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Bezoek ook onze website www.kampenhout.be

facebook.com/gemeentekampenhout
facebook.com/jeugddienstkampenhout

Diensten lokaal bestuur - 016 65 99 11
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Nieuws uit de gemeente
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Bevolking

016 65 99 41

bevolking@kampenhout.be

Burgerzaken
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Burgerlijke stand

016 65 99 31

burgerlijkestand@kampenhout.be

Onderwijs
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Kermissen

016 65 99 44

kermis@kampenhout.be

Bib
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Begraafplaatsen

016 65 99 31

begraafplaatsen@kampenhout.be
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Trage wegen
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Mobiliteit
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OCMW

016 65 99 22

secretariaat@kampenhout.be

Lokale economie

016 65 99 22

lokaleeconomie@kampenhout.be
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Personeelsdienst

016 65 99 26

personeelsdienst@kampenhout.be

Jeugd
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Financiële dienst

016 65 99 61

financieeldirecteur@kampenhout.be

Welzijn
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Villa Lucie, Kerkstraat 34

Veiligheid

24

Informatica

016 65 99 25

informatica@kampenhout.be

Lokale economie
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Cultuur

016 65 99 71

cultuur@kampenhout.be
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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

Bereikbaarheid gemeente- en
OCMW-diensten:
We werken momenteel uitsluitend op afspraak. Contacteer
ons telefonisch (elke werkdag
tussen 9 en 12 uur), via e-mail of
maak online een afspraak.
Openingsuren politie:
016 31 48 40
wijk.kampenhout@kastze.be

KAMPENHOUT I Gemeente I Inhoud

Gemeentehuis, Gemeentehuisstraat 16, eerste verdiep
Secretariaat

Gemeentehuis
Gemeentehuisstraat 16
1910 Kampenhout
016 65 99 11
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Gemeentehuis, Gemeentehuisstraat 16, gelijkvloers

Gemeente

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

Op afspraak:
dinsdag van 17 tot 19.45 uur,
donderdag van 13 tot 16 uur,
vrijdag van 8.45 tot 11.45 uur.

Jeugd / Sport, Sporthal Kampenhout, Zeypestraat 26

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

Werken in eigen beheer, Neerstraat 20

Sport

016 65 99 75

sport@kampenhout.be

Jeugd

016 65 99 15

jeugd@kampenhout.be

016 65 99 76

loods@kampenhout.be

Gemeentelijke bibliotheek, Tritsstraat 5

Elke werkdag op afspraak
van 7 tot 19 uur.

016 65 99 79

bibliotheek@kampenhout.be

Onthaal

016 31 43 10

onthaal@ocmw-kampenhout.be

Sociale Dienst

016 31 43 10

socialedienst@ocmw-kampenhout.be

OCMW, Dorpsstraat 9
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Beste Kampenhoutenaar,

Samen met de lokale besturen van Steenokkerzeel, Zemst, Boortmeerbeek, Haacht en Keerbergen stoomden we op korte tijd een
vaccinatiecentrum klaar op de veilingsite aan Kampenhout-Sas. Zo
zorgen we er samen voor dat niet alleen alle Kampenhoutenaren,
maar ook de inwoners van de andere gemeenten zich kortbij huis en
op een toegankelijke manier kunnen laten vaccineren.
Laat u ook vaccineren! Doe het niet alleen voor uw eigen gezondheid, maar ook voor die van uw familie, buren en vrienden. Niet twijfelen! Het is noodzakelijk om samen een laatste hoofdstuk met een
happy end te kunnen schrijven.
Ondanks de coronacrisis werken we als lokaal bestuur hard verder
aan een mooie toekomst voor onze gemeente. In januari richtten
we ons op verkeersveiligheid met aandacht voor de zwakke weggebruiker tijdens onze actie ‘Zien en gezien worden’. Lees er alles
over op pagina 16.
In november 2020 kampten we met een reeks fietsdiefstallen.
Dankzij een goede samenwerking tussen de politie en onze inwoners konden we de daders oppakken. Blijf alle verdachte zaken melden. Op pagina 24 geven we graag wat extra uitleg.
We streven ook naar een groter veiligheidsgevoel binnen onze
bedrijven. Samen met Ondernemend Kampenhout organiseerden
we een digitale infovergadering over een ‘Buurtinformatienetwerk
voor zelfstandigen en ondernemingen (BIN-Z)’. Twee personen
vanuit Ondernemend Kampenhout stelden zich intussen kandidaat
als coördinator voor dit BIN-Z. Binnenkort kunnen zelfstandigen en
ondernemers zich aansluiten, meer info volgt. Lees er meer over op
pagina 25.
We missen de vele gelegenheden om elkaar bij het begin van een
nieuw jaar het beste toe te wensen, al dan niet met de nodige zoenen
en knuffels. Helaas liet de huidige situatie dit niet toe, ook het burgemeestersbal kon niet doorgaan. Mijn grootste wens voor ieder van
jullie is een goede gezondheid en veel warmte. Bij deze geef ik jullie
een hartverwarmende knuffel.
Uw burgemeester,
Kris Leaerts

Online attesten en uittreksels
aanvragen of een afspraak
maken? Vanaf nu kan het!
De gemeente- en OCMW-diensten werken
momenteel nog altijd uitsluitend op afspraak.
Het lokaal bestuur kiest daarom de digitale
vlucht vooruit. Om te vermijden dat u voor elk
document fysiek bij onze diensten moet langskomen, kan u voortaan verschillende attesten
en uittreksels online aanvragen. Moet u toch
langskomen? Maak dan online een afspraak.
Vooraleer u ons contacteert voor een afspraak
of een document, stelt u zich eerst volgende
vragen:
1. Kan ik het document zelf online aanvragen? Neem daarvoor een kijkje in ons digitaal loket via: www.kampenhout.be/e-loket.
Het merendeel van de uittreksels en attesten kan u gewoon van achter uw eigen computer aanvragen, downloaden en afdrukken.
U heeft daarvoor een eID-kaartlezer of de
app ‘Itsme’ nodig. Een bezoekje aan onze
bevolkingsdienst is dan niet meer nodig.
2. Staat het document of reden van afspraak
er niet tussen? Dan moet u een afspraak
maken. Dat kan voortaan heel snel via onze
online afsprakentool. Surf daarvoor naar
www.kampenhout.be/afspraak-maken.
Opmerking: Wie niet zo vlot met een computer werkt, mag ons nog steeds bellen (tussen
9 en 12 uur) of mailen voor een afspraak. De
contactgegevens van onze diensten vindt u
op pagina 2 van deze gemeenteberichten.
Voor een vlotte werking raden we u aan om
toch zoveel mogelijk online een afspraak te
maken.
Heeft u vragen?
Ondervindt u problemen met of heeft u vragen over het online aanvragen van attesten en
uittreksels of de afsprakentool? Stuur dan een
mail naar communicatie@kampenhout.be. We
helpen u graag verder.

Sluitingsdagen
Paasmaandag

DE WITLOOFGEMEENTE

Maandag 5 april

KAMPENHOUT I Gemeente

We willen niet altijd over het coronavirus praten,
maar helaas kan het niet anders. We kunnen er
ondertussen een boek over schrijven. Ik hoop
dat we nu bij het voorlaatste hoofdstuk zijn aanbeland: de vaccinaties.
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Vaccinatiecentrum Kampenhout-Sas:
laat u vaccineren vlakbij huis!
Niet minder dan 6 gemeenten en 2 eerstelijnszones
(BraViO en Leuven Noord) slaan de handen in elkaar voor
de uitbouw van een vaccinatiecentrum in de vroegere
Witloofveiling in Kampenhout. Bij velen gekend als
Kampenhout-Sas.
De gemeenten Kampenhout, Steenokkerzeel, Zemst,
Boortmeerbeek, Haacht en Keerbergen bieden hun inwoners de kans om zich hier te laten vaccineren, kort bij huis.
Het vaccinatiecentrum Kampenhout-Sas is centraal gelegen, vlot bereikbaar met de wagen, de fiets en het openbaar vervoer en biedt voldoende parkeergelegenheid.

Zodra de vaccins beschikbaar zijn:
1. Ontvangt u van de Vlaamse overheid een uitnodiging
via brief, sms en e-mail.
2. In deze uitnodiging stelt men een datum voor om langs
te komen.
3. Die afspraak kan u telefonisch of online bevestigen, weigeren of verplaatsen naar een ander moment.
Meer info: www.kampenhout.be/vaccinatie

KAMPENHOUT I Nieuws uit de gemeente

Om deze zeer grote operatie tot een goed einde te brengen, werken wij samen met het evenementenbureau
MundoMatic. Er werd een huzarenstukje geleverd! 20 januari 2021 gingen wij samen van start met de opbouw van ons
vaccinatiecentrum en al op 30 januari ontvingen de burgemeesters van de 6 gemeenten de bevoegde Vlaams minister van Binnenlands Bestuur Bart Somers. De eerste week
van februari werd twee keer proefgedraaid waarvan één
keer met een testpubliek.

Vaccinatie in fases
De gespreide levering van de vaccins laat niet toe om iedereen tegelijk te vaccineren. Daarom verloopt de vaccinatie in
3 fases. De woonzorgcentra en het zorgpersoneel kwamen
als eerste aan de beurt. In een tweede fase zullen 65-plussers, mensen met onderliggende gezondheidsproblemen
en mensen met essentiële beroepen (bv. brandweer en politie) opgeroepen worden. In een derde fase en laatste fase
komt de rest van de volwassen bevolking aan bod. Het tijdstip is afhankelijk van de vaccins die op dat moment voorhanden zijn.
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Hoe verloopt zo’n vaccinatie?
Als u langskomt in het vaccinatiecentrum doorloopt u vier stappen:
1. Ingang vaccinatiecentrum: een medewerker zal vanop
afstand uw temperatuur meten.
2. Onthaal: na de temperatuurmeting meldt u zich aan het
onthaal. Een onthaalmedewerker scant uw identiteitskaart en controleert of u een afspraak heeft. Een medewerker begeleidt u vervolgens naar de administratieve
ruimte in de vaccinatiezone.

steward die het algemeen welzijn van de aanwezigen
observeert. Ook artsen zijn altijd in het vaccinatiecentrum aanwezig.
De locatie van vaccinatie kan u niet wijzigen. Deze wordt
vooraf bepaald door de Vlaamse overheid. Alle inwoners
van Kampenhout worden dus gevaccineerd in het vaccinatiecentrum Kampenhout-Sas.

3. Administratieve ruimte: een verpleegkundige geeft info over het vaccin en
stelt u een aantal vragen over uw medische achtergrond (medicatiegebruik,
allergieën, …).
4. Vaccinatieruimte: De verpleegkundige
vaccineert u. Nadien wordt er onmiddellijk een afspraak gemaakt voor de
(eventuele) tweede inenting. Er wordt
een vaccinatiekaartje meegegeven
aan de burger met gegevens over het
vaccin (datum, merk, 2de afspraak, …).
5. De wachtruimte: U mag een kwartier
na de vaccinatie rusten onder toezicht
van een (centrum)medewerker of

Laat u vaccineren!

Doe het voor uzelf: voorkom dat u zelf ziek wordt. Doe
het ook voor elkaar, voor (kwetsbare) geliefden of
patiënten en voor de helden van de zorg die nu al een
jaar onafgebroken in de frontlinie staan. Pas wanneer
voldoende mensen (70% van de bevolking) ingeënt
zijn, ontstaat groepsimmuniteit en krijgen we het virus
onder controle. Laat u dus vaccineren, want samen
staan we sterker!
Meer info:
www.kampenhout.be/vaccinatie
www.laatjevaccineren.be

DE WITLOOFGEMEENTE

KAMPENHOUT I Nieuws uit de gemeente

Vaccineren is altijd een vrije keuze, maar er zijn genoeg redenen om de stap te zetten. Het is de belangrijkste troef om COVID-19 achter ons te laten en ons
normaal leven terug te krijgen, waarin we weer kunnen knuffelen, afspreken met familie en vrienden op
café en restaurant of een concert of sportwedstrijd
kunnen bijwonen.
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Meer info
burgerlijkestand@kampenhout.be
016 65 99 31

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

Huwelijken

Deze gezinnen mochten een kindje verwelkomen:

(november - december)

Tille

08/06/2020

Smets Michaël &
Van Der Perren Leen

Liam

10/09/2020

Overlijdens

Verbist Geert &
Van Noten Berthie

Georges

16/09/2020

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

Van Bellinghen Frederic &
Wierinckx Kelly

Lucas

17/09/2020

Gerrits Carl & Billiau Aileen

Lucas

22/09/2020

Berisha Vesel & Balaj Hulja

Ibrahim

Geyskens Joni &
Vande Velde Maïté

Maria Dekeyser

12/10/2020

Finke Vandermeiren

18/10/2020

27/09/2020

Michel Somers

05/11/2020

Emma

06/10/2020

Victor Delvaux

05/11/2020

Willem Vander Maelen

08/11/2020

Van Gestel Raf &
Andries Enid

Lara-Lou

12/10/2020

Julia Debremaeker

18/11/2020

Seys David &
Michaux Vanessa

Manou

06/11/2020

Roger Vanhooff

24/11/2020

Irène Anneessens

01/12/2020

De Cremer Jord &
De Smit Liesbeth

Ghea

Ninny Detiège

03/12/2020

Leona Engelen

03/12/2020

Huwelijksjubilarissen

Henriette De Coster

07/12/2020

Roger Aerts

08/12/2020

(oktober - november - december)

Barbara Derboven

09/12/2020

Gouden huwelijksjubilarissen

Jean Knops

09/12/2020

Elvire Reynaert

12/12/2020

Julia Saenen

18/12/2020

Lea Paeps

22/12/2020

Jean vander cruys

25/12/2020

Roger Imbrechts & Lina De Broeck

Clementina Maes

27/12/2020

Omer Van den Balck & Juliette Moyson

René Boels

27/12/2020

Willy Van Bael & Marie Louisa Janssens

Franciscus Lambrechts

27/12/2020

Raymond Verbiest

29/12/2020

Eveline Lens

16/01/2021

19/11/2020

Ivo Recko & Annemie Steen
Pol Malamatenios & Maryse Froidbise
Roel van der Landen & Helma van der Vis

KAMPENHOUT I Burgerzaken

Diamanten huwelijksjubilarissen
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Jeroen Heymans & Katleen Dekeyser

Struyf Tim &
Haesaerts Sarah

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 mogen zijn.
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Regeling voor
graven en nissen
einde termijn
31/12/2020
Voor de graven en nissen waarvan de termijn verstreken is op 31
december 2020 en waarvoor
geen concessieverlenging of behoud gevraagd werd, kan de familie uiterlijk tot 28 februari 2021
herdenkingstekens of zelfs het
volledige grafmonument weghalen. U meldt dit steeds vooraf op
het telefoonnummer: 0495605550.
Het lokaal bestuur gaat nadien
over tot de zerkverwijdering. In
een volgende fase brengen we
de stoffelijke resten samen in een
gemeenschappelijk graf. De
naamgravures die werden aangevraagd voeren we net voor Allerheiligen 2021 uit.

s

Meer info
Gemeenteschool Nederokkerzeel:
Het Klimtouw - lagere school - www.hetklimtouw.be
Gemeenteschool Berg:
De Toverberg - kleuterschool/lagere school www.detoverberg.be

Bezoek Sint
In deze coronatijden zijn er weinig activiteiten die konden doorgaan. Gelukkig was
een bezoekje van de Sint nog wel mogelijk. Vanop afstand genoten we van de
gekke Pieten en brachten we zelf een liedje of dansje.

Kerstwandeling
Klasoverschrijdende activiteiten mogen alleen maar buiten doorgaan. Een
toffe kerstwandeling met zoektocht
was dus een leuk alternatief.

KAMPENHOUT I Onderwijs

Voor de graven en nissen waarvoor een concessieverlenging of
behoud aangevraagd werd, voeren we een controle van de staat
van het grafteken uit. Als dit allemaal in orde is, maken we de concessieakte op en sturen we deze
op naar wie de aanvraag indiende. Nabestaanden die een eventuele asverspreiding willen bijwonen en zich hiervoor opgaven,
zullen we contacteren. Anderen
kunnen nog steeds zelf contact
opnemen met de dienst begraafplaatsen tot eind april 2021 via
begraafplaatsen@kampenhout.be
of 016 65 99 31.

wij
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Bib
Haal uw lerarenkaart af
in de bib
Wie geabonneerd is op Klasse Magazine krijgt zijn
lerarenkaart in de bus. Leerkrachten uit Kampenhout
die niet geabonneerd zijn, kunnen vanaf nu hun kaart
ophalen in de bib van Kampenhout. U leest op
www.waarismijnlerarenkaart.be in welke bib uw lerarenkaart ligt.

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

Weetje over onze bib
26 jaar geleden, in juni 1995, werd het gebouw van onze
huidige bibliotheek ingehuldigd in het bijzijn van politicus
Jean-Luc Dehaene.

Maak ondertussen
ook kennis met het
aanbod voor leerkrachten en scholen. De medewerkers van de bib
geven met plezier
een antwoord op al
uw vragen.

Ontleen een e-boek in onze bib
Heeft u tijdens de feestdagen een e-reader gekregen? In
onze bibliotheek kan u gemakkelijk e-boeken op uw reader
laten plaatsen. Neem zeker eens een kijkje in onze catalogus (www.bidoc.be/kampenhout/) en zoek op het trefwoord ‘e-boeken’ om te kijken of uw favoriete boek in
e-versie beschikbaar is. Of kom gewoon langs in de bib
voor meer informatie!
Wist u dat:
• de bib 522 e-boeken heeft in haar collectie?
• de bib ook e-readers uitleent?
• u vijf e-boeken tegelijk kan uitlenen?
• u e-boeken kan uitlenen als u met uw persoonlijke
e-reader langskomt?
• het lezen van een e-reader veel voordelen heeft?
Verlichting, instelbaarheid, rustig voor de ogen, handig in
de valies.

Ga als wetenschapper
aan de slag met WiWeTer
Wie weet er hoe u met een stofzuiger een projectiel
afschiet? Wie weet er hoe u met een PET-fles een
windmolen maakt? Wie weet er wat het verschil is tussen een hommel, een bij en een wesp? Wie weet er
hoe u met snoep een stevige brug bouwt?
WiWeTeR (lees wieweeter) organiseert wetenschappelijke activiteiten voor leerlingen van het vijfde en zesde
leerjaar. U gaat zelf aan de slag als een echte wetenschapper of technoloog en komt via experimenten
heel wat te weten.
De sessies zullen dit voorjaar in de bib doorgaan op
03/03, 17/03, 24/03, 05/05, 12/05 en 26/05. Telkens
van 14 tot 16 uur. Meer informatie of inschrijven: surf
naar www.wiweter.be.

KAMPENHOUT I Bib

Luistervinken en handwerkcafé geannuleerd

8

De coronamaatregelen houden ons nog altijd stevig in
hun greep. Helaas moeten we daardoor tijdens de
eerste maanden van dit jaar Luistervinken en het
bijhorende handwerkcafé op zaterdag annuleren. We
hopen iedereen snel weer te kunnen ontvangen voor
spannende voorleesavonturen!
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Meer info
cultuur@kampenhout.be
016 65 99 71

‘Marcel Pira’ Poëziewedstrijd
Zit jij al in het 5e of 6e leerjaar? Woon je in
Kampenhout of ga je hier naar school? Hou je
van poëzie? Aarzel dan niet en doe mee met de
‘Marcel Pira’ Poëziewedstrijd!
Deelnemen kan in 3 stappen:
1. Schrijf een Nederlandstalig gedicht. Dit mogen
ook twee gedichten zijn!
2. Stop je gedicht in een gesloten omslag met
daarin een tweede omslag waarop je schuilnaam staat. In deze tweede omslag vermeld je
jouw naam, schuilnaam, adres, geboortedatum
en school.
3. Bezorg je gedicht vóór 30 maart 2021 aan de
cultuurdienst (Villa Lucie, Kerkstraat 34, 1910
Kampenhout).
Wil je graag meer info? Contacteer dan de
cultuurdienst via cultuur@kampenhout.be of
016 65 99 71. Of vraag meer uitleg aan je leerkracht.

ur

Thuiswerk voor Campenholt
Heemkring Campenholt zat het afgelopen jaar niet stil. Omdat thuiswerk de norm werd, schakelden we over naar activiteiten achter de schermen. Uit de cursus ‘Oud Schrift’ ontstond een kleine werkgroep, die het notariaat van de vier
dorpen van Groot-Kampenhout (1770-1920) heeft aangepakt.
Notarissen zijn namelijk verplicht om jaarlijks een repertorium aan te leggen, waarin ze een samenvatting (regest)
schrijven van de akten, die ze verleden hebben. Onze
werkgroep tikt die regesten aan de hand van foto’s over in
een Word-bestand.

In totaal verwerkten we zo reeds 3665 regesten. We danken iedereen die hier met volle ijver aan meewerkte. Het
resultaat kan u vinden op www.campenholt.be onder de
rubriek ‘Documentatiecentrum > Notariaat’. Onder dezelfde
rubriek ‘Documentatiecentrum’ plaatsten we ook meer dan
3000 verwijzingen naar de ‘Aangiften van nalatenschap’
voor de periode van 1820 tot 1894. Zo komt u bijvoorbeeld
te weten wat uw voorvader juist bezat, of hij een testament
maakte of een huwelijkscontract afsloot?
Heeft u interesse om deel te nemen aan het invoeren van
dergelijke gegevens? Neem dan contact op met de heemkring via heemkring@campenholt.be. Voor het bekijken
van de foto’s beschikt u best over een tweede beeldscherm. Voor het notariaat is enige basiskennis van het
Frans nuttig. Ook andere projecten wachten nog op (gratis)
werkende vrijwilligers.

In de loop van 2019 en 2020 startten we een bekenwerkgroep op. Het doel is de Kampenhoutse beken via naamborden en heemkundige uitleg meer bekendheid te geven.
De inhuldiging van de eerste naamplaat bij de Weesbeek
gebeurde op 16 oktober 2020.
Momenteel werken we de selectie van locaties af, waarna we
de naamplaten kunnen bestellen en plaatsen. De heemkring
zal dan in samenwerking met de gemeente, Natuurpunt en
Regionaal Landschap Dijleland nieuwe beekwandelingen
voorstellen.
Meer info: www.campenholt.be
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Herwaardering Kampenhoutse waterlopen
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Wordt Kampenhout
tussen 20 maart en 3 april
de properste gemeente?
Afgelopen maanden wandelden en fietsten we allemaal in
onze omgeving. Iedereen stoorde zich daarbij wel eens
aan rondslingerende blikjes en peuken. Daarom nodigen
we iedereen, die graag in een propere omgeving leeft, uit
om zelf de handen uit te mouwen te steken.
Doe mee met onze zwerfvuilactie tussen 20 maart en 3
april en laat iedereen weten dat zwerfvuil niet meer van
deze tijd is. Vorig jaar ging onze zwerfvuilactie helaas niet
door, maar in 2019 haalden we ongeveer 2 ton afval op.
Dat kan tellen!
Al het nodige materiaal (zakken, handschoenen, grijpers,
emmers, ...) kan u via de milieudienst verkrijgen. U kan ook
uw eigen materiaal (gratis) bestellen via mooimakers.be
(onder menu kiest u voor ‘webwinkel’) of door u bij Interza
via www.interza.be/propereburgers aan te melden als
'propere burger'. Wenst u toch gebruik te maken van het
materiaal van de gemeente? Laat dan voor 28 februari weten wanneer u dit zou willen gebruiken door te mailen naar
milieudienst@kampenhout.be.
Als u gaat opruimen kan u online aanduiden welke straten
u zal opruimen. Zo kan iedereen zien welke straten al werden opgeruimd en kunnen we er samen voor zorgen dat
we de verschillende opruimacties verspreiden over de
hele gemeente. Surf daarvoor naar www.kampenhout.be/
zwerfvuilactie2021.
Uiteraard zijn de coronamaatregelen van toepassing. Opruimen kan met maximum 4 volwassenen die 1,5 m afstand
houden.

KAMPENHOUT I Milieu

Meer info: milieudienst@kampenhout.be of 016 65 99 12
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Meer info
milieudienst@kampenhout.be
016 65 99 12

Laat uw mazouttank
niet lekken
Staat er ergens in uw
tuin of uw kelder een
oude mazouttank die
u niet meer gebruikt?
Dan moet u deze
laten verwijderen of
als de tank bv. onder
uw kelder zit, laten
opvullen.
Een lekkende tank
veroorzaakt zware
grondwater- en bodemverontreiniging.
Zelfs een ‘lege’ tank kan nog tot 100 liter stookolie
bevatten. Wie zijn tank niet meer gebruikt, is daarom
verplicht om hem te laten saneren nadat hij buiten
gebruik is gesteld.
Bij het buiten gebruik stellen van een stookolietank zorgt
u ervoor dat u deze niet opnieuw kan gebruiken, zonder
daarom het risico op restverontreiniging weg te nemen.
Bij sanering verwijdert u ook alle overgebleven stookolie
en in het beste geval ook de tank.
De wetgeving verplicht de verwijdering van buitengebruikgestelde (bovengrondse en ondergrondse) stookolietanks bij particuliere woningen. Als dit omwille van
technische redenen niet mogelijk is, moeten ze geledigd, gereinigd en opgevuld worden met een inert materiaal. Anders kan dit aanleiding geven tot grondwater- en
bodemverontreiniging, wat tot veel grotere kosten zal
leiden dan de kost van het verwijderen van de tank.
Om dit voor haar inwoners eenvoudiger en goedkoper
te maken, neemt Kampenhout deel aan de ‘tankslag’ van
Haviland. Met deze tankslag willen we zoveel mogelijk
stookolietanks verwijderen door ze te bundelen in een
groepsaankoop.
Een stuurgroep met geïnteresseerde burgers vraagt
offertes op en kiest de beste aannemer(s). Heeft u een
mazouttank staan die u niet meer gebruikt of wilt u graag
zetelen in de stuurgroep? Meld u dan voor 15 april 2021
geheel vrijblijvend aan via onze website.
Wanneer de aannemer(s) bekend zijn, ontvangt u een
offerte waarna u beslist of u effectief deelneemt of niet.
Meer info of u aanmelden:
www.kampenhout.be/tankslag-mazouttank

DE WITLOOFGEMEENTE
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City of things: Project luchtkwaliteit Parkschool
Van februari tot en met april zullen zes sensorboxen de
luchtkwaliteit meten in de omgeving van de Parkschool in
Relst in de Aarschotsebaan. Deze metingen kaderen in een
smart city-project rond luchtkwaliteit, waarbij onderzocht
wordt hoe lokale besturen kunnen inzetten op een betere
luchtkwaliteit en welke meettoestellen hier nuttig voor zijn.
Naast Kampenhout nemen ook Sint-Niklaas, Dilbeek en Oudenaarde deel aan dit project.
De afgelopen twee jaar werden heel wat zaken onderzocht
en de komende maanden zullen twee pilootprojecten worden getest. Een eerste project in Kampenhout en later een
tweede in Sint-Niklaas.
We willen onderzoeken of we in eerste instantie het effect
van het verkeer rond de school kunnen bepalen met deze
meettoestellen en vervolgens het verkeer zo kunnen sturen
dat de luchtkwaliteit verbetert. Hiervoor zal de verkeerssituatie in de onderzoeksperiode een paar keer wijzigen.

Hoe verloopt dit onderzoek?
1. Februari geldt als referentiemaand. Dat wil zeggen dat
we de situatie meten zoals ze nu is.
2. Van 1 tot en met 24 maart weren we het sluipverkeer
langs de school door ’s morgens geen verkeer afkomstig
van de Leuvensesteenweg toe te laten en ’s avonds geen
verkeer naar de Leuvensesteenweg.
3. Van 25 maart tot en met 2 april en na de paasvakantie van
19 tot en met 30 april mijden we al het verkeer rond de
Parkschool rond de begin- en eindtijden van de school.
Wenst u meer informatie? Neem dan deel aan de digitale
informatievergadering op 24 februari om 19.30 uur.
De link kan u verkrijgen door een mail te sturen naar
milieudienst@kampenhout.be.

Concreet zal de situatie er als volgt uit zien:
Ochtend:

Avond:

8.10- 8.40 uur

Ma, di, do: 15-15.45 uur
Vrij: 14.45-15.30 uur
Woe: 11-11.45 uur

1 maart tot 24 maart

Doorgang Aarschotsebaan richting Parkschool
afgesloten t.h.v. Bosstraat.

Doorgang Aarschotsebaan richting parkschool
afgesloten t.h.v.
Hutstraat.

25 maart tot 2 april en
19 april tot 30 april

Geen verkeer in Aarschotsebaan tussen Bosstraat
en Hutstraat en in de Terloonststraat (vanaf
kruispunt met Stokstraat).

De nieuwe sticker voor uw gft-container koopt u vanaf dit
jaar online. Interza werkt van nu met een gepersonaliseerde sticker met het adres van de gft-container erop gedrukt.
Door de coronamaatregelen kan u geen gebruik maken
van de automaten.
Hoe bestelt u een sticker?
• Surf naar: https://interza-sticker.mijncontainer.be.
• Registreer u met het adres waar de container staat. In dit
eerste jaar kiest u in het menu voor ‘nieuwe container’.
• U betaalt met de betaalapp, via internetbankieren of
via overschrijving.
• De sticker krijgt u per post toegestuurd. Elke maandag
worden de bestelde stickers geproduceerd en verstuurd.

DE WITLOOFGEMEENTE

• Wilt u een sticker bestellen voor verschillende adressen, bv. voor iemand zonder e-mailadres of voor iemand die niet zo vlot met een computer werkt? Dan
werkt u best via ‘aankoop zonder registratie’. U betaalt
dan via overschrijving.
• U kan ook langskomen op het kantoor van Interza
(Hoogstraat 185, Zaventem) op maandag tussen 10 en
12 uur.
Het jaar nadien krijgt u een herinnering per mail wanneer
het tijd is om een nieuwe sticker te kopen. U kan ook
gemakkelijk een duplicaat aanvragen.
Meer info:
info@interza.be of 02 721 07 31

KAMPENHOUT I Milieu

Bestel uw gft-sticker online
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Investeer mee in zonnepanelen op wzc Molenstee
Burger-energiecoöperatie Noordlicht installeert binnenkort
zonnepanelen op woonzorgcentrum (wzc) Molenstee in
Kampenhout. En het goede nieuws is dat ook u mee kan
investeren! Er wordt voor dit project 75.000 euro aan kapitaal opgehaald bij de burgers van Kampenhout.
Meer hernieuwbare energie in onze gemeente
Investeren in zonne-energie is niet alleen goed voor het klimaat, maar ook voor uw portemonnee! Echter, niet iedereen heeft zelf een (geschikt) dak ter beschikking waarop u
zonnepanelen kan installeren. Daarom biedt de gemeente
Kampenhout haar burgers nu de kans om mee te investeren
in een project op het dak van het woonzorgcentrum. Zo kan
ook u helpen om meer hernieuwbare energie te genereren
in onze gemeente.

Via www.noordlicht.be kan u intekenen en een aandeel
aankopen van de coöperatie. Een aandeel kost 250 euro
en wordt geïnvesteerd in de installatie van de zonnepanelen op het wzc. Het rendement op uw investering bedraagt
maximaal 6%, maar is afhankelijk van wat alle projecten van
de coöperatie samen zullen opleveren. Als coöperant bepaalt u op de algemene vergadering van de coöperatie
mee wat dat rendement zal zijn. Een burger-energiecoöperatie is immers een democratisch georganiseerde organisatie: elke coöperant heeft 1 stem in de algemene vergadering, ongeacht of die persoon 1 of meerdere aandelen heeft.
Op maandag 15 maart organiseren we om 20 uur een online infomoment, waarop geïnteresseerde burgers alles te
weten komen over de details van het project en over de
werking van energiecoöperatie Noordlicht.
Inschrijven voor deze avond kan tot en met vrijdag 12
maart via www.kampenhout.be/infomoment-zonnepanelen.
Na de inschrijving ontvangt u een bevestigingsmail en een
e-mail met een deelnamelink naar het digitaal platform (Microsoft Teams). U hoeft geen aparte software of app te installeren.
Meer info: www.noordlicht.be of info@noordlicht.be

KAMPENHOUT I Milieu

De gemeente werkt hiervoor samen met burger-energiecoöperatie Noordlicht. Dat is een coöperatieve vennootschap
die burgers samenbrengt om te investeren in projecten
rond hernieuwbare energie en rationeel energieverbruik.
Zo wekken ze samen eigen geproduceerde propere energie op en dragen ze bij tot een vermindering van de uitstoot
van broeikasgassen. Bovendien zullen de winsten uit de
projecten ook terugvloeien naar de lokale economie. Het
maatschappelijk belang wordt nog extra benadrukt door
het ‘sociaal oogmerk’ van de coöperatie: een deel van de
winst zal steeds een maatschappelijk doel dienen.

Praktisch
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Hoe wilt u uw trage weg?
Uw mening is belangrijk!
Kampenhout wordt doorkruist door tal van trage wegen. Sommige zijn in 1840 officieel vastgelegd in de
Atlas der buurtwegen en misschien in onbruik geraakt, andere ontstonden door de jaren heen net spontaan, maar bestaan officieel niet.

Hieronder vindt u enkele vragen over trage wegen in het
algemeen. Het is in deze fase nog niet de bedoeling om
over specifieke wegjes te praten. Het gaat om de grote lijnen. Op de volgende pagina’s vindt u een kaart van de gemeente. Het is de bedoeling dat u hier een aantal dingen op
aanduidt.
• Wenslijnen: Dit zijn lijnen die rechtdoor van punt A naar
B lopen. Trajecten die u graag via trage wegen zou kunnen afleggen.
- Focus hierbij op de grote lijnen: bv. van de dorpskern
van Nederokkerzeel naar het centrum van Kampenhout, of van Relst naar de sporthal in de Zeypestraat.
- Focus niet op lijnen die maar voor één iemand nuttig
zijn, zoals bv. van bij uzelf thuis naar oma.

DE WITLOOFGEMEENTE

- Geef aan waarom die lijn belangrijk is (bv. veilig van
Relst naar de sporthal) en hoe u die zou willen afleggen (te voet, per fiets, …).
- Het is belangrijk om rechte lijnen te trekken. U hoeft
geen rekening te houden met straten, het kanaal of
huizen. U mag zoveel lijnen trekken als u wilt, maar
geef ook aan welke lijn u het allerbelangrijkst vindt.
• Wensgebieden: Dit zijn gebieden waar u graag veel
trage wegen ziet om bv. te wandelen. Dit moeten geen
functionele verbindingen zijn. U kan opnieuw zoveel
gebieden aanduiden als u wilt, maar duid ook zeker aan
welk gebied u het belangrijkst vindt.
Opgelet: Wenslijnen en -gebieden zonder motivatie worden niet meegenomen in het verdere traject. Van wenslijnen en wensgebieden met motivatie die vaak terugkeren,
zullen we onderzoeken of ze realiseerbaar zijn. We zullen
hier steeds naar een compromis moeten zoeken.
Wenst u graag meer info?
Bekijk dan eerst het webinar voor u aan de slag gaat met de
kaart op: www.kampenhout.be/wenslijnen-trage-wegen.

KAMPENHOUT I Milieu

Om hier duidelijkheid in te krijgen, werkt de gemeente aan
een tragewegenplan. En we hebben uw hulp nodig! We willen graag te weten komen welke wegjes veel gebruikt worden en waar misschien nog missing links zijn. Helaas kunnen we nu geen grote participatieavonden organiseren. Via
deze gemeenteberichten vragen we daarom uw inbreng.
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Vul hieronder uw gegevens in en deponeer ze samen
met de kaart in de brievenbus van het gemeentehuis
(Gemeentehuisstraat 16) of de brievenbus van de
sporthal van Kampenhout (Zeypestraat 26) voor 31
maart 2021. Heeft u niet voldoende ruimte voor uw antwoorden? U mag altijd een extra pagina toevoegen met
opmerkingen.
U kan uw antwoorden ook digitaal doorgeven via
www.kampenhout.be/wenslijnen-trage-wegen.
Naam:
............................................................................................................
Adres:
............................................................................................................
............................................................................................................
E-mailadres:
............................................................................................................
Telefoon of GSM:
............................................................................................................
Gebruikt u nu vaak trage wegen? Waarom (niet)?
............................................................................................................
............................................................................................................
Wat vindt u belangrijk bij de inrichting van trage
wegen? Waar moet de gemeente zeker rekening
mee houden?
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
Noteer hieronder uw wenslijnen door 2 coördinaten
te verbinden (bv. 9G-10D). Voeg ook telkens een
motivatie toe (bv. verbinding Ter Bronnen naar
school/sporthal).
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
Noteer hieronder uw wensgebieden door coördinaten te verbinden als hoekpunten van uw wensgebied
(bv. 10B-7A-8C). Voeg ook telkens een motivatie toe
(bv. wandelen in het Hellebos en Lelleveld).
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
............................................................................................................
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Extra overdekte fietsenstallingen
Het lokaal bestuur plaatste in december extra overdekte fietsenstallingen langs de Haachtsesteenweg (N21), Leuvensesteenweg
(N26) en aan Kampenhout-Sas. De gemeente creëert zo extra capaciteit om fietsen vast te maken aan U-vormige beugels.
Tijdens de participatieavond rond verkeersveiligheid op de N21 in
januari 2020 keerde vaak de opmerking terug dat er slechts aan
één kant van de N21 (rijrichting Haacht) overdekte fietsenstallingen staan. Hierdoor moeten sommige reizigers van De Lijn twee
keer extra de N21 oversteken om hun fiets vast te maken. Dat
probleem is nu van de baan.
Waar plaatsten we extra fietsenstallingen:
• 1 fietsenstalling aan de haltes: Kampenhout Relst, Kampenhout
Ruisbeek, Berg Oud Station en Berg Lelle aan de N21 in de rijrichting van Brussel.
• Aan de halte Kampenhout Ruisbeek plaatsten we in de rijrichting van Brussel ook een schuilhuisje. Aan deze halte zal het
Agentschap Wegen en Verkeer in het voorjaar van 2021 de
stopplaats van de bus in de rijrichting van Brussel verplaatsen
tot juist voorbij het zebrapad. Zo voorkomen we dat overstekende voetgangers niet zichtbaar zijn als de bus op de halte
staat om reizigers in- en uit te laten stappen.
• Aan de halte Kampenhout Oud Station plaatsten we in de rijrichting van Brussel 1 schuilhuisje en 2 fietsenstallingen. Een
bestaand schuilhuisje wordt hier fietsenstalling.
• Langs de N26 vindt u nu 1 fietsenstalling aan de halte Kampenhout Vierstraten en 2 fietsenstallingen (1 aan elke kant) aan de
halte Kampenhout Garage.
• Aan Kampenhout-Sas plaatsten we 2 keer 2 fietsenstallingen,
beide aan de turborotonde aan de kant van de voormalige witloofsite.

Meer info
mobiliteit@kampenhout.be
016 65 99 03

Sensibiliseringsactie
‘Zien en gezien worden’
Verkeersveiligheid en zichtbaarheid gaan in
deze donkere dagen hand in hand. Het lokaal
bestuur deelde daarom op 8, 12 en 14 januari
samen met enkele moedige vrijwilligers hesjes
en fietslampjes uit aan de schoolgaande jeugd
aan verschillende bushaltes aan de Haachtsesteenweg. Met deze sensibiliseringsactie willen we iedereen eraan herinneren dat het voor
voetgangers en fietsers levensbelangrijk is om
zichtbaar te zijn in het verkeer.
Onze actie stond
normaal gepland
eind 2020, bij het
begin van de donkere periode. De
verstrengde coronamaatregelen en de
verlenging van de
herfstvakantie
gooiden
echter
roet in het eten,
waardoor we deze actie twee keer moesten
uitstellen en aanpassen. Begin januari kozen
we ervoor om een beperkte en coronaveilige
versie te organiseren. Ieders gezondheid stond
uiteraard voorop.

KAMPENHOUT I Mobiliteit

Een overzicht van wat we na de participatieavond rond verkeersveiligheid reeds uitvoerden en wat op de planning staat, vindt u
via www.kampenhout.be/participatie-verkeersveiligheid-n21.
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Heel wat vrijwilligers boden zich aan om te
helpen. Door het samenscholingsverbod (max.
4 personen) konden we helaas niet alle vrijwilligers een kans geven om ons te helpen. We
danken iedereen die zich door weer en wind
mee inzette voor verkeersveiligheid in onze
gemeente!
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Gemeente schenkt
fluohesjes aan
scholen
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Kampenhout ondertekent
Charter Werftransport
voor veilige schoolomgevingen
Met het Charter Werftransport slaat lokaal bestuur Kampenhout de
handen in elkaar met de bouwsector om bij te dragen aan een
bereikbare, leefbare en veilige schoolomgeving tijdens werken. Het
charter is een initiatief van de Vlaamse overheid, de VSV, de VVSG,
Bouwunie, Confederatie Bouw en FEMA.
In het charter staat dat er geen werftransport toegelaten is in
schoolomgevingen tijdens de begin- en einduren van scholen. Verder vermijden we ook zoveel mogelijk het werftransport met tractoren in de bebouwde kom en in schoolomgevingen. Hierover zullen
we actief met de bouwheren, aannemers en handelaars communiceren. Als scholen of buurtbewoners tijdens de begin- en einduren van
een school toch werfverkeer zien, kunnen ze contact opnemen met
gis@kampenhout.be.

Om de zichtbaarheid van onze schoolgaande jeugd te verbeteren, schonk
het lokaal bestuur begin januari aan
alle kleuters en leerlingen van de Kampenhoutse basisscholen een gratis fluohesje.
Het gaat om gele fluovestjes met rits
en het opschrift ‘SAVE’. Dit verwijst
naar het SAVE-charter dat streeft naar
verkeersveiligheid en we samen met
de gemeenten van de politiezone
KASTZE ondertekenden.

Buiten deze uren zal u natuurlijk wel nog werfverkeer tegenkomen.
Om u veilig te verplaatsen, hebben we enkele tips:
• Zorg dat u zichtbaar bent.
• Fiets nooit rechts naast een vrachtwagen, maar blijf altijd achter
het voertuig.
• Als u al voor de vrachtwagen stilstaat, maak dan oogcontact met
de bestuurder.
• Als u door omstandigheden toch in de dode hoek belandt, stap
dan af en ga op de stoep of in de berm staan.
• Geef voorrang aan uw eigen veiligheid: wees dubbel voorzichtig
bij vrachtwagens in bochten, aan kruispunten en op rotondes.
Meer info: www.kampenhout.be/charter-werftransport

We kunnen niet genoeg herhalen dat
zien en gezien worden in het verkeer
levensbelangrijk is, zeker in deze donkere periode. Daarom geven we graag
nog wat extra tips:

• Fluorescerende accessoires zorgen
voor een betere zichtbaarheid in het
verkeer. Overdag valt fluokledij meer
op dan andere en in het donker zijn
ze al zichtbaar vanaf 150 meter als er
licht op weerkaatst.
Meer info:
www.kampenhout.be/save-charter

DE WITLOOFGEMEENTE
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• Zorg ervoor dat uw fiets en die van
uw kinderen in perfecte staat is en
dat de lichten goed werken.
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Fietsstraten in Kampenhout
Vanaf het voorjaar van 2021 komen er enkele fietsstraten in
Kampenhout. U zal de straten herkennen aan de verkeersborden F111 (zie afbeelding) en aan de wegmarkeringen met
de tekening van het verkeersbord. Ook in onze scholen
zullen we extra aandacht besteden aan het principe van
fietsstraten in de lessen verkeerseducatie.
Wat is een Fietsstraat?
In een fietsstraat is de snelheid beperkt tot 30 km/uur en is
het voor motorvoertuigen verboden om fietsers in te halen.
Bij éénrichtingsverkeer mogen fietsers de hele breedte van
de rijbaan gebruiken, bij verkeer in beide richtingen de hele
rechterhelft van de rijbaan. Bestuurders van een speed
pedelec zijn in een fietsstraat gelijkgesteld aan fietsers.
Opgelet: In straten met éénrichtingsverkeer fietsen de fietsers in de tegengestelde rijrichting rechts van de rijbaan,
net zoals vandaag al het geval is. Ook het ‘tegenliggend’
fietsverkeer moeten automobilisten voorrang geven.

KAMPENHOUT I Mobiliteit

Enkele belangrijke factoren voor de invoering van fietsstraten waar de verkeerscommissie rekening mee gehouden heeft:
• Het wordt veiliger voor fietsers.
• Bij voorkeur in de buurt van scholen zodat de schoolgaande jeugd op een veilige manier naar school kan fietsen.
• Handig als verbinding tussen 2 assen.
• De max. toegelaten snelheid is 30 km/uur, ook voor een
speed pedelec.
• Automobilisten mogen niet voorbijsteken, ook niet indien een kleuter 5km/uur fietst.
• Fietsstraten mogen niet te lang zijn, anders houden
automobilisten dit niet vol. Dit is ook niet de bedoeling.
De hoofdreden voor een fietsstraat is comfort geven
aan fietsers en niet het opleggen van een snelheids-
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beperking van 30 km/uur. Als dat laatste het geval is,
moet er een zone 30 gemaakt worden en geen fietsstraat.
Volgende straten zijn door de gemeenteraad goedgekeurd als fietsstraat :
1. Binnenveldstraat
2. Biststraat - schoolomgeving Klimtouw (vanaf hoek met
O.L.V.-straat tot hoek met Kortestraat)
3. Bogaertstraat - schoolomgeving 't Okkerzeeltje (vanaf
begin aan voorzijde kerk tot aan aanduiding einde zone
30)
4. Brouwerijstraat - schoolomgeving De Boomhut (tussen
Geilroedeweg en Dorpsstraat)
5. Loverdal - schoolomgeving Toverberg
6. Kerkwegel - schoolomgeving Toverberg
7. Terloonststraat - schoolomgeving Parkschool Relst
(tussen Paddezijp en Parkschool)
8. Warandestraat - schoolomgeving Spectrum Kampenhout (van Stationsstraat tot Haachtsesteenweg)
9. Van Bellinghenlaan - schoolomgeving Spectrum
Kampenhout (van Tiendeschuurstraat tot Haachtsesteenweg)
10. Laarstraat (betonwegje tussen Grootveldstraat en
eerste huizen in Laarstraat)
11. Dorpsstraat (tussen F. Wouterslaan en Tritsstraat)
12. Geilroedeweg (vanaf Brouwerijstraat tot aan de Guido
Gezellelaan)
13. Kriekelaarstraat
14. Molenveldweg (tussen Kriekelaarstraat en Perksesteenweg)
Meer info:
www.kampenhout.be/fietsstraten-in-kampenhout

© VSV
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Meer info
onthaal@ocmw-kampenhout.be
016 31 43 10

Tweedehandsmateriaal tegen een zachte prijs?
Kom naar Mamadepot Kampenhout!
Bent u of wordt u (groot)ouder of bent u nog op zoek naar
een leuk geschenk voor een geboorte? Kom dan naar
Mamadepot Kampenhout. Het Mamadepot is een ontmoetingsplek en een winkel waar u tweedehandsmateriaal voor
kinderen van 0 tot 18 jaar kan aankopen tegen een zachte
prijs. Mensen met een beperkt budget betalen een sociaal
tarief.

U kan meer informatie bekomen of een afspraak maken bij
Veerle Van Welden via: mamadepotkampenhout@gmail.com
of 0479 96 19 51.

Het Mamadepot is een initiatief van Ferm Kampenhout,
Buken, Nederokkerzeel, Relst en Perk en start in een popup formule in de maand maart 2021 onder strikte veiligheidsmaatregelen omwille van corona.
Brengt u ons graag kleding, speelgoed, schoolgerief,
kleine meubels, een buggy, … en is dit materiaal nog netjes
in orde? Of wilt u graag een handje toesteken bij het sorteren? Dan bent u zeker welkom. Stuur ons wel eerst een mail
om een afspraak te maken.
Voor aankopen bent u welkom in de Glazen Zaal
(OCMW-gebouw, Dorpsstraat 9, Kampenhout) op volgende dagen:
• dinsdag 2 maart van 17 tot 19 uur
• zaterdag 13 maart van 14 tot 16 uur
• dinsdag 16 maart van 17 tot 19 uur
• zaterdag 20 maart van 14 tot 16 uur

Personen die lijden aan incontinentie,
stomapatiënten en peritoneaal dialysepatiënten kunnen van OCMW Kampenhout een tussenkomst bekomen voor de aankoop 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 met
grote huisvuilzakken of vier rollen met kleine
huisvuilzakken voor restafval per patiënt per
jaar. Het reglement en het aanvraagformulier
kan u afhalen bij het onthaal van OCMW
Kampenhout of zelf downloaden via
www.kampenhout.be/gratis-huisvuilzakken.

DE WITLOOFGEMEENTE

Verwarmingstoelage
Als u uw 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.
Voor wie ?
Cat. 1: personen met recht op verhoogde verzekeringstegemoetkoming van de ziekte- en invaliditeitsverzekering
Cat. 2: personen met een begrensd inkomen
Cat. 3: personen met schuldoverlast
Hoe aanvragen ?
U moet de verwarmingstoelage aanvragen binnen de 60 dagen na de levering. Momenteel organiseert het OCMW van
Kampenhout geen zitdagen.
Indien u een verwarmingstoelage wenst aan te vragen, neem
dan contact op met OCMW Kampenhout: 016 31 43 10 of
socialedienst@ocmw-kampenhout.be.

KAMPENHOUT I OCMW

Gratis huisvuilzakken
restafval
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Kindergemeenteraad
2020-2021
Ook voor onze kindergemeenteraad werden in 2020 heel wat activiteiten geannuleerd. Geen verkiezing van een nieuwe
kindergemeenteraad, geen officiële opening van de kermis of bezoekje aan de
kerstmarkt. Toch blijft onze kindergemeenteraad zijn taak vervullen. Zo staken
enkele leden een hart onder de riem van
de Kampenhoutse bevolking door een
boodschap van hoop en steun te verwerken in een filmpje.

Meer info
jeugd@kampenhout.be
016 65 99 15

Een pluim voor onze animatoren!
Corona of niet: onze animatoren van
speelplein ’t Grobbeltje en Sportpret
blijven paraat staan om de kinderen
een leuke vakantie te bezorgen!
Zij verdienen meer dan ooit een pluim
voor hun inzet, want de omstandigheden maken het niet altijd gemakkelijk.
Toch staan zij er elke keer opnieuw
met een lach en vol energie om er samen met de kinderen een fantastische vakantie van te maken.

Daarnaast organiseerden we op initiatief
van onze kinderburgemeester Yelina
Steuts een wedstrijd. We riepen alle kinderen op om een leuke tekening, versje of
tekstje te maken met als thema hoop, geluk of een andere warme wens.
De 16 mooiste, gekste, origineelste inzendingen lieten we op echte postkaarten
(voor- en achterkant) drukken. Deze kaartjes deelden we via onze scholen uit aan
de laatste 3 studiejaren. De kinderen
staken deze kaarten dan - met een vriendelijke groet van zichzelf - in de bussen
van ouderen en eenzamen in hun buurt.
In totaal kregen we 70 inzendingen. De
kaartjes die de selectie niet haalden,
deelden we uit aan wzc Molenstee om
ook de bewoners daar een warme boodschap mee te geven.

Paas- en zomervakantie 2021
We krijgen regelmatig de vraag
wanneer de info over de paas- en
zomerkampjes online komt. Helaas kunnen we hierop nog geen
antwoord bieden. Er zijn nog te
veel onzekerheden over de regels
waardoor we ons op dit moment
nog niet optimaal kunnen organiseren.

Om te vermijden dat we kampen
moeten annuleren of dat we bepaalde leeftijden moeten verschuiven, wachten we dus af met het
concreet plannen van onze kampen. Uiteraard werken we achter
de schermen wel al verschillende
scenario’s uit zodat we snel kunnen communiceren zodra er meer
duidelijkheid is.

KAMPENHOUT I Jeugd

De belangrijkste redenen: We weten nog niet hoe groot een groep
mag zijn en we weten nog niet of
en vanaf welke leeftijd een mondmasker verplicht is. Hierdoor kun-

nen we nog geen leeftijdsindeling
maken van de groepen en kunnen
we nog niet inschatten hoeveel locaties we moeten voorzien.
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Meer info
welzijn@kampenhout.be
016 65 99 20

Vrijwilligers van Rode Kruis Kampenhout-Herent
zijn 'Vrijwilligers van het jaar 2020'
Jaarlijks bekroont het
lokaal bestuur de vrijwilliger(s) van het jaar.
2020 was een lastig
en uitdagend jaar,
waarin vele vrijwilligers
hun handen uit de
mouwen staken om anderen uit de nood te
helpen. We kregen opnieuw vele nominaties
binnen. Uiteindelijk verkoos de jury de vrijwilligers van het Rode Kruis
Kampenhout-Herent tot
laureaat van 2020.

Op het moment dat iedereen in zijn 'kot' moest blijven, werd
van deze vrijwilligers net het omgekeerde gevraagd. Net
dan toonden ze hun grote waarde. Ze vervoerden COVID-19patiënten om het reguliere 112-systeem te ontlasten, ze
hielpen mee in woonzorgcentra voor ondersteuning bij
dagelijkse taken, ze richtten mee COVID-19-cohortes op en
ze bedeelden mee mondmaskers.
Voor de meesten gebeurde dit naast hun normale job, na
de uren of tijdens verlofdagen. Ook zij waren zich bewust
van de risico's die ze namen, maar in deze 'crisis' konden ze
niet aan de kant blijven staan. Ook al kon de broodnodige
stickerverkoop niet doorgaan en werden ze geconfronteerd met extra kosten voor de bescherming tegen
COVID-19. Toch bleef iedereen zich onvoorwaardelijk
inzetten om de werking te blijven garanderen.
De titel van 'Vrijwilliger van het jaar' is een mooie bekroning
voor hun inzet en zeker in deze uitzonderlijke omstandigheden. We wensen hen dan ook een dikke proficiat. Een
zitbank met naamplaatje, op een zelfgekozen locatie, wordt
aan hen opgedragen.

DE WITLOOFGEMEENTE

We bedanken uiteraard ook de andere genomineerden:
Lisette Tobback, Rita Van den Brandt, Omer Van Dessel,
Karin Van Boxel, de vrijwilligers van de Kampenhoutse
hondenschool, Freddy van Ingelgom, de vrijwilligers van
Ons Tehuis Brabant, Francine Crul, Oscar Dekeyser, Francine
Kerinckx en Marc Wynants.

Solidair Kampenhout
Ook willen we graag de vrijwilligers van Solidair Kampenhout bedanken die zich in deze uitzonderlijke tijden
ingezet hebben voor inwoners in nood. Ze deden boodschappen voor en telefoontjes met alleenstaande ouderen, ze verdeelden mondmaskers, ze hielpen bij Kind
& Gezin en in het woonzorgcentrum en nog veel meer.
Dankzij hun onbaatzuchtige inzet werd de coronacrisis voor de meest kwetsbaren onder ons toch nog
een beetje draaglijk. Van harte bedankt!
Mensen die hulp nodig hebben of vrijwilligers die graag
een handje willen toesteken, kunnen nog altijd contact
opnemen met Solidair Kampenhout.
Contact:
• www.kampenhout.be/solidair-kampenhout
• solidair@kampenhout.be
• 016 65 99 20

KAMPENHOUT I Welzijn

In normale omstandigheden organiseren de vrijwilligers van het Rode
Kruis jaarlijks heel wat
activiteiten: hulpposten op
evenementen, EHBO-opleidingen voor de bevolking, bloedinzamelingen, brugfiguren in de scholen, ziekenvervoer, logistieke en administratieve ondersteuning en
nog veel meer. Helaas vielen veel van deze activiteiten in
2020 in het water.
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“Ik was net te jong voor het bevolkingsonderzoek en viel
dus naast de screening”
Karin Vestraets werd op haar 49e getroffen door borstkanker. Zij zet zich nu in om de boodschap voor preventie en screening van borstkanker te verspreiden. Als
inwoner van Kampenhout wil ze er met haar getuigenis
voor zorgen dat Kampenhoutenaren niet twijfelen om
mee te doen aan de screening.
Borstkanker is de meest voorkomende kanker bij
vrouwen in België. Liefst 1 op 9 vrouwen krijgt borstkanker, bij mannen is de kans zo’n 100 keer kleiner. De
meeste vrouwen die borstkanker krijgen, zijn ouder dan
50 jaar, maar soms treft de kanker ook jongere vrouwen,
zoals Karin.
Door wat last van haar maag liet Karin onder andere een
echo nemen van haar lever, gevolgd door een biopsie.
Aangezien het resultaat afwijkend was, zochten de artsen verder en vonden ze een kleine tumor in haar borst.
Zo kreeg Karin op haar 49e de diagnose borstkanker.
Nu, twee jaar later, is ze nog niet genezen en die genezing zal er ook niet komen.
Niet bij de pakken blijven zitten
Uiteraard was Karin aangeslagen en had ze moeilijke
momenten. Ondertussen heeft ze al een aantal chemokuren achter de rug. “Maar bij de pakken blijven zitten is
niets voor mij”, zegt Karin. “Je ingesteldheid is volgens
mij zo belangrijk. Ik werkte zelf voor een ziekenfonds,
dus ik kon de vreselijke ziekte al wel wat plaatsen. Ik ben
ervan overtuigd dat wilskracht je alleen maar kan helpen.” Karin blijft dus positief en wil zichzelf, maar zeker
ook anderen, helpen en waarschuwen.

KAMPENHOUT I Welzijn

Ambassadeur
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Gelukkig bestaan de bevolkingsonderzoeken om
kanker bij vrouwen tussen 50 en 69 jaar in een vroeg
stadium te ontdekken. “Ik was nog net te jong om deel te
nemen aan het bevolkingsonderzoek en viel dus net
naast de screening”, vertelt Karin. “Ik heb daarom al
meerdere vriendinnen aangespoord om mee te doen
aan de screening. Met succes! Dankzij de screening
werden zij sneller behandeld”, glundert ze.
Karin vindt het belangrijk vrouwen te informeren en wil
graag mee helpen de preventie- en screeningsboodschap te verspreiden. “Ik getuigde voor het project van

de UZ Leuven en Think Pink over de techniek hoofdhuidkoeling in een filmpje. Zo wil ik patiënten laten zien wat
mogelijk is. Daarnaast volg ik regelmatig infosessies
over van alles en nog wat, want je komt altijd wel met wat
info naar huis”, lacht Karin. Als ambassadeur zal Karin
ook het roze strikje dragen en de parelsleutelhanger gebruiken. Zo kan ze mensen in haar omgeving informeren
over de bevolkingsonderzoeken.
Meer info over de hoofdhuidkoeling die haarverlies kan
voorkomen bij chemo? Surf naar www.think-pink.be (klik
op 'Nieuws' en zoek via de zoekbalk naar 'hoofdhuidkoeling').
Dit artikel kwam tot stand in samenwerking met LOGO
Oost-Brabant.

DE WITLOOFGEMEENTE
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Bevolkingsonderzoek
borstkanker

Online vormingen
vanuit je kot!

Vroegtijdige opsporing is de beste bescherming
tegen borstkanker. Laat van uw 50e tot en met uw 69e
elke twee jaar een screeningsmammografie nemen.
Deze screening kan afwijkingen vroegtijdig opsporen, lang voordat u er zelf iets van merkt. Doordat
de ziekte vroeger wordt vastgesteld, kan u verwikkelingen of een zwaardere behandeling vermijden en is
de kans op volledige genezing groter.

In samenwerking met Vormingpluscentrum Archeduc
organiseert de gemeente Kampenhout regelmatig
vormingen. De coronacrisis en de bijhorende maatregelen maakten het de voorbije maanden moeilijk of
zelfs onmogelijk om mensen fysiek samen te brengen
voor workshops, lezingen of andere activiteiten.

Van dinsdag 23 februari tot en met woensdag
17 maart staat de mammobiel in Kampenhout. Als u
de voorbije twee jaar geen mammografie hebt laten
nemen, krijgt u van het Centrum voor Kankeropsporing een schriftelijke uitnodiging die als voorschrift geldt. Daarin staat ook een datum en tijdstip
voor een afspraak. Indien u graag een ander moment
wenst, kan u contact opnemen met het Centrum
voor Kankeropsporing via 0800 60 160.

Wilt u uw mentale veerkracht versterken?
Dan zijn onderstaande sessies iets voor u.

Meer info:
www.bevolkingsonderzoek.be of 0800 60 160

© VSV

DE WITLOOFGEMEENTE

• Hartcoherentie:
woensdag 10 maart van 19.30 tot 22 uur
• Meer balans tussen werk en privé:
woensdag 24 maart van 20 tot 21 uur
Inschrijven kan via archeduc.be of info@archeduc.be
en kost 7 euro. De sessies zullen voornamelijk via het
platform Zoom doorgaan. Na inschrijving bezorgt
Archeduc u de nodige informatie.
Liever iets rond gezonde voeding, kruidentuinen of
tekenen? Neem dan een kijkje op www.archeduc.be
voor het volledige aanbod.

KAMPENHOUT I Welzijn

Stel uw deelname niet uit! Ook niet met de huidige
coronasituatie. De mammografische eenheden
nemen zeer strenge maatregelen om besmetting
met COVID-19 te voorkomen.

Archeduc biedt nu een brede waaier aan online vormingen aan.
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Meer info
nip@kampenhout.be
info@kastze.be

Fietsdiefstallen in Kampenhout
Op 3 december 2020 organiseerde het lokaal bestuur in
samenwerking met politiezone KASTZE een digitale infovergadering om duiding te geven bij wat de politie exact
doet en om de bevolking te informeren over de reeks diefstallen, vaak van fietsen uit tuinhuizen, die eind 2020 in
Kampenhout plaatsvonden.

De verdachte verscheen ’s anderendaags voor de onderzoeksrechter. Deze besloot om geen aanhoudingsmandaat
af te leveren. De burgemeester nam hierop het initiatief een
onderhoud te vragen met het kabinet van de minister van
justitie om de vraag naar een eigen rechtbank voor de
Vlaamse rand nog eens in de verf te zetten.

Een succesvolle handhaving is vooral het gevolg van een
goede samenwerking tussen de bevolking en de politie.
Daarom lanceerden we de term ‘heterdaadkracht’ als
verduidelijking dat de politie de meeste kans maakt op
een arrestatie na een ‘heterdaadmelding’ van een getuige.

Sindsdien zijn de diefstallen uit tuinhuizen wel gestopt.
Dat wil zeggen dat de samenwerking tussen de politie, de
gemeente en de bevolking heeft gewerkt.

Toelichting met succes
De toelichting van de politie werd kennelijk zeer goed opgepikt, want nog geen week later werden op twee afzonderlijke tijdstippen twee daders gevat. Eén dader maakte
deel uit van een daderbende die gestolen fietsen uitvoert
naar Oost-Europa. De andere werkte vooral alleen, maar
komt vermoedelijk in aanmerking als dader van vele feiten
in Kampenhout.
Tijdens de achtervolging nam deze persoon te voet de
vlucht. De politie kon, met behulp van talrijke burgers en
bijstand van de politiehelikopter, de persoon snel lokaliseren. Tijdens de arrestatie verwondde hij echter één van de
politiemannen aan de nek.

Verdachte situatie? Bel 101!
Sinds 2014 is de meldingsgraad verdrievoudigd. De politie
moedigt daarom iedereen aan elke verdachte situatie
meteen te melden aan de 101-centrale, zelfs bij twijfel. U belt
beter een keer te veel dan te weinig. U hoeft ook niet te
vrezen dat uw naam in het dossier komt of dat u te maken
krijgt met administratieve rompslomp.
Politieploegen worden ‘proactief’ georiënteerd naar de
gekende plaatsen en tijdstippen waarop wordt gestolen.
Daardoor zijn de ploegen vaak snel ter plaatse en is de
controlekans zeer groot.
Meer info:
www.kampenhout.be/preventie-fietsdiefstallen

Hond aan de lijn, ’t zal wel zijn!
Is er iets leuker dan met uw trouwe viervoeter gaan wandelen? Het is goed voor uw conditie én die van uw hond.
Maar mag dat zonder leiband?

KAMPENHOUT I Veiligheid

Het antwoord is kort en krachtig: neen! Het is verboden
om honden vrij te laten rondlopen in de openbare ruimte, voor het publiek toegankelijke plaatsen of andermans eigendom. Het kan wel op de plaatsen die de gemeente daartoe speciaal inricht, zoals een hondenlosloopzone. Daar kan een hond in alle veiligheid zijn hartje
ophalen.
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Er zijn verschillende redenen waarom u uw hond aan de
leiband moet houden:
• U beschermt er de natuur en andere dieren mee.
Honden die al snuffelend van het pad afwijken kunnen
andere dieren opschrikken en hun natuurlijke woonplaats verstoren. Gebruik ook hondenpoepzakjes, want hondenuitwerpselen kunnen parasieten
bevatten die schadelijk zijn voor bv. koeien.

• Uit respect voor andere mensen. Uw hond kan dan
nog het braafste beestje zijn, sommige mensen en
kinderen voelen zich niet op hun gemak bij loslopende honden. U kan de reactie van anderen of die van
uw eigen hond niet voorspellen. Elk jaar registreren
we bijtincidenten waarbij eigenaars aangeven dat ze
dit nooit hadden verwacht van hun hond. Dit is traumatiserend voor alle betrokkenen.
• Hou uw hond ook aan de leiband voor zijn of haar
eigen welzijn. Uw hond kan bijvoorbeeld gewond
geraken door contact met andere dieren.
Meer info: www.kampenhout.be/hondenaandeleiband

DE WITLOOFGEMEENTE
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Buurtpreventie? Verzamel uw buurt!

Buurtinformatienetwerk (BIN)
Een buurtinformatienetwerk (BIN) is een structurele samenwerking tussen buurtbewoners en de politie, die elkaar op de hoogte houden van wat er gebeurt in de
buurt. Die uitwisseling van informatie zorgt voor meer
sociale controle en vergroot het veiligheidsgevoel. Aan
het hoofd van een BIN staan een coördinator (een verkozen buurtbewoner) en een mandataris van de lokale politie. Zij organiseren en evalueren de werking ervan op
regelmatige tijdstippen.
Als een BIN-lid een verdachte situatie of gedrag (bijvoorbeeld diefstal) opmerkt in de buurt, verwittigt en informeert hij of zij de politie via het nummer 101. De politie
gaat na wat er aan de hand is. Ze kan een patrouille sturen en/of een BIN-bericht versturen naar alle leden. Een
BIN-bericht wordt verspreid via sms. De BIN-leden verwittigen de politie als ze de verdachte(n) opmerken. Zo
kan de politie gericht interventiepatrouilles aansturen
om de verdachte(n) op te sporen. Nadien kan ze feedback geven aan de BIN-coördinator en/of de BIN-leden.
In Kampenhout hebben we momenteel 1 BIN in het Duistbos-Lemmeken. Om een BIN op te starten heeft u minstens 100 buurtbewoners nodig die wensen aan te sluiten. Zij kunnen dan 1 of meerdere coördinatoren naar
voor schuiven. Samen met de politiezone en de gemeente bekijken we dan wat de mogelijkheden voor het
BIN zijn.
Buurtinformatienetwerk voor zelfstandigen (BIN-Z)
Een BIN voor zelfstandigen of BIN-Z is een samenwerking tussen handelaars en de politie. De werking is ongeveer hetzelfde als een BIN, alleen geeft een BIN-Z
bijvoorbeeld signalementen van winkeldieven of gauwdieven door.
Handelaars die aangesloten zijn op het netwerk (BIN-Zleden) ontvangen een sms-bericht bij verdachte gedragingen, verdachte personen of misdrijven. Een BIN-Z-lid
kan ook een mailbericht ontvangen met meer informatie
als aanvulling op het dringende sms-bericht.
We zijn op dit ogenblik bezig met de oprichting van een
BIN-Z in Kampenhout. Lokale handelaars zullen hierover
binnenkort informatie ontvangen.

DE WITLOOFGEMEENTE

WhatsApp Buurtpreventie (WABP)
WhatsApp Buurtpreventie (WABP)
is een burgerinitiatief, opgestart
door en voor burgers. Zowel de politie als de gemeente ondersteunen
dit initiatief, maar treden hier vooral op
in een ondersteunende rol, bv. voor het
organiseren van informatieavonden. WABP is kleinschaliger dan een BIN en kan bijvoorbeeld al op straat- of
wijkniveau. Het doel is om samen een oogje in het zeil te
houden en zo het veiligheidsgevoel te versterken.
Om alles overzichtelijk en efficiënt te houden in de
WhatsApp-groep leggen we duidelijke spelregels op
waaraan de groepsleden zich strikt moeten houden. We
willen voorkomen dat de groep gebruikt wordt voor privéberichten of discussies waardoor de groep uiteindelijk zijn doel voorbijschiet.
Een vrijwillige coördinator uit de buurt beheert de groep
en buurtbewoners kunnen lid worden. Elke deelnemer
moet vooraf een afsprakencharter ondertekenen. Om
deel uit te kunnen maken van een groep moet u ook effectief in die buurt wonen.
Het grote verschil met een BIN is dat er geen rechtstreekse link is tussen de politie en de leden. Onze wijkpolitie participeert wel in de groep(en), al zal dit eerder
achteraf zijn. De WABP dient dus niet om de politie te
verwittigen. Bij een verdachte situatie verwittigt u dus
altijd eerst de politie via het nummer 101.
In Kampenhout is er op dit moment officieel nog geen
WABP actief, maar de eerste stappen in die richting zijn
ondertussen wel gezet.
Wilt u graag meer informatie over buurtpreventie?
Stuur dan een mail naar nip@kampenhout.be.

KAMPENHOUT I Veiligheid

Na de recente plaag van fietsdiefstallen kwam de vraag
naar een buurtpreventienetwerk in onze gemeente weer
meer naar boven. Er bestaan ondertussen verschillende
initiatieven voor een gestructureerde buurtpreventie.
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Meer info
lokaleeconomie@kampenhout.be
016 65 99 22

Koop lokaal met
de Kampenhoutbon
Vanaf nu kan u bij het lokaal
bestuur de Kampenhoutbon
kopen, een cadeaubon die u
kan spenderen bij alle Kampenhoutse handelaars die
zich registreerden op het
platform van de bon. Met de
Kampenhoutbon willen we
onze lokale handel extra ondersteunen in deze lastige
coronatijden.
De Kampenhoutbon bestaat in verschillende waardes:
5, 10, 20 en 50 euro of een vrij te kiezen hoger bedrag.
De bon is één jaar geldig. U kan de Kampenhoutbon aankopen via www.shoppeninkampenhout.be of in het gemeentehuis bij de dienst lokale economie, na het maken
van een afspraak.
Het is een leuk geschenk om te geven en te krijgen. U
kan de Kampenhoutbon alleen spenderen bij alle geregistreerde handelaars, maar u bent niet verplicht om het
volledige bedrag op te gebruiken bij één en dezelfde
handelaar. Spreiden mag. U herkent de deelnemende handelaars in het straatbeeld aan de ronde blauw-gele stickers van de Kampenhoutbon of u vindt ze snel terug via
www.shoppeninkampenhout.be.
Het lokaal bestuur zal de Kampenhoutbon ook gebruiken
als geschenk voor bijvoorbeeld de uitbetaling van premies
en tegemoetkomingen, zoals de geboortepremie, premie
voor jubilarissen, enzovoort.

KAMPENHOUT I Lokale economie I Wonen

Alle informatie over de Kampenhoutbon vindt u op:
www.shoppeninkampenhout.be.
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Meer info
woonloket@kampenhout.be
016 65 99 18

Waarvoor kan u
terecht bij het
woonloket?

Sinds 1 januari kan u bij het woonloket nog meer adviezen
of diensten op maat krijgen in verband met wonen. Zo kan
u uw inschrijving voor een sociale huurwoning in orde
brengen bij de gemeente. Wij sturen dan uw aanvraagformulieren op. Nadien contacteert de sociale huisvestingsmaatschappij of het sociaal verhuurkantoor u rechtstreeks.
U kan ook kiezen of de woonconsulent mee op de hoogte
blijft bij vorderingen in uw dossier.
Meldpunt wonen
We helpen u bij probleemsituaties onder de noemer
‘Meldpunt Wonen’. Heeft u problemen met woningkwaliteit
of discriminatie op de private huurmarkt? We lichten graag
toe hoe u uw klacht verder kan opvolgen.
Voor een kwaliteitsprobleem volgen wij de procedure van
Wonen Vlaanderen om deze aan te pakken in overleg met
de eigenaar en neemt de gemeente een objectief standpunt in. Het kan gaan over elektriciteitsproblemen, vochten schimmelvorming of CO2-gevaar.
Bij discriminatie (op basis van geslacht, leeftijd, inkomen,
afkomst, religie, …) bekijken we samen hoe u deze efficiënt
en met kans op een succesvolle bemiddeling kan melden
via het onlineformulier van Unia. In beide gevallen dient u
wel in het bezit te zijn van concrete bewijzen. U kan ook
steeds via www.3wplus.be/wonen digitaal een melding
bezorgen bij afwezigheid van de woonconsulent.
Bestaande dienstverlening
Verder blijven wij garant staan voor verschillende diensten
en bieden wij u steeds een gepast advies op maat aan. U
kan bij ons terecht voor informatie over verschillende premies, leningen en andere voorwaarden, als u vragen heeft
over huren en verhuren in Kampenhout of als u advies
wenst bij huurgeschillen. We zorgen ook voor begeleiding
en gepast advies voor al uw energievragen en u kan ons
contacteren als u leegstand van een woning of verwaarlozing van een woning of bouwgrond wil melden of als u vragen hebt bij de procedures die hierbij komen kijken.
Meer info: woonloket@kampenhout.be of 016 65 99 18. U
kan op maandag of dinsdag langskomen in het gemeentehuis na het maken van een afspraak.
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Premies: wat verandert er in 2021?

Welke aanbieders zijn er?
• Fluvius: Bij renovatie bieden zij premies aan voor
isolatie (van ramen, muren, …) en energiebesparende
toestellen (warmtepomp, zonnebolier, …). Vanaf dit jaar
krijgt u een aanvullende premie wanneer u uw dak- of
muurisolatie plaatst in combinatie met het verwijderen
van asbest. Als u meerdere premies van Fluvius
aanvraagt, krijgt u daarbovenop nog een extra totaalrenovatiebonus.
• Gasfederatie: voor het vervangen van uw gasketel op
aardgas.
• De Vlaamse overheid: Vlaamse renovatiepremie,
Vlaamse aanpassingspremie, tegemoetkomingen
voor hulpmiddelen en aanpassingen en een premie

Leegstaand pand? Stap mee in
het project WarmNest!
Bent u eigenaar van een leegstaand pand en wilt u graag huurinkomsten krijgen in plaats van leegstandsbelasting te betalen?
Dan kan het project WarmNest, een samenwerking tussen
3Wplus en Klimaatpunt, zeker een meerwaarde voor u betekenen. 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 begeleiden u op een
professionele manier vóór, tijdens en na de renovatie. Ze stellen
voor u een renovatieplan op, ze gaan op zoek naar aannemers,
volgen de werken op en vragen premies aan. De enige voorwaarde is dat u uw woning ter beschikking stelt aan een sociaal
verhuurkantoor.
Wilt u meer weten? Neem dan vrijblijvend contact op met het
woonloket of rechtstreeks met 3Wplus of Klimaatpunt:
• Roel Vanhee:
roel.vanhee@3wplus.be of 0488 55 98 55
• An Verspecht:
an.verspecht@klimaatpunt.be of 0468 56 92 60
Meer info: www.kampenhout.be/projectwarmnest
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voor de aankoop of leasing van een thuisbatterij. De
sloop- en heropbouwpremie wordt stopgezet vanaf
1 januari 2021 door de federale btw-korting.
De Federale overheid: voor projecten van promotoren en particulieren werd het BTW-tarief verlaagd
van 21% naar 6% voor afbraak en heropbouw van
eigen gebouwen en woningen.
Provincie Vlaams-Brabant: Vlaamse aanpassingspremie.
De gemeente Kampenhout geeft in 2021 nog steeds
een extra premie voor de plaatsing van een warmtepomp, zonneboiler en hoogrendementsbeglazing
bovenop de premie van Fluvius. De premie wordt
automatisch doorgestuurd naar de gemeente en
behandeld na uw aanvraag bij Fluvius. Meer info via
milieudienst@kampenhout.be.
Op premiezoeker.be kan u een overzicht vinden van
premies die u kunt aanvragen als u een woning bouwt,
verbouwt, huurt of koopt in Vlaanderen. U vindt er ook
premies terug voor het aanplanten of onderhouden
van groen of verminderen van de afvalberg.

Meer info: www.kampenhout.be/premies-2021

Renteloos lenen voor
ingrijpende renovatie
Wie vanaf 2021 eigenaar wordt van een energieverslindende woning of appartement en de energieprestatie ervan gevoelig verbetert binnen de vijf
jaar, kan aanspraak maken op een renteloos renovatiekrediet. De voornaamste banken hebben de
lening sinds 2021 in hun aanbod. Het Vlaams Energieagentschap neemt de rente voor zijn rekening.
De maximum te lenen som bedraagt 60.000 euro
en is van toepassing voor wie zijn woning met label
E of F naar een label A brengt. Wie een label B of C
wil behalen voor zijn woning, kan respectievelijk
voor 45.000 en 30.000 euro lenen. Voor een appartement is een lening van hoogstens 45.000
euro mogelijk. Het renovatiekrediet heeft een looptijd van maximum 20 jaar en kan u enkel aanvragen
als er een woonkrediet loopt.
Meer info: www.energiesparen.be/veelgesteldevragen-renteloos-renovatiekrediet

KAMPENHOUT I Wonen

Vanaf 1 januari 2021 bestaan er een aantal nieuwe
premies en werden enkele bestaande premies aangepast. Informeer u goed over deze premies en de
bestaande maatregelen bij het renoveren of bouwen
van een woning op een energetische manier. Bekijk
steeds de voorwaarden van de premie op de website
van de betreffende aanbieder of contacteer het woonloket.
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Blijf de coronamaatregelen volgen.

Je laten vaccineren
is het beste plan,
zodat het leven straks
weer starten kan.

Bescherm jezelf
en je omgeving.
KIJK VOOR MEER INFO OVER COVID-19-VACCINATIE OP
LAATJEVACCINEREN.BE
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