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ededelingen aan de bevolking

Verkeers- en Vervoersplan
Vlaanderen

De Heer Sauwens, Gemeenschapsminister van Openbare Wer
ken en Verkeer, heeft het initiatief genomen een Verkeers- en Ver-
voerspian Vlaanderen te maken.

Hij wil hieromtrent een breed maatschappelijk debat organiseren.

Daarom ligt er vanaf heden 1 exemplaar van dit plan ter inzage
op de Technische Dienst van het Gemeentebestuur. U kan ons
uw bemerkingen laten geworden die door onze zorgen vóór
31.12.1990 overgemaakt worden aan de bevoegde dienst.

De burgemeester, schepenen en

raadsleden wensen aan alle inwoners

^' ^■ (biMiidindeia^^

Voor 1991 wensen wij ü een goede
'-gezondheid, voldoeningpid üw werk ■
en geluk bij ailes wat Li onderneemt.

•31 2de jaargang - ^ Verantw uitg.: M. Verhoeven, burgemeester



I urgerlijke Stand

periode van 1.7.90 tot 30.9.90

Geboorten:

Callebaut Jessica,
3,7.90 dochter van Johan en van Ambühl Joëlle

Deicómmune Maxime,
3.7.90 'ZGon van Eugeen en van Hermans Rosette
Loosen Tim,
3.7.90 zoon van Filip en van Geens Maria
Roesems Selle,
5.7.90 dochter van Mark en van Verstraeten Marie-Anne

Vandermeiren Katrien,
13.7.90 dochter van Gerrit en van Dennis Myriam
Van Doren Joris,

18.7.90 zoon van Gaspard en van Budts Mireille
Bosmans Veerie,
21.7.90 dochter van Eddy en van Willems Anne
Van Geit Kwinten,

21.7.90 zoon van Eric en van Delnoy Anne
Borremans Keliy,
23.7.90 dochter van Stefaan en van Vandesande Erna

Bohets Severine,
27,7.90 dochter van Julien en van Van Meerbeek Blanche

Garcia Valdès Tanika,
27.7.90 dochter van Mare en van Timmermans Maryse
Vandeneede Inne,

27.7.90 dochter van Johan en van Verlooy Carla
Sempels Gijsbert,
29.7.90 zoon van Theophiel en van Verdoodt Ann
Siegers Jonas,
30.7.90 zoon van Erwin en van Vromant Kathleen

Deroover Heieen,
31.7.90 dochter van Albert en van Slootmaekers Monique
Michieis Marissa,

1.8.90 dochter van Stefaan en van Vansina Patricia

Van Geit Kelsey,
1.8.90 dochter van Jozef en van Vrijdaghs Linda
Van der Haegen Charlotte
2.8.90 dochter van Philippe en van Vleminckx Diane
Fahnie Cédric,
5.8.90 zoon van Guy en van Antoine Marianne
Leemans Diego,
5.8.90 zoon van Eric en van Feyens Karina
Coremans Ellen,
14.8.90 dochter van Patrick en van Van den Baick Martine

Verdeyen Wout,
14.8.90 zoon van Jos en van Gammaerts Carine

Lauwers Sanne,
15.8.90 dochter van Dirk en van Verbeelen Diana

Olbrechts Aurelie,
16.8.90 dochter van Patrick en van Craenhals Maria

Deman Frederik,
22.8.90 zoon van Christophe en van Cockaerts Karina
Van Opdenbosch Dennis,
23.8.90 zoon van Danny en van Lamberts Marie-Glaire
De Cae Jonathan,
4.9.90 zoon van Jacques en van Evans Ghristine
Kapteijn den Bouwmeester Jan,
4.9.90 zoon van Victor en van Register Mare-José
Bontidean Tim,
5.9.90 zoon van Lucian en van Boeykens Krimhilde
Van Haverbeke Wim,
6.9.90 zoon van Jules en van Van der Wilt Jeannine

Ruttens Femke,
8.9.90 dochter van Ghristiaan en van Van Herck Nancy
Lissens Peter,

13.9.90 zoon van Dirk en van Gloet Kathleen

Jaspers Bram,
15.9.90 zoon van Ghristiaan en van Vanderstappen Sonja
Wiilems Tina,

18.9.90 dochter van André en van Verhoeven Maria

Louagie Tom,
19.9.90 zoon van Danny en van Piot Elsje
Braeken Alexander,

21.9.90 zoon van Franki en van Tillieux Marie-Ghristine

Daghuyt Alysson,
22.9.90 dochter van André en van Hekenbosch Patricia

Nevejan Charlotte,
27.9.90 dochter van Stefaan en van Gatry Marie-Anne.

Huwelijken:

Van Steenweghen Edwin - Mattheus Maria, 6.7.90.
Meuieman Erik (Tremelo) - Vander Vorst Kristel, 7.7.90.
Dewandeleer Danny - Van den Brandt Ann, 14.7.90.
Dernacourt Danny-André (Tervuren) - Van Loo Ann, 14.7.90
Huens Paul - Janssens Linda, 28.7.90.
Van Lint Steven (Bonheiden) - Cockaerts Griet, 28.7.90.
Holemans Hugo (Steenokkerzeel) - Van Steenbergen Noël
la, 1.8.90.

Segers Bart (Kortenberg) - Bonge Nancy, 3.8.90.
Crabbé Dirk (Kortenberg) - Vermeiren Katty, 4.8.90.
De Meyer Bart (Scherpenheuvel-Zichem) - Wiilems Greta,
4.8.90.

Bauche Philippe - De Lel Gisèle, 11.8.90.
Geerts Jan (Bertem) - Raemaekers Helga, 14.8.90.
Van Audenhoven Johnny (Kortenberg) - Vannotten Gode-
lieve, 18.8.90.

Baudet Ronald (Boortmeerbeek) - Pasteels Paula, 24.8.90.
Baudry Bruno (Steenokkerzeel) - Gooiaerts Garina, 24.8.90.
Corveleyn Freddy - Putseys Frangoise, 25.8.90.
De Cupere Yvan (Lubbeek) - Verstraeten Karin, 25.8.90.
Van Hove Dirk - Dufrane Nadine, 25.8.90.
Houtput Denis - Van Asbroeck Liliane, 1.9.90.
Van Malcot Alexis - Fierens Karina, 15.9.90.
Dewint Alain - Destrycker Lydia, 15.9.90.
Nulens Didier - Van Dessei Gatharina, 15.9.90.
Mart Jean-Pierre - Verheijen Garina, 15.9.90.
Verheyden Walter (Steenokkerzeel) - Overloop Diane, 21.9.90
Bosman Freddy (Herent) - Van Langenhove Ghristel, 22.9.90
Devloo Mare (Zaventem) - Blancke Isabelle, 29.9.90.

Overlljdens:

Wouters René, 1.7.90 te Leuven

Smout Ludovicus, 1.7.90 te Leuven
Boels Felix, 11,7.90 te Kampenhout
Leuckx Melanie, 26.7.90 te Vilvoorde
Biiliau Prosper, 28.7.90 te Leuven
Bosmans Sara, 31.7.90 te Leuven
Lanciers Josephus, 1.8.90 te Leuven
Covens Maria, 7.8.90 te Meise
Van Dijck Denis, 7.8.90 te Mechelen

Bruyneel Gustaaf, 11.8.90 te Vilvoorde
Swiggers Augustinus, 30.8.90 te Leuven
Mommens Michaël, 31.8.90 te Steenokkerzeel
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Raeymaekers Franciscus, 1.9.90 te Tremelo
Van Ingelgom Augustinus, 10.9.90 te Leuven
Vandervelde Maria, 11.9.90 te Kampenhout
Vandereet Robert, 16.9.90 te Kampenhout
Vandermaelen Jean Pierre, 16.9.90 te Kampenhout

Dehert Maria, 18.9.90 te Kampenhout
Gidts Mathiida, 19.9.90 te Vilvoorde

Louagie Tom, 21.9.90 te Leuven
De Clercq Joseph, 22.9.90 te Leuven
Van Grunderbeeck Joanna, 23.9.90 te Leuven

Vanden Baick Virginia, 24.9.90 te Leuven
Stroobants Giibert, 28.9.90 te Steenokkerzeel
Duterne Joseph, 29.9.90 te Vilvoorde.

Huwelijksjubilarissen:

Van Haesendonck Joannes - Smolders Maria (briljanten
bruiloft) 8.7.90.
Schepers Joannes - Tobback Ludovica (diamanten bruiioft)
23.8.90.

Gevaert Maurits - Verdeyen Paulina (gouden bruiloft) 4.9.90.
De Boeck Joannes - Holsters Constantie (gouden bruiloft)
7.9.90.

Oeyen Franciscus - Schepkens Maria (gouden bruiloft)
21.9.90.
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Sportweken

Van 20 augustus 90 t.e.m. 24 augustus 90 werd er een sport
week georganiseerd voor kinderen van 7 t.e.m. 11 jaar.
Er was een ruim aanbod van sporten en de opkomst van de
kinderen was enorm.

Van 27 augustus 90 t.e.m. 31 augustus 90 werden er dan sport
dagen georganiseerd voor jongeren van 12 t.e.m. 16 jaar.
Ook hier was er een grote opkomst.
We kunnen stellen dat deze weken een groot succes kenden,
zowel voor de deelnemende kinderen als voor de sportdienst.
We gaan alvast opnieuw over tot het organiseren van 3 sport
weken in 1991, nl. 1 week in de paasvakantie en de laatste we
ken van augustus.

Verdere informatie hierover volgt later.
Eventuele suggesties zijn altijd welkom op de sportdienst.

Ter Inlichting

Een 20-tal " verkeersvestjes" liggen ter beschikking in de sport
hal, Zeypestraat 26 te 1910 Kampenhout.

Deze vestjes worden bij eventuele manifestaties gratis ter beschik
king gesteld. Maak er gebruik van indien nodig!

Info brochure

Om de Kampenhoutse bevolking nog beter te informeren over
wat er zoal kan gedaan worden aan "Sporten" binnen de ge
meente, werkt de gemeentelijke sportdienst SPO-RE-KA aan een
info-brochure, waarin zowat "alle sportclubs" die in onze gemeen
te aktief zijn, zullen worden vermeld. Wij hopen deze brochure
tegen einde 1990 nog te kunnen verspreiden.

MAAK JE KLUB DUS BEKEND VIA
HET SPORTNUMMER 016/65.73.73.
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Nieuwe openingsuren
sportdienst

Elke werkdag van 8.00 u tot 15.30 u
Elke dinsdag van 8.00 u tot 15.30 u

van 18.30 u tot 21.00 u

Spreekuur van Schepen van Sport J. Meeus
Elke dinsdag van 20.00 u tot 20.30 u in het bureel van de Sport
dienst.

Wandelclub - Kampenhout
Op 10 november namen een 70-tal wandelaars deel aan de jaar
lijkse 11.11.11-wandeling.
Verschillende deelnemers waren van mening dat dit meer moest
gebeuren.
Daarom: Wie belangstelling heeft voor wandelen in groep, geef
je naam op aan SPOREKA (016/65.73.73).

Om onze ploegen moreel te
steunen zijn supporters steeds
welkom

Thuismatchen:

Zondag

BIVOK (Sporthal Kampenhout)

2 december 1990: 15.30 u

18.00 u

Zondag 9 december 1990: 15.30 u
18.00 u

Zondag 16 december 1990: 15.30 u
18.00 u

Zondag 13 januari 1991 :
Zondag 27 januari 1991:
Zondag 3 februari 1991 :
Zondag 17 februari 1991

18.00 u

14.00 u

18.00 u

14.00 u

Zondag
Zondag

24 maart 1991 :

14 april 1991:

18.00 u

18.00 u

18.00 u

JOKA

Onder impuls van verschillende joggers en SPOREKA zag jog-
gingclub Kampenhout het levenslicht.
Eerste activiteit: eindejaarsjogging op zondag 30 december. De
eerste van een lange reeks "Kampenhoutse corrida's"??
Info SPOREKA.

Huren van tafels en stoelen

Alle aanvragen voor het huren van tafels en stoelen (uitsluitend
Kampenhoutse verenigingen) dienen te worden gericht aan de
Sportdienst, Zeypestraat 26 te 1910 Kampenhout.
Na goedkeuring door het Schepencollege, krijgt U dan een fac
tuur toegestuurd.

Thuismatchen Basketbal (Sporthal Kampenhout)
Zondag 2 december 1990: 9.30 u
Zondag 16 december 1990: 9.30 u
Zondag 6 januari 1991:

Zondag 27 januari 1991:
Zondag 10 februari 1991 :
Zondag 24 februari 1991
Zondag 10 maart 1991 :
Zondag 24 maart 1991:

14.30 u

(onder voorbehoud)
9.30 u

9.30 u

9.30 u

9.30 u

9.30 u 1  SPO \
RE

y  KA
Thuismatchen van V.V. Berg (Sporthal Berg)

Zaterdag 1 december 1990: 10.30 u
Vrijdag 7 december 1990: 20.00 u
Vrijdag 14 december 1990: 20.00 u
Vrijdag 4 januari 1991 : 20.00 u
Vrijdag 11 januari 1991 : 20.00 u
Vrijdag 1 februari 1991: 20.00 u
Zaterdag 2 februari 1991: 19.30 u
Vrijdag 8 februari 1991: 20.00 u
Vrijdag 1 maart 1991 : 20.00 u
Vrijdag 8 maart 1991 : 20.00 u
Vrijdag 5 april 1991: 20.00 u
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De Gemeenteraad keurde met algemene stemmen volgen
de reglementering inzake ophaien van huisvuil goed;

ART. 1

Definities.

a.

c.

d.

Algemene omschrijving: onder huisvuil wordt verstaan de
vaste afval voortgebracht door de gezinnen en bestaande
uit afvalstoffen die rechtstreeks verband houden met de nor

male werking van het gezinshuishouden.

Gewoon huisvuil: onder gewoon huisvuil wordt verstaan de
afval die én beantwoordt aan de algemene omschrijving én
qua volume en aard zodanig is dat de opberging in een
standaardrecipiënt mogelijk is.

Grof huisvuil: onder grof huisvuil wordt verstaan de afval die
én beantwoordt aan de algemene omschrijving én qua vo
lume en aard zodanig is dat hij niet kan verpakt worden in
een standaardrecipiënt.

Ophaaldienst: de dienst of maatschappij, die door de ge
meente belast wordt met het ophalen van het huisvuil.

ART. 2

De standaardrecipiënten waarin het huisvuil voor de afhaling
moet aangeboden worden zijn:

a. Minicontainers van 240 liter. Deze minicontainers worden door

de ophaaldienst ter beschikking van de "gezinnen" gesteld.

b. Minicontainers van 120 liter. Deze minicontainers worden door

de ophaaldienst ter beschikking van de "gezinnen" gesteld.

c. De plastieken huisvuilzakken (max. afmeting 60 x 80 cm)
indien toegestaan door de ophaaldienst.

ART. 4

Vallen onder de uitdrukking "gezin":

- hetzij een persoon die alleen leeft

- hetzij de vereniging van twee of meer personen die, al of niet
door verwantschap aan elkander verbonden, gewoonlijk in
één en dezelfde woning verblijven en er samenleven.

Worden eveneens als "gezin" beschouwd:

- de instellingen voor diensten van openbaar nut voor zover het
huisvuil betreft.

-  iedere jeugd- of sportvereniging met betrekking tot de afval
ontstaan uit de normale verenigingsactiviteiten

- winkeliers, ambachtslui, handelaars die niet gehuisvest zijn in
het gebouw waar ze hun handelsactiviteiten uitoefenen voor
zover het huisvuil betreft.

ART. 5

leder "gezin" krijgt van de ophaaldienst gratis de beschikking
over één standaardrecipiënt, behalve de zakken.

Deze minicontainer blijft eigendom van de ophaaldienst en is
verbonden aan het gebouw.

Ingeval één grote of twee kleine minicontainers onvoldoende is
om het gewoon huisvuil van éénzelfde "gezin" gedurende één
week in te bergen, kan het bij de ophaaldienst één of twee bij
komende minicontainers aankopen. Dus max. 3 minicontainers
van 240 liter per "gezin".

De ophaaldienst deelt de gemeente de namen van de "gezin
nen" mede aan wie een dergelijke bijkomende minicontainer
werd uitgereikt.

Iedere ophaalbeurt waarbij een "gezin" meer dan drie standaard
recipiënten ter lediging aanbiedt, wordt als een speciale opha
ling van huisvuil beschouwd.

ART. 3

Het gewoon huisvuil mag uitsluitend in een standaardrecipiënt
ter ophaling aangeboden worden. Het maximum aantal recipiën
ten dat hiervoor is toegelaten, is als volgt bepaald: bij elke door
tocht van de huisvuilophaaldienst en per "gezin":

- één minicontainer van 240 liter of

-  twee minicontainers van 120 liter of

- maximum 3 huisvuilzakken (max. 60 x 80)

Tijdens de geregelde vaste ophalingen wordt uitsluitend huis
vuil opgehaald, verpakt en in de hoeveelheid zoals hierboven
aangegeven.

Het is dus verboden huisvuil verpakt in andere dan bovenver
melde verpakkingen afzonderlijk of op of naast het standaardre
cipiënt ter ophaling aan te bieden of meer standaardrecipiënten
dan hierboven vermeld.

ART. 6

De standaardrecipiënt mag enkel met los, kort huisvuil gevuld
worden. Grotere voorwerpen moeten derhalve in stukken ver
kleind en verdeeld worden.

De recipiënt dient volledig gesloten te zijn en de inhoud mag
hoogstens 20 kg wegen ingeval van huisvuilzak en 30 kg inge
val van minicontainer.

Recipiënten met een zwaardere inhoud zullen niet geledigd of
verwijderd worden.

ART. 7

Op de dag vaii de ophaling moet het gewoon huisvuil, verpakt
zoals hierboven aangegeven op het voetpad geplaatst worden,
derwijze dat het geen hinder of gevaar oplevert.
De minicontainers dienen met de handgrepen naar de straat
kant gericht, ter lediging aangeboden te worden
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ART. 8

Bij de ophaling van het grof huisvuil mag alleen meegegeven
worden het grof huisvuil in de betekenis van art. 1.
Het op te halen grof huisvuil moet normaal door twee personen
gehanteerd kunnen worden en het dient dermate verkleind en
samengebundeld te zijn, dat het totale volume per "gezin" de
1,5 m3 niet overtreft.

De afmetingen zijn beperkt tot maximum 2 m.
Bij de ophaling van het grof huisvuil wordt al het verpakkingsma
teriaal opgeladen en wordt er geen gebruik gemaakt van de stan
daardrecipiënten.

ART. 9

Het is steeds verboden, welke ook de aard van de ophaling we-
ze, afzonderlijk of in een recipiënt, gelijk welk voorwerp, produkt
of welke afval ook ter ophaling aan te bieden die van aard is
ongevallen te veroorzaken met lichamelijke of stoffelijke schade
ten nadele van de ophaaldienst, haar personeel of van derden.
Elkeen die van de ophaaldiensten gebruik maakt, dient zich hier
omtrent voorafgaandelijk te informeren bij de ophaaldienst.
Wordt in ieder geval nooit opgeladen, welke ook de aard van
de ophaling weze:

- stenen, pleisterwerk, beton, ruiten en andere afbraakmate

rialen van bouwconstructies

.- autobanden, koetswerk en andere afbraak van voertuigen
- steengruis en grond van tuinen

- bijtende, ontplofbare of gemakkelijk onvlambare produkten
- zware massieve stukken

- onverkleind en niet samengebundeld snoeisel

Deze opsomming is niet limitatief.

ART. 10

De soorten afval die omwille van hun aard of volume, volgens
de bepalingen van huidig reglement of om een andere reden
niet opgehaald worden tijdens de geregelde vaste ophalingen
van huisvuil, kunnen verwijderd worden door de dienst specia
le ophaling van de ophaaldienst of door privé-firma's.

Wanneer voor de verwijdering van speciaal vuil gebruik gemaakt
worden van bijzonder hiervoor voorziene containers, dient de
toelating van het College van Burgemeester en Schepenen ge
vraagd om deze op de openbare weg te plaatsen. Het College
bepaalt per geval de voorwaarden van deze vergunning.
Op de ophaaldienst kan door iedere persoon, gevestigd op het
grondgebied van een gemeentevennoot van de ophaaldienst,
een beroep gedaan worden op aanvraag met vermelding van
de aard van de afval en tegen terugbetaling van de ophaalkosten
volgens het tarief dat door de Raad van Bestuur van de ophaal
dienst wordt vastgesteld.

ART. 11

Het is verboden huisvuil te doorzoeken, recipiënten om te gooi
en of gedeeltelijk te ledigen.
Vastgevroren vuil in de minicontainers is een geval van over
macht.

ART. 12

De Raad van Bestuur van de intercommunale INTERZA C.V. kan

aan sommige "gezinnen", personen of instelling, omwille van bij
zondere omstandigheden waarin hun huisvuil moet opgehaald
worden, afwijkingen op de huidige reglementering toestaan of
voorschrijven.

1

Naar aanleiding van de 60ste verjaardag van Koning Boude-
wijn en zijn 40 jaar koningsschap hebben burgemeester en sche
penen op zondag 18 november in aanwezigheid van de oud
strijders en vooraanstaande inwoners van de gemeente de Ko
ningslinde geplant.
Burgemeester Verhoeven hield daarna een korte toespraak waar
in hij hulde bracht aan de Koning.
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Indexaanpassing

Op 1 november II. werden de sociale uitkeringen aangepast aan
het indexcijfer der consumptieprijzen. De nieuwe bedragen lig
gen ter inzage op het gemeentehuis - dienst pensioenen.

Werknemerspensioenen

indexering op 1 november 1990
Op 1 oktober 1990 werden de werknemerspensioenen, inge
gaan vóór 1.1.1988, aangepast aan de weivaart.
Het percentage van de verhoging verschilt naargelang de in
gangsdatum van het pensioen:
-t-3% voor pensioenen die ingegaan zijn vóór 1.1.1973
-1-2% voor pensioenen ingegaan tussen 1.1.1973 en 31.12.1982
-1-1% voor pensioenen ingegaan tussen 1.1.1983 en 31.12.1987

Zelfstandigenpensioenen

indexering op 1 november 1990
De vierde aanpassing van het vijfjarenplan tot gelijkschakeling
van het minimumpensioen van de zelfstandigen met het bedrag
van het gewaarborgd inkomen voor bejaarden, zal op 1 juli 1991
uitgevoerd worden.

Het gewaarborgd inkomen voor bejaarden

indexering op 1 november 1990
Op 1 januari 1991 worden de basisbedragen van het gewaar
borgd inkomen opnieuw met 2% verhoogd. Zo komt het maxi
mum basisbedrag voor een gezin op 24.002 fr. per maand en
voor alleenstaanden op 18.002 fr. per maand.

Fiscale voordelen

A. Vermindering van onroerende voorheffing:
Vermindering kan bekomen worden in de vier volgende gevallen:
1. Vermindering van 25% voor bescheiden woning wordt toe

gestaan aan de eigenaar die zijn woning effectief bewoont
en waarvan het kadastraal inkomen van zijn in België gele
gen goederen niet meer dan 30.000 Fr. bedraagt. Deze ver
mindering verdubbelt gedurende een periode van vijf jaar
voor woningen gekocht of gebouwd zonder aankoop- of
bouwpremie.

2. Vermindering voor gezinsiast. De eigenaar of de huurder heeft
recht op 10% vermindering per kind ten laste indien hij
minstens twee kinderen in leven heeft. Voor gehandicapte per
sonen ten laste wordt een vermindering van 20% toegepast.
De grootte van de woning speelt geen rol. Een feitelijk gezin
komt niet in aanmerking.

3. Vermindering voor gehandicapten en groot-oorlogsvermink
ten: de vermindering bedraagt 10% voor gehandicapten en
20% voor groot-oorlogsverminkten.

4. Vermindering wegens improduktiviteiten vernieling is een ver
mindering toegestaan in verhouding tot langdurige improduk-
tiviteit of ernstige vernieling van het onroerende goed.

Om ais persoon terriaste van de beiastingspiichtige te kunnen
beschouwd worden dient deze deel uit te maken van diens ge
zin op 1 januari van het aanslagjaar en geen netto inkomsten
hoger dan 60.000 Fr. hebben genoten in het jaar dat eraan vooraf
ging. Bij het bepalen van deze inkomsten wordt geen rekening
gehouden met de toegemoetkomingen aan, voor meer dan 66%
gehandicapten.

Gehandicapte personen dienen een geldig getuigschrift voor te leg
gen waaruit blijkt dat zij voor minstens 66% getroffen zijn door ontoe
reikendheid of vermindering van lichamelijke of geestelijke geschiktheid
wegens één of meer aandoeningen. De in aanmerking komende on
geschiktheid is die welke vastgesteld werd vóór de leeftijd van 65 jaar.
Aanvragen om vermindering op de onroerende voorheffing moeten in
gediend worden bij de Ontvanger der belastingen. Aanvragen om ver
mindering wegens handicap worden steeds ingediend bij de Gewes
telijke Directeur der belastingen.
De aanvraagformulieren zijn ter beschikking op de pensioendienst van
het gemeentehuis, aanvragen kunnen tevens langs deze dienst gedaan
worden.

B. Vermindering van de personenbelasting
in de nieuwe wet op de personenbelasting zijn belangrijke voordelen
voorzien voor gehandicapten. De voorwaarden waaraan men moet vol
doen zijn evenwel dezelfde gebleven. Met name, de normen om ais
persoon ten laste te worden beschouwd en de aard van ongeschikt
heid, zoals beschreven in voorgaande.
Om de vermindering te laten toepassen, dient een geldig getuigschrift
van een blijvende of duurzame invaliditeit van minstens 66% te wor
den gevoegd bij de belastingsaangifte.
Een geldig getuigschrift kan afgeleverd worden door:
— de uitbetaiingsinsteiiing van de kinderbijslag
— Ministerie van Sociale Voorzorg, dienst tegemoetkomingen aan min-

der-vaiiden

— de mutualiteit met vermelding van de periode waarin betrokkene
een invaiiditeitsuitkering heeft genoten

— een afschrift van een definitief geworden rechterlijke uitspraak
waaruit een blijvende invaiiditeitgraad blijkt

— het Fonds voor beroepsziekten
— Ministerie van Financiën voor de oorlogsinvaliden en de militaire

invaliden uit vredestijd
— Ministerie van Volksgezondheid en Leefmilieu voor de burgerlijke

oorlogsslachtoffers
— de Voorzorgskas voor mijnwerkers
— de Hulp- en Voorzorgskas voor Zeevarenden onder de Belgische

vlag
— de Administratieve Gezondheidsdienst voor personeelsleden uit de

openbare diensten

— het Gewestelijk Geneeskundig Centrum voor personeelsleden van
N.M.B.S.

— Dienst voor Overzeese Sociale Zekerheid

indien geen enkel attest kan voorgelegd worden en men meent toch
aanspraak te kunnen maken op de vermindering, bestaat de moge
lijkheid om de invaliditeitsgraad, op eigen kosten, te laten vaststellen
door een geneesheer-inspecteur van het R.i.Z.i.V. De voorgeschreven
formulieren "Aanvraag tot geneeskundig onderzoek" kunnen bekomen
worden op de kantoren der Directe Belastingen (te Haacht), ze zijn ook
ter beschikking op het gemeentehuis - pensioendienst.



olitieseintjes

Brandpreventie

Op de vooravond van de eindejaarsfeesten lijkt tiet ons aange
wezen uw bijzondere aandacht te vestigen op enkele elemen
taire brandbeveiligingsmaatregelen. De concentratie van een
groot aantal mensen in soms beperkte ruimten, het gebruik van
brandbaar materiaal en versieringen, onvoorzichtigheid of onop
lettendheid zijn maar al te vaak faktoren die het risico op brand
gevaar in de hand werken.

Enkele praktische tips en/of verplichtingen voor gebouwen
welke toegankelijk zijn voor het publiek:

- enkel elektrische (feest)verlichting is toegelaten. Versieringen
moeten uit moeilijk ontvlambare materialen vervaardigd zijn;

- vrijhouden van gangen, trappen en overlopen, geen vergren
deling van deuren geplaatst in de evacuatiewegen;

- aanbrengen van duidelijk zichtbare aanduiding van uitgan
gen en vluchtwegen;

- goede aanduiding van meldings-, waarschuwings-, en brand-
bestrijdingstoestellen;

- kerstbomen moeten in stabiele bak, geregeld besproeid,
vochtig en fris gehouden worden;

-  in keukens moet het materiaal degelijk onderhouden zijn.
Elektrische leidingen vooral niet te zwaar belasten;

-  In geval van brand onmiddellijk de brandweer - oproep num
mer 100 verwlttingen.

Misdaadpreventie

Meer en meer worden wij geconfronteerd met niets en niemand
ontziende misdadigers en terroristen die trachten het normale
leven te ontwrichten en dood en paniek zaaien. De politie ver
zoekt de bevolking haar medewerking te verlenen door middel
van het doorspelen van informatie en gegevens van alles wat
u verdacht voorkomt zoals:

- Zonderlingen welke de buurt gadeslaan.

- Geregeld dezelfde voertuigen op dezelfde plaatsen zonder
dat hiertoe een geldige reden is.

- Onbekenden welke zich "toevallig" bij u aanbieden om u on
gelooflijke verkoopsvoorwaarden of goederen aan te bieden.

Het is niet de eerste maal dat er "onbekenden" zich komen aan

bieden onder voorwendsel U één of andere "dienst" te komen

verlenen, o.a.: het opnemen van water- of elektriciteitsverbruik;
het nazicht van nutsvoorzieningen, e.d. Wij wensen u er de na
druk op te leggen dat aangestelden van hogergenoemde maat
schappijen steeds in het bezit zijn van aanstellingsakte(n) of
opdrachten. Mocht U enige twijfel hebben bij een dergelijke kon-
taktname aarzel niet de politie- of rijkswacht te verwittigen.

Wegverkeer

sturen onder invloed

Wij willen er de automobilisten op wijzen dat er gedurende de
eindejaarsperiode een uiterst strenge kontrole op het sturen on
der invloed zal doorgevoerd worden. Wie als bestuurder narig
heden wil vermijden zorge er voor dat het alkoholverbruik tot
het strikte minimum beperkt blijft. Het is trouwens een maatre
gel die van het allergrootste belang is voor uw veiligheid en voor
die van anderen.

Winterongemakken

Bij ijzel of sneeuwval Is iedereen verplicht de stoep of verharde
berm voor zijn woning vrij te maken, dit om ongevallen te ver
mijden. Bij nalatigheid kan u eventueel verantwoordelijk gesteld
worden.

en sportploeg in de kijker

Basketbalclub Kampenhout

Aangesloten bij de Kop. Belgische Basketbalbond onder nr 2245.
André Janssens, inwoner van de Gemeente Kampenhout en on
dervoorzitter van de K.B.B.B., vond enkele jaren geleden dat het

ongehoord was dat in er in zijn eigen gemeente geen Basket
bal werd gespeeld. Daarom kontakteerde hij enkele oude be
kenden, zocht de nodige sponsors, deed zijn eigen duit in het
bekende zakje en op 5 juni 1985 was het zover. Basketbalclub
Kampenhout werd opgericht. In het tussenseizoen werden de
nodige spelers (meestal oudere ervaren mannen die in andere



ploegen geen kans meer kregen) aangetrokken en in septem
ber 1985 werd de eerste kompetitie gestart in de 4de Provincia
le. Met Marie-Louise Michieis ais sekretaris en de medewerking
van Harry Demunter ais trainer, sloten wij het eerste seizoen af
ais 4de. Het volgend jaar echter was het raak. Basketbaikiub
Kampenhout speelde Kampioen.
Verschillende nieuwe spelers werden aangetrokken en ook werd
geprobeerd de ploeg te verjongen. Er kwam een nieuwe sekre
taris en de ploeg eindigde in de middenmoot.
Langzamerhand echter groeide de belangstelling en de repu
tatie van onze kiub. En in 1988 mochten wij de Supercup inrich
ten: de match tussen de kampioen en de Bekerhouder van
België. Een mooie bekroning voor een jonge club.
Daar bleef het echter niet bij en vorig seizoen speelde BC Kam
penhout kampioen in 3de Prov. Wij hadden slechts 2 wedstrij
den in de kompetitie verloren.
Ons zesde seizoen startte 2 maanden geleden en B.C. Kampen
hout speelt dus in 2de Provinciale afdeling.
Onze club heeft de ambitie binnen de 3 jaar in Ie Provinciale
te staan maar hiervoor hebben wij uiteraard de steun nodig van
iedereen.

Het ligt ook in de bedoeling om te starten met jeugdpioegen.
Spijtig genoeg is de belangstelling en de omkadering te klein.

Wij rekenen echter op het publiek van Kampenhout om onze
sport de nodige aandacht te geven om onze groei langzaam
maar zeker voort te zetten.

Ter inlichting

De wedstrijden gaan door op zondagmorgen in de sporthal van
de Zeypestraat. Om 9.30 u de reserven en om 11.15 u de eerste
ploeg. De ingang is gratis.

Sekretariaat

Van Campenhout Ghisiain
Madeiiefjesstraat 88
1850 GRIMBERGEN

Voorzitter

Arno Dingemans

Venusstraat 51

2520 OELEGEM

ktie Levenslijn Kampenhout

In 1991 wordt door VTM

andermaal een aktie Levenslijn
georganiseerd

Vorig jaar heeft Kampenhout niet aktief deelgenomen aan de
grote VTM- of BRT-aktie ten voordele van de kankerbestrijding.
Er werd evenwei een succesvolle campagne gevoerd voor de
recrutering van beenmergdonoren, zoals U wei weet, ter bestrij
ding van kwaadaardige bioedaandoeningen. Aan zo veie edei-
moedigen: oprechte dank.
Aktie Levenslijn 1991 spitst zich toe op de problematiek van hart
en vaatziekten, de grootste risicofaktor in onze Westerse wereld.
Alle ingezamelde geiden zuilen integraal worden afgestaan aan
het N.F.W.0. (Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek)
voor opzoekingswerk i.v.m. deze materie.
256 Vlaamse gemeenten (waaronder Kampenhout) gaven ge
volg aan de oproep van VTM om aan de aktie 1991 mee te
werken.

Alle Kampenhoutse verenigingen werden op 6 december ji. op
een eerste contactvergadering uitgenodigd. Hoewei daar slechts
matig werd op ingegaan, werd toch de basis gelegd voor een
plaatselijk aktiecomité dat als motor zal moeten dienen voor de
Kampenhoutse ievensiijncampagne.
Er werd overeengekomen de aktie tot 2 of 3 dagen te beper
ken, maar in die korte periode dan ook alles op alles te zetten.
Suggesties werden gedaan voor de organisatie van een sticker
verkoop, een eetdag, voor een voetbalwedstrijd tussen de VTM-
vedettenpioeg en gemeente(bestuur -i- personeel). Medewer
king van de St.Sebastiaansgilde (in vol ornaat) is reeds voorzien.

Wij zijn echter nog maar aan de planning toe... en alle hulp is
welkom.

Alle gegadigden worden verwacht op een tweede (en definitie
ve) vergadering in de raadszaal van het gemeentehuis op
8 januari 1991 om 20 u. Naast alle verenigingen zijn vanzelfspre
kend ook alle geïnteresseerden niet-ieden van harte welkom.
Voor meer informatie kan U nu reeds contact opnemen met Wies-
je Beitels in de bibliotheek (016/65.12.43) of met Huguette Kemps
in het gemeentehuis (016/65.50.37).
Toon Uw "groot hart" ter ondersteuning van artsen en weten
schappers in hun ongelijke strijd tegen hart- en vaatziekten.

Oproep aan alle Verenigingen
van Kampenhout!!!

Op de vergadering 'Aktie Levenslijn" is gebleken dat ons adres
senbestand onvolledig is. Wij zouden dan ook die verenigingen
die geen uitnodiging ontvangen hebben, willen vragen zich te
meiden op het gemeentehuis dienst Bevolking, zodat wij de lijsten
kunnen vervolledigen'. Dit is ook in Uw voordeel,
iedere vereniging die geen uitnodiging ontvangen heeft, bieden
wij onze excuses aan en vragen hen dringend om alsnog hun
actieve steun te willen verlenen aan de "aktie Levenslijn" Kam
penhout.
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13 september 1990 11 oktober 1990

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

Goedkeuring P.V. vorige zitting (5.7.1990).
a. Advies begroting dienstjaar '91 kerkfabriek St. Stefanus
b. Advies begroting dienstjaar '91 kerkfabriek St. Servaes
0. Advies begroting dienstjaar '91 kerkfabriek O.L.V. Kam-

penfiout
d. Advies begroting dienstjaar '91 kerkfabriek St. Antonius
e. Advies begroting dienstjaar '91 kerkfabriek St. Jozef
Kennisgeving samenstelling kerkraad St. Servaes Berg
Voorstel goedkeuring ruiling perceel grond, tussen kerk
fabriek St. Servaes en de heer Van Vliet.

a. Voorstel goedkeuring verhoging 2% weddeschaal per
1.11.1990.

b. Aanpassing administratief statuuf - 2 bijkomende verlof
dagen in 1990.

Princiepsbeslissing herstellingswerken dak schoolkomplex
Berg.

Princiepsbeslissing rooilijn Grootveld-Kutsegem-School-
straat.

Voorstel goedkeuring eindafrekening bestrijkingen deel I.
Voorstel goedkeuring gedeeltelijke verplaatsing voetweg
66.

Voorstel goedkeuring eindafrekening aanleg parking Sport
hal.

Voorstel goedkeuring overeenkomst B tussen Vlaams Ge
west en de gemeente betreffende riolering N21.
Voorstel goedkeuring voorstel ruiling strook grond Laar-
straat-Oudehuisbaan.

Voorstel goedkeuring voorlopige rooilijn- en onteigenings
plan Hutstraat.
Princiepsbesllssing -i- verdeelsleutel in de kosten restau
ratie "Het Roodt Cruys" Laarstraat 40, 3092 Nederok-
kerzeel.

Voorstel goedkeuring leningsdossier
a. parking sporthal - saldo
b. scholen daken waarborgfonds
0. scholen daken saldo

d. inrichting schepenzaal
Vaststellen vergoeding landbouwschattingskommissie.
Voorstel goedkeuring princiepsbeslissing aankoop gekom-
bineerd voertuig-lastenboek-bestek-wijze van gunnen.
a. gecombineerde graafmachine
b. mini-traktor

Voorstel goedkeuring informatika-Burotika-system, vaststel
len wijze van gunnen en vaststellen gunningsvoorwaarden.
Voorstel aanbrengen oversteekplaats voor voetgangers-
Haachtsesteenweg/Rubenslaan/Hutteweg.
Aanpassing gemeentelijk politiereglement i.v.m. Interza,
drukken aangepast politiereglement.
Politieverordeningen

a. Grote Prijs Raymond Impanis
b. Aktiviteiten O.T.B.

c. Ruitertornooi Nederokkerzeel.

Goedkeuring begrotingswijziging nr. 1 en 2 van het
O.C.M.W. dienstjaar 1990.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Goedkeuring P.V. vorige zitting (13.9.1990).
Reglementering inzake ophalen van huisvuil.
Princiepsbeslissing aankoop piano - wijze van gunnen.
Leningsdossiers:
a. inrichting administratief centrum.
b. aankoop onroerend goed voor uitbreiding politielokaal.
c. verbeteringswerken Van Bellingenlaan en Meerlaan.
Vaststellen tarieven leeriingenvervoer.
Voorstel goedkeuring belasting op frituren.
Mededeling - Oprichten van milieu-adviesraad.
Voorstel definitieve goedkeuring rooilijn- en onteigenings
plan Dorps- en Kerkstraat.
Voorstel goedkeuring ontwerpdossier aanleg gedeeltelijke
riolering 4- open grachten St. Servaesstraat.
Voorstel goedkeuring ontwerpdossier aanleg parking vóór
en beplanting rond kapel Berg-heide.
Voorstel aanleg toegangsweg, uitgevend op Stationsstraat
(door privépersoon).
Bekrachtiging overeenkomst Gedas III de fase Ter Bronnen.
Bekrachtiging overeenkomst Stabo kleedkamers, aanleg
voetbalveld, cafetaria, tribune.

Voorstel straatnaamwijziging Oudestraat en Molenbeek
wegel.
Voorstel eindafrekening overlaging deel III.
Voorstel goedkeuring ontwerpdossier afbraak twee wonin
gen Gemeentehuisstraat.
Aanpassing princiepsbeslissing nieuwe telefooncentrale -
vaststellen ereloonschaal, ontwerpovereenkomst.
Voorstel goedkeuring definitief ontwerpdossier-voetbal-
terrein, kleedkamers - cafetaria - tribune - verlichting.



D agorde gemeeatemad
1

I
8 november 1990

1. Goedkeuring P.V. vorige zitting (11.10.1990).
2. Begrotingsw/ijziging nr. 2 van de gemeente dienstjaar 1990.
3. Leningsdossiers;

a. Ter Bronnen III ereloon

b. Voetbal inrichting ereloon
0. Verbeteringswerken Kasteellaan en Patrijzenlaan.

4. Princiepsbeslissing inrichting speelpleinen volksbuurten -
wijze van gunnen.

5. Voorstel goedkeuring inhaalbonifioatie gemeentepersoneel
1990.

6. Wijziging kader - gemeentepersoneel.
7. a. Vaststellen van aanwerving- en bevorderingsvoorwaar-

den, examenprogramma (gemeentepersoneel), en hoe
danigheid van de juryleden - aanpassing geldelijk sta
tuut.

b. Wijziging administratief statuut
8. Wijziging reglement loopbaanhalvering (gemeenteperso

neel).
Goedkeuring weddesohalen aan 100% per 1.1.1990 inge
volge K.B. 25.6.1990.
Toekenning gewaarborgde bezoldiging ingevolge K.B.
13.12.1989.

9

10
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11.

12.

13.

14.'
15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

Toekenning haard- en standplaatstoelage ingevolge K.B.
13.12.1989.

Toekenning sektorieel konventioneel weddesuppl. 1990 in
gevolge omzendbrief 12.7.1990.
Goedkeuring dienstvrijstelling voor het afstaan van been-
dermerg ingevolge omzendbrief van 29.3.1990.
Aansluiting A.G.D. - Medisch toezicht gemeentepersoneel.
Voorstel goedkeuring
a. algemene doelstellingen van de milieuadviesraad.

(M.A.R.K.)
b. wijze van samenstellen van de M.A.R.K.

Ontwerpovereenkomst oprichting bouwen nieuwe biblio
theek.

Aanstellen landmeter opmaken BPA Grevenberg.
Voorlopige goedkeuring onteigeningsdossiers Geilroede-
weg, Hutteweg, Kriekelaarstraat, Terloonstvoetweg, Votvin-
kenstraat, Weysetterstraat.
Eindafrekening herstellingswerken kerk Nederokkerzeel.
Voorstel goedkeuring verdeelsleutel dringende werken blik
sembeveiliging St. Stefanuskerk.
Definitieve goedkeuring rooilijn- en onteigeningsplan Hut
straat.

Voorstel goedkeuring ontwerp aankoop refter.
Kennisgeving vernietigingsbesluit inzake aanleg container
park.

Tips voor het milieuvriendelijke
gezin

Spaar leefmilieu en geid.

Gebruik geen overdosis waspoeder.
Doseer én bespaar.

Een goeie wasverzachter? De wind is de allerbeste!

Spoel geen chemische resten door.

Een volle wasmachine geeft een hoger rendement.

Kies echte zeep voor de afwas.

Gebruik geen bleekwater of javel bij besmettingsgevaar.
Het doodt immers ook de nuttige bacteriën.

Goed geweekt is half gewassen. Zet daarom de machine even af.
Dit is beter dan een voorwasprogramma.

Kies je toch voor een syntetisch afwasmiddel, wees dan spaar
zaam.

Water sparen!

Laat kranen niet nodeloos lopen tijdens bv. het tandenpoetsen.
je bespaart 5 tot 6 liter' per keer.

Draai kranen goed dicht en herstel lekkende kranen.
10 druppels/min. is een verlies van 2.000 liter/jaar.

Douchen spaart water. Eén bad verbruikt immers 3 keer meer
water.

Glas sparen is milieu bewaren.

Glas is een veilig en duurzaam verpakkingsmateriaal. Het wordt

gemaakt van kalk, zilverzand en soda. De winning van deze
grondstoffen is wel nadelig voor het milieu. Maar glasafval is zeer
geschikt voor recyclage. Bij de produktie van recyclageglas voor
de verpakkingsnijverheid, worden minder grondstoffen en ener
gie gebruikt dan bij de fabrikatie van nieuw glas. Het glasafval
wordt ook verwerkt in glasasfalt, tegels, glaswol, verf, cement
en polyester. Glas is een relatief milieuvriendelijk verpakkingsma
teriaal. Breng het naar de glascontainer.

De glascontainer is een van de middelen om onze hoeveelheid
huisvuil te verminderen.

De inhoud van de glascontainer is bestemd voor recyclage, maar
dit kan uitsluitend met huishoudelijk afvalglas, dwz flessen, bo
kalen en glazen potten. GEEN PLAT GLAS, GEEN GEBROKEN
RUITEN.

Dus nooit in de glasbak of ernaast:

gebroken ruiten - huishoudelijk afval - poroelein - tassen en bor
den - bolsflessen - stenen potten of kruiken - neonbuizen - lam
pen - spuitbussen - plastiek flessen - stopsels.

Wij vragen nog eens dringend: gebruik de glasbak uitsluitend
voor flessen en plaats er ook niets naast.

ledereen bezit een huisvuilcontainer die groot genoeg is voor
een doorsnee gezin.
Als uw container toch niet volstaat, kan U mits betaling een twee
de bekomen.

Het grof huisvuil wordt iedere maand aan uw deur opgeladen
en voor speciaal afval kan U een beroep doen op Interza voor
een speciale ophaling (inlichtingen INTERZA 02/721.07.31).
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Als iedereen gebruik maakt van de mogelijkheden die geboden
worden is het zeker niet meer nodig afval in dozen of plastiek
zakken op de openbare weg of in de omgeving van de glas
bakken achter te laten. Dit is trouwens TEN STRENGSTE

VERBODEN.

Huisvuil is en blijft een groot probleem, maar als iedereen zijn
verantwoordelijkheid opneemt, zoveel mogelijk glas en papier
verzamelt voor recyclage en alle biologisch - afbreekbare afval
composteert in zijn eigen tuin of in een "VAM-VAT", zal onze huis-
vuilberg al heelwat verminderen en zo helpt u mee het milieu
beschermen.

Een milieu-adviesraad

ook in Kampenhout?

Inderdaad, op 26 oktober had een eerste informatievergadering
plaats. Michel Janssens, conservator van het Torfbroek en Ter
bronnen en de Heer Mare De Coster van de dienst Leefmilieu,

spraken voor een 30-tal mensen rond: doel, nut en werkwijze
van een mllleu-adviesraad In een gemeente als Kampenhout.

Op de gemeenteraad van 8 november werden de doelstellin
gen, de benarning en wijze samenstellen van de milieu
adviesraad goedgekeurd. Ziehier de goedgekeurde teksten:

1. BENAMING

De Raad draagt de naam "milieu-adviesraad Kampenhout".
M.A.R.K.

2. ALGEMENE DOELSTELLINGEN

2.1. De milieu-adviesraad wordt opgericht met het oog op de
verbetering, het behoud en waar nodig het herstel van het
leefmilieu van Kampenhout. De adviezen van de raad zul
len steeds tot doel hebben de kwaliteit van het leefmilieu

te waarborgen, meer bepaald de bestaande natuurwaar
den te behouden, de uittrouw van ons natuurpatrimonium
te stimuleren en milieubelastende ingrepen te vermijden of
te reduceren.

2.2. De milieu-adviesraad adviseert, vanuit een gefundeerd
milieu-analytisch standpunt, op vraag van het schepenkol
lege of op eigen initiatief.

2.3. De milieu-adviesraad zal in nauwe samenwerking met het
schepenkollege optreden hetwelke evenwel zijn eigen au
tonomie behoudt.

2.4. De milieu-adviesraad zal op regelmatige tijdstippen het
schepenkollege, de bevolking, de betrokken instanties of
particuliere personen informeren over de stand van zaken
van ons leefmilieu.

3. WIJZE VAN SAMENSTELLING M.A.R.K.

3.1. Elke representatieve Kampenhoutse vereniging kan één lid
afvaardigen. Een represenfatieve vereniging is een vereni
ging die aangesloten is bij een nationaal en/of gewestelijk
overkoepeld orgaan. Indien nodig kan het schepenkolle
ge een bewijs van representativiteit eisen.

3.2.

3.3.

3.4.

De leden mogen geen enkel politiek mandaat uitoefenen.
Politieke partijen worden niet toegelaten.
De schepen van leefmilieu is uit hoofde van zijn ambt lid
van de M.A.R.K. en neemt, in de mate van het mogelijke,
deel aan de vergaderingen.

3.5.

3.6.

Wanneer de gemeente Kampenhout een milieu-ambtenaar
aanstelt of een ander personeelslid belast met taken die
rechtstreeks verband houden met het gemeentelijk milieu
beleid, dan is die ambtenaar/milieu-ambtenaar automatisch

lid van de M.A.R.K., evenwel zonder stemrecht.

Het dagelijks bestuur, meer bepaald een voorzitter, onder
voorzitter en sekretaris worden door en uit de leden van

de M.A.R.K. gekozen.

De gemeenteraad keurde de statuten en het huishoudelijk reg
lement van de M.A.R.K. goed.
Begin 1991 heeft Kampenhout zijn milieu-adviesraad.
Wij houden U op de hoogte.

De Kampenhoutse Groene
Telefoon

Op het nummer 65.73.73. kunt U terecht met al uw suggesties,
meldingen, vragen, ... i.v.m. milieu.
Aan de andere kant van de lijn zit er iemand die bereidwillig zal
luisteren en noteren.

Uw punten worden dan doorgespeeld aan het Kollege van Bur
gemeester en Schepenen, welke in de mate van het mogelijke
zullen pogen een oplossing te vinden.
65.73.73. - tijdens de kantooruren.

Compost van 't vat?

Het compostvat in de kijker.

De voordelen op een rij:
- speciaal ontworpen voor een doorsnee gezin
- milieuvriendelijk
- onopvallend
- eenvoudig te gebruiken

- geringe omvang (70 cm doormeter, 85 cm hoog)
- goedkoop

- gratis brochure over zelf composteren

Inlichtingen over het VAM-VAT: Groene Telefoon 016/65.73.73.




