
Kampen houtse i
jeugdraad van starï

In een vorig nummer vertelden we u reeds over de op handen
zijnde bijeenkomst van de verschillende jongerenverenigingen
en diensten van Kampenhout. Deze is intussen achter de rug en
verliep in een positieve en opbouwende sfeer. Er werd een
stuurgroep verkozen die de konkrete uitwerking van een kompleet
jeugdwerkbeleidsplan moet op zich nemen. Binnen deze groep
die intussen al enkele keren is bijeen geweest, werd een voorzitter
en een sekretaris acingeduid.
En dan durven er nog mensen zeggen dat de jeugd zich niet meer
wil inzetten. Foei I

Op een bijna professionele wijze werden er plannen gemaakt
om zoveel mogelijk juist gegevensmateriaal over het jeugdwerk
bijeen te brengen maar ook om bij georganiseerde en niet
georganiseerde jongeren te zoeken naar wat zij nu juist verlangen.

Een erg ambitieuze aanpak maar een die snel zeer interessante
uitzichten kan bieden.

Daamaast wordt de oprichting van een echte jeugdraad aangepakt
in de loop van maart en hoopt men klaar te zijn met het
jeugdwerkbeleidsplan tegen half mei. Een vergaderschema van
de stuurgroep met vergaderingen om de twee weken werd
vastgelegd om tijdig het volledige werkplan rond te hebben.
Intussen werd er ook al aan het schepenkollege gevraagd om
een schepen aan te duiden die deze werking intensief zou blijven
ondersteunen en om ook een gemeentelijke jeugdambtenaar
aan te duiden. Wat dit laatete betreft, zal er wel even moeten
gekeken worden naar de budgettaire mogelijkheden.

Bruno Roesems

DE WATERING VAN DE

BAREBEEK,
EVEN KENNISMAKEN

Velen onder ons hebben zich al eens afgevraagd wat de bordjes
"Watering der Barebeek" wel mogen betekenen die op sommige
plaatsen in het noordelijk deel van de gemeente hier en daar zijn
neergezet. Anderen hebben misschien al wel een aanslagbiljet
van de Watering gekregen om een bedrag te betalen van 200 F.
tot misschien wel enkele duizenden.

Het fenomeen watering is iets dat al zeer lang bestaat in ons land.
Het gaat hem hier eigenlijk over een soort plaatselijke komitees
die de bevoegdheid maar ook de plicht hebben om de
waterhuishouding in een bepaald gebied te regelen. Meestal valt
een watering samen met een stroomgebied of een gedeelte van
een stroomgebied van een of meerdere waterlopen. In dat gebied
dat bij wet wordt vastgelegd of gewijzigd, dienen dan alle
grondeigenaars bij te dragen aan de kosten van het onderhoud,
het reinigen, het aanleggen van de verschillende
waterlopen.Daarvoor beschikt de watering over eigen personeel
dat betaald wordt met de opbrengst van de heffingen. Er bestaat
ook nog iets dergelijks wat men polders noemt. Dit zijn
vergelijkbare organismen die echter opgericht zijn voor die
gebieden die door de getijdewerking van de zee en de grote
rivieren zouden kunnen overstromen.

Een polder of een watering wordt bestuurd door een algemene
vergadering die bevoegdheden doorgeeft aan een dagelijks bestuur
en een voorzitter (dijkgraaf genoemd bij de polders).

De Barebeek

Wateringen zijn er niet overal. Meestal vindt men ze in gebieden
die door hun ligging regelmatig last hebben van wateroverlast,
zoals in onze streek dus.

De watering van de Barebeek is 2247 ha groot en ligt op het
grondgebied van de (deel)gemeenten Perk, Berg, Meisbroek,
Kamf)enhout, Vilvoorde en Steenokkerzeel.
De belangrijkste waterlopen in het werkgebied zijn : Lellebeek,
Leibeek, Barebeek, Dode Beek, Piattesteenbeek,
Kautersteenbeek, Broekgracht en talloze kleinere grachten en
beekjes.
De heffing bedraagt momenteel 400 F. per ha met een minimum
van 200 F.

Het valt af te wachten welke rol de wateringen zullen krijgen in
de nieuwe wetgeving die momenteel door minister De Batselier
wordt voorbereid inzake de waterbeheersing in Vlaanderen.

René Dekeyzer



Gemeente Kampenhout
De Burgemeester en Schepenen samen met de OCMW-voorzittcr streven

naar nog meer overleg met de bevolking.

U wordt dan ook vriendelijk uitgenodigd

ROND DE TAFEL
Maandag 21 maart 1994 om 20.00 uur
BERG - VREDEZAAL - BERGSTRAAT

Dinsdag 22 maart 1994 om 20.30 uur
KAMPENHOUT-HELST - PARK VAN RELST - AARSCHOTSEBAAN

Woensdag 23 maart 1994 om 20.00 uur
NEDEROKKERZEEL - ZAAL DE TOEKOMST - PEPERSTRAAT

Donderdag 24 maart 1994 om 20.00 uur
KAMPENHOUT - ZAAL HET BLOEMENHOF - DORPSSTRAAT

Maandag 28 maart 1994 om 20.00 uur
KAMPENHOUT-KAMPELAAR - ZAAL HET LAEREHOF - KAMPELAARSTRAAT

Een gelegenheid om uw zeg te doen over het gemeentebeleid

Voorstelling van de kandidaten voor de Gemeenteraadsverkiezingen 1994

Iedereen van hart welkom op deze gesprekken. Samen bouwen wij aan een nog betere
samenleving in Kampenhout.

Een initiatief van de CVP-Kampenhout

Dit wou ik ook eens zeggen:

Mee te brengen op de info-avonden ofte bezorgen bij D. Vanderbeken, Kasteellaan 9 Kampenhout.


