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Op vrijdag '10 mei 1991 wordt aan het Gemeentepersoneel een brugverlofdag toegekend
Het gemeentehuis zal die dag dus GESLOTEN zijn.

Maandag 27 mei 1991 zal het gemeentehuis gesloten zijn wegens Kampenhout kermis
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OPENINGSUREN
l. Gemeentediensten

TELEFOONNUMMERS
1. Gemeentediensten

' elke werkdag van 8.45 tot 12.00

- dinsdagavond van 1700 tot 20.00

016/65.50.37 - 016/65.60.99 016/65.6957

Faxnummer : 016/65.69.58

2. Politiediensten 2. Politiediensten

- elke werkdag van 8.45 tot 12.00

en van 1400 tot 16.00

- dinsdagavond van 17.00 tot 20.00

016/65.66.58



ugerlijke Stand urgerl$,ke Stand

periode van 1.10.90 tot 31.1.91

Geboorten:
Braeken Alexander,
21 .9.9O zoon van Franki en van Tillieux Marie
Daghuyt Dominique,
229.90 dochter van André en van Kekenbosch Patricia
Van Dam Raphaë|,
3.1090 zoon van Eric en van Havaux Elisabeth
Kemps Maxim,
410.90 zoon van Guy en van Solymosi Claudine
Vandervelden Kelly,
5.10.90 dochter van Franciscus en van Werbrouck Rita

Timmermans lan,
8.10.90 zoon van Frank en van Vanommeslaeghe Martine
Van lngelgom Noë,
9.1090 zoon van Marc en van Tobback Nadine
Vanderhulst Kevin,
91090 zoon van Vanderhulst Elsie
Nawara Sophie,
13.1090 dochter van Philippe en van Louis Michèle
Vanhalle Tiffany,
221090 dochter van Daniël en van Verschoren Rosette
Casters Sim,
23.10.90 zoon van Johan en van Schoutetens Claudine
Meyfroidt Nancy,
24.10.90 dochter van Francis en van Giard l\rlarie Claire
Bekaert Matthew,
26 10.90 zoon van Johan en van Moyaert Greta
Beullens Michel,
5.11.90 zoon van Rudi en van De Geyter Chantal
Peeters Nikie,
6.11.90 dochter van Eric en van Verschueren Berlinda
Bollen Davy,
7.11.90 zoon van Johan en van Peeters Hilde
Van den Brandt Kristof,
10.11.90 zoon van Jan en van Degreef Gilberte
Van Camp Kevin,
10.11.90 zoon van Marcel en van De Cuber Gerarda
Van Opstal Nicky,
10.11.90 dochter van Frank en van Van Bellinghen Nancy
Van Boxel Tatjana,
131190 dochter van Daniel en van Willems Linda
Libotton Nick.
21 1190 zoon van Arnobius en van Engels Nadine
Van Bosstraeten Marijke,
6.12.90 dochter van Paul en van lmbrechts Jeannine
Bauwens Melissa,
13j290 dochter van Guido en van Nockels Chantal
Loockx Matthias,
17.1290 zoon van Eric en van Bourgeois Viviane
Vanden Schrieck Eva,
2412.90 dochter van Valentin en van Van der Borght lt/adeleine
Bogaerts Gary,
25.12.50 zoon van Jean en van Brichard Catherine
Van Hove Steffy,
26.12.90 zoon van Dirk en van Dufrane Nadine
Hermans Floris,
4.1.91 zoon van Hendrik en van Mertens Maggy
Busieau Morgane,
4.1 .91 dochter van Rudy en van Van Nerom Dominique
De Smet Laetitia,
7.1 .91 dochter van André en van Van Dooren Hilde

Tobback Joris,
8.1.91 zoon van Patrick en van Van Beveren Godelieve
Gemmeke Géraldine,
11.1.91 dochter van Jean en van Binst Nicole
De Boer Karmen,
14,1,91 dochter van Bart en van Truyens Katrien
Vanthienen Annelies,
15.1.91 dochter van Geert en van Van Gompel Lutgarde
Pardon Chana,
16.1.91 dochter van Pardon Chantal
Vereycken Sophie,
18.1.91 dochter van Johan en van Jodts Joke
Vandenberg Tom,
26.1.91 zoon van Leopold en van De Ridder Godelieve
Guppens Jana,
29.1.91 dochter van Rudi en van Van Laer Bernadette
Bruffaerts Maarten,
291 .91 zoon van Bartholomeus en van Vanhaute Monique.

Huwelijken:
Van Loo Johan (Steenokkerzeel) - Vanhorenbeek Maria,
4.10 90.
Tytgat Hendrik (Roeselare) - Remen Christine, 6.10.90.

Heremans Geert (Lennik) - Leaerts Greta, 6.10.90.

van der Herten Carlo flemse) - Wauters Reinhilde, 13.10.90.

Breugelmans Bert (Balen) - Stroobants Ann, 13.10.90.

Gielen Rony - Oosterop Pauline, 20.10.90.

Wolfs Pieter - Bal Erica, 27.10.90.

De Moor Eric - Heremans Marie-Louise, 2.11,90.

Roenen Marc (Leuven) - Janssen Patricia, 311.90.
Artois Kris (Herent) - Crols Kristel, 15,'11.90.

Van Der Bracht Christian - Vasseur Marina, 16.11.90.

Van Hoof Erik - Erdesj Karina, 24.11.90.

Verspeurt Lawrence - Van Eylen Els (Leuven), 1.12.90.

Verkinderen Filip (Torhout) - Ghijselings Sabine, 11290.
De Rycker Patrick - Homblé Christina, B.'12.90

Fornasier Roberto (ltalie) - Du vosel Annick, 22)290.
Van Aeken Ronald (Mechelen) - Timmermans Brenda,
29.12.90.
Bellemans Christian - Leys Nancy, 5.1 .91 .

Wellens Joel - Robberechts Linda, 12.1,91 .

Overlijdens:
Poedts Sophia, 2.1090 te Kampenhout
Vestraets Ludovikus, 810.90 te Leuven
L'heureux Maria, 16.10,90 te Bonheidên
Hendrickx Maria, 30.10.90 te Kampenhout
Gysemans Maria, 6.11.90 te Kampenhout
UHeureux Georges, 1611.90 te Boortmeerbeek
Verhoeven Auguste, 20.11 90 te Kampenhout
Serneels Regina,23 1'1 .90 te lVechelen
Van Doren Augusta, 27.11 90 te Leuven

Huvaere Marcel, 29.11.90 te Kampenhout
Mathijs Augustinus, 30.11.90 te Leuven

Van Boxel Tatiana, 212.90 te Leuven
Massaux Marie, 5.12.90 te Ottignies-Louvain-La-Neuve
Eskens Franciscus, 712.90 te Bonheiden
Dekens François, 912.90 te Leuven
Goossens Josephus, 14i2S0 te Kampenhout
Andries Jan, 15.12.90 te Vilvoorde
De Koninck Victor, 18.12.90 te Kampenhout

De Keyser Petrus, 201290 te Kampenhout
Stroobants Paulina, 2212.90 le Kampenhout
Van Looy Petrus, 5,1.91 te Bonheiden
Smolders Jan, 15,1.91 te Kampenhout
Verstraeten Maria, 17,1.91 te Kampenhout
Koeck Paul, 25.1.91 te Bonheiden
Willox Marie, 26.1.91 te Kampenhout
Van Dessel Antoon, 26.1.91 te Leuven
Oldyck Corneel, 27.1 .91 le Bonheiden
Sunt Amelia , 27 1.91 te Herent

H uwel ij ksju bi larissen :

Coosemans Julius - Verrijt Maria (diamanten bruiloft) 15.11.90
Verstreken Joannes - Vande Vliet Elisabeth (diamanten
bruiloft) 10.12.90
Van den dries Julius - Corbeels lrma (gouden bruiloft)
21.12.90
Vervoort Jan - Mafranckx Bertha (gouden bruiloft) 24.12.90

MELDINGSKAART
Gemeente Kampenhout
Gemeentehuisstraat 16
1910 Kampenhout

Aan het College van Burgemeester en Schepenen.

Vragen, problemen, *un"Ln... in uw straat of omgeving kan U melden via deze meldingskaart. U kan de kaart uitknippen en opsturen
naar of bezorgen aan het College van Burgemeester en Schepenen.

Straat / nr,

O Het wegdek is beschadigd

O Openbare verlichting is defect

O Openbare riool is verstopt

O Voet en/of fietspad dienen hersteld

O Onderhoud zijbermen

O Ruimen van grachten gewenst

O Problemen met huisvuilophaling

O Schuilhuisje (bus) beschadigd

O SluikstortinS

O Andere

Opmerking Anonieme kaarten worden niet behandeld

Loop van de
Burgerlijke Stand

jaren 1990 - 1989 - 1988

1 990 1 989 1 988

Geboorten
Geboorte in de vreemde
Volle adoptie
Adoptie
Erkenningen
Huwelijken
Huwelijk in de vreemde
Echtscheidingen
Overlijdens
Overlijden in de vreemde
Vonnissen
Nationaliteitskeuze
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Datum Naam + adres

Handtekening
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lndexaanpass¡ng
De sociale uitkeringen werden op 1 maart jl. aangepast aan het
indexcilfer der consumptieprijzen. De nieuwe bedragen liggen
ter inzage op het gemeentehuis - dienst pensioenen - tijdens de
gewone openingsuren.

Het gewaarborgd inkomen voor
bejaarden
Door de jongste indexaanpassing kwam he| gezinsbedrag van
het gewaarborgd inkomen op 293.722 F per jaar , het jaarbe-
drag voor een alleenstaande op 220.332 F.

Gepensioneerden wier inkomen lager ligt, doen er wellicht goed
aan een aanvraag om gewaarborgd inkomen in te dienen op
het gemeentehuis. De leeftijdsvoorwaarde is voor mannen 65 jaar
of ouder, voor vrouwen 60 jaar oÍ ouder. Alle inkomsten hebben
invloed bil de toekenning van het voordeel. De aanvrager dient
een bewijs voor te leggen van zijn pensioen en van elke andere
uitkering. De vermindering wegens vervroegde ingang van het
pensioen blijft behouden.

Tegemoetkoming voor hulp aan
bejaarden
De tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden vervangt sedert
1.10.1989 de beter gekende "hulp van derde".
De nieuwe tegemoetkoming wordt eveneens berekend en toe-
gekend door het Ministerie van Sociale Voorzorg. Ze biedt finan-
ciële ondersteuning bij lagere pensioenen, aan personen die na
de leeftijd van 65 jaar gehandicapt worden. Dit wil zeggen per-
sonen waarbij de zellredzaamheid wegvalt of vermindert voor
volgende functies : - verplaatsingsmogelijkheden;

mogelijkheid om voor zijn persoonlijke hy-
giëne ìn te staan;

- mogelijkheid om zijn voedsel te bereiden/
te nuttigen;
mogelijkheid om zijn woning te onderhou-
den en huishoudelijk werk te verrichten;

- mogelijkheid om te leven zonder toezicht,
bewust zijn gevaar te kunnen vermijden;

- mogelijkheid tot communicatie en sociaal
contact.

Zoals voorheen zijn er drie categorièn:
- categorie I : beperkte moeilijkheden
- categorie ll : grote moeilijkheden
- categorie lll: onmogelijk

Het- bedrag: (op 1.3.1991)

cat. l: 98.599Fperjaar
- cat ll : 119.881 F per jaar
-cat. lll: I4l.156 F per jaar

De voorwaarden:
De gehandicapte moet minstens 65 jaar oud zijn, ongeacht of
het een man of een vrouw betreft. Moet van Belgische of daar-
mee gelijkgestelde nationaliteit zìjn en in België wonen.
Het gecumuleerd inkomen van de gehandicapte en van zijn

(haar) echtgeno(o)t(e) of van de persoon met wie hij (zij) een huis-
houden vormt, mag een bepaalde grens niet overschrijden.
lnkomensgrenzen op 1.3.1991 :

- 293.878 F per jaar voor een gezin of voor de gehandicap-
te met personen ten laste

- 220.814 F per jaar voor de alleenwonende gehandicapte
146.939 F per jaar voor de samenwonende gehandicapte

Het inkomen dat dit grensbedrag overschrijdt, wordt van het be-
drag van de tegemoetkoming afgetrokken.
AIle inkomens worden bij de berekening in aanmerking geno-
men. Er bestaan evenwel bepaalde vrijstellingen, bijvoorbeeld:

- 10o/o van de ontvangen pensioenen
60.000 F van het kadastraal inkomen van bebouwde onroe-
rende goederen

- 2.400 F van het kadastraal inkomen van onbebouwde on-
roerende goederen

De aanvraag:
De aanvraag om tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden dient
gedaan te worden op het gemeentehuis, door de aanvrager zelÍ
of door zijn vertegenwoordiger. Een aanvraag kan ten vroegste
de eerste dag van de maandwaarin de leeftijd van 65 jaarbe-
reikt wordt. De voorgeschreven dokumenten kunnen bekomen
worden op het gemeentehuis - dienst pensioenen - of bij de so-
ciale dienst van het OCMW. Ze dienen, na ingevuld te zijn door
de geneesheer, terug bezorgd te worden binnen de 30 dagen.
Wanneer de toestand van de gehandicapte wijzigt, mag een her-
zieningsaanvraag ingediend worden. Bij de gehandicapte die
meer dan drie maanden in een instelling is opgenomen, wordt
twee derde van de tegemoetkoming ingehouden.

Het onderzoek:
Meestal wordt de gehandicapte uitgenodigd voor medisch on-
derzoek. Wanneer hij niet in staat is zich te verplaatsen, wordt
aan huis onderzocht. Er wordt eveneens een administratief on-
derzoek verricht.

Verpl¡chting tot aangifte :

De gehandicapte is gehouden elke wijziging in de ge-
zinstoestand, het inkomen, het verblijf in een inslelling of in het
buitenland, onmiddellijk per gewone brief aan het Ministerie van
Sociale Voorzorg mede te delen.

Ook dit jaar zullen verschillende wegmarkeringen aangebracht
worden. Bijzonder zullen de invalswegen(sluikverkeer) behan-
deld worden.

ln navolging van de meeste Europese landen gaat ons land de
maximum snelheid in de bebouwde kom van 60 tot 50 km/uur
verlagen. De ìnvoering van de 50 km grens wordt voorafgegaan
door een sensibilìzeringscampagne. Uìteraard zal ook in Kam-
penhout deze maatregel van kracht worden.

N ieuw verkeersreglement
voor fietsers
Er worden een hele reeks maatregelen getroffen om het twee-

wielerverkeer vlotter en veiliger te laten verlopen. Ook krijgen
ze meer bewegingsvrijheid waarbij de leuze is "Automobilìsten

mogen onze tweewielers niet in gevaar brengen". Autobestuur-
ders zullen voortaan steeds een zijdelingse afstand van minstens

één meter laten tussen hun voertuig en de fietsers.

Wanneer een automobilist een oversteekplaats voor fietsers na-

derI, zal hij zijn snelheid moeten matigen en wanneer fietsers

oversteken zal hij zelfs moeten stoppen.
De automobilist mag niet parkeren of stilstaan op fietspaden of

oversteekplaatsen voor fietsers en op de rijbaan moet hij vijf meter

voor dergelijke oversleekplaatsen stoppen.
Wanneer in een woonzone geen fietspad lìgt, mogen de fietsers

voortaan met twee naast elkaar "blijven rijden". Kinderfietsen,
dit is max, 50 cm wielhoogte, mogen op de stoep rijden.

Wij aulomobilisten, wij zullen hieraan een gunstig gevolg geven.

't ls voor onze zwakste weggebruikers, zo vaak nog het slacht-

offer van het verkeer, geheel en al nodig.

Gordeldraagpl¡cht
ook achterin
vanaf Nieuwiaar 1991

Voorin bestaat de gordeldraagplicht al sinds juni 1975. Vanaf

nieuwjaar '9.1 moeten ook de passagiers achterin hun gordel

dragen. De gordeldraagplicht (voorin en achterin) geldt voor al
wie mÌnstens 1,50 meter groot is.

Heilnner u ook dat een kind jonger dan 12 iaar in pilndpe ach'
tenn moet z¡tten.

Kleine kindjes mogen wel .vooiln, maar dan alleen in goedge-
keurde kinderzities. Ook achterin worden kinderen het best be-

veiligd: baby's in een goed vastgemaakte en stevige reiswieg ;

kinderen loI 4 jaar in kinderzitjes en voor de groteren verhoog'
de zitkussen om de gordel te kunnen dragen.

Let op het keurmerk
Vanaf nieuwjaar 1991 mogen alleen goedgekeurde kinderzit¡es

op de markt komen. Dat zijn ook de enige dìe vanaf nieuwiaar
1992 nog mogen verkocht worden, Het keurmerk herkent u o.a.

aan een cirkel met een E en een cijfer erin. Bi1 de plaatsing volgt

u ook getrouw de gebruiksaanwijzing. Pas dan zit uw kind veilig.
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Wado - Ryn
WADO-RYN (school van de vrede) is de karatestijl die onderwe-
zen wordt binnen de karateclub van Berg.

Het WADO-RYN is gebaseerd op lenigheid en snelheid van uit-

voering, Het grootste gedeelte van de training bestaat uit het

soepel maken en harmonìëren van de spieren en niet uit zuive-
re krachttraining. Vandaar dat iedereen dit karate kan beoefe-

nen, een krachtspier zijn hoeft helemaal niet...

Deze stijlrichting is vooral gebaseerd op het gebruik van de in-

terne energie enerzijds en anderzijds opteert rnen om nooit brute
kracht tegen brute kracht te stellen, maar eerder de kracht van

de agressor op te lossen of er om heen te komen door middel
van ontwijkingstechnieken. (ref. G. GALMART - 4de Dan).

De karateclub in Berg bestaat sinds '1984. Deze werd eerst
gesticht in Kampenhout door Luc Galmart (4de Dan) en werd

daarna voortgezet door zijn leerlingen, dit in de sporthal te Berg
Het is een sport voor elke leeftijd !!

We kunnen karate beoefenen om verschillende redenen:
- sport
- zelfverdediging
- conditietraining
- zelfvertrouwen
- lenigheid (o.a. via kata's)
- manier van leven (zowel psychisch als fysisch)
Wekelijks is er de mogelijkheid om karate te beoefenen. Dit ge-

beurt elke vrijdag van 18.00 tot 19.00 u. Dit voor de leeftijdsgroep
6 tot 16 jaar, voor de volwassenen moeten we nog wachten op
het nieuwe seizoen (sept. 1991).

De geïnteresseerden mogen altijd eens een kijkje komen nemen

op een trainìng. ledereen is welkom. Voor verdere informatie kan

U terecht op het nr. 65.70.48 en vragen naar Karine De Becker
(clu bverantwoordelijke).



De Kampenhoutse sportraad
is opgericht
Tal van verenigingen sloten zich aan bij de Kampenhoutse
sportraad.
Een raad van beheer werd gekozen en bestaat uil:
- een voorzitÏer: Daniël Vanderbeken
- een ondervoorzitter: Walter Merckx

5 stemgerechtigde leden I - Achiel Verbist
- Karine De Becker
- Frank Mostrey
- Staf Van Steenweghen
- Roger Swillen

- 2 niet stemgerechtigde leden: - Jean Meeus
- Karla Rutgeerts

De raad van beheer vergadert elke eerste dinsdag van de
maand. Alle suggesties zijn steeds welkom op de sportdienst
SPO RE KA, die ze dan graag doorspeelt aan de sportraad.

Drie petanquebanen
Drie petanquebanen gelegen aan het sportcentrum van Kam-
penhout, kunnen GRATIS en zonder vooraf te reserveren, ge-
bruikt worden.

Jeugdsportweken
Een lste jeugdsportweek vond reeds plaats van B april t/m
12 april 1991 . Een 2de sportweek zal plaats vinden van 19 au-
gustus t/m 23 augustus '91 en een 3de sportweek zal door-
gaan van 26 augustus t/m 30 augustus 1991.
Verdere informatie hierover zal verspreid worden via de Kam-
penhoulse scholen. Bij eventuele vragen kan steeds kontakt op-
genomen worden met de sportdienst (tel. 016/65.7373) elke
werkdag van 8.00 tot 15.30 uur.

Kampioenenviering
De "lGmpioenenviering" zal plaatwinden opvrijdag 7 juni 199-1
in de sporthal van Berg.

Wandelclub Kampenhout
Kortelings zal er overgegaan worden tot het opstarten van een
Kampenhoutse wandelclub.
Geinteresseerden kunnen steeds hun naam bekend maken op
de sportdienst.

Heeft U vragen ?
Wenst U inlichtingen?
De Schepen voor Sport, de Heer Jean Meeus, is te bereiken,
elke dinsdagavond van 20.00 tot 2030 in het bureel van de
sportdienst (Besl vooraf een afspraak maken op het tel. nr
016/65.73.73.)
Op de sportdienst kan U dagelijks terecht van 8,00 tot 15,30 u.
en op dinsdagavond van 18.30 tot 21.00 u.

ï

Aspekten van de begrot¡ng en
de meer¡arenplannlng

Ter inlichting:
De sporthal van Kampenhout zal GESLOTEN zijn van
8 juli t/m 28 juli 1991

Aktiviteitenkalender
Op de sportdienst SPO-RE-KA ligt een aktiviteitenkalender ter
uwer beschikking.
Bedoeling is dat alle aktiviteiten van de Kampenhoutse vereni-
gingen hierin worden opgenomen. Vooraleer een datum vast te
leggen voor het organiseren van een aktiviteit is het aan te ra-
den vooraf deze kalender in te kijken om overlappingen te voor-
komen. lt/aak er gebruik van!
Er ziln reeds een aanlal verenigingen die hun aktiviteiten heb-
ben vastgelegd in deze kalender.

Cursus kajak
WANNEER: woensdag 24 april, woensdag 1 mei, woensdag
B mei, woensdag 15 mei, woensdag 22 mei 1991, telkens van
18.00 u tot 20,00 u.
WAAR: Kanaal Mechelen-Leuven ter hoogte van Kampenhout
SAS aan 'I Zaal\je aan 't kanaaltje.
PRIJS: 900,- fr. lnbegrepen: huur kajak, huur zwemvest, verze-
kering.
VEREISTEN: Kunnen zwemmen. Minstens 1.40 m groot zijn.
INSCHRIJVINGEN: Elke dag van 9.00 u tot 22.00 u in de sport-
hal van Kampenhout, Zeypestraat 26, 19.10 KAMPENHOUT, Tel

016165.73.73.
DE LESSEN WORDEN GEGEVEN DOOR BEKWAME LESGE-
VERS VAN DE KAJAKSCHOOL VAN PAUL VAES.

3" manifestatie spelevaren
WANNEER:op zondag 26 mei 1991 van 14.00 u tot 20.00 u.
WAAR: Kanaal Mechelen-Leuven ter hoogte van Kampenhout
SAS aan 'l Zaallje aan 't kanaaltje,
WIE: ledereen, van 0 tot 99 jaar.

WAT: Vrij kajakken. Steekspelen op het water (groepjes van
4 personen). Waterpolo mel kajak (groepjes van 4 personen).
Voor elk wat wils, in, op en naast het water.
PRIJS: Vrij kajakken: 20 fr. voor 30 minuten. Steekspelen en wa-
terpolo: 40 fr. per persoon.
ORGANISATIE: Gemeentelljke sportdienst SPO-RE KA in samen-
werking met de gemeentelijke sportraa.d, kajakschool Paul Vaes
en het Bloso.
MEN ZEGGE HET VOORT!!I

2. Overdrachten
lnkomsten 170 619.952

BELANGRIJKSTE INKOMSTEN SINDS 86
OPCENTIEMEN PERSONENBELASTING 6%

ONROERENDE VOORHEFFING 19OO-950

3. Schuld

lnkomsten 19.86i.760

Hier zijn de belangrijkste posten de dividenden en de terugbe-
taling door derden van leningslasten.

BESLUIT

Door een "beheerste uitgavenpolitiek" van het voorbije jaa¡ kun-
nen we de begroting van 1991 afsluiten met een batig salo van
7.592.338 rn de gewone dienst
en 144.552 in de buitengewone dienst

Bij het ter perse gaan van deze gemeenteberichten kunnen
we ook nog mededelen dat de Vlaamse regering de subsi-
dieregeling t.o.v. de gemeenten grondig gewilzigd heeft.
D.w.z. dat buiten de geclasseerde monumenten en
O.C.M.W's geen subsidie meer wordt toegekend. Daar-
tegenover staat dat elke gemeente jaarlijks een vast bedrag
(a rato van oppervlakte, inwoners, ...) zal krijgen.
Deze nieuwe subsidiëringsvorm noodzaakt het gemeente-
bestuur ertoe om haar huistaak (in casu de begroting) gron-
dig te herzien.

port is tof nancieeI

A. GEWONE UITGAVEN

TOTAAL 206.649.132

1. Personeel
- uitgaven voor personeel : 71 561 .645
- staatstoelagen: onderwijs, bibliotheek, gesko 26.234728
- netto personeelslasl 45.1269i7
Zoals in de onderrichtingen voorzien, is er een aangroei van 4o/o
op de wedden van juli '90, en de verrekening van de reeds ge-
kende sociale programmatie toegepast,
Er is nog geen rekening gehouden met het nieuwe personeels-
kader wat een jaarlijkse meeruitgave van ongeveer 9.500.000 fr.

bedraagt,

2. Werkingskosten
Uitgave 35.904.392
Hier wordt dus bespaard op alle diensten waar het mogelijk is.
Wij houden eraan ook voor de volgende jaren, deze kosten in
de hand te houden. Wij zijn er ons van bewust dat dit het ganse
jaar door een inspanning zal vragen van zowel de leden van
het college en van het personeel. Een grote solidariteit en juiste
mentaliteit zullen daarom zeer nodig zijn.

3, Overdrachten
Uitgave 43826774
De grootste post is hier de toelage voor het OCMW

18.701.821

4. Schuld
Uitgave 38.282.814

B. GEWONE INKOMSTEN

TOTAAL 194.879.712

1. Prestaties
lnkomsten 4.398.000
Naar de toekomst toe verwachten wij ook een stijging van de
opbrengsten van de sportinfrastruktuur.

gemeente-
belasting

p.b.
gemeente-

fonds
o.v.

9.901.496

10.312.651

10.742.793

11.526.834

17.222.000

18.542.000

35724.118

38 425.000

38.419.015

34 936 901

38.668.800

42.085.000

36 952.315

39.110.000

37.529.737

35.377.242

41.040.711

47.580.300

22.622j16
21.387.204

20.662.256

23.826.182

21.498.577

24.407.219
(raming)
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d@66ÛM6 GLUB KAMPGMH@UT
Dankt de 150 deelnemers, sporeca, gemeenle Kampenhout, medewerkers en sponsors voor het welslagen van onze lste eindejaarsjogging
en stratenloop.
Noteer nu reeds in uw agenda:
- 2dE EINDEJAARSJOGGING en STRATENLOOP OP ZONDAG 29 DECEMBER 1991!!!
- vanaf donderdag 7 MAART 1991 weketijks "GEZAMENLTJKE AVoNDLoop"

Samenkomst inkomhal sporthal Kampenhout 20.00 uur Onder het motto: LOpEN lN GROEP ZOVEEL TOFFER!
Spreek af met vrienden en kennissen en doe mee, iedereen welkom, ook beginners. Kleedkamers en douches zijn beschikbaar.
Een jaarkalender Ya¡ -d9 ¡oggings en marathons in gans het land kan bekomèn worden bij JOKA.
Vcor meer info bel 016/65.10.91 na 18.00 uur of 016/65.73.73 Sporeka.
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Gemeentel ijke m i I ieuadviesraad.
Statuten + huishoudeliik
reglement.
De Gemeenteraad,

Gelet op de beslissing dd. 8.11.90 houdende de oprichting van
een gemeentelijke milieuadviesraad te Kampenhout ;

Gelet op het verzoek dd 4.12 90 van de algemene vergadering
van de gemeentelijke milieuadviesraad lot herziening van de sta-

tuten en het huishoudelijk reglement van de gemeentelijke mi-

lieuadviesraad.
Beslist: met algemene stemmen
Goedkeuring wordt gehecht aan de herziene statuten en huis-
houdelijk reglement van de gemeentelijke milieuadviesraad te
Kampenhout, zodat deze statuten en huishoudelijk reglement
na wijziging in hun geheel als volgt luiden :

1. Toetreding, beëindiging lidmaatschap
De kandidaten dienen hun aanvraag schriftelijk aan de
M A.R te richten. De aanvraag wordt dan op de agenda
van de volgende vergadering geplaatst.

1.2. Bestuursfunkties
De funktie van de voorzitter, ondervoorzitter, sekretaris
loopt ten einde in het eerste iaar na de Gemeenteraads-
verkiezingen. Bij de eerstvolgende ledenvergadering kan
iedere konforme kandidatuur in aanmerking komen voor
een te begeven bestuursfunktie.

1.3. Beëindiging lidmaatschap
Het lidmaatschap eindigt:
- Door persoonlijk ontslag
- Bij overlijden
- Bij ver'laten van de gemeente
- Door uitsluiting* Wanneer een lid de doelstellingen, de richtlijnen en

het huishoudelijk reglement duidelijk niet naleeft.. Wanneer een lid drie afwezigheden telt zonder melding

vooraf en dit voor een periode van 1 jaar.

2. Bestuursfunkties
2.1 . Yoorziller

De voorzitter leidt de vergaderingen en bereidt mee de ver-
gaderingen voor. Hij/zi1 is meer specifiek verantwoordelijk
voor het opstellen van de agenda, het vaststellen van de
aanwezigheden en het vastleggen van de data. Alleen de
voorzitter vertegenwoordigt de Milieuadviesraad naar bui-

ten uit. Kontakten met pers of andere media i.v.m. werking,
advies- en besluitvorming binnen de milieuadviesraad wor-

den in principe gemeden. Enkel de voorzitter kan, indien

nodig, toch als vertegenwoordiger instaan t.o.v. dergelij-
ke kontakten. De voorzitter kan taken delegeren via de
leden- of de bestuursvergadering.

2.2. Ondervoorzitter:
De ondervoorzitter kan in principe de voorzitter enkel ver-

vangen, wanneer die verhinderd is, Indien ook de onder-
voorzitter verhinderd is, dan neemt de sekretaris of de
oudste aanwezige deze funktie op zich. Bij afwezigheid van

de voorzitter voor langere termijn kan de ondervoorzitter
het volledige takenpakket overnemen.

2.3. Sekretaris:
De sekretaris is verantwoordelijk voor de verslagen, de uit-

nodigingen en de schriftelijke adviezen aan het Gemeen-

tebestuur en de verzending ervan. De sekretaris is bevoegd
om, namens de Milieuadviesraad Kampenhout, alle dage-
lijkse briefwisseling te ondertekenen. De sekretaris kan ta-

ken delegeren via de leden- of bestuursvergadering,

3. Vergaderingen
3.1. De vergaderingen zijn in principe gesloten, maar open(ba-

re) vergaderingen zijn toegelaten. Op een open vergade-
ring kunnen naast alle leden ook ander geTnteresseerden

aanwezig zijn.
3.2. De Milieuadviesraad vergadert minstens twee maal per jaar.

3,3, Wanneer 1/3 van de leden erom vraagt dient een bijkomen-
de vergadering te worden belegd.

3.4. De Milieuadviesraad kan werkgroepen oprichten, die be-
last worden met een of ander deelaspekt van de werking.
Zo'n werkgroep kan b.v. fungeren als subadviesraad, dìe

enkel verslag uitbrengt op de vergadering van de lVilieu-
adviesraad. Er is dus geen sprake van een autonome
werking,

3.5, Een bestuursvergadering moet beschouwd worden als een
voorbereiding voor de vergadering van de Milieuadvies-
raad. De bestuursleden, milieuambtenaar (zonder stem-
recht) en de Schepen van Leefmilieu, (ìn de mate van het

mogelijke) zijn hierop aanwezig.
3.6, De Milieuadviesraad kan beroep doen op de medewerking

van speciaal bevoegde personen of instanties. Die hebben
enkel een raadQevende funktie.

3.7. Van elke vergadering wordl een verslag opgemaakt en op-
gestuurd, samen met de agendapunten van de volgende
vergadering naar alle leden en de fractieleider van de ver-

schillende politieke partijen.

4. Stemming
4.1 . De raad zal streven naar een konserlsus bij het geven van

adviezen. lndien geen konsensus bereikt wordt, dan zal

de stemmingsuitslag bekend gemaakt worden in het advies.
4.2. Wijzigtngen in de staten kunnen echter bii 3/4 meerderheid

doorgevoerd worden en bij aanwezìgheid van 314 van de
leden in een eerste oproep en van 112 van de leden na

een tweede schriftelijke uitnodiging, Voor wijzigingen in het

huishoudelijk reglement is slechts een 213 meerderheid no-

dig bij eenzelfde aanwezigheid als hierboven gestipuleerd.

5. Relatie Gemeentebestuur - Milieuadviesraad

5.1. ln een groot aantal gemeentelijke dossiers komen milieu-

aspekten voor. Om deze aspekten gegrond en onafhan-
kelijk van andere te betrekken ìn de besluitvorming is

dikwijls gespecialiseerd onderzoek of advies nodig. Op ge-

meentelijk niveau ontbreken veelal de middelen (personeel,

tijd) en de kennis om deze aspekten grondig te onderzoe-
ken. Daarom doen veel gemeentelijke verantwoordelijken
beroep op een (gemeentelijke) milieuadviesraad of op an-

dere gespecialiseerde rnstanties voor advies, Het Schepen-

kollege bevestigt de rol van de N/ilieuadviesraad om haar

te helpen in deze materie.
5,2. De adviezen of voorstellen van de Milieuadviesraad wor-

den in principe schriftelijk aan het Schepenkollege over-
gemaakt. Toelichting wordt gegeven door de voorzitter,
zoals geregeld in 2 1. van het huishoudelijk reglement.

5.3. De Milieuadviesraad zal de toegemeten termijn voor ad-
vies eerbiedigen. Het Schepenkollege verbindt zich ertoe
geen beslissingen te nemen in materies waarover advies
gevraagd werd, alvorens het betreffende advies verstrekt
werd.

5.4. De besluiten van het Schepenkollege met betrekking tot de
adviezen of voorstellen van de Milieuraad worden bij voor-
keur schriftelijk overgemaakt aan deze raad.

5.5. De nodige gegevens en dokumenten, die de Milieuadvies-
raad opvraagt om een advies te formuleren (en in zoverre
die openbaar zijn en in het bezit van het schepenkollege)
worden ter beschikking van deze raad gesteld.

5.6. Het schepenkollege stelt een vergaderlokaal ter beschik-
king op de vergaderdata, mits afspraak.

5.7. Het schepenkollege kan toelating geven tot publicatie van
artikels in het gemeentelijk infoblad. Deze artikels zi)n van
informele aard en kunnen bv. toelichting geven bij adviezen.

5.8. De Milieuraad beschikt, in overleg met het schepenkolle-
ge, over logistieke steun.

6. Ontbinding
De lVilieuadviesraad kan enkel ontbonden worden door de le-
den volgens een zelfde procedure als een statuutswijziging.

7. Onderhavige beslissing zal voor goedkeuring worden voor-
gelegd aan de bevoegde instanties.

* Als voorzitter werd Bart Vleeschouwers gekozen. Secretaris
is Elskens Hade. Ondervoorzitter: lr¡iichel Janssens.

Rondleidingen Torfbroek
ZONDAGEN 21.04 START i0 u.

5.05
2.06 STARI 9,30 u.
7.07 aan Café Fauna Flora
4.OB
109
6.1 0

Zondag 30.06 - start om 14.30 u, eveneens aan café Fauna Flora.
Deelname: gratis

OPGELET : Laarzen steeds noodzakelijk

Compostvaten / Composteren
Reeds een 1S{al vaten staan in Kampenhout te "composteren
lnlichtingen . 65 73.73.

Dag van het park !

Op zondag 26 mei organiseert onze gemeente een dag van het
park. Het domein Terbronnen en meer bepaald de vijver en om-
liggende worden die dag in de kijker geplaatst. Voorlopig pro-
gramma:

- vanaf 14.00 uur tot 17.00 uur geleide wandelingen. Er zal
aandacht besteed worden aan elke vorm van leven binnen
het park; inventarisatie + naamaanduiding; belichten van
de beheerswerken in het park.

- Bovendien wordt er gedacht aan een bloemen, planten (en
aanverwanten) markt.

Verdere info volgt!!
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1. De organisatoren van wielerwedstri¡den en/of andere
feestelijkheden of manifestaties waarbij de openbare weg
of gedeelten van de openbare weg worden gebruikt, wor-
den erop gewezen dat het noodzakelijk is de aanvragen tot
toelating van deze manifestaties tijdig in te dienen bij het Col-
lege van Burgemeester en Schepenen.
Voor wielerwedstrijden geldt de wettelijke aanvraagtermijn van
drie maanden, voor andere manifestaties zou een gelijkaar-
dige termijn moeten kunnen gerespecteerd worden.

2. De aandacht van de organisatoren van festiviteiten wordt er
eveneens op gevestigd dat de ter beschikking staande ge-
meentelijke aanplakborden nie't mogen worden volgeplakt
met aankondigingen "-,¡ €efl en dezelfde organisatie. Er
wordt gevraagd het gebruik van deze aanplakborden te be-
perken tot 2 exemplaren per gebruiker. Officiele (gemeente)
berichten krijgen evenwel de voorkeur en mogen allerminst
overplakt worden.

3. Loslopende honden vormen een alomgekend gevaar voor
andere weggebruikers. De eigenaars van honden moeten
zorgen voor een veilige afspanning rondom hun eigendom
en bij gebruik van de openbare weg met hun honden er zorg
voor dragen dat deze die.ren aan de leiband gehouden
worden.
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DE VLAAMSE DIENST VOOR ARBEIDSBEMIDDEL¡NG EN
BEROEPSOPLEIDING KAN JE HELPEN!!

We richten ons zowel naar werklozen als naar werknemers die
graag van werk willen veranderen.
We beschikken over een databank (SIMONA) die de gegevens
van de werkzoekenden verbindt met het groot aantal werkaan-
biedingen.
We kunnen je informeren over de vele opleidingsmogelijkheden
waarover de VDAB in zijn gespecialiseerde centra beschikt.
VOOR MENSEN DIE AAN HET WERK ZIJN IS HET MOGELIJK
EEN AFSPRAAK TE MAKEN

KORTOM, DE VDAB IS ER VOOR U!!

Kom eens langs bij VDAB-V|lvoorde, Rollewagenstraat 22
in Peutie (Vilvoorde) (donderdagnamiddag gesloten).

Of bel naar het nummer 021251.25.80 en vraag naar de
JOBSERVICE.

Stop het sluikstorten !

Het is verboden op de openbare weg, op het openbaar do-
mein, op andermans gronden, in waterlopen en grachten pa-

pier, steenafval, vuilnis, alle in onbruik geraakte voorwerpen,
stoffen die van aard zijn de omgeving te bevuilen, te ontsie-
ren, te verontreinigen of schade te berokkenen aan de open-
bare gezondheid, weg te werpen, te storten of achter te laten.

2. De inbreuken hierop worden gestraft met politiestraffen, voor
zover door wetten, algemene of provinciale verordeningen
die op dit stuk zouden bestaan, geen andere straffen voor-
zien ziln.

3. De sluikstorter zal worden uitgenodigd om, binnen de 24 uur,

de ten onrechte gestorte voorwerpen op te ruimen en de
eventuele schade te herstellen.

Op zoek naar een nieuwe iob?? Vlaamse Maatschappij voor
Watervoorz¡ening s.v.

Gewestelijke Directie Leuven - H. Hooverplein 23 3000 Leuven

BERICHT AAN DE ABONNEES
WIJZIGING WATERVERKOOPTARIEVEN

U gelieve kennis te nemen van de nieuwe tarieven die vanaf
1 januari 1991 van toepassing zullen zijn:

A. Gewone abonnees
- vaste vergoeding van 855 F per jaar die recht geeft op een

vast verbruik van 30 m3
- verbruik boven de 30 m3: 35 F per me

B. Contractueel niet huishoudelijk grootverbruik
- vaste vergoeding van 134.000 F per jaar voor een vast ver

bruik van 5.000 m3
- verbruik boven de 5.000 m3: 26 F per m3.

Uw aandacht wordt er tevens op gevestigd dat:
1. de hierboven vermelde tarieven nog verhoogd dienen te wor-

den met 6olo BT.W.;
2. de jaarverbruiken die de toepassingsdatum van 1 januari

1991 overschrijden, volgens de regel van drie en in funktie
van het aantal maanden die respectievelijk onder toepassing
van het oude en van het nieuwe tarief vallen, in schijven op-
gedeeld worden die, ieder afzonderlijk, gefactureerd worden
tegen het tarief dat eigen is aan de periode waarop zii be-

trekking hebben; m.a.w. de tarieven worden niet met terug-
werkende kracht toegepast,

3. deze tarieven werden goedgekeurd door de Prijzencommis-
sie van het N/inisterie van Economische Zaken in zijn schrij-
ven van 4 maarl 1985 onder vermelding van de referte
E.PR.231208i8712794 KP/CDK en toegepast mochten wor-
den met ingang van 1 april 1985. Wegens gunstige exploita-
tieresultaten in de periode 1986 19Bg vverden deze tarieven
niet meer toegepast sedert 1 januari 1987.

Leesmaraton voor Angela in Chili
De Gemeentelijke Gemengde Basisschool van Berg organiseer-
de tijdens de jeugdboekenweek een leesmaraton. Boeken le-

zen en er voor laten betalen omdat je leest.
De opbrengst was bestemd voor Angela Hernandez uit Chili
Er werden 512 boeken gelezen door de .150 leerlingen van de
school. Dat bracht 20.095 fr. op.

Geachte Vereniging,
Beste Medewerker,

De Kampenhoutse aktie Levenslijn anno 199'1, waarvan de opbrengst integraal ten goede
kwam aan het Wetenschappelijk onderzoek voor Hart- en Vaatziekten, werd definitief
afgesloten.

De hoofdactiviteit in onze campagne was de organisatie van een voelbalwedstrijd tussen het
gemeentebestuur, -personeel en de VTM vedettenploeg. Onder een priìle lentezon werd op
9 maart jl. niet minder dan 115.034 fr. bij elkaar gevoetbald.

De andere projecten (giften - strckerverkoop - kaartjesverkoop KVLV en Bukadie, verkoop
foto's voetbalwedstrijd) waren goed voor een opbrengst van 51.639 fr.

Het is dus niet zonder fierheid dat wij een cheque t.b.v. 158.094 fr. konden overhandigen
t.v.v de aktie Levenslijn. Het later bijgekomen geld wordt alsnog overgemaakt aan het
N.FW.O.

Wij danken hierbij in naam van het inrichtend comite en alle hartpatiènten, de medewerkers,
de verenigingen en sympathisanten die allen samen met een groot "hart" hebben
bijgedragen tot het goede doel!

Vriendelijke Groeten

De Burgemeester

Marcel Verhoeven.

Feest Derde Leeftiid en Minder-Validen
Het gemeentebestuur organiseert het jaarlijks Feest van de Derde Leeftijd en Minder-Validen in de Sporthal,

Zeypestraat 26 te Kampenhout op donderdag 3 oktober a.s. Voor het showgedeelte werd Henk van Montfoort
gecontracteerd. Samen mel 2zangeressen (waarschijnlijk Anne-lt/arie en Yvette Ravel) zal een compleet

bejaardenprogramma worden aangeboden. Tevens werd een gastoptreden van de Leuvense topformatie op vlak

van plezier en amusement "Spínosj" ingelast, Concrete inlichtingen betreffende inschrijvingen, middagmaal,

e.d.m. worden U iater tijdìg meegedeeld. Zorg dat U er bij is. Het loont beslist de moeite.
!
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Vervangingsdagen ophalen
gewoon huisvuil
KAMPENHOUT-BUKEN SECTOR I

Gewoon huisvuil - minicontainers - maandag
Vervangingen van de feestdagen
Maandag 01.04 91 (Paasmaandag)

wordt vervangen op vrijdag 29.03.91

^/aandas 
20 05 e1 (tj*t*',i:ïi,î8]n 

op vrildas i7.05.ej
Maandag 11 11.91 (Wapenstilstand)

wordt vervangen op vrijdag 08.11.91

KAMPENHOUT SECTOR II

Gewoon huisvuil - minicontainers - donderdag
Vervangingen van de feestdagen
Donderdag 09 05.91 (O.H, Hemelvaart)

wordt vervangen op dinsdag 07 05.91
Donderdag 1 5 08.91 (O.L.V.Hemelvaart)

wordt vervangen op dinsdag 13 08.91

BERG SECTOR III
Gewoon huisvuil - minicontainers - woensdag
Vervangingen van de feestdagen
Woensdag 01 .05.91 (Feest v/d arbeid)

wordt vervangen op maandag 29.04.91
Woensdag 25.12.91 (Kerstmis)

wordt vervangen op maandag 23.12.91

NEDEROKKERZEEL SECTOR IV
BERG (GEDEELTE) - KAMPENHOUT (GEDEELTE)
Gewoon huisvuil - minicontainers - woensdag
Vervangingen van de feestdagen
Woensdag 01 05.91 (Fee'st v/d arbeid)

wordt vervangen op donderdag 02.05 91

Woensdag 25.12.91 (Kerstmis)
wordt vervangen op donderdag 26.12.91

BERG
Gewoon huisvuil - minicontainers - vrijdag
Vervangingen van de feestdagen
vrildag 01.11 91 (Allerheiligen)

wordt vervangen op woensdag 30.10 91

phaÏen hulsvuil

ist LI dôt,..

Ophalen grof huisvuil
KAMPENHOUT-BUKEN SECTOB I

Grof huisvuil de eerste maandag van de maanci, dus:
7 januari,4 februari, 4 maarl,6 mei, 3 juni, 1 juli, 5 augustus,
2 september, T oktober,4 november, 2 december 1991.

KAMPENHOUT SECTOR II
Grof huisvuil de tweede maandag van de maand, dus:
14 januari, 1 1 februari, 1 1 maart, B april, 13 mei, 10 juni, 8 juli

12 augustus, 9 september, 14 oktober,9 december 1991.

BERG SECTOR III
Grof huisvuil de derde maandag van de maand, dus:
21 januari, 1B februari, 1B maart, 15 aprì|, 17 juni, 15 juli,

19 augustus, 16 september, 21 oktober, 1B november, 16 de-
cember 1991.

NEDEROKKERZEEL SECTOR IV
BERG (GEDEELTE) - KAMPENHOUT (GEDEELTE)
Grof huisvuil de vierde maandag van de maand, dus:
28 januari, 25 februari, 25 maart, 22 apnl,27 met,24 junt,22 juli,
26 augustus, 23 september, 28 oktober, 25 november,2S de-
cember 1991.

BERG
Grof huisvuil de eerste donderdag van de maand, dus:
3 januari, 7 februari, 7 maarl, 4 apnl, 2 mei, 6 juni, 4 juli,

1 augustus, 5 september, 3 oktober, 7 november, 5 december
1991.

De "Gordel" dit jaar plaats heeft op zondag I septem-
ber en dat Kampenhout deelneemt via de sportraad. lnfo
volgt.
De St.-Stefanuskerk van Nederokkerzeel de moeite van
een bezoek waard is.

Onze SINT SEBASTIAANSGILDE 4501aar bestaat en dit
"groots" zal vieren op 17 en 1B augustus. U hoort er
nog van.

Je elke zaterdag, zondag en feestdag vrij kunt wandelen
in het "Steentjesbos"?
Dat er aangeduide wandel- en/of fietspaden zijn.
Dat je het "Steentjesbos" kunt bereiken via de Frij-

selstraat (achter het kapelletje van Kampelaar),
Dat ook het Weisetterbos toegankelijk is (St Jozëfshoeve)
Onze gemeente nog tal van knotwilgen rijk is en deze
liefst eens geknot worden
De wandelingen die Sporeka inrichtte te verkrijgen zijn
(wegaanduiding) in de sporthal, Zeypestraat 26, tel.
65.73.73.


