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Gemeentehuis, Gemeentehuisstraat 16, gelijkvloers

Toerisme
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Bevolking

016 65 99 41

bevolking@kampenhout.be

Bib
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Burgerlijke stand

016 65 99 31

burgerlijkestand@kampenhout.be

Milieu
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Kermissen

016 65 99 44

kermis@kampenhout.be

Begraafplaatsen

016 65 99 31

begraafplaatsen@kampenhout.be
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Welzijn
Patrimoniumstudie

016 65 99 22

secretariaat@kampenhout.be

Lokale economie

016 65 99 22

lokaleeconomie@kampenhout.be

Personeelsdienst

016 65 99 26

personeelsdienst@kampenhout.be

19

Financiële dienst

016 65 99 61

financieeldirecteur@kampenhout.be
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Villa Lucie, Kerkstraat 34
Informatica

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

communicatie@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
via www.kampenhout.be/
afspraak-maken.

KAMPENHOUT I Gemeente I Inhoud

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

Gemeentehuis, Gemeentehuisstraat 16, eerste verdiep
Secretariaat

Gemeentehuis
Gemeentehuisstraat 16
1910 Kampenhout
016 65 99 11
info@kampenhout.be
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Diensten lokaal bestuur - 016 65 99 11

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 17 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

Elke werkdag op afspraak
van 7 tot 19 uur.

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
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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Wat een raar jaar. Gelukkig mogen we nu
echt zeggen dat er betere tijden aanbreken! Nu de vaccinaties op volle toeren
draaien, krijgen we terug perspectief.
Voorzichtig en met de nodige beschermingsmaatregelen starten verschillende
verenigingen hun activiteiten langzaam opnieuw op. Maar weet van waar we komen
en blijf behoedzaam.
Een goede dienstverlening, aangepast aan de noden van deze tijd, is
een kerntaak van onze gemeente. Al onze inwoners verdienen de
beste hulp en begeleiding. Zowel de Grote Pastorij, het Kasteel Van
Bellinghen, als het OCMW-gebouw - nu Godshuis genoemd - zullen
ons gemeente- en OCMW-personeel huisvesten om een nog betere
dienstverlening aan te bieden. Deze drie prachtige gebouwen kan u
permanent bezoeken in functie van onze dienstverlening. De plannen zijn gemaakt, de verbouwingen starten kortelings en de verhuis
volgt. Nog even geduld! Lees meer op pagina 20.
Met enige fierheid mogen we ook de realisatie van onze nieuwe
cultuurzaal, het nieuwe Witloofmuseum en het Brabants Centrum
voor Muziektradities aankondigen. Vanaf september zullen we er
langzaamaan verschillende culturele activiteiten organiseren en
kunnen verenigingen de zaal gebruiken. Ons witloof krijgt zijn
erkenning in ons splinternieuwe cultuur- en beleefcentrum ‘De Krop’.
Velen van ons hebben de laatste maanden gewandeld, gelopen en
gefietst. Blijf dat zeker doen! Nu de terrasjes en horecazaken weer
open zijn, kunnen we ook op een voorzichtige manier even uitblazen.
Het komt goed! Verbinden en verbonden worden zal ons langzamerhand terug versterken.
Een mooie zomer voor ieder van u!
Uw burgemeester,
Kris Leaerts

Zorgt u mee voor meer kleur
in ons straatbeeld?
Via sociale media zagen we de voorbije periode
vele positieve reacties op projecten waarbij men
in onze buurgemeenten grijze nutskasten kleur
gaf. In Kampenhout willen we hier ook mee van
start gaan.
Op dit moment bestuderen we het kostenplaatje
en werken we aan een reglement om dit allemaal in goede banen te leiden. Toch willen we
alvast alle creatieve Kampenhoutenaren oproepen om hun steentje bij te dragen.
Wilt u met uw buurt aan de slag om wat kleur te
brengen? Of met de school van uw kinderen een
traject rond de school verfraaien? Zetten onze
Kampenhoutse fotografen zich bij mekaar om
hun mooie coronafoto’s een plaatsje op straat
te geven. Is uw vereniging bereid om enkele
lokale kunstenaars te sponsoren om een lokaal
thema in het straatbeeld te brengen? Laat het
ons dan weten. Met uw enthousiasme weten en
kunnen we meer!
Meer info of interesse? Stuur een mailtje naar
cultuur@kampenhout.be.

Week van de markt
Wilt u eersteklas shoppen? In een gezellige
sfeer? Kom dan zeker naar onze wekelijkse
dinsdagmarkt op 29 juni. We zetten op die dag
de markt en haar marktkramers extra in de kijker.
Snuister rond en sla een babbeltje met de marktkramers. Nog meer dan anders, zetten zij hun
beste beentje voor.
En er is meer. Tijdens de week van de markt
maakt u kans op een heerlijk weekendje weg of
een cadeaubon van uw favoriete handelaar. Bij
elke aankoop die u doet, ontvangt u een invulbon. Hoe meer invulbonnen, hoe meer kans op
winst! U komt toch ook?
Meer info:
www.kampenhout.be/weekvandemarkt
De week van de markt is een actie onder impuls
van de provincie Vlaams-Brabant, Vlaams-Brabant comité voor de markt, Straffe Streek en de
Korte Keten.

Sluitingsdagen
Maandag 12 juli		
Woensdag 21 juli		
Maandag 16 augustus
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Sluitingsdag
Nationale feestdag
Sluitingsdag
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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
(april - mei)
Tom Verheyen & Julie Cristiaens

Deze gezinnen mochten een kindje verwelkomen:

Stijn Dejongh & Ireen Van Laethem
Pieter Hens & Céline Engels

Bart Kennis &
Wendy Van den Boom

Mia

12/01/2021

Jürgen Cogghe &
Lieve Philippart

Lily

15/02/2021

Giovanni Dekeyzer &
Karolina Dejewska

Nina

26/02/2021

Gregory Debaere &
Kim Struelens

Marie

27/02/2021

Björn Cromboom &
Elien Rillaerts

Vincent

11/03/2021

Kenneth Poels &
Jasmien Witvrouw

Leon

15/03/2021

Thomas Hoste & Amoëna De Hondt
Luc Deyaert & Anita Vlyminck

Huwelijksjubilarissen
(april - mei)
Eeuwelinge (100 jaar)
Maria Van Herck
Gouden huwelijksjubilarissen (50 jaar)
Freddy Laes & Viviane Holsters
Marc Leclercq & Rita De Coster
Willy Dejaegher & Christiane Deman
Diamanten huwelijksjubilarissen (60 jaar)
Marcel Verhoeven & Annie De Koninck

Een nieuw viergeslacht
in Kampenhout
Op 15 maart zag Leon, het zoontje van Jasmien Witvrouw en Kenneth Poels, het levenslicht. Hij vormt
samen met de fiere (over)grootvaders Willy (links),
Danny (midden) en Kenneth (rechts) een viergeslacht
voor de familie Poels en voor onze gemeente. We
wensen hen van harte proficiat!

Raymond Pira & Maria Keyaerts
Louis Verbiest & Rosa Geysemans
Warreke Vankeerberghen & Joske Waegemans
Briljanten huwelijksjubilarissen (65 jaar)
André Gevelers & Isabelle Andries
Platina huwelijksjubilarissen (70 jaar)
Warreke Heymbeeck & Paula Massant

KAMPENHOUT I Burgerzaken

Sylvain Waerzeggers & Marcelline Mathys

4

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.

DE WITLOOFGEMEENTE

Meer info
toerisme@kampenhout.be
016 65 99 71
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GEZOCHT: Vrijwilligers en
jobstudenten voor De Krop
In september 2021 opent ons splinternieuwe cultuur- en
beleefcentrum De Krop in Kampenhout-centrum eindelijk de deuren.

Joske Waegemans & Warreke Vankeerberghen

U kan hier terecht voor een voorstelling in onze gezellige
theaterzaal of kom meer te weten over de witloofcultuur
in het nieuwe Witloofmuseum. Als kers op de witlooftaart
ontdekt u meer over ons muzikaal verleden in het
Brabants Centrum voor Muziektradities (BCM). Bovendien kan u hier met uw vereniging vergaderingen organiseren.
De dienst toerisme is op zoek naar jobstudenten en/of
vrijwilligers die tijdens het weekend de balie willen bemannen om bezoekers te ontvangen. De minimumleeftijd is 18 jaar.

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.

Schatten van Vlieg

Julia Van Der Haeghen

15/02/2021

Een zomerse zoektocht voor kinderen van 1 juli tot en met
31 augustus. Wie het mysterie oplost, 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.

Nieke Nijs

16/02/2021

Meer info: www.kampenhout.be/schattenvanvlieg

Marie-Thérèse Vanstiphout

07/03/2021

Ester Verbruggen

26/03/2021

Marie-Jeanne D’hont

30/03/2021

Georges Vallons

09/04/2021

Edgard Hendrikx

14/04/2021

Mariette Dewingaerden

22/04/2021

Germaine Rijmenams

25/04/2021

Arlette Devoldere

30/04/2021

Vital Vrebos

06/05/2021

Mia Hendrickx

08/05/2021

DE WITLOOFGEMEENTE

KAMPENHOUT I Burgerzaken I Toerisme

Paula Massant & Warreke Heymbeeck

Heb je interesse? Solliciteren kan door ten laatste op
15 augustus 2021 jouw CV en motivatie door te mailen
naar toerisme@kampenhout.be of per brief gericht aan
de dienst toerisme: Gemeentehuisstraat 16, 1910 Kampenhout. Neem voor meer info contact op met de dienst
toerisme.
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ZOMEREN

AAN ’T SAS

Tijdens de zomermaanden
toveren we Kampenhout-Sas om
tot een leuke ontspanningsplek.
Kom mee Zomeren aan 't Sas!
Wat voorzien we?

KAMPENHOUT I Toerisme

Picknicktafels
Ijs en koffie van lokale ondernemers
Ligzetels
Activiteiten op het water (kajakken, …)
Randanimatie

6

Ontdek het volledige programma op:
www.kampenhout.be/zomerenaantsas!
DE WITLOOFGEMEENTE

Bib

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

Stuur uw zomergroetjes naar de bib!
Ook dit jaar kan u uw zomergroetjes naar
de bibliotheek opsturen. Trekt u er met uw
gezin op uit of brengt u uw vakantie door
in eigen tuin? Laat het ons weten! Stuur
een leuke foto met uw favoriete vakantieboek of een foto terwijl u aan het lezen bent naar bibliotheek@kampenhout.
be en maak kans op een van de vele leuke prijzen. De winnaars worden op het
einde van de zomer door een onschuldige
kinderhand uitgekozen.

Nieuw!
Graphic novels
De laatste maanden heeft de bib heel wat
prachtige nieuwe graphic novels aangekocht. Graphic novels noemen we ook wel
beeld- of stripromans. Ze worden gekenmerkt door prachtige illustraties. Een
greep uit ons nieuw aanbod:

Ontdek onze collectie strips &
graphic novels
Wist u dat de bibliotheek een hele collectie strips (ook voor volwassenen) en graphic novels in de aanbieding heeft? Van ‘Jommeke’ en
‘Buurtpolitie’ tot de bekende graphic novel ‘Maus’ van Art Spiegelman,
we hebben ze allemaal in ons bezit. Kom gerust eens langs om onze
collectie van liefst 5101 strips te ontdekken.
Waarom is strips lezen een goed idee?
1. Strips stimuleren het leesplezier. Ze zijn drempelverlagend,
ze lezen als een trein en zijn ideaal om heel wat leeskilometers te
maken.
2. Strips zijn goed voor de woordenschat. Uit een onderzoek is
gebleken dat kinderen in een stripboek twee keer zoveel nieuwe
woorden opnemen als in een gemiddeld kinderboek. Daarnaast
leren ze maar liefst vijf keer zoveel nieuwe woorden als in een
conversatie met volwassenen.
3. Strips bevorderen de algemene kennis. Lezen is niet het enige
wat kinderen leren van stripboeken. Ze doen ook een schat aan
algemene kennis op. Als Suske en Wiske naar Londen of Parijs reizen, leert uw kind de stad kennen dankzij de plaatjes in het verhaal.
4. Strips dwingen tot scherp observeren. Sommige strips bevatten
heel wat grapjes. Bij andere zit de humor vooral in de plaatjes. Om
de grap te begrijpen, moet uw kind overal goed letten op woorden,
gezichtsuitdrukkingen en de lichaamstaal.
5. Strips helpen verhaalstructuren doorgronden. Strips nemen
lezers bij de hand wanneer sprongen in de tijd of ruimte worden
gemaakt. Dit door aanwijzingen als: ‘een week later …’ of ‘weer
thuis …’. Kinderen raken hierdoor vertrouwd met dit soort verteltechnieken.

KAMPENHOUT I Bib

6. Strips helpen zwakke lezers. In strips zijn tekst en beeld complementair. Zwakke lezers kunnen soms de weg kwijtraken in een pagina vol woorden. Strips kunnen een verademing zijn. Het lezen
wordt volledig ondersteund door beelden, waardoor het verhaal
gemakkelijker te begrijpen is.

DE WITLOOFGEMEENTE
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Bib
Verrassingen in je valies
Na de succesvolle edities van vorige jaren is
‘Verrassingen in je valies’ er dit jaar terug. Bent u
een leerkracht (in spe)? Dan maakt de bibliotheek
speciaal voor u een valiesje klaar met 5 leuke
kinder- en jeugdboeken.
Bent u geïnteresseerd of wilt u meer informatie?
Stuur dan vliegensvlug een mailtje naar
bibliotheek@kampenhout.be.

Jullie ruimden
890 kilogram
zwerfvuil op!
Tussen 20 maart en 3 april
organiseerden we onze
jaarlijkse zwerfvuilactie.
Ondanks de coronamaatregelen was ook
de editie van 2021
een succes.
In totaal:
• namen meer dan
130 mensen deel
aan onze actie.
• ruimden jullie samen
890 kilogram zwerfvuil op.
We danken iedereen voor zijn/haar inzet. Jullie zorgen er samen voor dat Kampenhout een properdere gemeente wordt!

Plaats geen stenen of
palen in de berm
Ezelsoor
Het nieuwe schooljaar brengt altijd heel wat
kaftwerk met zich mee. Wilt u dit graag in
groep doen en uw boeken met origineel
kaftpapier versieren? Ook dit jaar heet de
bibliotheek u welkom voor de gratis boekenkaftdagen. We organiseren dit in samenwerking met Gezinsbond Kampenhout.

KAMPENHOUT I Bib I Milieu

Wanneer?
• Vrijdag 3 september van 15 tot 18 uur
• Zaterdag 4 september van 10 tot 13 uur
(mét animatie)
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Af en toe treffen we kasseien, paaltjes of andere obstakels aan in de openbare gelijkgrondse berm langs
openbare of trage wegen. Meestal gaat het om gedreven tuinliefhebbers die mee het grasstrookje in de
berm onderhouden. Hoe mooi die inspanningen ook
zijn, de gelijkgrondse berm behoort tot de openbare
weg. Het is dus verboden om hier obstakels aan te
brengen. Bij betwisting oordeelt de rechter.
Op sommige wegen moeten landbouwvoertuigen
passeren of hebben ze voldoende ruimte nodig om te
manoeuvreren. Hun grote afmetingen zijn in sommige
gevallen niet aangepast voor obstakels.
Wanneer ze bijvoorbeeld een tegenligger moeten
passeren, maken ze vaak gebruik van de gelijkgrondse berm. Onvoorziene obstakels zorgen dan voor
moeilijkheden. Dat geldt overigens ook voor wandelaars en fietsers. Door sommige obstakels in de berm
hebben ze geen plaats om uit te wijken voor ander
verkeer.
Plaats dus zelf geen paaltjes of stenen in de openbare
gelijkgrondse berm. Bij schade of een ongeval is de
eigenaar van deze obstakels aansprakelijk.

DE WITLOOFGEMEENTE
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Meer info
milieudienst@kampenhout.be
016 65 99 12

Laat uw hemelwaterput
vullen met bemalingswater
Tijdens droge periodes staan hemelwaterputten na
verloop van tijd vaak droog. Hierdoor moet u overschakelen op het gebruik van leidingwater. Om dit tegen te gaan keurde het lokaal bestuur een reglement
goed om tijdens droge periodes hemelwaterputten te
vullen met bemalingswater. Op die manier voorkomen
we ook dat bij bemalingen het opgepompte grondwater gewoon wegstroomt.

Steenmarter op bezoek?
Ooit al een steenmarter gezien? Dit inheemse roofdier is
ongeveer even groot als een huiskat en heeft een bruine
vacht, met een grote witte vlek op de keel en voorpoten.
In België hebben steenmarters sinds eind de jaren 90 hun
leefgebied sterk uitgebreid, waardoor ze alsmaar vaker in
de buurt van mensen gesignaleerd worden. Ondanks hun
hoge aaibaarheidsfactor kunnen ze ook schade veroorzaken in uw huis, tuin of auto.

Het lokaal bestuur stelde een loonwerker aan die in
perioden van droogte hemelwaterputten vult met opgepompt bemalingswater. Enkel water van bemalingen waar geen gekende verontreiniging of risicogronden in de buurt liggen, komen in aanmerking.
Vooraleer u dit water mag gebruiken, voeren we eenmalig een staalname uit om de kwaliteit te onderzoeken. We gebruiken alleen water met een goede kwaliteit. Deze eenmalige staalname geeft geen garantie
voor de kwaliteit, maar is wel een goede indicatie.

Hemelwaterputten worden niet volledig gevuld. Zo
blijft er altijd een buffervolume over voor het geval er
een hevige regenbui plaatsvindt. Hemelwaterputten
hebben immers een belangrijke rol in het vermijden
van overstromingen. Wanneer een hevige regenbui
voorspeld wordt, mag u uw hemelwaterput niet vullen.
Het volledige reglement kan u nalezen via:
www.kampenhout.be/bronbemalingen.

Een steenmarter op zolder kan geluidsoverlast, reukhinder of schade aan de isolatie veroorzaken. Steenmarters
durven ook weleens een kippenhok binnendringen en
kunnen zich verschuilen in auto’s, waar ze in kabels en
leidingen bijten. Touring meldde vorig jaar nog dat het
aantal schadegevallen aan auto’s op vijf jaar tijd verdubbeld is.
Die problemen zijn gelukkig stuk voor stuk te voorkomen.
Zo volstaat een elektrisch apparaat met stroomstootplaatjes om uw auto te beveiligen. Via de website
www.steenmarter.be willen het Agentschap voor Natuur
en Bos (ANB) en Natuurpunt in samenwerking met Inverde
en het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek (INBO)
correcte informatie verspreiden over grondig geteste
oplossingen.
Het wegvangen of doden van een steenmarter biedt geen
duurzame oplossing. Anders dan muizen of ratten zijn
steenmarters territoriale roofdieren. Dat betekent dat ze
een eigen leefgebied hebben waarin maximaal een
beperkt aantal dieren – één koppeltje en tijdelijk enkele
jongen – voorkomen. Wie een steenmarter wegvangt,
maakt een territorium vrij voor een ander dier. Van zodra
alle territoria bezet zijn, zal het aantal marters niet meer
toenemen. U kan bij steenmarters nooit over een plaag
spreken.
We zullen dus moeten leren samenleven met de steenmarter. Via www.steenmarter.be vindt u de nodige tips.

© RingTV
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KAMPENHOUT I Milieu

Wilt u graag uw hemelwaterput laten vullen met bemalingswater?
Vul dan op onze website het aanvraagformulier in via
www.kampenhout.be/aanvraag-hemelwaterput-bemaling.
U betaalt een bijdrage van 20 euro voor de kost van
de loonwerker.
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Meer info
jeugd@kampenhout.be
016 65 99 15

Meer info
sport@kampenhout.be
016 65 99 75

Paasvakantie 2021
Tijdens de paasvakantie waren de groepen
historisch klein omwille van de coronamaatregelen. Er hing een
hele andere sfeer op
de speelpleinwerking,
sportweken en het
musicalkamp.
Toch
zijn onze animatoren
er weer in geslaagd
om er een plezante
vakantie van te maken
voor de kinderen!

Buitenspelen met speelboxen

KAMPENHOUT I Jeugd & Sport

Voor het tweede jaar op rij konden wij geen échte buitenspeeldag organiseren. En dat terwijl we net zo veel mogelijk buiten moeten spelen.
Daarom maakten we 10 speelboxen met allerlei buitenspelmateriaal.
Deze verlootten we tijdens de paasvakantie door enkele onschuldige
kinderhanden en stelden we een week ter beschikking van de winnaars.
Gelukkig was het tijdens die week ideaal buitenspeelweer!
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UITNEEMBARE
BIJLAGE

Zomerse

FOTO
ZOEK TOCHT

VAN ZATERDAG 19 JUNI T.E.M.
ZONDAG 12 SEPTEMBER 2021

9,5 12.000
KM

STAPPEN

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

thovenlaan

at
aat

rstr

Fotovragen
Langsheen de route werden 22 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
Ongeveer 9,5 km – goed voor ongeveer 12.000 stappen

Wegbeschrijving
Gebruik zowel de kaart als de wegbeschrijving om de route correct te volgen.
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Prijzen
Wie deelneemt, maakt kans op een mooie prijs!
De gemeente deelt 10 Kampenhoutbonnen ter waarde van 50 euro uit.

Tijdspanne
Deelnemen kan vanaf zaterdag 19 juni 2021 tot en met zondag 12 september 2021.
Steek je deelnameformulier voor zondag 12 september 2021 in de brievenbus
van de bibliotheek. Op zondag 19 september om 18 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

Naar welk nummer
kan je hier bellen?

Vanaf welk jaar kan je
mij op slot doen?
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Wat is mijn voornaam?
Als wat werd dit gebouw
oorspronkelijk gebruikt?

Bij welk huisnummer
geef ik licht?

7

Van wie is dit een gift?

Welk dier staat er op
deze ‘brief’?
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6
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In welke weg
kraai ik?

Welk woord
ontbreekt op
deze foto?

Welk woord is hier
weggelaten?

11

Hoeveel dagen
per week kan je hier
vlees kopen?

Wat zijn onze
twee namen?
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In welke straat
vind je mij?

14

15

Op welke weg
vind je mij?

13

Waar is Wally?

16

17

Naast welke trage weg
vind je mij?

18

Op welke weg
vind je mij?

Welke familie werd
hier zwaar getroffen?
Aan welk wandelknooppuntnummer ben je hier?

20

Welke brievenbus
vind je altijd en overal?

22

Hoeveel eikels tel je hier?

21

19
Hoeveel van deze cirkels
tel je hier?

WEGBESCHRIJVING

dew
eg

lroe

G ei

ro

nn

we g

en

laa

n

Kerkstra
at

traat
Kalkhovens

Molenveld

at

deb

n
llaa
tee
an
Kas
enla
ingh
Bell
Van
an
enla
an
Patrijz Meerla
l
ege

rtrui

V o o rt st r a

Gee

Ahorn
bom
enla
a

Nieu
we
K

Neerstr a a

t
straa

t

n

aat

Me

str

ort

erla

Vo

an

rkh

ofl

aan

osw

Ke

at
stra
onst
Terlo

Tritsstraat

eg

Maalderstraa t

Molene-lweg
vond

as

DEELNAMEFORMULIER
NOTEER JE ANTWOORDEN BIJ HET JUISTE NUMMER

1.

12.

2.

13.

3.

14.

4.

15.

5.

16.

6.

17.

Telefoon:

7.

18.

E-mail:

8.

19.

9.

20.

10.

21.

11.

22.

Voornaam + Naam:

Adres:

Steek je deelnameformulier ten laatste op zondag 12 september 2021 in de brievenbus van de bibliotheek.

OPGELET, ÉÉN DEELNAMEFORMULIER PER ADRES.

Op zondag 19 september 2021 om 18 uur zullen we de winnaars bekend maken via onze website:
www.kampenhout.be/zomersefotozoektocht.
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Links (Molenvondelweg) (doorheen manege)
Links (Zeypestraat)
We vertrekken aan de brievenbus
van de bibliotheek.
Links (Geilroedeweg)
Rechts (Ruisbeekwegel)
Links (Tritsstraat) tot aan de kerk.
Rechtdoor (Kerkveldwegel)
Rechtdoor (Van Beethovenlaan)
Rechts (Dorpsstraat)
Va
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GEOCACHING

DEELNAMEFORMULIER

Wat is geocaching?

Geocaching is een digitale schattenzoektocht op basis van GPS-coördinaten.
Via je smartphone kan je deze GPS-coördinaten zoeken.
Je weet op voorhand niet hoe de verstopte geocache eruit ziet.

Voornaam + Naam:

Hoe begin je met geocaching?

Heel simpel! Je surft naar www.geocaching.com
waar je gratis een profiel kan aanmaken. Daarna kan je met je smartphone
via de geocaching app op zoek gaan naar alle geocaches.
Meer info over starten met geocaching:
https://geocachen.be/geocaching/hoe-werkt-geocaching/

Adres:

Wandelroute met geocaches:

Speciaal voor jullie is er een wandelroute van 6 km gemaakt waarop je
8 geocaches kan vinden.
Je start aan de bibliotheek van Kampenhout (Tritsstraat 5).
Hier is parking om je auto achter te laten en dit is ook het einde van de route.
Je vertrekt aan de brievenbus van de bibliotheek.
Links (Tritsstraat) tot aan de kerk - Rechts (Dorpsstraat) - Rechtdoor (Dorpsstraat) Links (Dorpsstraat) - Links (Molenveldweg) - Rechts (Kaasdaversweg).
Volg vanaf hier de wandelknooppunten.
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Telefoon:
E-mail:

GEHEIME GEOCACHEWOORD

129

Rechts (Lamanterveldweg) - Vierde links (Rusthuisstraat) Rechts (Tritsstraat) tot aan bibliotheek.

Wedstrijd

Steek je deelnameformulier ten laatste
op zondag 12 september 2021 in de brievenbus
van de bibliotheek.
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OPGELET, ÉÉN DEELNAMEFORMULIER PER ADRES.
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Deze geocacheroute is een samenwerking tussen Gezinsbond Kampenhout
en dienst toerisme Kampenhout en in samenspraak met Natuurpunt.
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Op zondag 19 september 2021 zullen we de winnaars
bekendmaken via onze website:
Kamp
www.kampenhout.be/zomersefotozoektocht.
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Als je alle 8 geocaches hebt gevonden, neem dan zeker een kijkje aanKde
ampenhouts
vensters van de bibliotheek van Kampenhout om een
extra puzzel op te lossen!
Het geheime woord van deze puzzel noteer je op de deelnamestrook en deze
deponeer je in de brievenbus van de bibliotheek.
Zo maak je kans op 1 van de 5 Kampenhoutbonnen van €50.
Deelnemen kan van 19 juni t.e.m. zondag 12 september 2021.
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Meer info
dierenwelzijn@kampenhout.be
016 65 99 12

Huisdiersticker: laat weten
welke dieren in huis zijn

lzij

n

Hondenpoep
is strontvervelend!

We dragen huisdieren een warm hart toe. Daarom is
het belangrijk dat de brandweer en andere hulpdiensten bij een woningbrand op de hoogte zijn dat
er huisdieren aanwezig zijn.

Hondenpoep is een bron van frustratie. Niets is vervelender dan een hoopje op uw stoep te zien liggen of aan uw
schoen te voelen kleven. Nochtans kan deze overlast vermeden worden. Neem een plastic zakje mee als u gaat
wandelen met uw hond en ruim het hoopje op. Plastic zakjes zijn verkrijgbaar in dierenspeciaalzaken en sommige
warenhuizen. Diverse webwinkels bieden ze ook te koop
aan.

Als eigenaar van een huisdier is het mogelijk per
sticker te vermelden welke huisdieren er in huis kunnen zijn. Hang de sticker op een duidelijk zichtbare
plaats aan het raam aan de straatkant.
Wilt u graag een huisdiersticker?
U kan er gratis eentje aanvragen bij de milieudienst
via milieudienst@kampenhout.be of telefonisch op
werkdagen tussen 9 en 12 uur via 016 65 99 13.

we

Opgelet voor vergiftigd voedsel
Gaat u vaak wandelen met uw hond? Dan weet u dat onze trouwe
viervoeters niets liever doen dan overal rondsnuffelen. Toch is het
belangrijk dat u waakzaam blijft waardoor uw hond precies wordt
aangetrokken! Soms blijft er afval rondslingeren dat schadelijk kan
zijn voor dieren. Daarnaast zijn er ook mensen met slechte intenties die bewust vergiftigd voedsel plaatsen om honden of andere
dieren te treffen.
Verlies uw hond dus niet uit het oog als u een wandeling maakt.
De beste manier blijft om uw hond altijd aan de leiband te houden.
Dit is een verplichting die opgenomen is in het politiereglement en
een absolute ‘must’ in natuur- en bosgebieden.

Vragen over dierenwelzijn? Contacteer ons!
Heeft u vragen over dierenwelzijn? Wilt u graag meer
inlichtingen of weet u niet bij welke instantie u terecht
kan met vragen over dierenwelzijn?

DE WITLOOFGEMEENTE

Aarzel dan niet en neem voortaan met ons contact op via
het nieuwe e-mailadres: dierenwelzijn@kampenhout.be.
We helpen u graag verder!

KAMPENHOUT I Dierenwelzjn

Stelt u iets verdacht vast? Doe dan zeker aangifte bij de politie!
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Meer info
Gemeenteschool Nederokkerzeel:
Het Klimtouw
lagere school
www.hetklimtouw.be

Gemeenteschool Berg:
De Toverberg
kleuterschool/lagere school
www.detoverberg.be

Volg een cursus
bij Ligo
Ligo, vroeger bekend als Centrum
Basiseducatie
Halle-Vilvoorde,
organiseert cursussen voor kortgeschoolde volwassenen. Wilt u
bijleren om sterker te staan in het
dagelijks leven, op uw werk, of
tijdens het volgen van een opleiding? Basiseducatie helpt u om uw
vaardigheden op het gebied van
taal, rekenen, computer of algemene vorming op te frissen en te
versterken. Stap voor stap en in
uw eigen tempo. Als u leert, staat
u sterker!

Schoolfeest
Het Klimtouw
Een gewoon schoolfeest kan in
deze coronatijden spijtig genoeg niet. Onze kinderen leefden zich tijdens de schooluren
wel uit op het ‘Free Podium’. De
ouders konden achteraf thuis
genieten van de filmfragmenten.

Buiten spelen

Samenwerken

Plezier beleven aan buiten spelen
en werken, dat vinden we super.

Al vanaf de 1e kleuterklas leren we met
plezier samenwerken.

Ons aanbod in Kampenhout
• ICT: Basiscursussen om beter te
werken met de laptop, tablet of
smartphone.
• MO: Algemene vorming rond
maatschappelijke thema’s zoals
gezondheid, rijbewijs, leren leren, ...
• Nederlands: Cursussen om uw
Nederlands op te frissen of om
uw administratie met de computer in orde te brengen.
• Samenwerkingen: Wij werken
ook 'cursussen op maat' uit voor
organisaties, scholen, OCMW's,
VDAB, gemeentes of bedrijven.

KAMPENHOUT I Onderwijs

Meer info over al onze cursussen?
• www.ligo.be/hallevilvoorde
• E-mail: lesinfo.machelen@
ligohalle-vilvoorde.be
• Telefoon: 02 252 51 50
(elke werkdag bereikbaar)
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Meer info
onthaal@ocmw-kampenhout.be
016 31 43 10

Apps en websites
voor welzijn en
geestelijke gezondheid
Bent u als burger of sociale professional de weg kwijt in
het oerwoud van apps en websites voor welzijn en geestelijke gezondheid? Een team van experten uit de wetenschap en het sociaal werk heeft het aanbod doorgelicht.
Op onlinehulp-apps.be bundelen ze gescreende apps en
websites die u kan inzetten in hulp, zorg en dienstverlening.
Lees er meer over op
www.onlinehulp-apps.be/over.

Gezinszorg via
de Welzijnskoepel
OCMW Kampenhout maakt deel uit van de Welzijnskoepel West-Brabant, een samenwerking van 26
OCMW’s. De Welzijnskoepel zorgt onder andere voor
psychologische hulp via de sociale dienst en in het
woonzorgcentrum. Daarnaast bieden we gezinszorg:
hulp bij u thuis als u door leeftijd, ziekte of bijzondere
omstandigheden steun kan gebruiken. Onze medewerkers helpen bij uw dagelijkse verzorging, huishoudelijk werk, eten maken en administratie, maar kunnen ook een luisterend oor bieden en gezelschap
houden. Nachtzorg is mogelijk.
Hebt u vragen of kan u hulp gebruiken? Contacteer ons via liesbet.herrijgers@welzijnskoepelwb.be
of 0485 06 00 17.

Verschuiving werking
Familiehulp
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.

DE WITLOOFGEMEENTE

Familiehulp volgt voortaan de werkgebieden
van de eerstelijnszones.
Hierdoor verschuift de
gemeente Kampenhout
van regio Leuven naar
regio Brussel.
Bent u als aanstaande of kersverse moeder op zoek
naar kraamzorg? Hebt u een zorgbehoefte en bent u
op zoek naar hulp bij persoonsverzorging, huishoudelijke taken of hebt u nood aan psychosociale ondersteuning? Dan staan de teams kraamzorg en gezinszorg van Familiehulp voor u klaar, ook tijdens de
coronacrisis. Daarnaast staat het dagverzorgingshuis
Nabijheid Ontmoeting Aandacht en Huiselijkheid
(NOAH) open voor personen met een zorgbehoefte.
Dit is gelegen in Zuurhage 2 in Kampenhout.
Wilt u een aanvraag doen bij Familiehulp?
Contacteer ons dan via brussel@familiehulp.be of
02 543 79 10.
Alle nuttige informatie en contactgegevens kan u ook
terugvinden op www.familiehulp.be.

KAMPENHOUT I OCMW

Verwarmingstoelage
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Meer info
woonloket@kampenhout.be
016 65 99 18

Terugdraaiende teller zonnepanelen verdwijnt:
antwoord op 5 veelgestelde vragen
Het voordelige systeem van de terugdraaiende teller voor
zonnepanelen verdwijnt na de vernietiging ervan door het
Grondwettelijk Hof. Een beslissing met verregaande gevolgen die veel vragen opwerpt. Energiehuis 3Wplus beantwoordt ze.
Wat heeft het Grondwettelijk Hof precies beslist?
Normaal gezien zou al wie vóór eind 2020 zonnepanelen
plaatste, nog maximaal 15 jaar kunnen genieten van het
systeem van de terugdraaiende teller. Op momenten dat
u meer stroom opwekte dan u verbruikte, ging de teller
achteruit en bouwde u een soort reserve op. Door de
beslissing van het Grondwettelijk Hof verdwijnt die regeling. De beslissing geldt niet met terugwerkende kracht. U
zal dus niet moeten betalen voor de voordelen die u in het
verleden kreeg.
Ik heb al een digitale meter. Wat zijn voor mij de gevolgen?
Heeft u een digitale meter met behoud van de terugdraaiende teller, dan zal u op korte termijn onder het nieuwe
systeem vallen. Het zal vanaf dan vooral belangrijk zijn om
stroom te gebruiken op het moment dat ze opgewekt
wordt, dus als de zon schijnt. Het prosumententarief zal u
niet meer moeten betalen.

Ik heb bewust nog in 2020 zonnepanelen laten plaatsen.
Krijg ik een financiële compensatie?
Er komt een financiële compensatie voor wie zijn investering tot op heden nog onvoldoende kon terugverdienen.
U kan dat bedrag berekenen via de handige calculator
op energiesparen.be. Wie nog geen digitale meter heeft,
kan nog van de voordelen van de terugdraaiende teller
genieten en heeft pas recht op compensatie als een digitale
meter wordt geplaatst.
Ik wil in 2021 zonnepanelen laten plaatsen. Heeft deze
beslissing invloed op mij?
Neen. De beslissing heeft enkel gevolgen voor wie voor
31 december 2020 zonnepanelen liet plaatsen. Als u er in
2021 laat installeren, maakt u aanspraak op een subsidie tot
1500 euro.
Voor meer informatie kan u terecht bij de woonconsulent
via woonloket@kampenhout.be of op het telefoonnummer
016 65 99 18.

Ik heb nog een terugdraaiende teller staan. Wat zijn voor
mij de gevolgen?
De beslissing van het Grondwettelijk Hof zorgt er niet voor
dat uw analoge teller niet meer terugdraait. Op termijn moet
iedereen een digitale meter laten plaatsen, en dan bent
ook u uw voordeel kwijt. De installatie van een digitale
meter door Fluvius kan u niet weigeren. Vanaf het moment
dat u een digitale teller hebt, zal u wel het prosumententarief niet meer hoeven betalen.

KAMPENHOUT I Wonen

Vlaamse sloop- en heropbouwpremie verlengd tot eind 2022

18

Ook in 2021 en 2022 is het mogelijk om als particulier
een premie te krijgen voor de afbraak van één of meer
gebouwen in Vlaanderen en de heropbouw van één of
meer woningen of een appartementsgebouw die ermee gepaard gaat. Het bedrag van die Vlaamse sloopen heropbouwpremie is zelfs opgetrokken van 7500 tot
10000 euro. De premie is niet meer cumuleerbaar met
het federale btw-tarief van 6 procent.

De slooppremie moet u aanvragen binnen de 3 maanden na de goedkeuring van de omgevingsvergunning
voor de sloop en de heropbouw. Dossiers die te laat
worden ingediend, kunnen niet genieten van de premie.
Om in aanmerking te komen, moeten aanvragers een
verklaring op eer doen dat ze niet in aanmerking kunnen komen voor het btw-tarief van 6 procent en geen
aanvraag daartoe ingediend hebben of zullen indienen.
Meer info: www.energiesparen.be/slooppremie

DE WITLOOFGEMEENTE

Meer info
welzijn@kampenhout.be
016 65 99 20

Het Mobiel Energiehuis van 3Wplus strijkt deze zomer opnieuw neer in Kampenhout. Inwoners kunnen er gratis advies krijgen over energie besparen en duurzaam wonen en
(ver)bouwen. Van maandag 23 augustus tot en met vrijdag
3 september staat het Mobiel Energiehuis in het centrum van
Kampenhout, rechtover het OCMW. Het mobiel loket is
geopend op maandag van 9 tot 12 uur, op dinsdag van 14 tot
18 uur (tijdens de markt) en op vrijdag van 12 tot 15 uur. Je
hoeft hiervoor geen afspraak te maken. We respecteren
daarbij de geldende coronamaatregelen.
Iedere inwoner kan via het Mobiel Energiehuis voor 50 euro
een energieaudit aanvragen, met de optie om in de winter
ook een warmtescan te laten uitvoeren. Voor personen die
tot de beschermde doelgroep behoren, kost dit slechts 25
euro. Bij een energieaudit onderzoekt een energiedeskundige de hele woning om na te gaan waar het energiezuiniger
kan. Deze grondige screening van de woning resulteert in
een vlot leesbaar rapport met een overzicht en stappenplan
van mogelijk te nemen maatregelen, de te verwachten kostprijs ervan en de terugverdientijd.
Voor wie concrete plannen heeft om energierenovaties uit
te voeren door te BENOveren (‘beter renoveren’), is er het
BENOvatietraject. Hierbij biedt de BENOvatiecoach verdere
begeleiding bij de renovatie, onder meer door het zoeken
van aannemers, het aanvragen en vergelijken van offertes,
het aanvragen van premies, ... De prijs van dit traject zit vervat
in de prijs van de energieaudit.
Voor meer info en specifieke vragen kan u het hele jaar door
terecht bij Eline De Vos via eline.devos@3wplus.be. Heeft u
geen tijd om langs te komen in het mobiel loket en heeft u
een algemene vraag of een vraag over premies en leningen,
dan kan u ook steeds terecht op de website in de chatbox
van 3Wplus (energiehuis.3wplus.be) en bij het gemeentelijk
woonloket.
Meer info: www.kampenhout.be/mobiel-energiehuis

ijn

Dag van de mantelzorger
Op woensdag 23 juni is het ‘Dag van de mantelzorger’.
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 lokaal bestuur 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 omgeving?
Dan kan u bij de gemeente als mantelzorger een financiële tegemoetkoming van 25 euro per maand aanvragen, mits u voldoet aan de voorwaarden.
Meer info over deze premie, aan welke voorwaarden
u moet voldoen en hoe u ze moet aanvragen, vindt u
op www.kampenhout.be/mantelzorgpremie.

Nood aan een gesprek
over druggebruik?
De intergemeentelijke preventiewerker informeert inwoners over de risico‘s van tabak, overmatig alcoholgebruik en illegaal druggebruik. In
eerste instantie wil ze vooral niet-gebruik aanmoedigen en een vroegtijdige aanpak stimuleren. Indien nodig biedt ze ook hulp bij problemen als gevolg van gebruik.
Wenst u ook meer informatie? Heeft u een vermoeden dat uw kind gebruikt? Of wilt u weten
waar u terecht kan als uw partner drinkt?
Gebruikt u zelf iets en heeft u hier vragen over?
Wat is het effect van cocaïne? Hoe spreek ik
mijn zoon aan over druggebruik? Aarzel dan
niet om de preventiewerker te contacteren!
Gesprekken zijn gratis, vrijblijvend en vertrouwelijk.
Contact Drugs- en alcoholpreventie H2KR:
• drugsenalcoholpreventie@kampenhout.be
• 016 26 94 37
• facebook.com/drugsenalcoholpreventieH2KR
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Mobiel Energiehuis komt naar
Kampenhout
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KAMPENHOUT I Patrimoniumstudie

Patrimoniumstudie
voor een optimale
dienstverlening
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De voorbije maanden liet het lokaal bestuur een patrimoniumstudie uitvoeren voor haar gebouwen in het centrum van
Kampenhout. Deze studie kadert in het nieuwe organogram
van het lokaal bestuur en de geplande verhuis naar het
Kasteel Van Bellinghen. De gemeente- en OCMW-raad van
3 juni 2021 keurde deze patrimoniumstudie goed.

TWEE PIJLERS

AANLEIDING

Dit resulteert in minder ingrijpende investeringen en een
verhoging van de kwaliteit van het patrimonium. We willen
ons patrimonium op een kwaliteitsvolle manier inzetten en
het een versterkende rol geven in de verdere ontwikkeling
van een levendig dorpscentrum, waarbij ook burgerparticipatie (project ‘Kleur mee de toekomst’) een rol zal spelen.

Eerder al, in oktober 2019, keurde de gemeenteraad de
aankoop van het Kasteel Van Bellinghen goed. Voor dit gebouw moest dus een programma worden opgemaakt. Ook
ter gelegenheid van de integratie van gemeente- en
OCMW-diensten en het bijhorende nieuwe organogram
was een patrimoniumstudie noodzakelijk. Op die manier
kregen we een goed overzicht over welke oppervlaktes het
lokaal bestuur bezit en over hoe departementen/afdelingen
op dit moment in de gebouwen werken. Dit helpt ons om de
nieuw samengestelde teams in de toekomst in de juiste
gebouwen te plaatsen voor een vlotte dienstverlening.

Diensten met intensief
contact met de burger werken
in toegankelijke ruimtes

Het toekomstige gebruik van onze gebouwen steunt op
twee pijlers. Enerzijds gebruiken we de gebouwen zoals ze
ontworpen zijn. De gemeente bezit zoveel uniek historisch
erfgoed en deze gebouwen zijn vanzelf al uitzonderlijk
mooi. We restaureren en behouden ze zoveel mogelijk zoals ze zijn.

Anderzijds plaatsen we onze diensten in de meest geschikte gebouwen voor hun functie. Clusters van samenwerkende diensten groeperen we op grotere oppervlakten.
Diensten met intensief contact met de burger werken in
toegankelijke ruimtes, loketfuncties leggen we op het gelijkvloers. We verbouwen zo weinig mogelijk. We geven
eerder de voorkeur aan meubilair op maat. Zo kunnen we
ons erfgoed op een goede manier zo veel mogelijk delen
met onze inwoners.
Bij de uitwerking houden we ten slotte ook rekening met
‘het nieuwe werken’ en zetten we in op digitaliseren en
archiveren.
DE WITLOOFGEMEENTE

GEBOUWENCHARTER
Voor elk gebouw stelden we een gebouwencharter op,
waarin we op basis van de twee pijlers een programma bepaalden. Hierin leggen we vast welke diensten we in welk
gebouw zullen huisvesten en welke ingrepen hiervoor nodig zijn. Er is sprake van twee grote clusters van gebouwen.
Enerzijds is er de cluster met het Godshuis, De Krop, wzc
Molenstee en Villa Lucie in de omgeving van het Gemeenteplein. Anderzijds de cluster van de Grote Pastorij en het
Kasteel Van Bellinghen vlakbij het huidige gemeentehuis.
De gebouwen binnen deze clusters brengen we met elkaar
in verbinding door nieuwe paden voor voetgangers en fietsers, publieke tuinen en parken, en goed gekozen toegangen en doorgangen aan te leggen.

ONZE GEBOUWEN EN HUN FUNCTIE
We gaven al een opsomming van de verschillende gebouwen, maar wat is nu hun toekomstige functie?
Het Godshuis (nieuwe naam voor het OCMW-gebouw)
wordt de uitvalsbasis van het facilitair team en de teams
sociale zaken en vrije tijd. Verder huisvest dit gebouw het
ontmoetingscentrum, het Mamadepot, de consultatie Kind
en Gezin en de ontvangstruimtes voor sociale zaken. De
Glazen Zaal en de raadzaal blijven behouden.

We streven naar
een levendig dorpscentrum
waarbij ook burgerparticipatie
een rol zal spelen

Aan Woonzorgcentrum Molenstee verandert er weinig.
Alleen het gedeelde onthaal met sociale zaken verdwijnt.
De Krop vormt het culturele hart van onze gemeente. Naast
het nieuwe Witloofmuseum en het Brabants Centrum voor
Muziektradities (BCM) vindt u hier een cultuurbelevingscentrum. Er zijn ook flexwerkplekken voorzien voor medewerkers van team vrije tijd.

'De Krop' vormt vanaf september 2021 het
nieuwe culturele hart van onze gemeente.
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In Villa Lucie komt het toeristisch onthaal van de gemeente.
De kantoren verdwijnen, de trouwzaal met receptieruimte
blijft behouden. Nieuw zijn tentoonstellingsruimtes en vergaderzalen voor verenigingen. Villa Lucie wordt dus een gebouw van en voor de burger. De uitwerking daarvan nemen
we mee op in het participatietraject ‘Kleur mee de toekomst’.
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Een impressie van de toekomstige Grote Pastorij
met de uitbreiding van een glazen tuinkamer.

In de Grote Pastorij zullen team omgeving en team infrastructuur een plaatsje krijgen. Er komt een uitbreiding met
een glazen tuinkamer voor het schepencollege of voor
andere vergaderingen.
Het Kasteel Van Bellinghen vormt het nieuwe administratieve centrum van het lokaal bestuur, waar we onze inwoners zullen ontvangen en bedienen. Naast een wachtruimte
en onthaal, bevinden zich hier ook de loketten van burgerlijke stand en bevolking. Ook de teams operationele zaken,
personeelszaken, financiële zaken en het strategisch team
nemen hun intrek in het kasteel. We voorzien daarnaast
ruimte voor vergaderzalen, een refter, flexwerkplekken en
een archief. Ten slotte verhuist ook de politie naar het
Kasteel Van Bellinghen.

FASERING
Voor de uitwerking stelden we een fasering op die we verder in detail zullen uitwerken met de ontwerpers en gebruikers. Waar nodig kunnen verschuivingen plaatsvinden, afhankelijk van de mogelijkheden. Dit zal gebeuren van 2021
tot 2023. De eerste grote stappen worden de opening van
De Krop dit najaar en de uitbreiding en de afwerking van de
Grote Pastorij. Daarvoor plannen we de start van de
werken eind dit jaar.

© J.-M. Verhulst

We gebruiken ons uniek
historisch erfgoed zoals het
ontworpen is
PARTICIPATIE VIA ‘KLEUR MEE DE
TOEKOMST’

KAMPENHOUT I Patrimoniumstudie

Nu we een beeld hebben van ons eigen
patrimonium, integreren we dit mee in het
participatieproject ‘Kleur mee de toekomst’. In
een eerste fase verzamelden we al ideeën van
onze inwoners voor een toekomstig beleidsplan.
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Die ideeën zijn ondertussen verwerkt en
hebben geleid tot een voorstel van masterplan
waarmee we binnenkort terug naar onze
inwoners stappen om feedback op onze
voorstellen te vragen.

Villa Lucie wordt een gebouw van en voor de burger.
De uitwerking nemen we mee in Kleur mee de toekomst.

Daarnaast willen we in dat kader ruimte bieden
aan burgers en verenigingen om activiteiten te
organiseren of initiatieven te lanceren in het
centrum van Kampenhout. Hierbij kunnen ze
ook rekenen op de inzet van ons gemeentelijk
patrimonium.
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een nieuwe naam!
Dit najaar lanceren we een nieuwe huisstijl. Ook ons infomagazine,
al jaren bekend als de 'gemeenteberichten', ondergaat een ware
metamorfose. Daarbij gaan we op zoek naar een nieuwe naam en
willen we weten wat je van onze gemeentelijke communicatie vindt.
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Ken jij een leuke, frisse, vernieuwende of originele naam voor ons
127
infomagazine, met een link naar Kampenhout? Heb je hier een goed
onderbouwde uitleg voor en heb je bovendien suggesties om onze
gemeentelijke communicatie te verbeteren? Vul dan snel onderstaand deelnameformulier
in en deponeer het voor maandag 19 juli 2021 in de brievenbus van het gemeentehuis
(Gemeentehuisstraat 16, 1910 Kampenhout) t.a.v. de dienst communicatie. Deelnemen
kan ook online via www.kampenhout.be/bevraging-communicatie.
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496676-KAM

Veel bedenkplezier!

Deelnameformulier
Naam + voornaam:
Adres:
E-mail:
Tel.:
Wat is jouw nieuwe naam voor de gemeenteberichten?
Waarom kies je voor deze naam? Bezorg ons een goed onderbouwde uitleg.

Wat vind je momenteel goed aan de gemeenteberichten en wat kunnen we verbeteren?

Wat vind je van onze digitale communicatie (website, digitale nieuwsbrief, sociale media)? Wat is goed en wat
kan beter?

Heb je nog suggesties?

Opmerking: We gebruiken jouw persoonlijke gegevens alleen voor deze zoektocht naar een nieuwe naam voor de
gemeenteberichten. Extra ruimte nodig? Voeg gerust zelf een extra pagina toe.
Meer info en deelnamevoorwaarden vind je via www.kampenhout.be/bevraging-communicatie of stuur een mail
naar communicatie@kampenhout.be.

23

WEEK
VAN DE
MARKT

WIN

een weekendje
weg of cadeaubon

De markt, een
feest voor je
zintuigen

van je favoriete
handelaar!

28 juni-4 juli

de markt

www.ikkooplokaalinvlaamsbrabant.be/week-van-de-markt
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