke stand 
burgerlijkestand@kampenhout.be - 016 65 99 31

Omgeving (stedenbouw) 
omgeving@kampenhout.be - 016 65 99 05

Omgeving (milieu) 
omgeving@kampenhout.be - 016 65 99 12

Sociale dienst 
socialedienst@ocmw-kampenhout.be - 016 31 43 10
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Burgerzaken

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:

Scheys Jeroen & Campine Ilse William 19/12/2019
Van Dessel Carl & 
Vandenwijngaert Jolien

Marthe 21/12/2019

Meulemans Bart & 
Vertongen Caro

Tess 02/01/2020

Van Hauwermeiren Jeroen &
Vander Wilt Jana

Lucas 20/01/2020

Vega Alvarez Minor & 
Vargas Romero Carla

Alessia 23/01/2020

Van den Langenbergh Kristof & 
Mommaerts Leticia

Estelle 24/01/2020

Deblaere Steven & 
Munsters Sarah-Louise

Eva 30/01/2020

Bauwens Glen & Vervoort Jolien Flo 07/02/2020
Verdeyen Kris & 
Znamensky Astrid

Stella 22/02/2020

Huwelijken
(februari - maart - april - mei)

Alain Verstraeten-Detrap & Angelique Mukandekezi

Tony Vander Borght & Hannah Van Orshoven

Ward Van den Bossche & Melissa Hevia-Carretero

Huwelijksjubilarissen
( januari - februari - maart - april)

Gouden huwelijksjubilarissen

Andreas Geysemans & Christiane Degreeff

Daniel Lemère & Maria Vanden branden

Emile Debacker & José Verstraeten

Christiaan Schoonaert & Francinne Crul

Diamanten huwelijksjubilarissen

Joseph Van Steenweghen & Bertha Van Roy

Maurits Overloop & Martha Salu

Briljanten huwelijksjubilarissen

August Roekens & Maria Vervoort

Wij wensen alle huwelijksjubilarissen langs deze weg van 
harte proficiat en hopen dat zij nog talrijke jaren in goede 
gezondheid omringd door familie en vrienden samen mo-
gen zijn.

Meer info
burgerlijkestand@kampenhout.be

016 65 99 31

4

Overlijdens
Met respect en ingetogenheid herdenken wij diegenen die 
gestorven zijn. Wij bieden alle nabestaanden onze oprechte 
deelneming aan en wensen hen veel sterkte toe.

Angèle De la Marche 13/11/2019
Frédéric Carpentier de Changy 09/02/2020
Fons Peeters 14/02/2020
Jacqueline Vanhorenbeek 05/03/2020
Jos Verdeyen 07/03/2020
Nini Ilands 13/03/2020
Mariette De Winter 25/03/2020
Andre Gielens 29/03/2020
Albert Prinzie 02/04/2020
Wim Boulanger 06/04/2020
Jeannine Luypaert 09/04/2020
Roger Pelgrims 11/04/2020
Jeanne Pasteels 18/04/2020
Rosalia Janssens 22/04/2020
Rosa Van Sebroeck 28/04/2020

Opvragen documenten uit 
DABS
Op 31/03/2019 werd de Databank voor de Akten van 
Burgerlijke Stand (DABS) ingevoerd. Iedereen die een 
nieuwe akte liet opmaken vanaf 31/03/2019 kan via 
‘Mijn Dossier’ uittreksels, afschriften en, als de akte- 
soort het toelaat, internationale uittreksels opvragen.

Akten burgerlijke stand opgemaakt vóór 31/03/2019 
kan u ook opvragen als de gemeente, die de akte op-
stelde, deze heeft gemigreerd in het systeem. Is dit 
nog niet het geval, dan kan u de betrokken gemeente 
of onze dienst burgerlijke stand contacteren.

'Mijn dossier' is de online toepassing van de FOD Bin-
nenlandse Zaken die het mogelijk maakt uw persoon-
lijk dossier te raadplegen en uittreksels/afschriften te 
downloaden waar u zich ook bevindt. 

Om aan te melden bij 'Mijn dossier' heeft u uw elektro-
nische identiteitskaart (EID) nodig en een kaartlezer. 
De kaartlezer moet geïnstalleerd zijn met de juiste 
software. Via https://eid.belgium.be/nl kan u deze 
downloaden.

Meer info: 
www.ibz.rrn.fgov.be/nl/rijksregister/mijn-dossier
burgerlijkestand@kampenhout.be of 016 65 99 31 
(voormiddag)
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Geldigheidsduur wils-
verklaringen euthanasie 
De Belgische euthanasiewet voorziet dat u een wils-
verklaring kan laten opmaken (en registreren) waarin 
u vraagt dat er euthanasie verricht wordt als u op  
onomkeerbare wijze het bewustzijn verliest of met 
andere woorden als u in een onomkeerbare coma  
terechtkomt. Deze wilsverklaringen waren tot voor 
kort slechts 5 jaar geldig.

Door een recente wetswijziging wordt de wilsver- 
klaring euthanasie onbeperkt geldig in de tijd. Dit 
geldt alleen voor de wilsverklaringen die werden 
opgesteld, herzien of herbevestigd na 2 april 2020. 
Wilsverklaringen die eerder opgesteld/ingediend 
werden, vallen onder de ‘oude’ regelgeving en moe-
ten dus (een laatste) keer herbevestigd worden.

We houden alleen rekening met dit type van wilsver-
klaring als aan volgende voorwaarden voldaan werd:
• de patiënt lijdt aan een ernstige en ongeneeslijke 

aandoening veroorzaakt door ziekte of ongeval,
• de patiënt is niet meer bij bewustzijn,
• deze toestand is onomkeerbaar.

De registratie ervan is mogelijk in een elektronische 
databank die zorgverleners altijd kunnen consulte-
ren.

Wij helpen u graag verder bij het invullen van deze 
documenten. Dit kan persoonlijk (na afspraak) of u 
kan een algemene infobrochure met richtlijnen hier-
over aanvragen.

Meer info: 
burgerlijkestand@kampenhout.be of 
016 65 99 31 (bereikbaar in de voormiddag)

Lokale  
economie

Installatie Ondernemend 
Kampenhout
Op vrijdag 6 maart werd de adviesraad voor lokale econo-
mie ‘Ondernemend Kampenhout’ officieel geïnstalleerd. 
Deze raad is bevoegd om adviezen uit te brengen, voorstel-
len te doen en te overleggen over ieder onderwerp dat be-
trekking heeft op het beleid rond lokale economie. Daar-
naast is deze raad een overkoepelende vereniging voor de 
lokale ondernemer. De samenstelling ervan ziet u hieronder 
op de foto.

Van links naar rechts, boven:
Maarten Vanhoof, Jeffrey De Sutter, Pascal Van Steenweghen, 
Peter Vanhemelrijck, Sven Bertels, Romy Houvenaghel, 
Bart Kennis

Van links naar rechts, onder:
Rudi Jennes, Rudy Allemeersch, Mieke Cassiers, Caroline 
Steenwels, Paul Van Campenhout, Daniël Janssens

Ontbreken op de foto: Melina Cervesato, Ulrike Dries

Gratis infosessies: 
Ondernemen 50+ 
Bent u 50+ en kriebelt het om zelfstandige te worden? 
U bent niet alleen! Alsmaar meer mensen kiezen om op 
een oudere leeftijd een eigen zaak te beginnen. Bij de 
opstart of een overname komt uiteraard een heleboel 
kijken. Integraal, Overnamemarkt, Liantis en UNIZO or-
ganiseren daarom op 4 locaties in Vlaanderen een 
3-delige namiddagreeks, waarin u deze praktische 
kennis kan opdoen.

De sessies starten eind november/begin december 
2020. Deelnemen is gratis, maar inschrijven vooraf 
verplicht.

Meer info en inschrijven: www.ondernemen50plus.com

Meer info
lokaleeconomie@kampenhout.be
016 65 99 22
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Lokaal bestuur 
Kampenhout 
tegen corona Wzc Molenstee ging op donderdag 12 maart 

in ‘lockdown’. Door het mooie weer konden 
familieleden toch op terrasbezoek komen.

Het coronavirus sloop eind 2019, begin 2020 stilletjes ons 
leven binnen via het nieuws. Het was toen nog een ver-van-
ons-bed-show. Toch begon dit onbekende virus dichter en 
dichterbij te komen. Op woensdag 11 maart kwam de reali-
teit plots hard binnen. Een eerste groot corona-overleg 
drong zich op, want er moesten een aantal grote knopen 
doorgehakt worden. 

Op donderdag 12 maart ging woonzorgcentrum Molenstee 
in ‘lockdown’: geen eenvoudige beslissing. Hoe onze hel-
den van de zorg zich de voorbije periode met hart en ziel 
hebben gesmeten voor de bewoners van het wzc, leest u 
op de volgende pagina’s. 

Ook werden op die dag in samenspraak met de andere  
gemeenten van politiezone KASTZE (Steenokkerzeel en 
Zemst) alle evenementen en activiteiten afgelast tot begin 
april: een drastische, maar noodzakelijke beslissing met 
een einddatum die toen nog ver in de toekomst leek. Niets 
was echter minder waar. Stilaan werden de maatregelen 
strenger en strenger. We kwamen met z’n allen in een 
‘nieuw normaal’ terecht, waarin iedereen opnieuw zijn  
draai moest vinden. Volhouden was de boodschap, afstand  
houden en goed de handen wassen de norm.

Om het hele coronaverhaal binnen onze gemeente te  
beheersen en de federale maatregelen te vertalen op lokaal 
niveau, komt sinds het begin van deze crisis de gemeente- 
lijke crisiscel 3 keer per week samen, eerst nog fysiek, later 
digitaal. Tijdens dit overleg bespreken de burgemeester, de 
korpschef van politiezone KASTZE, de coördinator integrale 
veiligheid, de algemeen directeur, de directeur van het wzc 
en de gemeentelijke communicatiedienst de vraagstukken 
die rijzen binnen onze gemeente. En dat zijn er heel wat …

GEMEENTELIJKE INITIATIEVEN IN CORONA-
TIJDEN
Om een aantal problemen het hoofd te bieden, zette lokaal 
bestuur Kampenhout op heel korte tijd een aantal initia- 
tieven op poten. Sommige inwoners dreigden geïsoleerd te 
geraken door deze crisis. Om ervoor te zorgen dat deze 
mensen toch de nodige hulp zouden krijgen, startten we 
met het vrijwilligersinitiatief ‘Solidair Kampenhout’. Ook vele 
handelaars kwamen in moeilijkheden, want ze werden ver-
plicht om de deuren te sluiten. Het dwong hen om creatief 
te zijn met bijvoorbeeld vormen van online verkoop. Via  
het platform op de gemeentelijke website ‘Shoppen in  
Kampenhout’ bundelden we al deze acties. 

Ook voor onze jongere inwoners was dit een bijzonder las-
tige situatie. De scholen gingen dicht en omdat iedereen in 
zijn kot moest blijven, werden we gedwongen om creatief te 
zijn met de invulling van onze vele vrije tijd. Tijdens de paas-
vakantie konden kinderen deelnemen aan het eerste online 
kunstkamp dat de cultuurdienst organiseerde samen met 
Atelier Kastart. Het zorgde toch voor enige vorm van ver-
strooiing in deze moeilijke tijden. Over al deze initiatieven 
leest u verderop meer.

VERSOEPELING, MAAR HOU VOL!
Ondertussen is de situatie versoepeld. De winkels zijn  
terug open, we mogen opnieuw meer samenkomen en 
sporten in teamverband en onze kinderen mogen weer 
naar school. Toch blijft het belangrijk dat we alle maat- 
regelen respecteren om samen het coronavirus te over- 
winnen. Alleen zo kunnen we toch nog vooruit kijken naar 
een ietwat normale zomer. 

Zorg dus voor uzelf, voor elkaar en hou vol!
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Nadat gedurende drie maanden de berichten in de media 
over een nieuw onbekend virus steeds hardnekkiger wer-
den en dichterbij kwamen, was het op 12 maart zover: 
woonzorgcentrum Molenstee ging in ‘lockdown’. Bezoek 
werd verboden. Dat was aartsmoeilijk, want de werking 
moest 24/7 blijven doorgaan. 

Aartsmoeilijk wegens een gebrek aan kennis enerzijds: 
‘Wat mag? Wat kan? Wat is er nodig?’ Niemand had op de 
schoolbanken over ‘COVID-19’ geleerd.

Aartsmoeilijk wegens vragen over middelen anderzijds: 
‘Hoe beschermen we ons voldoende tegen corona als we 
geen beschermende kledij en onvoldoende professionele 
mondmaskers hebben?’ Niemand had een sluitend ant-
woord.

De werking werd grondig aangepast in Molenstee. Bewo-
ners werden waar nodig in quarantaine geplaatst, anderen 
moesten op grote afstand van elkaar eten en zagen grote 
activiteiten van de kalender verdwijnen.

Medewerkers 
begonnen steevast met 
mondmaskers rond te lopen, ze 
wasten en ontsmetten hun handen 
alsof hun en andermans leven ervan af hing 
(want dat was ook zo) en schoven met werkproce-
dures om het virus zoveel mogelijk een stapje voor te zijn.

Maar vooral: iedereen leerde te leven met die immense 
druk. Die angst voor besmetting van jezelf, van de andere. 
Angst voor het onbekende, voor een andere manier van 
wonen, werken en leven en voor een onzekere toekomst.

Stilaan begon iedereen echter z’n draai te vinden. Dankzij 
tonnen inzet, moed en flexibiliteit bleef de werking van  
Molenstee overeind. Zorg- en verpleegkundigen stonden 
in de frontlinie en leerden het virus, zichzelf en hun collega’s 
beter kennen. Maar ook onthaal-, poets- en keukenmede-
werkers moesten een tandje bijsteken. Net als de ergo- en 
kinesitherapeuten en animatoren die hun werkveld moes-
ten uitbreiden en roeien met de voorhanden zijnde riemen. 
Alle medewerkers botsten eerst op hun grenzen, maar ver-
legden ze dan inventief en daadkrachtig. Alles in het teken 
van de bewoners. Alert. Paraat. Deskundig. Zorgzaam.

Om daarnaast de families van de bewoners goed te infor-
meren, werd er een nieuwsbrief in het leven geroepen:  
‘Molenstee boven’ als naam, ‘Waar men in zorg blijft  
geloven…’ als leuze. Communicatie werd namelijk nog  
belangrijker wanneer contact verboden werd.

Corona in 
wzc Molenstee: 

een zorgzame 
strijd
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Applaus voor 
onze helden 
van de zorg

Op donderdag 30 april verzamelden de politie, het college 
en het personeel van lokaal bestuur Kampenhout voor de 
deuren van woonzorgcentrum Molenstee om ons zorgperso-
neel een hart onder de riem te steken.

Ze kregen een welverdiend applaus, een staande ovatie, 
loeiende sirenes en een dankwoordje van onze schepen van 
welzijn voor de enorme inspanningen die ze de voorbije  
weken geleverd hebben. Een mooi eerbetoon voor onze  
helden van de zorg!

Bewoners misten dat contact, maar men deed er in Molen-
stee alles aan om dat gemis tegen te gaan. In de vorm van 
telefoontjes, videochats en raambezoek. En zodra de lente 
z’n best begon te doen, werd er bezoek georganiseerd op 
het terras. Sputterden regen en wind dan toch tegen, werd 
er uitgeweken naar de Glazen Zaal. Altijd met voldoende 
afstand, maar ook met veel opluchting. Want men kon  
elkaar toch nog eens zien.

Ondertussen is de berichtgeving in de media hoopvol. Het 
aantal besmettingen en overlijdens daalt. De versoepeling 
van de maatregelen neemt toe. Ja, er is nog veel onzeker-
heid. Ook in dat woonzorgcentrum in Kampenhout. Maar 
wat er ook gebeurt, daar in Molenstee hebben ze 1 ding 
geleerd: ‘Wij zijn er klaar voor!’

KINDERGEMEENTERAAD SCHRIJFT 
BRIEVEN VOOR MOLENSTEE
Ook de Kampenhoutse kindergemeenteraadsleden waren 
de voorbije weken erg begaan met de bewoners van  
Molenstee. Zij schreven brieven om hen een hart onder de 
riem te steken in deze moeilijke tijden. Kinderburgemeester 
Yelina Steuts heeft daarom volgende oproep voor alle kin-
deren in onze gemeente: ‘Blijf allemaal brieven schrijven 
voor de bewoners van Molenstee. Al die brieven doen hen 
heel veel deugd. Hou vol!’



99

K
A

M
P

E
N

H
O

U
T 

I C
or

on
an

ie
uw

s

DE WITLOOFGEMEENTE
9

Solidair 
Kampenhout:  
Wij helpen u!

Dankwoordje 
voor alle vrijwilligers
Halverwege maart lanceerden we een oproep voor 
vrijwilligers en stuurden we een brief naar alle 
65-plussers in onze gemeente met de vraag of ze 
hulp nodig hadden. De voorbije maanden konden 
we rekenen op de fantastische hulp van bijna 100 
vrijwilligers. Zij deden boodschappen, maakten tijd 
om via de telefoon even een luisterend oor te bieden 
aan alleenstaande ouderen, hielpen in het woon-
zorgcentrum of bij Kind en Gezin, …

MONDMASKERS VOOR INWONERS
In de exitstrategie van de overheid spelen mond-
maskers een belangrijke rol om de verspreiding van 
het virus te beperken. Om ervoor te zorgen dat al 
onze inwoners over een mondmasker zouden be-
schikken, bezorgde lokaal bestuur Kampenhout hen 
een gratis en herbruikbaar stoffen mondmasker.

Door de verzadigde markt moest u even geduld  
oefenen, maar uiteindelijk geraakten de mondmas-
kers toch tot bij u. De vrijwilligers van Solidair  
Kampenhout speelden hier een cruciale rol in en 
zorgden massaal mee voor de verdeling van deze 
mondmaskers.

Fijn om te zien hoeveel solidariteit er in onze ge-
meente heerst. We willen alle vrijwilligers bedanken! 
Dankzij hun grenzeloze en onbaatzuchtige inzet 
werd deze moeilijke periode voor sommigen iets 
draaglijker. 

Al van bij het begin van de coronacrisis werd duidelijk dat 
Kampenhout een gemeente is van warme mensen. Op  
sociale media begonnen velen spontaan hun hulp aan te 
bieden, maar vaak was het niet eenvoudig om vraag en 
aanbod op elkaar af te stemmen. Daarom riep lokaal  
bestuur Kampenhout het vrijwilligersinitiatief ‘Solidair  
Kampenhout’ in het leven.

Met ‘Solidair Kampenhout’ willen we kwetsbare en oudere 
inwoners die geen beroep kunnen doen op een eigen  
sociaal netwerk (familie, vrienden, buren, …) in contact  
brengen met mensen die graag willen helpen. Het kan gaan 
om verschillende kleine taakjes, zoals boodschappen doen 
of om gewoon even kort een babbeltje te slaan via de  
telefoon. Alle beetjes helpen. 

Heeft u hulp nodig? 
Laat het ons dan weten door:
• een mail te sturen naar solidair@kampenhout.be.
• te bellen naar 016 65 99 20 (bereikbaar van maandag tot 

vrijdag tussen 9 en 11.45 uur).

Wilt u graag helpen?
Contacteer ons dan via bovenstaande gegevens of vul  
via www.kampenhout.be/formulier-solidair-kampenhout 
het online inschrijvingsformulier in. Vrijwilligers kunnen zich  
bovendien gratis registreren op www.vlaanderenvrijwilligt.be  
om verzekerd te zijn voor ongevallen.

Van zodra we hulpvragen ontvangen, proberen we deze te 
koppelen aan een vrijwilliger die zich heeft aangeboden. 
We coördineren de verschillende hulpvragen steeds met 
de nodige aandacht voor de actuele richtlijnen voor hygië-
ne en sociale afstand.

DE WITLOOFGEMEENTE
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Shoppen in 
Kampenhout

De coronacrisis trof vele Kampenhoutse ondernemers. Ze 
werden gedwongen om tijdelijk hun deuren te sluiten. Om 
in deze moeilijke tijden onze lokale economie, handel en 
horeca te ondersteunen, lanceerde lokaal bestuur Kampen-
hout het nieuwe platform 'Shoppen in Kampenhout'.

Vele handelaars moesten door de coronamaatregelen 
schakelen en bedachten dezer dagen creatieve oplossin-
gen om hun zaak draaiende te houden: online verkoop, 
thuis leveren, ... Helaas was het voor hen ook niet gemakke-
lijk om deze acties voor iedereen zichtbaar te maken.

Daarom besloten we al deze initiatieven te bundelen via 
'Shoppen in Kampenhout'. Al onze lokale handelaars kre-
gen zo de kans om hun diensten en producten aan elke 
Kampenhoutenaar kenbaar te maken. Via een handig over-
zicht ontdekt u onder andere waar u eten kan bestellen 
voor afhaling of thuislevering en welke handelaars online 
hun producten en diensten aanbieden.

Ondertussen zijn de maatregelen versoepeld en mogen 
vele handelaars hun deuren opnieuw openen. ‘Shoppen in 
Kampenhout’ blijft wel beschikbaar voor zowel de onderne-
mers als de inwoners die in deze coronatijden misschien 
nog niet direct fysiek naar hun favoriete Kampenhoutse 
handelaar willen gaan, maar bijvoorbeeld wel online willen 
bestellen.

We roepen dus alle Kampenhoutse ondernemers op om 
hun acties, producten en diensten te registreren op dit onli-
ne platform. Via www.kampenhout.be/corona-aanbod kan 
dat heel eenvoudig. Ondernemers die zich al registreerden, 
maar door de versoepeling van de maatregelen hun actie 
wat willen wijzigen, kunnen dit ook aangeven via deze weg.

Onze Kampenhoutse handelaars, horecazaken en zelfstan-
digen kunnen uw steun goed gebruiken in deze bijzondere 
tijden. Koop dus lokaal. Koop Kampenhouts!

Neem eens een kijkje 
op dit platform of 

registreer u als handelaar via: 
www.shoppeninkampenhout.be!



K
A

M
P

E
N

H
O

U
T 

I C
or

on
an

ie
uw

s

DE WITLOOFGEMEENTE
11

ONLINE KUNSTKAMP PAASVAKANTIE
Tijdens de paasvakantie stond In de Cultuurberg normaal 
een week lang kunstplezier met Atelier Kastart op het pro-
gramma. De coronacrisis stak hier helaas een ferm stokje 
voor. Gelukkig sloegen de cultuurdienst en Atelier Kastart 
de handen in elkaar en kwamen zij tot de organisatie van 
het allereerste online kunstkamp. 

Een week lang vonden honderden individuele bezoekers 
de weg naar de website waar het kamp plaats vond. De 
opdrachten werden elke dag ingeleid door een sprekend 
kunstwerk. De digitale versies van de juffen, Loes en Inez, 
hielden contact met de kinderen via WhatsApp. We geven 
u graag een overzicht van enkele leuke foto's die de sfeer 
van dit online kunstkamp weergeven. 

Meer foto’s kan u vinden op www.atelierkastart.be. 
Neem zeker eens een kijkje!

AFGELASTING GEMEENTELIJKE 
EVENEMENTEN
Het zijn bijzonder onzekere tijden voor wie een eve-
nement wil organiseren in onze gemeente. Lokaal 
bestuur Kampenhout nam voorlopig de beslissing 
om alle gemeentelijke evenementen en activiteiten 
af te gelasten tot en met 31 juli 2020. Aan individuele 
organisatoren werd gevraagd om dit voorbeeld te 
volgen.

In deze gemeenteberichten zal u bijgevolg geen uit-
kalender vinden. De activiteiten die toch vermeld 
worden, zijn steeds onder voorbehoud.

Meer info: 
www.kampenhout.be/afgelasting-evenementen

Blijf op de hoogte! 
De situatie rond het coronavirus evolueert constant. 
De informatie in deze gemeenteberichten is een 
weerspiegeling van de situatie op het moment dat 
we in druk gingen.

Zorg er dus voor dat u steeds op de hoogte blijft van 
de laatste stand van zaken in onze gemeente via 
onze communicatiekanalen:
• www.kampenhout.be,
• www.facebook.com/gemeentekampenhout,
• of abonneer u op onze digitale nieuwsbrief via 

www.kampenhout.be/nieuwsbrieven.

CONTACTONDERZOEK
Het blijft belangrijk dat we alle maatregelen respec-
teren om het coronavirus te overwinnen. Om te ver-
mijden dat het virus zich opnieuw snel verspreidt 
doet de Vlaamse overheid aan contactonderzoek. 
Heeft u klachten: hoesten, pijn aan de borst, koorts, … 
Blijf dan thuis en contacteer uw huisarts.

Als u positief test, start het contactonderzoek. U 
wordt dan opgebeld of krijgt een huisbezoek (als  
telefonisch contact niet kan) om te overlopen met 
wie u contact hebt gehad. Deze personen zullen 
vervolgens ook gecontacteerd worden en krijgen 
het juiste advies.

Belangrijk hierbij is dat de overheid met een vast 
nummer werkt: 02 214 19 19 of 8811 (via sms). De 
contactpersoon krijgt niet te horen wie de besmette 
persoon is. OPGELET: wees steeds waakzaam voor 
het nummer dat u hiervoor contacteert. Er zijn name-
lijk een aantal fraudeurs aan het werk. Bovenvermel-
de nummers zijn de enige juiste.
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GEZOCHT: Dorpsdichter 
De cultuurdienst gaat voor de derde keer op zoek naar een 
dorpsdichter. Wordt u de opvolger van huidig dorpsdichter 
Michiel Van Bulck. Iemand die schrijft over plaatsen, men-
sen of gebeurtenissen in onze gemeente? Over iets per-
soonlijks of juist algemeen?

Bent u een enthousiaste creatieveling die kan RIJMEN EN 
DICHTEN met een hart voor Kampenhout? Vindt u het leuk 
om mooie woorden en poëtische zinnen uit uw pen te laten 
vloeien? Bent u ouder dan 16 jaar, woont u in Kampenhout 
en wilt u op regelmatige basis gedichten schrijven en delen 
met een publiek? Waag uw kans! Wie weet wordt u onze 
nieuwe dorpsdichter voor de komende jaren! 

Kandidaten bezorgen ons drie zelfgeschreven (Nederlands-
talige) gedichten voor 14 september 2020: één gedicht 
over Kampenhout en twee gedichten over een zelfgekozen 
onderwerp. Motiveer uw deelname en vermeld uw identiteit 
in een bijgevoegde gesloten omslag.

U mag uw kandidatuur per post richten aan de cultuurdienst 
(Villa Lucie, Kerkstraat 34, 1910 Kampenhout). Veel succes!

Meer info: www.kampenhout.be/dorpsdichter
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Cultuur Meer info
cultuur@kampenhout.be

016 65 99 71

Cultuurprijs 2020
Om de drie jaar reikt de cultuurraad van Kampenhout 
de Cultuurprijs uit. In 2017 mocht de fanfare van Kam-
penhout deze prijs in ontvangst nemen. Voor 2020 
zoeken we een nieuwe laureaat.

Voor wie?
Elke inwoner van Kampenhout, elke Kampenhoutse 
vereniging, alsook de leden van het dagelijks bestuur 
van de cultuurraad kunnen één of meerdere kandida-
ten voordragen.

Voorwaarden?
De prijs richt zich tot personen en verenigingen die 
zich dienstbaar maakten op het vlak van bijvoorbeeld 
letterkunde, toneel, architectuur, muziek, geschiede-
nis, volkskunde, fotografie, film, ballet, dans, schilder-
kunst, beeldende kunst, enzovoort.

Hoe kandidaten voordragen?
Bezorg de kandidatuur aan de cultuurdienst ten  
laatste op 14 september van het lopende jaar via  
cultuur@kampenhout.be. De nominaties sluiten af op 
15 september. Iedere kandidatuur moet een bondige 
motivatie bevatten.

Kunstacademie 
Wist je dat er in Kampenhout een Cultuurberg is waar je 
muziek en woord kan leren?

Al vanaf de leeftijd van 5 jaar ben je welkom!

Waar:  Kunstacademie Filiaal Kampenhout, 
 Bergstraat 15, Kampenhout

Voor uurroosters en inschrijvingen kan je terecht op:
www.academiezaventem.be
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PRAKTISCH

Start
Je vertrekt aan de Bibliotheek van
Kampenhout (Tritsstraat 5). Hier is parking om je
auto achter te laten. Dit is ook het eindpunt van de route.

Fotovragen
Langsheen de route werden 18 foto’s genomen. Bij elke foto hoort
een vraag. Opgepast! De foto’s staan afgedrukt in een willekeurige volgorde.
Noteer telkens het antwoord bij het corresponderende cijfer op het
deelnameformulier.

Afstand
7,5 kilometer 

Wegbeschrijving
Gebruik zowel de kaart als de wegbeschrijving om de route correct te volgen. 

Prijzen
Wie deelneemt, maakt kans op een mooie prijs! De hoofdprijs is een fi ets van sponsor 
en fi etsenhandelaar Kinne. Ook de andere items in de prijzenpot zijn de moeite waard: 
een karton wijn aangeboden door Kaapwijn Import De Leeuw, een pakket wijn en
olijfolie geschonken door Bosana Wine Memories & Co, tickets voor een
theatervoorstelling bij Home Theater De Jonghe, een gezellig etentje in Het Labo of in 
Brasserie Lillebroeck, een boottochtje voor 4 personen van Yachtclub Het Sas,
een wellness voor twee personen bij Oxygen-House en een overnachting voor
twee personen inclusief ontbijt bij Hof Van Volmersele. Daarbovenop deelt de gemeente
10 verrassingspakketten en 10 waardenbonnen van € 50 uit om te gaan shoppen
bij een Kampenhoutse handelaar.

Tijdspanne
Deelnemen kan vanaf woensdag 17 juni tot en met zondag 30 augustus 2020.
Steek je deelnameformulier voor 30 augustus 2020 in de brievenbus van de
bibliotheek. Op maandag 31 augustus 2020 om 19 uur zullen we de winnaars
bekendmaken via onze website: www.kampenhout.be/zomersefotozoektocht.

MEER INFO:

Toerisme
Kampenhout

Kerkstraat 34 (Villa Lucie)
1910 Kampenhout
016/65.99.71
toerisme@kampenhout.be

Bibliotheek
Kampenhout

Tritsstraat 5
1910 Kampenhout
016/65.99.79
bibliotheek@kampenhout.be

Zomerse
FOTO
ZOEKTOCHTZOEKTOCHT

© foto: Eric Bonckaert

UITNEEMBARE BIJLAGE

VAN WOENSDAG 17 JUNI T.E.M.
ZONDAG 30 AUGUSTUS 2020

SPONSORS:

Een nieuwe fi ets nodig? Fietsenhandelaar 
Kinne helpt je uit de nood!

FIETSEN KINNE

Zeypestraat 45A
1910 Kampenhout
info@fi etsenkinne.be
016 65 56 16

Heerlijk tafelen in Kampenhout?
Bezoek dan één van deze restaurants:

HET LABO

Brouwerijstraat 23F
1910 Kampenhout
info@brouwerijvancampenhout.be
016 22 64 66

BRASSERIE LILLEBROECK

Vijverstraat 1
1910 Kampenhout
info@lillebroeck.be
016 65 70 47
Beleef een ultieme
relaxervaring bij:

OXYGEN-HOUSE

Stiggelstraat 2A
1910 Kampenhout 
info@oxygen-house.be
016 65 12 78

B&B HOF VAN VOLMERSELE

Sint-Servaesstraat 97
1910 Kampenhout
info@hofvanvolmersele.be
016 65 90 76

Wie graag een vleugje cultuur opsnuift,
kan terecht bij:

HOME THEATER DE JONGHE

Langestraat 90
1910 Kampenhout
theaterdejonghe@gmail.com
0494 08 87 70

Gezellig genieten op het water kan je met:

YACHTCLUB HET SAS VZW

Haachtsesteenweg 631
1910 Kampenhout
016 65 15 88

Smaakpapillen kan je prikkelen bij:

KAAPWIJN IMPORT DE LEEUW

Sint-Servaesstraat 97
1910 Kampenhout
info@kaapwijn.be
016 65 90 76

BOSANA - WINE MEMORIES & CO

Vito.bonafede1@gmail.com
www.bosanawines.com
0476 324582

Brasserie Lillebroeck
 F O O D  ■  D R I N K S  ■  T R A I T E U R

BEETHOVEN 
In de pastorietuin van Kampenhout 
staat een bronzen borstbeeld van 
Ludwig Van Beethoven. De noten op 
de notenbalk onderaan verwijzen naar 
het openingsmotief van de ‘5de van 
Beethoven’.  Waarom staat dit beeld 
hier in Kampenhout?  Wel, de recht-
streekse voorouders van Beethoven 
woonden in Kampenhout! 

Pittig detail! 
Eén van die voorouders van de
beroemde componist was mijnheer 
Aert Van Beethoven. Hij woonde in 
Kampenhout, samen met zijn vrouw
Josyne van Vlasselaere. In het jaar 
1595 werd zij op de Grote Markt te 
Brussel terechtgesteld. Daarmee is
zij de enige vrouw in de geschiedenis
die wegens hekserij ter dood werd
veroordeeld en terechtgesteld
in Brussel.

Wist je trouwens dat het dit jaar
250 jaar geleden is dat
Ludwig van Beethoven werd geboren? 
Daarom staat Schatten van Vlieg
dit jaar helemaal in het teken van
Beethoven en muziek!

SCHATTEN VAN VLIEG
Een zomerse muzikale zoektocht
voor kinderen in Kampenhout Centrum.
Wie de schat vindt, krijgt een
leuke prijs!
Info en deelnameformulieren kan je 
krijgen door een mailtje te sturen naar
toerisme@kampenhout.be of kan je 
zelf afdrukken op onze website
www.kampenhout.be/schattenvanvlieg.

OP REIS: BESTEMMING BIB!
Blijf je deze zomer ook thuis?
Niet getreurd, de bib wordt dé nieuwe 
reisbestemming. Ga mee op reis in zes 
verhalen en win een mooie prijs.
Want reizen in je hoofd is toch veel 
beter dan een dure trip?
Bestemming: bib!
Ben je tussen 3 en 18 jaar? Dan kan je 
in de bibliotheek een reispas a  ̈ alen 
met zes originele bestemmingen, die 
elk voor een genre staan: historische 
boeken, dierenverhalen, strips…
Jullie worden uitgedaagd om deze 
zomer zes boeken te lezen.
Voor elk gelezen boek krijg je een 
stempel in jouw reispaspoort.

ZOMERGROETJES
Ook dit jaar kan je je jouw zomer-
groetjes naar de bibliotheek opsturen. 
Trek je er met je gezin op uit of breng 
je je vakantie door in eigen tuin?
Laat het ons weten! Stuur een leuke 
foto met je favoriete vakantieboek of 
een foto terwijl je aan het lezen bent 
naar bibliotheek@kampenhout.be en 
maak kans op een van de vele leuke 
prijzen. Winnaars worden op het einde 
van de zomer door een onschuldige 
kinderhand uitgekozen.
Voor alle leeftijden!
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WEGBESCHRIJVING:
We vertrekken aan de brievenbus
van de bibliotheek. 
Links tot aan de kerk. 
Rechtdoor, straat oversteken en langs de 
achterzijde van de kerk wandel je door-
heen de pastorietuin totdat je met je neus 
voor het gemeentehuis staat. 
Links (Gemeentehuisstraat) 
Eerste rechts
(Frederik Wouterslaan)
Eerste rechts
(Ferdinand Verstraetenlaan) 
Links (kapelwegel) tot einde
Links (Kerkstraat)
Steek langs het zebrapad de
Haachtsesteenweg voorzichtig over.
Rechts (Tiendeschuurstraat) 
Eerste links
(Nederokkerzeelstraat) tot einde
Links (Bergstraat)
Tweede links (Bergsewegel)
Aan het kruispunt ga je naar rechts
(Neerstraat) 
Eerste links (Kwaedenberg) tot einde 
Rechts (Laarstraat) 
Eerste links (Heertbaan)
Bij de eerste splitsing naar rechts,
bij de tweede splitsing naar rechts
(Windmolenweg)
Op het einde van de weg naar links
(Laarstraat)
Eerste rechts (Oudenhuislaan)
Tweede rechts, wandel twee keer
door een houten poortje

Blijf de weg volgen tot je bij een
T-splitsing komt. 
Links (Visserijlaan) tot je aan een soort 
rond punt komt
Ga hier rechts en steek de straat over
naar de Kerkwegel.
Links (Kerkwegel)
Rechts (Bergstraat)
Bij splitsing naar links (Bergstraat)
Eerste links (Kerkhofl aan)
Tweede links (Nieuwelaan) tot einde
Rechts (Verstraetenswegel),
wandel door de 2 paaltjes
Rechtdoor
(Raymond Impanisstraat)
Eerste rechts (Tiendeschuurstraat)
Eerste links (Bulsomstraat)
Rechtdoor, steek voorzichtig de
Haachtsesteenweg over naar de
Bulsomstraat
Eerste rechts (Kaasdaversweg)
tot einde
Links (Molenweldweg)
Eerste rechts (Dorpstraat) tot einde
Steek de straat over richting
Rusthuisstraat
Eerste rechts (Hofweg) 
Rechtdoor (Hofweg)
Eerste links (Tritsstraat) tot aan
parking bibliotheek
Aankomst bibliotheek

Steek je deelnameformulier voor 30 augustus 2020 in de brievenbus van de bibliotheek. 
OPGELET, ÉÉN DEELNAMEFORMULIER PER ADRES. 
Op maandag 31 augustus 2020 om 19 uur zullen we de winnaars bekendmaken
via onze website: www.kampenhout.be/zomersefotozoektocht.

Voornaam + Naam:

Adres:

Telefoon:

E-mail:

Haachtsesteenweg

Haachtsesteenweg

Tiendeschuurstraat

Bulsomstraat

Bulsomwegel

Lange Bunder

Ke
rk

ho
fla

an

Nieuwelaan

M
ee

rla
an

M
ee

rla
an

M
eerlaan

Patrijzenlaan
Van Bellinghenlaan

Kasteellaan

Lentelaan

Minn
ew

eg

Rusthuisstraat
Tritsstraat

F. W
outerslaan

F. Verstraetenlaan

Ke
rk

st
ra

at

Kapelwegel

Ha
ss

el
ts

tra
at

je

Bergstraat

Bergstraat

Kwaedenberg

Visserijlaan

Tor�
roeklaan

Case
mierstra

at

Ah
or

nb
om

en
laa

n

M
ol

e
nv

el
dw

eg

Fazant endal

St
ig

ge
ls

tra
at

Dreefstraat

Kaasdaversweg

Oudehuislaan

Kaasda ve
rsw

eg

Gr
oo

tv
el

ds
tra

at

Ne
d

er
ok

ke
rz

e
el

st
ra

at

Laarst raat

Ne
er

st
r a

at

Neerst
raat

Laarstraat

W
indm

olenw
eg

Bulsom
straat

Dorpsstraat

Dorpsstraat

Perksesteenweg

Ve
rst

ra
et

en
sw

eg
el

He
e rtb

aa
n

Kerkwegel

Ke
rkwe ge

l

Gemeentehuisstr.

Daallaan

Bergsewegel

Kruisstraat

5km

6km

7km

4km

3km

2km

1km

DEELNAMEFORMULIER
NOTEER JE ANTWOORDEN BIJ HET JUISTE NUMMER

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17

18

10

1 3
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8 9 11

12 14

16 17

18

Welk natuurgebied
bewaak ik?

Welke twee bussen
stoppen hier?

In welke straat
kwaak ik?

In welke weg
vind je mij?

Welk woord staat
er onder deze kroon?

Welke kleur heeft de
voordeur van dit huis?

Welke kleur heeft
het vierkant?

Bij welk
huisnummer
kan je hier
aanbellen?

Hoeveel ‘vlinders’
zie je op dit huis?

Bij welk café hoort
dit symbool?

Wie ben ik?

In welke hof ben je hier welkom? Hoeveel ijzeren 
bloemknoppen tel je?

In welk jaar werd ik gebouwd? Welk knooppuntnummer
gaat hier naar rechts?

Wat is de titel van dit boek?

Wat kan
je hier
kopen?

Aan welk fi etsknooppunt
kan je hier uitrusten?

7

2

15

13
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WEGBESCHRIJVING:
We vertrekken aan de brievenbus
van de bibliotheek. 
Links tot aan de kerk. 
Rechtdoor, straat oversteken en langs de 
achterzijde van de kerk wandel je door-
heen de pastorietuin totdat je met je neus 
voor het gemeentehuis staat. 
Links (Gemeentehuisstraat) 
Eerste rechts
(Frederik Wouterslaan)
Eerste rechts
(Ferdinand Verstraetenlaan) 
Links (kapelwegel) tot einde
Links (Kerkstraat)
Steek langs het zebrapad de
Haachtsesteenweg voorzichtig over.
Rechts (Tiendeschuurstraat) 
Eerste links
(Nederokkerzeelstraat) tot einde
Links (Bergstraat)
Tweede links (Bergsewegel)
Aan het kruispunt ga je naar rechts
(Neerstraat) 
Eerste links (Kwaedenberg) tot einde 
Rechts (Laarstraat) 
Eerste links (Heertbaan)
Bij de eerste splitsing naar rechts,
bij de tweede splitsing naar rechts
(Windmolenweg)
Op het einde van de weg naar links
(Laarstraat)
Eerste rechts (Oudenhuislaan)
Tweede rechts, wandel twee keer
door een houten poortje

Blijf de weg volgen tot je bij een
T-splitsing komt. 
Links (Visserijlaan) tot je aan een soort 
rond punt komt
Ga hier rechts en steek de straat over
naar de Kerkwegel.
Links (Kerkwegel)
Rechts (Bergstraat)
Bij splitsing naar links (Bergstraat)
Eerste links (Kerkhofl aan)
Tweede links (Nieuwelaan) tot einde
Rechts (Verstraetenswegel),
wandel door de 2 paaltjes
Rechtdoor
(Raymond Impanisstraat)
Eerste rechts (Tiendeschuurstraat)
Eerste links (Bulsomstraat)
Rechtdoor, steek voorzichtig de
Haachtsesteenweg over naar de
Bulsomstraat
Eerste rechts (Kaasdaversweg)
tot einde
Links (Molenweldweg)
Eerste rechts (Dorpstraat) tot einde
Steek de straat over richting
Rusthuisstraat
Eerste rechts (Hofweg) 
Rechtdoor (Hofweg)
Eerste links (Tritsstraat) tot aan
parking bibliotheek
Aankomst bibliotheek

Steek je deelnameformulier voor 30 augustus 2020 in de brievenbus van de bibliotheek. 
OPGELET, ÉÉN DEELNAMEFORMULIER PER ADRES. 
Op maandag 31 augustus 2020 om 19 uur zullen we de winnaars bekendmaken
via onze website: www.kampenhout.be/zomersefotozoektocht.

Voornaam + Naam:

Adres:

Telefoon:

E-mail:

Haachtsesteenweg

Haachtsesteenweg
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Bulsomstraat
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F. Verstraetenlaan
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M
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Dreefstraat
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Oudehuislaan
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rsw
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at

Ne
d

er
ok

ke
rz

e
el

st
ra
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raat
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W
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olenw
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Dorpsstraat

Dorpsstraat

Perksesteenweg
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e rtb
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n

Kerkwegel
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l

Gemeentehuisstr.

Daallaan

Bergsewegel

Kruisstraat

5km

6km

7km

4km

3km

2km

1km

DEELNAMEFORMULIER
NOTEER JE ANTWOORDEN BIJ HET JUISTE NUMMER

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17

18

10

1 3

4
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8 9 11

12 14

16 17

18

Welk natuurgebied
bewaak ik?

Welke twee bussen
stoppen hier?

In welke straat
kwaak ik?

In welke weg
vind je mij?

Welk woord staat
er onder deze kroon?

Welke kleur heeft de
voordeur van dit huis?

Welke kleur heeft
het vierkant?

Bij welk
huisnummer
kan je hier
aanbellen?

Hoeveel ‘vlinders’
zie je op dit huis?

Bij welk café hoort
dit symbool?

Wie ben ik?

In welke hof ben je hier welkom? Hoeveel ijzeren 
bloemknoppen tel je?

In welk jaar werd ik gebouwd? Welk knooppuntnummer
gaat hier naar rechts?

Wat is de titel van dit boek?

Wat kan
je hier
kopen?

Aan welk fi etsknooppunt
kan je hier uitrusten?

7

2

15

13



DE WITLOOFGEMEENTE

PRAKTISCH

Start
Je vertrekt aan de Bibliotheek van
Kampenhout (Tritsstraat 5). Hier is parking om je
auto achter te laten. Dit is ook het eindpunt van de route.

Fotovragen
Langsheen de route werden 18 foto’s genomen. Bij elke foto hoort
een vraag. Opgepast! De foto’s staan afgedrukt in een willekeurige volgorde.
Noteer telkens het antwoord bij het corresponderende cijfer op het
deelnameformulier.

Afstand
7,5 kilometer 

Wegbeschrijving
Gebruik zowel de kaart als de wegbeschrijving om de route correct te volgen. 

Prijzen
Wie deelneemt, maakt kans op een mooie prijs! De hoofdprijs is een fi ets van sponsor 
en fi etsenhandelaar Kinne. Ook de andere items in de prijzenpot zijn de moeite waard: 
een karton wijn aangeboden door Kaapwijn Import De Leeuw, een pakket wijn en
olijfolie geschonken door Bosana Wine Memories & Co, tickets voor een
theatervoorstelling bij Home Theater De Jonghe, een gezellig etentje in Het Labo of in 
Brasserie Lillebroeck, een boottochtje voor 4 personen van Yachtclub Het Sas,
een wellness voor twee personen bij Oxygen-House en een overnachting voor
twee personen inclusief ontbijt bij Hof Van Volmersele. Daarbovenop deelt de gemeente
10 verrassingspakketten en 10 waardenbonnen van € 50 uit om te gaan shoppen
bij een Kampenhoutse handelaar.

Tijdspanne
Deelnemen kan vanaf woensdag 17 juni tot en met zondag 30 augustus 2020.
Steek je deelnameformulier voor 30 augustus 2020 in de brievenbus van de
bibliotheek. Op maandag 31 augustus 2020 om 19 uur zullen we de winnaars
bekendmaken via onze website: www.kampenhout.be/zomersefotozoektocht.

MEER INFO:

Toerisme
Kampenhout

Kerkstraat 34 (Villa Lucie)
1910 Kampenhout
016/65.99.71
toerisme@kampenhout.be

Bibliotheek
Kampenhout

Tritsstraat 5
1910 Kampenhout
016/65.99.79
bibliotheek@kampenhout.be

Zomerse
FOTO
ZOEKTOCHTZOEKTOCHT

© foto: Eric Bonckaert

UITNEEMBARE BIJLAGE

VAN WOENSDAG 17 JUNI T.E.M.
ZONDAG 30 AUGUSTUS 2020

SPONSORS:

Een nieuwe fi ets nodig? Fietsenhandelaar 
Kinne helpt je uit de nood!

FIETSEN KINNE

Zeypestraat 45A
1910 Kampenhout
info@fi etsenkinne.be
016 65 56 16

Heerlijk tafelen in Kampenhout?
Bezoek dan één van deze restaurants:

HET LABO

Brouwerijstraat 23F
1910 Kampenhout
info@brouwerijvancampenhout.be
016 22 64 66

BRASSERIE LILLEBROECK

Vijverstraat 1
1910 Kampenhout
info@lillebroeck.be
016 65 70 47
Beleef een ultieme
relaxervaring bij:

OXYGEN-HOUSE

Stiggelstraat 2A
1910 Kampenhout 
info@oxygen-house.be
016 65 12 78

B&B HOF VAN VOLMERSELE

Sint-Servaesstraat 97
1910 Kampenhout
info@hofvanvolmersele.be
016 65 90 76

Wie graag een vleugje cultuur opsnuift,
kan terecht bij:

HOME THEATER DE JONGHE

Langestraat 90
1910 Kampenhout
theaterdejonghe@gmail.com
0494 08 87 70

Gezellig genieten op het water kan je met:

YACHTCLUB HET SAS VZW

Haachtsesteenweg 631
1910 Kampenhout
016 65 15 88

Smaakpapillen kan je prikkelen bij:

KAAPWIJN IMPORT DE LEEUW

Sint-Servaesstraat 97
1910 Kampenhout
info@kaapwijn.be
016 65 90 76

BOSANA - WINE MEMORIES & CO

Vito.bonafede1@gmail.com
www.bosanawines.com
0476 324582

Brasserie Lillebroeck
 F O O D  ■  D R I N K S  ■  T R A I T E U R

BEETHOVEN 
In de pastorietuin van Kampenhout 
staat een bronzen borstbeeld van 
Ludwig Van Beethoven. De noten op 
de notenbalk onderaan verwijzen naar 
het openingsmotief van de ‘5de van 
Beethoven’.  Waarom staat dit beeld 
hier in Kampenhout?  Wel, de recht-
streekse voorouders van Beethoven 
woonden in Kampenhout! 

Pittig detail! 
Eén van die voorouders van de
beroemde componist was mijnheer 
Aert Van Beethoven. Hij woonde in 
Kampenhout, samen met zijn vrouw
Josyne van Vlasselaere. In het jaar 
1595 werd zij op de Grote Markt te 
Brussel terechtgesteld. Daarmee is
zij de enige vrouw in de geschiedenis
die wegens hekserij ter dood werd
veroordeeld en terechtgesteld
in Brussel.

Wist je trouwens dat het dit jaar
250 jaar geleden is dat
Ludwig van Beethoven werd geboren? 
Daarom staat Schatten van Vlieg
dit jaar helemaal in het teken van
Beethoven en muziek!

SCHATTEN VAN VLIEG
Een zomerse muzikale zoektocht
voor kinderen in Kampenhout Centrum.
Wie de schat vindt, krijgt een
leuke prijs!
Info en deelnameformulieren kan je 
krijgen door een mailtje te sturen naar
toerisme@kampenhout.be of kan je 
zelf afdrukken op onze website
www.kampenhout.be/schattenvanvlieg.

OP REIS: BESTEMMING BIB!
Blijf je deze zomer ook thuis?
Niet getreurd, de bib wordt dé nieuwe 
reisbestemming. Ga mee op reis in zes 
verhalen en win een mooie prijs.
Want reizen in je hoofd is toch veel 
beter dan een dure trip?
Bestemming: bib!
Ben je tussen 3 en 18 jaar? Dan kan je 
in de bibliotheek een reispas a  ̈ alen 
met zes originele bestemmingen, die 
elk voor een genre staan: historische 
boeken, dierenverhalen, strips…
Jullie worden uitgedaagd om deze 
zomer zes boeken te lezen.
Voor elk gelezen boek krijg je een 
stempel in jouw reispaspoort.

ZOMERGROETJES
Ook dit jaar kan je je jouw zomer-
groetjes naar de bibliotheek opsturen. 
Trek je er met je gezin op uit of breng 
je je vakantie door in eigen tuin?
Laat het ons weten! Stuur een leuke 
foto met je favoriete vakantieboek of 
een foto terwijl je aan het lezen bent 
naar bibliotheek@kampenhout.be en 
maak kans op een van de vele leuke 
prijzen. Winnaars worden op het einde 
van de zomer door een onschuldige 
kinderhand uitgekozen.
Voor alle leeftijden!



Toerisme

Zin in een wandeling? 
Raadpleeg onze trage  
wegenkaart!
Door de coronamaatregelen gaan onze inwoners meer 
en meer wandelen en fietsen en ontdekken ze hoe 
mooi onze gemeente eigenlijk is. Het blijft wel belang-
rijk dat iedereen de nodige afstand bewaart en we dus 
niet allemaal op hetzelfde wegje wandelen.

Daarom stellen we de trage wegenkaart van Kampen-
hout beschikbaar, want onze gemeente telt tal van trage 
wegen. Met deze kaart willen we iedereen de kans ge-
ven om onze gemeente verder te verkennen.

Trage wegen zijn wegen die bestemd zijn voor niet-ge-
motoriseerd verkeer. Wandelaars, fietsers en ruiters zijn 
de belangrijkste gebruikers. Eventuele borden kunnen 
wel verbieden dat bv. ruiters een trage weg mogen ge-
bruiken.

We wensen iedereen alvast veel plezier met het ont-
dekken van mooie en onverwachte paden en plekjes. 

OPGELET: We werken momenteel aan de opmaak van 
een nieuw trage wegenplan. De kaart die we nu be-
schikbaar stellen is een eerdere inventarisatiekaart 
waarbij nog niet van iedere weg het juridische statuut 
werd afgetoetst. De situatie ter plaatse kan dus afwijken 
van wat op deze kaart wordt weergegeven.

Download de kaart via: 
www.kampenhout.be/tragewegen

Meer info
toerisme@kampenhout.be
016 65 99 71
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Jeugd

PRAKTISCH

Start
Je vertrekt aan de Bibliotheek van
Kampenhout (Tritsstraat 5). Hier is parking om je
auto achter te laten. Dit is ook het eindpunt van de route.

Fotovragen
Langsheen de route werden 18 foto’s genomen. Bij elke foto hoort
een vraag. Opgepast! De foto’s staan afgedrukt in een willekeurige volgorde.
Noteer telkens het antwoord bij het corresponderende cijfer op het
deelnameformulier.

Afstand
7,5 kilometer 

Wegbeschrijving
Gebruik zowel de kaart als de wegbeschrijving om de route correct te volgen. 

Prijzen
Wie deelneemt, maakt kans op een mooie prijs! De hoofdprijs is een fi ets van sponsor 
en fi etsenhandelaar Kinne. Ook de andere items in de prijzenpot zijn de moeite waard: 
een karton wijn aangeboden door Kaapwijn Import De Leeuw, een pakket wijn en
olijfolie geschonken door Bosana Wine Memories & Co, tickets voor een
theatervoorstelling bij Home Theater De Jonghe, een gezellig etentje in Het Labo of in 
Brasserie Lillebroeck, een boottochtje voor 4 personen van Yachtclub Het Sas,
een wellness voor twee personen bij Oxygen-House en een overnachting voor
twee personen inclusief ontbijt bij Hof Van Volmersele. Daarbovenop deelt de gemeente
10 verrassingspakketten en 10 waardenbonnen van € 50 uit om te gaan shoppen
bij een Kampenhoutse handelaar.

Tijdspanne
Deelnemen kan vanaf woensdag 17 juni tot en met zondag 30 augustus 2020.
Steek je deelnameformulier voor 30 augustus 2020 in de brievenbus van de
bibliotheek. Op maandag 31 augustus 2020 om 19 uur zullen we de winnaars
bekendmaken via onze website: www.kampenhout.be/zomersefotozoektocht.

MEER INFO:

Toerisme
Kampenhout

Kerkstraat 34 (Villa Lucie)
1910 Kampenhout
016/65.99.71
toerisme@kampenhout.be

Bibliotheek
Kampenhout

Tritsstraat 5
1910 Kampenhout
016/65.99.79
bibliotheek@kampenhout.be

Zomerse
FOTO
ZOEKTOCHTZOEKTOCHT

© foto: Eric Bonckaert

UITNEEMBARE BIJLAGE

VAN WOENSDAG 17 JUNI T.E.M.
ZONDAG 30 AUGUSTUS 2020

SPONSORS:

Een nieuwe fi ets nodig? Fietsenhandelaar 
Kinne helpt je uit de nood!

FIETSEN KINNE

Zeypestraat 45A
1910 Kampenhout
info@fi etsenkinne.be
016 65 56 16

Heerlijk tafelen in Kampenhout?
Bezoek dan één van deze restaurants:

HET LABO

Brouwerijstraat 23F
1910 Kampenhout
info@brouwerijvancampenhout.be
016 22 64 66

BRASSERIE LILLEBROECK

Vijverstraat 1
1910 Kampenhout
info@lillebroeck.be
016 65 70 47
Beleef een ultieme
relaxervaring bij:

OXYGEN-HOUSE

Stiggelstraat 2A
1910 Kampenhout 
info@oxygen-house.be
016 65 12 78

B&B HOF VAN VOLMERSELE

Sint-Servaesstraat 97
1910 Kampenhout
info@hofvanvolmersele.be
016 65 90 76

Wie graag een vleugje cultuur opsnuift,
kan terecht bij:

HOME THEATER DE JONGHE

Langestraat 90
1910 Kampenhout
theaterdejonghe@gmail.com
0494 08 87 70

Gezellig genieten op het water kan je met:

YACHTCLUB HET SAS VZW

Haachtsesteenweg 631
1910 Kampenhout
016 65 15 88

Smaakpapillen kan je prikkelen bij:

KAAPWIJN IMPORT DE LEEUW

Sint-Servaesstraat 97
1910 Kampenhout
info@kaapwijn.be
016 65 90 76

BOSANA - WINE MEMORIES & CO

Vito.bonafede1@gmail.com
www.bosanawines.com
0476 324582

Brasserie Lillebroeck
 F O O D  ■  D R I N K S  ■  T R A I T E U R

BEETHOVEN 
In de pastorietuin van Kampenhout 
staat een bronzen borstbeeld van 
Ludwig Van Beethoven. De noten op 
de notenbalk onderaan verwijzen naar 
het openingsmotief van de ‘5de van 
Beethoven’.  Waarom staat dit beeld 
hier in Kampenhout?  Wel, de recht-
streekse voorouders van Beethoven 
woonden in Kampenhout! 

Pittig detail! 
Eén van die voorouders van de
beroemde componist was mijnheer 
Aert Van Beethoven. Hij woonde in 
Kampenhout, samen met zijn vrouw
Josyne van Vlasselaere. In het jaar 
1595 werd zij op de Grote Markt te 
Brussel terechtgesteld. Daarmee is
zij de enige vrouw in de geschiedenis
die wegens hekserij ter dood werd
veroordeeld en terechtgesteld
in Brussel.

Wist je trouwens dat het dit jaar
250 jaar geleden is dat
Ludwig van Beethoven werd geboren? 
Daarom staat Schatten van Vlieg
dit jaar helemaal in het teken van
Beethoven en muziek!

SCHATTEN VAN VLIEG
Een zomerse muzikale zoektocht
voor kinderen in Kampenhout Centrum.
Wie de schat vindt, krijgt een
leuke prijs!
Info en deelnameformulieren kan je 
krijgen door een mailtje te sturen naar
toerisme@kampenhout.be of kan je 
zelf afdrukken op onze website
www.kampenhout.be/schattenvanvlieg.

OP REIS: BESTEMMING BIB!
Blijf je deze zomer ook thuis?
Niet getreurd, de bib wordt dé nieuwe 
reisbestemming. Ga mee op reis in zes 
verhalen en win een mooie prijs.
Want reizen in je hoofd is toch veel 
beter dan een dure trip?
Bestemming: bib!
Ben je tussen 3 en 18 jaar? Dan kan je 
in de bibliotheek een reispas a  ̈ alen 
met zes originele bestemmingen, die 
elk voor een genre staan: historische 
boeken, dierenverhalen, strips…
Jullie worden uitgedaagd om deze 
zomer zes boeken te lezen.
Voor elk gelezen boek krijg je een 
stempel in jouw reispaspoort.

ZOMERGROETJES
Ook dit jaar kan je je jouw zomer-
groetjes naar de bibliotheek opsturen. 
Trek je er met je gezin op uit of breng 
je je vakantie door in eigen tuin?
Laat het ons weten! Stuur een leuke 
foto met je favoriete vakantieboek of 
een foto terwijl je aan het lezen bent 
naar bibliotheek@kampenhout.be en 
maak kans op een van de vele leuke 
prijzen. Winnaars worden op het einde 
van de zomer door een onschuldige 
kinderhand uitgekozen.
Voor alle leeftijden!

Dag van de Jeugd
Jaarlijks zeggen wij graag DANKUWEL aan de leiding 
van onze jeugdverenigingen voor hun inzet doorheen 
het jaar. Dit jaar kregen zij gratis toegang tot het Spring-
kastelenfestival, waar iedereen zich volledig kon uitle-
ven. Achteraf gingen ze samen naar Jeugdhuis Tonzent 
om de avond gezellig af te sluiten. Ook via deze weg 
bedanken wij nogmaals al onze vrijwilligers van de 
jeugdverenigingen, zonder hen zijn we nergens. 
Bedankt! 

Springkastelenfestival 
Op 29 februari en 1 maart organiseerde onze gemeente in 
samenwerking met de gemeente Steenokkerzeel een week-
end vol springplezier voor jong en oud. Ook voor volwasse-
nen werd er tijdens het springkastelenfestival een aparte 
sessie voorzien. Tikkertje, schipper mag ik overvaren, … 
Op een springkasteel komt ook voor hen het kind weer naar 
boven!

In totaal mochten wij meer dan 1200 bezoekers ontvangen. 
Hop naar de volgende editie! 



18
DE WITLOOFGEMEENTE

18

Jeugd
K

A
M

P
E

N
H

O
U

T 
I J

eu
g

d

Reboot-kamp
Dit jaar gaat er opnieuw een Reboot-kamp door in 
Vlaams-Brabant. Dit kamp is gericht op jongeren die over-
matig gamen en nood hebben aan meer offline activiteiten. 
De deelnemers worden uitgedaagd om op een actieve,  
creatieve en reflectieve manier aan de slag te gaan met 
leeftijdsgenoten die eenzelfde passie hebben voor gamen. 
Groepsdynamica en zelfontdekking staan centraal. De  
ouders worden betrokken tijdens het intakegesprek, de 
infoavond en het kamp.

Doelgroep: jongeren geboren tussen 2002 en 2005
Wanneer:  17 t.e.m. 21 augustus 
 (onder voorbehoud van de coronacrisis)
Waar:  B&B Witte Hoef 
 (Wittehoefstraat 12, 3290 Diest)
Kostprijs:  175 euro (alles inbegrepen)
Beschikbare plaatsen: 10 (voorafgaand intake-
 gesprek verplicht)
Meer info en aanmelden:  www.rebootkamp.be 

Meer info
jeugd@kampenhout.be

016 65 99 15

Nood aan een luisterend oor?
De coronacrisis is geen eenvoudige periode, ook niet voor 
jongeren. Zit je met vragen, maar heb je het gevoel dat je er 
niet direct met iemand over kan praten? Neem dan contact 
op met één van de psychosociale hulplijnen waar je ano-
niem je hart kan luchten. Voor verschillende situaties zijn er 
specifieke hulplijnen. Tijdens de coronacrisis versterken 
heel wat chathulplijnen hun capaciteit en/of openingsuren. 

De afbeelding hiernaast geeft je een overzicht van waar en 
op welke momenten je terecht kan met je verhaal.

Vakantiewerkingen zomer 2020
Onze vrijetijdsdiensten hebben er alles aan gedaan om 
een uitgebreid, kwalitatief en volledig corona-proof  
zomeraanbod te voorzien voor de vakantiewerkingen 
van 2020. De inschrijvingen zijn reeds gestart. 

Heb je interesse of wil je meer info? 
Surf dan naar www.kampenhout.be/zomerkampen2020.
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Wat zijn de belangrijkste verschillen:

Een B.O.B. mag u alleen dwarsen op een kruispunt, om een aanpalend 
eigendom te verlaten of te bereiken of om langs een hindernis op de 
rijbaan te rijden. U mag hier niet op parkeren, stilstaan of voorsorteren. 
Dat laatste mag dus wel op een busstrook om rechtsaf te slaan. 

Meer info
mobiliteit@kampenhout.be
016 65 99 03

Mobiliteit
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Veilig naar school via trage wegen
In 2018 werd het project Route2School gestart, een leer-
platform met als hoofddoel op een veilige manier de 
Kampenhoutse scholen te bereiken en daaromtrent de 
leerlingen en ouders te sensibiliseren. Hieruit kwam, zo-
wel van burgers als van scholen, de vraag naar voren om 
de alternatieve routes, voornamelijk trage wegen, beter 
te onderhouden en te verbeteren voor fietsers en voet-
gangers.

Dit resulteerde in een lijst van wegjes die veel gebruikt 
worden door de jeugd om naar school te gaan of voor 
verplaatsingen naar sport en hobby’s. Ook enkele prakti-
sche shortcuts, die een hele omweg afsnijden, werden 
mee opgelijst. 

Zelfs deels verdwenen wegjes wor-
den terug opgewaardeerd. Deze 
trajecten vallen te verdelen in weg-
jes smaller dan 1,65 meter (een maat 
die in de Atlas der Buurtwegen 
wordt gehanteerd) en andere, bre-
der dan 1,65 meter. Het onderhoud 
van de bredere wegjes zal vóór 
eind juni rond zijn.

De verbetering van de trage wegen < 1,65 meter, wat speci-
fieke smalle machines behoeft, werd recent aanbesteed. 

Hierbij gaat het concreet om:
• Kleine Heideweg (tussen Sint-Antoniusstraat en Oude 

Haegestraat)
• Groenenwegel (vanaf woningen tot Waeseveldweg)
• Vanopstalwegel (deel van Weisetter tot bosrand)
• Hutten (Rubenslaan tot Molekensstraat en Heideweg 

vanaf hangaar tot Heideweg)
• Lamanterveldweg (van beek tot Votvinkenstraat)
• Depotwegel (van Dreefstraat tot ingang militair domein)
• Zeypestraat (van laatste woning tot Haachtsesteenweg)
• Hellebosstraat (van Perksesteenweg tot inrit woning nr. 14)
• Kwaedenberg (van kapel Laarstraat tot naast container-

park)
• Zeypewegel (van Zeypestraat tot beek)
• Gellenbergwegel (van achter Aldi tot Lelleveldbaan)

De bedoeling is om ten laatste in augustus, dus vóór de 
start van het nieuwe schooljaar, onze jeugd een veilig  
alternatief te kunnen bieden voor de meest gebruikte  
trajecten, dit dus los van gemotoriseerde wegen.

Meer info: www.kampenhout.be/tragewegen 

Gebruik van busbanen op de N21
Op de Haachtsesteenweg (N21) in Kampenhout 
krijgen bestuurders te maken met 'busbanen’. 
Officieel bestaat de term ‘busbaan’ niet volgens 
de wegcode. Het is een verzamelwoord voor 
specifieke infrastructuur voor de bus. We maken 
een onderscheid tussen:

• Bijzonder overrijdbare beddingen (B.O.B.'s)
• Busstroken

Op de N21 komen we zowel B.O.B.'s als busstro-
ken tegen. Omdat er nogal wat verwarring be-
staat of u gebruik mag maken van deze ‘banen’, 
lichten we kort even toe wat u mag en vooral 
niet mag.

Deze ‘busbanen’ mogen alleen gebruikt worden 
door diensten voor openbaar vervoer (o.a. bus-
sen), schoolbussen (alleen busstrook), door pri-
oritaire voertuigen bij dringende opdrachten en 
door andere voertuigen wanneer dit expliciet 
vermeld wordt op het verkeersbord. Volgens de 
wegcode mogen ook fietsers onder bepaalde 
voorwaarden gebruik maken van deze ‘banen’, 
maar op de N21 is dit nergens het geval.

B.O.B. Busstrook

Verkeersbord

 F18 F17

Rijbaan
Geen deel van de 

rijbaan
Wel een deel van de 

rijbaan

Markering

Doorlopende strepen 
of dambordmarkering 
en kan licht verhoogd 

zijn

Brede witte onder- 
broken strepen en  

het woord ‘bus’ herhaald 
na elk kruispunt

Voorsorteren/ 
rijden

Mag niet op de B.O.B.
Alleen om aan het 
volgende kruispunt 
rechtsaf te slaan
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De Grote Grondvraag
Hoe gezond is uw grond? Dat onderzoekt ‘De Grote Grondvraag’. Samen met u wil 
de Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij, kortweg OVAM, in kaart brengen 
welke gronden in Vlaanderen gezond zijn en welke niet. Want het zijn die veront- 
reinigde gronden die we willen opsporen en saneren. Samen kunnen we zo elke 
vierkante meter grond in Vlaanderen gezond maken. Stoot u op een probleem? 
Geen paniek, de OVAM zoekt samen met u naar een oplossing. 

Benieuwd hoe het gesteld is met uw grond? 
Check uw grond op www.degrotegrondvraag.be. Kan u niet online? Maak dan een 
afspraak met de milieudienst via milieudienst@kampenhout.be.
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Een nest kittens? Vergeet ze niet te steriliseren! 
Heeft u een nest kittens in huis? Dan moet u ze volgens 
de wet castreren of steriliseren voor ze vijf maanden oud 
zijn. Geeft u ze daarvoor al weg, dan moet u ook instaan 
voor de castratie/sterilisatie. De maatregel moet de over-
bevolking aanpakken, want de dierenasielen kunnen de 
toevloed aan zwerfkatten niet aan.

Wat als uw huiskat ouder is dan vijf maanden? Ook die 
moet u steriliseren. Alleen voor katers en kattinnen die 
geboren zijn vóór 31 augustus 2014 geldt er een uitzon-
dering. Deze dieren moet u alleen steriliseren of castre-
ren als u ze verkoopt of weggeeft, anders niet.

Elke kat gesteriliseerd? 
Zal de huiskat dan niet uitsterven?
Zo’n vaart loopt het helemaal niet. De dierenasielen wor-
den overspoeld met katten uit ongewenste nestjes. 
Soms worden de diertjes gewoon gedumpt langs de 
kant van de weg. Niet alle katten vinden een thuis. Het 
aantal katten wordt nauwlettend opgevolgd. Wanneer de 
zwerfkattenpopulatie niet meer stijgt, kan het beleid wor-
den aangepast. Maar tot dan geldt er dus een duidelijke 
verplichting.

Het blijft daarom belangrijk om meldingen van zwerf- 
katten in Kampenhout steeds door te geven aan Dieren-
opvangcentrum Zemst. Dit om een toestroom van 
drachtige kattinnen en de daarbij horende kittens te  
vermijden. Zwerfkatten kunnen gemeld worden via: 
www.dierenopvangcentrumzemst.be/zwerfkattenbeleid.

Ocharm, die dieren?
Neen, hoor. Een sterilisatie bespaart een kattin flink wat 
ongemakken. Niet alleen hebben ze minder kans op 
baarmoederontstekingen en melkkliertumoren, ze  
vechten ook veel minder met andere katten. Dus lopen 
ze minder wonden en overdraagbare ziektes zoals  
kattenaids op. Gesteriliseerde kattinnen leven dan ook 
langer dan niet-gesteriliseerde katten.

Dat geldt ook voor gecastreerde  
katers. De dieren gaan niet langer 
op zoek naar krolse kattinnen, 
vechten minder en worden min-
der vaak aangereden door auto’s. 
Ze krijgen een rustigere aard en 
een tragere vetverbranding, wat hun 
kans op overgewicht vergroot. Wat minder 
voer geven, helpt daarbij.

Opgelet, ook na de castratie blijft een kater nog enkele 
weken vruchtbaar door het sperma in de zaadleider.

Meer info: https://dierenwelzijn.vlaanderen.be/

Meer info
milieudienst@kampenhout.be 

016 65 99 12
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Een dier in huis?  
Informeer u goed!
Een dier in huis halen is leuk. Maar heeft u er wel 
goed over nagedacht? Stel uzelf steeds 7 cruciale 
vragen: 

• Heb ik wel voldoende plaats en tijd? 
• Hoeveel geld wil ik eraan geven? 
• Wie zal elke dag voor het dier zorgen? 
• Wil iedereen van mijn gezin een dier? 
• Hoe oud en hoe groot wordt het dier? 
• Ben ik of één van mijn gezinsleden niet aller-

gisch? 
• Zullen de andere huisdieren het nieuwe dier 

aanvaarden? 

Als u een huis of appartement huurt, verzeker u er 
dan ook van dat de eigenaar geen bezwaar heeft. 

Wegwijzer bij de aankoop van een huisdier 
Wees kritisch en koop geen dier zonder dat u het 
gezien heeft. Informeer u op voorhand, zodat u 
weet waar u op moet letten. Enkele voorbeelden: 
controleer of de vacht van het dier zuiver is. Kijk of 
er geen mest kleeft aan de haartjes ter hoogte 
van de anus. Dit kan wijzen op diarree. Let op  
lopende oogjes en neus. Let daarnaast op de om-
geving waar het dier verblijft: wordt het dier goed 
verzorgd in de handelszaak of bij de kweker? 

Meer info: www.huisdierinfo.be

Opstart raad  
voor dierenwelzijn 
Om Kampenhout als diervriendelijke gemeente 
op de kaart te zetten, wordt vanaf 2020 een raad 
voor dierenwelzijn opgericht. Deze zal 2 keer per 
jaar samenkomen en staat open voor 17 geïnteres-
seerde Kampenhoutenaren. 

Bent u geïnteresseerd om deel uit te maken van 
deze raad? Stuur dan een mailtje naar 
milieudienst@kampenhout.be. 

Nieuw reglement 
voor bronbemalingen
We krijgen steeds meer te maken met langere periodes van 
droogte. Heel wat mensen stellen zich daarom vragen bij bema-
lingen, waarbij water opgepompt en geloosd wordt om bijvoor-
beeld een kelder te kunnen bouwen. Daarom willen we een paar 
zaken verduidelijken.

• Bemalen is nodig om bepaalde bouwwerken uit te kunnen 
voeren.

• De grondwatertafel varieert tussen zomer en winter. In de  
zomer staat het peil tot meer dan een meter lager dan in de 
winter. In de zomer moet minder water opgepompt worden en 
gaat er dus ook minder water ‘verloren’.

• Zet NOOIT een bemaling af! Als de werken nog niet beëin-
digd zijn en het peil stijgt weer, kan dit onherroepelijke schade 
veroorzaken en er bv. voor zorgen dat een kelder volledig af-
gebroken en opnieuw gemaakt moet worden. U wil als dader 
niet voor dergelijke kosten opdraaien.

• Zet u een bemaling af, dan is het reeds bemaalde water voor 
niets geweest. Daardoor zal men opnieuw moeten bemalen, 
waardoor er op het einde van de rit net meer water werd weg-
gepompt.

Omdat we als bestuur bezorgd zijn om de gevolgen van de 
droogte, nemen we maatregelen om de effecten van bemalin-
gen zo klein mogelijk te houden. Deze werden door de gemeen-
teraad van mei goedgekeurd.

• In de mate van het mogelijke ambiëren we een retourbe- 
maling. Dit betekent dat het opgepompte water terug in de 
bodem wordt geïnfiltreerd. Dit is in de praktijk echter niet altijd 
mogelijk.

• Bij nieuwe bemalingen moet een buffervat van 10.000 liter ge-
plaatst worden. Particulieren en landbouwers kunnen hier dan 
water ‘aftappen’. Let wel: dit is ongecontroleerd water en niet 
geschikt voor menselijke consumptie. Landbouwers moeten 
dit water ook aangeven in hun heffingsformulier.

• Tijdens droogteperiodes moeten bemalingen sondegestuurd 
zijn: de pompen worden afgezet als het peil laag genoeg staat 
en pas weer aangezet wanneer het water te hoog komt te 
staan. Op deze manier wordt niet constant gepompt en gaat er 
uiteindelijk minder water verloren.

• De meterstanden van de debietmeters moeten wekelijks 
doorgegeven worden via een online formulier. Zo kunnen we 
de vergunningsvoorwaarden beter controleren en heeft de 
bemaler zelf ook een beter zicht op de stand van zaken.
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Meer info
onthaal@ocmw-kampenhout.be

016 31 43 10
OCMW

K
A

M
P

E
N

H
O

U
T 

I O
C

M
W

Buurtrestaurant  
Pure Goesting

Op het moment dat deze gemeenteberichten in druk 
gingen, was het door de coronamaatregelen nog niet 
bekend wanneer het buurtrestaurant opnieuw kan 
doorgaan. We vragen u om onze communicatiekanalen 
goed in het oog te houden voor meer informatie over 
een eventuele heropening van het buurtrestaurant. 

U kan ook altijd contact opnemen met het OCMW- 
onthaal via buurtrestaurant@ocmw-kampenhout.be of  
016 31 43 10 (van 9 tot 12 uur).

Het omruilen van maaltijdbonnen tegen geld of nieuwe 
bonnen is pas mogelijk na versoepeling van de corona- 
maatregelen.

Zorg goed voor uzelf en voor elkaar!

Meer info:
www.ocmw-kampenhout.be
www.facebook.com/gemeentekampenhout
www.facebook.com/OCMWkampenhout 

Verwarmingstoelage 
Wat?
Als u uw gezinswoning verwarmt met huisbrandolie, 
verwarmingspetroleum (c) of bulkpropaangas, kan u 
een verwarmingstoelage aanvragen. De toelage situ-
eert 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.

Voor wie?
Cat. 1: personen met recht op verhoogde verzeke-
ringstegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeits-
verzekering.
Cat. 2: personen met een begrensd inkomen.
Cat. 3: personen met schuldoverlast.

Wanneer aanvragen?
U moet de verwarmingstoelage aanvragen binnen de 
60 dagen na de levering.

Momenteel organiseert OCMW Kampenhout geen zit-
dagen.
Indien u een verwarmingstoelage wenst aan te vragen, 
neem dan contact op met onze sociale dienst via  
socialedienst@ocmw-kampenhout.be of 016 31 43 10.

Gratis huisvuilzakken  
restafval voor incontinentie-, stoma-
of peritoneaal dialyse-patiënten
Personen die lijden aan incontinentie, stomapatiënten 
en peritoneaal dialysepatiënten kunnen van OCMW 
Kampenhout een tussenkomst bekomen voor de aan-
koop van huisvuilzakken. Om in aanmerking te komen 
voor de tussenkomst moet de persoon inwoner zijn 
van de gemeente Kampenhout en mag hij/zij niet  
permanent in een woonzorgcentrum (ROB of RVT) 
verblijven. Deze tussenkomst bestaat uit twee rollen 
van 10 grote huisvuilzakken (60 liter) of vier rollen van 
10 kleine huisvuilzakken (30 liter) voor restafval per 
patiënt per jaar.

Hoe aanvragen? Indien u deze tussenkomst wil aan-
vragen, neem dan contact op met het OCMW-onthaal 
via onthaal@ocmw-kampenhout.be of 016 31 43 10. 
De aanvraagformulieren worden u per post bezorgd of 
via www.ocmw-kampenhout.be/gratis-huisvuilzakken 
kan u ze zelf afdrukken. Laat het formulier invullen 
door uw huisarts en breng het terug binnen bij het 
onthaal (brievenbus). 

Welzijnskoepel Gezinszorg 
Ziekte, ouderdom, een beperking of bijzondere omstandig-
heden kunnen ervoor zorgen dat u extra hulp kan gebruiken 
bij uw fysieke verzorging of bij huishoudelijke taken. Tijdelijk 
of permanent.

Ook als mantelzorger of kersverse ouder bent u misschien 
toe aan wat extra ondersteuning. Aarzel dan niet om met ons 
contact op te nemen. OCMW Kampenhout werkt al 4 jaar sa-
men met andere OCMW’s uit de regio binnen de dienst ge-
zinszorg van Welzijnskoepel West-Brabant. Onze goed op-
geleide verzorgenden komen nu reeds bij tal van gezinnen in 
Kampenhout aan huis. Het kan ook bij u.

Vragen of interesse? 
Contacteer ons via stefan.vanbeethoven@welzijnskoepelwb.be  
of 0485/06 00 17.
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Sportdag aan zee voor senioren
De sportdag aan zee 
staat open voor alle 
50-plussers. Zowel in-
dividuen als groepen 
zijn van harte welkom! 
De deelnemers krijgen 
deze dag de kans om 
wat cultuur en toerisme van de streek op te snuiven. 

U heeft de keuze uit volgende activiteiten: 
Voormiddag:  begeleid fietsen, wandelen, petanque, bowlen,  
 dropping (8 km), vrij bezoek Blankenberge.
Namiddag:  vrij fietsen, wandelen, petanque, bowlen,  
 dropping (7 km), vrij bezoek Blankenberge,  
 begeleide stadswandeling.
Doorlopend:  minigolf en golfbiljart.

Wanneer:  vrijdag 18 september
Waar:  Blankenberge
Prijs:  20 euro (inbegrepen: sporten, verzekering,  
 busvervoer, 1 club kaas/hesp, soep)
Inschrijven:  vanaf 1 augustus 
 via kampenhout.be/seniorensport
Opgelet:  Deze activiteit is onder voorbehoud o.w.v.  
 de coronacrisis.

Zwemmen voor senioren
Dit najaar organiseren we opnieuw zwemlessen voor 
50-plussers. Onder het motto ‘nooit te oud om te le-
ren’ geven we senioren de kans om op een rustige 
manier kennis te maken met het plezier om zich als 
een vis in het water te voelen. We voorzien lessen 
voor gevorderden en voor beginners.

Wanneer:  elke vrijdag van 12.15 tot 13 uur (10 lessen)  
 van 2 oktober tot en met 11 december
Waar:  Zwembad Tremelo (Veldonkstraat 3,  
 3120 Tremelo)
Prijs:  30 euro voor 10 lessen 
 (inbegrepen: inkom en zwemles)
Inschrijven:  vanaf 1 augustus 
 via kampenhout.be/seniorensport
Opgelet:  Deze activiteit is onder voorbehoud  
 o.w.v. de coronacrisis.

Kampioenenviering
Op vrijdag 6 maart huldigden we naar jaarlijkse traditie 
onze sportkampioenen. De viering werd muzikaal op-
geluisterd door de Kerkpoortclochards. Er stonden in 
2019 maar liefst 11 jeugdkampioenen, 8 volwassenen 
en 2 clubs op het podium.

De prijs voor Sportfiguur van het jaar ging in de catego-
rie jeugd naar Senne Hermans. Senne stapte dit jaar 
over van de beloften naar de juniors 250cc en werd in 
deze categorie Belgisch kampioen motorcross na een 
spannend seizoen.

Bij de volwassenen ging deze eer naar Robby Heyli-
gen. Hij won de 20 kilometer van Brussel voor mensen 
met een beperking. 

De pupillen en miniemen meisjes van Roba (atletiek-
club in Wespelaar) wonnen in september 2019 de beker 
van Vlaanderen. Dit is de allerhoogste prijs voor jeugd-
atleten op clubniveau. Drie meisjes uit Kampenhout 
maakten deel uit van het winnende team: Noor Latinis, 
Imke en Silke Storms. De jongens van Roba werden 
derde en hier maakte Axel Vandervenet deel uit van 
het team. Zij kregen van ons de prijs voor Sportfiguur 
van het jaar in de categorie club.

Sofie Lenaerts eerden we met de welverdiende Prijs 
voor de sportverdienste. Zij beklom als eerste Belgi-
sche vrouw de 7 summits, de zeven hoogste bergen 
van elk continent. Een indrukwekkende prestatie! U 
kan hier meer over lezen op: www.8000unlimited.com. 

Nogmaals een dikke proficiat aan alle sporters!

Een overzicht van alle laureaten vindt u op 
www.kampenhout.be/Kampioenenviering.

SportMeer info
sport@kampenhout.be
016 65 99 75
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Eerste hulp 
bij opvoedingsgevallen

Uw kind opvoeden gaat niet vanzelf. De perfecte opvoeding  
bestaat immers niet. Als u het even niet meer weet, is er ‘De  
Opvoedingslijn’.

Ouders, opvoeders en groot- en stiefouders kunnen er terecht 
met al hun grote en kleine vragen over opvoeding. U blijft steeds 
anoniem en krijgt een persoonlijk antwoord van een deskundige.

De Opvoedingslijn is bereikbaar via: 
078 15 00 10 of opvoedingslijn@groeimee.be.

Meer info: www.opvoedingslijn.be

Steun het Rode Kruis met een 
vrije gift
Door de coronacrisis kon de traditionele stickerverkoop van 
het Rode Kruis dit jaar niet doorgaan. Deze actie is nochtans 
een belangrijke inkomstenbron voor lokale afdelingen. Ze 
gebruiken deze opbrengsten voor de aankoop van materi-
aal: tent, medisch materiaal, reanimatiepoppen, organisatie 
van lessen, …

Vele vrijwilligers van de lokale afdeling Kampenhout-Herent 
werden tijdens deze crisis ingezet om de bevolking en in-
stellingen te helpen in deze moeilijke tijd: de ziekenwagen 
vervoerde coronapatiënten, anderen hielpen in woonzorg-
centra of deelden mondmaskers uit aan risicogroepen. Ook 
de levensnoodzakelijke bloedinzameling ging door onder 
versterkte veiligheidsmaatregelen.

Wilt u graag de lokale afdeling Kampenhout-Herent van 
het Rode Kruis steunen? Dan kan dat door een vrije gift te 
doen op het rekeningnummer BE22 0017 9050 8347. 

Plant u een inname  
openbare weg/openbaar 
domein of een evenement? 
Vraag het aan via EagleBe!
Wilt u een verhuiswagen of -lift plaatsen en hierbij 
parkeerplaatsen, voet- en fietspaden gebruiken? 
Plant u werken aan uw huis waarbij u een container of 
stelling moet plaatsen? Wilt u, van zodra het weer 
kan, een feestje, evenement of wielerwedstrijd orga-
niseren? 

Voortaan vraagt u hiervoor de nodige toelatingen 
eenvoudig online aan via het nieuwe platform  
EagleBe! Met een simpele druk op de knop komt u 
rechtstreeks uit bij het juiste invulformulier. Uw  
aanvraag wordt verstuurd en u ontvangt een be- 
vestigingsmail wanneer uw aanvraag volledig en 
goed werd ontvangen. Na verwerking ontvangt u de 
goedgekeurde vergunning via e-mail.

De vergunning wordt aangevraagd door diegene  
die de hinder veroorzaakt, vaak is dit een hoofdaan-
nemer of gespecialiseerde firma aangesteld door 
de hoofdaannemer. Als er geen hoofdaannemer is 
aangesteld, is de bouwheer verantwoordelijk.

Vergeet niet om uw vergunning tijdig aan te vragen! 
Afhankelijk van het type van inname moet de aan-
vraag uiterlijk 5 tot 15 werkdagen op voorhand inge-
diend worden. De toelating voor evenementen wordt 
aangevraagd door de organisator en moet minstens 
8 weken op voorhand gebeuren. 

Aanvragen dient u in via: https://app.eaglebe.com.

Voor meer informatie of hulp kan u terecht op de 
website van politiezone Kastze via 
www.politie.be/5412/vragen/vergunningen.

Meer info
wijk.kampenhout@kastze.be

016 31 48 40
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Meer info
welzijn@kampenhout.be
016 65 99 20

K
A

M
P

E
N

H
O

U
T 

I W
el

zi
jn

Welzijn

Dag van de mantelzorg 
Op dinsdag 23 juni is het ‘Dag van de mantelzorg’. 
We willen alle mantelzorgers bedanken voor de 
enorme inspanningen die ze dagelijks verrichten 
om het leven van hun dierbaren zo aangenaam 
mogelijk te maken. Daarom: een welgemeende 
dankuwel!

Gemeentelijke mantelzorgpremie

Het gemeentebestuur heeft veel waardering voor 
het werk van mantelzorgers. Dankzij intensieve 
thuisverzorging kan een zorgbehoevende langer 
in zijn vertrouwde omgeving blijven. 

Verleent u langdurig en onbetaald extra zorg aan 
een zorgbehoevende persoon in uw directe om-
geving? Dan kan u bij de gemeente als mantelzor-
ger een financiële tegemoetkoming van 25 euro 
per maand aanvragen, mits u voldoet aan de voor-
waarden.

Meer info over deze premie, aan welke voorwaar-
den u moet voldoen en hoe u ze moet aanvragen, 
vindt u op www.kampenhout.be/mantelzorgpremie.

Zorgt u voor een volwassen 
familielid of kennis in uw gezin? 
Als u thuis in uw gezin voor 
een volwassen familielid of 
kennis met een handicap of 
psychiatrische problematiek 
zorgt, dan kan Pleegzorg u be-
geleiden én heeft u recht op 
een maandelijkse financiële 
vergoeding. De volwassene 
waar u voor zorgt, kan bij u 
thuis wonen of af en toe bij u 
verblijven. Dit laatste noemen 
we logeerzorg. Volwassenen binnen een ouder-kindrelatie of 
een partnerrelatie komen niet in aanmerking voor pleegzorg.

Wat kan Pleegzorg voor u doen?
• Een begeleid(st)er komt regelmatig bij u thuis op bezoek. Dan 

is er tijd om stil te staan bij vragen over sociale administratie, 
dagbesteding, vrije tijd of hulp vanuit andere diensten. U kan 
rekenen op steun en bijpraten over hoe u het verblijf en het 
zorgen voor een volwassene in uw gezin ervaart.

• Maandelijks ontvangt u een belastingvrije financiële vergoe-
ding van de overheid.

Heeft u vragen of wilt u meer informatie?
volwassenen@pleegzorgvbb.be 
www.pleegzorgvolwassenen.be



Meer info
woonloket@kampenhout.be

016 65 99 18
Wonen
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Premie thuisbatterij voor zelf 
opgewekte energie 
Stroom afkomstig van bij-
voorbeeld zonnepanelen 
of windmolens die niet me-
teen kan worden verbruikt, 
wordt op het net gezet. 
Voor het gebruik van het 
net betalen consumenten 
die zelf hun stroom opwek-
ken een prosumententarief. 
Met een batterij kunnen 
kleine producenten hun 
overtollige stroom voort-
aan zelf opslaan en verbrui-
ken als ze die nodig heb-
ben. Voorlopig is de premie 
verkrijgbaar tot eind 2020.

De premie zelf vraagt u aan bij het Departement Omgeving van 
de Vlaamse overheid. U heeft daarvoor wel een attest van Flu-
vius nodig. Om dit attest te krijgen, moet u voldoen aan 3 voor-
waarden: u heeft uw thuisbatterij aangemeld bij Fluvius, u heeft 
een digitale meter en u koos voor het nieuwe nettarief. 

De premie bedraagt 250 euro per kilowattuur werkelijke capa-
citeit van het batterijsysteem met een maximum van 3.200 euro 
of 35% van de investeringskosten. Meer info kan u bekomen bij 
het woonloket.

Woonloket Kampenhout
De gemeente Kampenhout 
maakt deel uit van het Interge-
meentelijk Samenwerkings-
verband ‘Woonwinkel Noord’ 
van 3Wplus. Hierdoor kan de gemeente een beter 
lokaal woonbeleid voeren dat beantwoordt aan 
de concrete noden die zich stellen inzake huisves-
ting in onze gemeente. Daarnaast kan de gemeen-
te optimaal gebruik maken van gespecialiseerde 
kennis en vakkundig personeel (woonconsulent, 
juridische ondersteuning, technisch personeel 
voor kwaliteitscontroles, coördinator, …). 

Waarvoor kan u terecht bij het woonloket?
• Informatie over verschillende premies en voor-

delen, waar u als eigenaar of huurder van een 
woning van kunt genieten: renovatiepremies en/
of aanpassingspremies.

• Dossiers over woningkwaliteit, waarbij een wo-
ningcontroleur onderzoekt of de woning vol-
doet aan elementaire veiligheids-, gezondheids- 
of woonkwaliteitsvereisten die opgenomen zijn 
in de Vlaamse Wooncode.

• Vragen over huren en verhuren in de gemeente 
en het verstrekken van advies bij huur- 
geschillen.

• Het huren of kopen van een sociale woning of 
informatie over sociale leningen.

• Het melden van verwaarlozing van een  
woning of bouwgrond en bij vragen over de pro-
cedure van verwaarlozing.

Wilt u graag gratis advies en begeleiding op 
maat? Contacteer ons via 016 65 99 18 of  
woonloket@kampenhout.be. 

Bijkomende leningen renovatie 
Bij de provincie kan u een bijkomende lening aanvragen voor 
renovatiewerken, energiebesparende maatregelen en werken 
die de woning aanpassen aan de fysieke toestand van inwonen-
de personen. De premie bedraagt maximaal 20.000 euro aan 
een intrestvoet van 0,5% die terugbetaald moet worden op max. 
20 jaar. Voor gezinnen met minstens 3 kinderen ten laste of ge-
zinnen met een persoon met een erkende handicap is dit 22.500 
euro.

Om in aanmerking te komen mag uw gezamenlijk belastbaar in-
komen niet hoger liggen dan 41.120 euro voor een alleenstaande 
en 58.270 euro voor een gezin van minimum twee personen. 
Deze bedragen worden verhoogd met 3.520 euro per persoon 
ten laste. Er wordt hiervoor gekeken naar het inkomen van drie 
jaar geleden (inkomen 2017 – aanslagjaar 2018). De aanvrager 
mag hiernaast geen andere woning in eigendom hebben. 

Meer informatie vindt u op www.vlaamsbrabant.be of kan u ver-
krijgen bij het woonloket.

Mobiel Energiehuis 
komt naar Kampenhout
Tijdens de weken van 21 tot 25 september en 
28 september tot 2 oktober komt het Mobiel 
Energiehuis, de vernieuwde versie van de 
Kyotomobiel, naar Kampenhout. Aan het con-
cept verandert niet zo veel. Alle inwoners kun-
nen nog altijd gratis aan het energieloket te-
recht met al hun vragen over duurzaam wo-
nen, bouwen en verbouwen.

Noteer deze data alvast in uw agenda. Meer 
informatie over de openingsuren en locaties 
volgt nog op www.kampenhout.be.



Kampenhout stapt mee 
in het project WarmNest
Bent u eigenaar van een leegstaand pand en wilt 
u graag huurinkomsten krijgen in plaats van leeg-
standsbelasting te betalen? Dan kan het project 
WarmNest, een samenwerking tussen 3Wplus en 
Klimaatpunt, zeker een meerwaarde voor u bete-
kenen. Het project heeft als doel eigenaars van 
leegstaande panden aan te moedigen om hun 
woning te renoveren en woonconform te maken 
om nadien als sociale woning te verhuren.

Medewerkers van 3Wplus en Klimaatpunt bege-
leiden u op een professionele manier vóór, tij-
dens en na de renovatie. Zo stellen ze voor u een 
renovatieplan op, ze gaan op zoek naar aanne-
mers, volgen de werken op en vragen premies 
aan. De enige voorwaarde is dat u uw woning ter 
beschikking stelt aan het sociaal verhuurkantoor 
SVK Webra. 

Als eigenaar zijn er vele voordelen: 
• geen boetes op leegstand of ongeschiktheid,
• tot 25.000 euro kosteloos lenen,
• verhoogde renovatiepremies,
• fiscale voordelen,
• een energetisch gerenoveerde conforme wo-

ning,
• een gegarandeerd huurinkomen,
• sociale invulling van uw woning,
• onderhoud en beheer van de woning via een 

SVK.

Dankzij dit project zet de gemeente in op een 
duurzame en sociale toekomst: 
• De woningen worden conform gemaakt aan de 

huidige en toekomstige energie-eisen waarbij 
er voornamelijk wordt ingezet op dakisolatie,  
ramen en een energiezuinige condensatieketel.

• Het sociaal verhuren van deze woningen maakt 
dat meer mensen toegang hebben tot kwalita-
tieve en energiezuinige woningen en zorgt 
voor een lagere energiefactuur voor huurders.

Wilt u meer informatie? 
Neem dan vrijblijvend contact op met de ge-
meente via woonloket@kampenhout.be of recht-
streeks met 3Wplus of Klimaatpunt:
• 3Wplus: 
 roel.vanhee@3wplus.be of 0488 55 98 55
• Klimaatpunt: 
 an.verspecht@klimaatpunt.be of 0468 56 92 60

Huurcontract elektronisch  
registreren: gemakkelijk en snel! 
Een huurcontract voor een onroerend goed dat uitsluitend be-
stemd is voor de huisvesting van een gezin of van één per-
soon moet door de eigenaar (verhuurder) geregistreerd wor-
den.

Dit kan gratis bij het bevoegde registratiekantoor, maar kan 
ook elektronisch doorgestuurd worden. Met de onlinetoepas-
sing ‘MyRent’ kunt u gratis en snel een huurcontract en een 
plaatsbeschrijving versturen voor registratie. De verwerking 
van uw document kan u hier ook opvolgen.

Surf voor een elektronische registratie naar www.myrent.be. U 
krijgt hier een overzicht van de verschillende stappen die u 
moet volgen of u kan voor u begint gebruikersdemo’s bekij-
ken.

Heeft u vragen? Bel naar het contactcenter van de FOD  
Financiën 0257 257 57 (gewoon tarief), elke werkdag bereik-
baar tussen 8 en 17 uur. Of neem contact op met het woon- 
loket. We helpen u graag verder.
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Huurbemiddeling in coronatijden
Heeft u door de coronacri-
sis problemen als huurder 
of verhuurder van een wo-
ning? Bijvoorbeeld met de 
betaling van de huur, dis-
cussie over (dringende) 
herstellingen, aflopende of 
net aangegane huurcon-
tracten, de huurwaarborg 
of verhuisproblemen?

Als huurder en verhuurder er samen niet uit raken, kan de  
ombudsman als onafhankelijk bemiddelaar beide partijen helpen 
om samen tot een oplossing te komen. De ombudsman komt niet 
op voor de belangen van de huurder of de verhuurder en is ook 
geen rechter. Hij helpt beide partijen om op korte termijn (binnen 
de maand) tot een akkoord te komen dat rekening houdt met de 
rechten en belangen van beide partijen. Dit veronderstelt dat  
beide partijen minstens open staan voor overleg.

Contacteer ons op info@vlaamseombudsdienst.be of via de Vlaam-
se Infolijn op het telefoonnummer 1700 en we bekijken met u hoe 
we u best kunnen helpen.

Dit bemiddelingsaanbod geldt uitsluitend voor de huur van een 
woning (hoofdverblijfplaats huurder). Studentenkamers of handels- 
huur komen niet in aanmerking. 

Meer info: www.kampenhout.be/huurbemiddeling-corona



Zoek in  

Kampenhout centrum de 

schat van vlieg 

HOE DEELNEMEN?  

Download de schatkaart op onze website via www.kampenhout.be/schattenvanvlieg of 

 stuur een mailtje naar toerisme@kampenhout.be en ontvang een geprinte versie per post! 

WANNEER?  
 

Van 1 juli t.e.m.  

31 augustus 2020 

WAAR?  
 

Kampenhout  

Centrum 

VOOR WIE?  
 

Kinderen  

tot 12 jaar 

Meer info?  toerisme@kampenhout.be of www.kampenhout.be/schattenvanvlieg 
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