
14de jaargang Nr. 4
oktober 2002

Verantw. Uitg.: J. Meeus, burgemeester

GEMEENTEBERICHTEN

GEMEENTE 
KAMPENHOUT



2

COLOFON
Hoofdredactie: Huguette Kemps
Redactieadres: 
Gemeentehuisstraat  16
1910 Kampenhout� 016/65 99 31 – ! 016/65 69 58
huguette.kemps@kampenhout.vera.be

Met medewerking van: Elke Buelens, Els Camerlinckx, Nathalie Cleynhens, Reinhart
Croon, Lut Daenen, Jan Maessen, Sabrina Mertens, Kris Robberechts, Lieve
Thielemans, Sonia Van den dries, Wim Van Essche, Michel Vanden Berghe, Kwinten
Verspeurt, Marc Weemaels.

Verantwoordelijke uitgever: J. Meeus, Burgemeester
Realisatie en vormgeving: Drukkerij Artoos

Teksten voor de volgende gemeenteberichten vóór 5 november 2002 bezor-
gen aan Huguette Kemps. 

INHOUD

Gemeenteraad 3

Cultuur 6

Economie en werk 7

Energie 8

Gemeente & OCMW 10

Info 11

Milieu 12

Onderwijs 15

Politie & Sociaal 17

Technische Dienst 19

Sport 20

Welzijn 21

Activiteitenkalender 24

Middenkatern
- Meldingskaart
- Jong Loof Nieuwsbief

SLUITINGSDAGEN
ADMINISTRATIE, LOODS EN OCMW:
November 2002: 1, 11 en 15
December 2002: 24 (’s avonds), 25, 26 en 31 (’s avonds)
Januari 2003: 1

BIBLIOTHEEK: November 2002: 1, 2, 11 en 15
December 2002: 24, 25, 26 en 31
Januari 2003: 1, 2

SPORTHAL: van 24.12.2002 t/m 3.01.2003

PWA: van 28.10.2002 t/m 1.11.2002
van 11.11.2002 t/m 15.11.2002
van 23.12.2002 t/m 3.01.2003



3
G

EM
EE

N
TE

R
A

A
DZITTING 27 JUNI 2002

Witloofmuseum

Kampenhout, de witloofgemeente bij uitstek, richt een witloof-
museum in in een gedeelte van de oude veilinghal.

Zie verder rubriek cultuur pg 6.

Jaarverslag 2001

Vooraleer de gemeentebegroting kan worden vastgesteld, is
men verplicht jaarlijks verslag uit te brengen over de toestand
en het bestuur van de gemeente.  De informatie heeft betrek-
king op vorig dienstjaar.  Dit is het zogenaamde jaarverslag.  Het
wordt opgesplitst in twee delen m.n. algemene en functionele
informatie.

Onder de noemer “algemene informatie” kom je heel wat aan de
weet over de gemeente als openbaar bestuur, personeelszaken
en gemeentefinanciën.  De “functionele informatie” brengt je,
hoofdzakelijk aan de hand van cijfermateriaal, op de hoogte
over het gemeentelijk patrimonium, onderwijsmogelijkheden,
jeugd, cultuur, sport, recreatie, middenstand, bevolking en bur-
gerlijke stand, ruimtelijke ordening, stedenbouw, huisvesting,
sociale dienstverlening, milieu, begraafplaatsen, … kortom al
wat met de werking van de gemeente en haar diensten te
maken heeft.

Het jaarverslag 2001 vind je integraal terug op www.kampen-
hout.be. Eventueel kan je ook een exemplaar aanvragen bij 
H. Kemps, informatieambtenaar  (1e verdieping gemeentehuis).

Uitbreiding informatica.

Ten behoeve van de administratieve diensten wordt fors geïn-
vesteerd in informaticamateriaal. Het gaat om een pakket waar-
van de kostprijs wordt
geraamd op € 33.880,00. 
Daar is inbegrepen: 3 pc’s, de
bijhorende schermen, een
laserprinter, een scanner, een
grootformaat plotter (GIS-
dienst) en last but not least
een nieuwe server.

Financiën (cijfers in belgische frank)

Begrotingsrekening 2001
Begrotingsresultaat Gewone dienst 221.500.459

Buitengewone dienst 34.609.657
Boekhoudkundig resultaat Gewone dienst 227.616.905

Buitengewone dienst 109.923.162
Over te dragen vastleggingen Gewone dienst 6.116.446

Buitengewone dienst 75.313.505

Jaarrekening 2001
Batig resultaat 8.963.176

Gemeentebegrotingswijziging I - dienstjaar 2002
De eerste begrotingswijziging van het jaar 2002 geeft volgend
resultaat (cijfers in euro)
• Gewone dienst
Ontvangsten 9.235.024.06
Uitgaven 10.674.297,08
Saldo D.J - 1.439.272,99
Geraamd algemeen begrotingsresultaat 4.051.579,96

• Buitengewone dienst
Ontvangsten 5.831.257,49
Uitgaven 6.367.851,98
Saldo D.J - 536.594,49
Geraamd algemeen begrotingsresultaat 321.356,50

OCMW-rekening - dienstjaar 2001 
De rekening van het OCMW dienstjaar 2001 geeft volgend
resultaat (cijfers in Belgische frank)
• Gewone dienst
Ontvangsten 211.954.947
Uitgaven 161.653.509
Boni 50.301.438

• Buitengewone dienst
Ontvangsten 15.005.758
Uitgaven 9.810.809
Boni 5.194.949

• Dienst voor orde
Ontvangsten 48.594.082
Uitgaven 42.337.323
Boni 6.256.759

• Fondsen
Ontvangsten 43.000

De rekening 2001 sluit af met een resultaat van 61.796.146 Bef.
Daarbij aansluitend wordt het jaarverslag 2001 goedgekeurd.
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D Snelheidsbeperking van 70km/u op
gewestwegen

In het kader van de verkeersveiligheid wordt, op verzoek van
het Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, een snelheidsbe-
perking van 70km/u ingevoerd op de gewestwegen Haachtse-
steenweg (N21) op het gedeelte van Kampenhout-Sas tot aan
de grens met Boortmeerbeek en op de Leuvensesteenweg/
Mechelsesteenweg (N26), over het ganse grondgebied van de
gemeente.  

Een snelheidsvermindering is in het algemeen gunstig voor de
verkeersveiligheid.  Bovendien zijn er delen waar er geen fiets-
paden zijn of waar de fietspaden slechts door een smalle tus-
senstrook zijn afgescheiden van de rijweg voor het autoverkeer.
Niet bepaald de meest veilige situatie voor de zwakke wegge-
bruikers!  Daar wil de gemeente Kampenhout wat aan doen.

Speeltuigen voor Kampenhoutse jeugd

Zie middenkatern: Jong Loof Nieuwsbrief

Beleidsplan voor openbare bibliotheek

In juli 2001 werd een decreet uitgevaardigd voor het stimuleren
van een kwalitatief en integraal lokaal cultuurbeleid.  In dit
kader werd een beleidsplan voor de openbare bibliotheek op
punt gesteld.  Een openbare bibliotheek is immers een belang-
rijke pijler in het lokaal cultuurbeleid.  

Het bibliotheekbeleidsplan is opgesteld door een werkgroep
samengesteld uit afgevaardigden van het beheersorgaan en de
bibliothecaris. Bij de samenstelling van de werkgroep werd
rekening gehouden met de vertegenwoordiging van jeugd,
onderwijs en culturele verenigingen.

Het document poneert een visie op de evolutie van de bib over
een periode van 6 jaar.  Met andere woorden het legt vast waar
de bibliotheek voor staat en gaat, beschrijft de daarbij horende
beleidsinstrumenten en stipuleert eveneens in de mate van het
mogelijke de middelen die nodig zijn om de beleidsopties con-
creet gestalte te kunnen geven. 

Het bibliotheekbeleidsplan wordt, conform de onderrichtingen,
ingediend bij de Administratie Cultuur van de Vlaamse
Gemeenschap.

De integrale tekst vind je terug op www.kampenhout.be.

Samenwerkingsovereenkomst “groene vallei
midden-brabant”

In het gemeentelijk natuurontwikkelingsplan, kortweg het
GNOP genaamd, werd gesteld dat het wenselijk is om ook aan
grensoverschrijdende natuurontwikkeling te werken.  Kampen-
hout trad eind 1999 toe tot het Regionaal Landschap Dijleland
(RLD).  Ook de buurgemeenten Kortenberg en Herent maken
hier deel van uit.  Het RLD zal nu een coördinerende rol vervul-
len bij de uitbouw van een grensoverschrijdend natuur- en
landschapsproject genaamd “Groene Vallei Midden-Brabant”
met als hoofddoel de ontwikkeling van natuur- en landschaps-
waarden.  Meer dan waarschijnlijk zal de provincie Vlaams-
Brabant dit project in de toekomst ondersteunen als actieve
partner en medeondertekenaar van deze overeenkomst.  

Plannenregister goedgekeurd.

In uitvoering van het decreet op de ruimtelijke ordening is elke
gemeente gehouden een plannenregister op te maken, te actu-
aliseren, ter inzage te leggen en er uittreksels uit af te leveren. 

Het door de gemeenteraad goedgekeurde plannenregister
omvat
• de bestemmings- en uitvoeringsplannen en hun ontwerpen
• de rooilijnplannen
• de onteigeningsplannen
• de bouw- en verkavelingsverordeningen
• ruimtelijke informatie op basis van andere wetgeving.

Wijziging inzake kabeldistributie.

Kampenhout is aangesloten bij de intercommunale Havi-TV voor
wat betreft de kabeldistributie Havi-TV, waarin de gemeente
Kampenhout samen met de andere gemeentelijke vennoten, de
provinciale overheid en de intercommunale Haviland, de nodige
kapitaalinbreng hebben gedaan, is eigenaar van het kabelnet.

Er zijn grondige wijzigin-
gen op til m.n. de over-
name van de bedrijfstak
kabeltelevisie door de
intercommunale West-
Vlaamsche Elektriciteits-
maatschappij. 
De gemeenteraad gaat
hiermee, onder bepaalde
financiële voorwaarden
en garantie van de servi-
ce, akkoord.
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Openbare werken

De gemeente Kampenhout investeert fors in openbare 
werken. Hiernavolgende dossiers kregen de goedkeuring van 
de gemeenteraad:

1. De bouw van riolering in de Vaartstraat (princiepsbesluit).  
De kosten worden geraamd op € 154.513.  De opdracht 
zal worden gegund bij openbare aanbesteding.  Vooreerst 
dient het schepencollege een ontwerper aan te stellen.

2. Onderhoudswerken aan openbare wegen voor een totaal-
bedrag van € 260.000,00:
- wegverhardingen: Laar- en O.-L.-Vrouwstraat, 

Tiendeschuurstraat, Geilroedestraat, Votvinkenstraat, 
Nieuwe Kassei en de voetpaden in de Industriestraat.

- Aanpassen kruispunten: Torfbroeklaan/Middenstraat en 
Grootveldstraat/Kutsegemstraat.

3. Meerwerken in het kader van de werkzaamheden aan de 
brug van Kampenhout-Sas – Prijskaartje: € 465.848,00. 
De werken omvatten de installatie van een pompstation 
en de aanleg van een persleiding in de Vekestraat. Deze 
werken zijn noodzakelijk om te voldoen aan de subsidië-
ringnormen van de Vlaamse Milieumaatschappij.

Vernieuwing elektrische installatie in
gemeentehuis 

Uit een diepgaand controleonderzoek blijkt dat de elektrische
installaties in het gemeentehuis niet langer voldoen aan de
bepalingen opgenomen in het Algemeen Reglement op
Elektrische Installaties. 

Het gemeentebestuur neemt daarom het zekere voor het onze-
kere en trof een princiepsbesluit voor de aanpassing en ver-
nieuwing van deze technische voorzieningen. De kostprijs ervan
wordt geraamd op € 11.250.  Minstens 3 aannemers zullen hun
kans kunnen wagen om de opdracht in de wacht te slepen.

Onderwijs 

Schoolreglement
Elke basisschool moet een schoolreglement hebben dat de
betrekkingen tussen het schoolbestuur en de ouders en de kin-
deren regelt.  

Onder andere volgende minimumbepalingen moeten worden
opgenomen: het orde- en tuchtreglement, de procedure vol-
gens dewelke getuigschriften basisonderwijs worden toegekend
en de mogelijke beroepsprocedures, bepalingen i.v.m. onder-
wijs aan huis, richtlijnen in verband met afwe-
zigheden en te laat komen, afspraken in
verband met huiswerk, agenda’s en
rapportenprocedure.
Het door de directie voorgelegde
ontwerp dat tot stand kwam na
besprekingen in het schoolteam en
de participatieraad, kreeg het
akkoord van de inrichtende
macht.

Contract met CLB opgezegd
Ingevolge de bepalingen van
het ontwerp Onderwijsdecreet
XIV is gestipuleerd dat alle
gemeentelijke scholen vanaf 
1 september 2003 moet bege-
leid worden door een officieel
CLB (centrum voor leerlingenbege-
leiding).

Het gemeentelijk onderwijs is momenteel aangesloten bij het
Vrij CLB Haacht.   In uitvoering van voormeld ontwerpdecreet
wordt dit contract nu opgezegd.  De contractbeëindiging bete-
kent geenszins dat de inrichtende macht en directie niet tevre-
den was over de samenwerking met en dienstverlening van het
CLB Haacht.

Nieuwe verkeersborden en zone 30 aan
scholen

In het kader van de verkeersveiligheid aan de scholen opteert
het gemeentebestuur er voor de huidige verkeersborden aldaar
te vervangen door signalisatiemateriaal van het type bi-flash.
De sturing van de bi-flash zal automatisch gebeuren volgens
een programma dat best aansluit bij de uren van de aanvang en
einde van de scholen. 
De kosten ervan worden geraamd op € 16.632,10.

Op de verkeerscommissie van 8 oktober 2002 werd eveneens
beslist om “zone 30” in te voeren aan alle schoolbuurten!
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R MUZIEK OP HOOG NIVEAU
Het Davidsfonds, afdeling Kampenhout, organiseert op maan-
dagen 28 oktober, 4, 18 en 25 november 2002 een lessenreeks
over de wereldvermaarde componist Georg Friedrich Händel.

Orkestwerken, opera’s, oratoria… alles even helder en zuiver
gecomponeerd.  Händel uit zich in prachtige, eenvoudige melo-
dieën: muzikale verwennerij van het hoogste niveau, Alleluia!

Hij is een even geniaal componist als zijn tijdgenoot Bach. Als
operacomponist wordt hij al tijdens zijn leven in heel Europa
geëerd. De grote betekenis van zijn muzikale oeuvre ligt ook in
de oratoria, een genre dat door hem in geheel nieuwe banen
wordt geleid en waarin zijn dramatisch talent nog sterker tot
uiting komt.  ‘Saul’, ‘Salomo’, ‘Jephta’, ‘The Messiah’ zijn absolu-
te hoogtepunten, innemend en overtuigend.

Praktisch
De lessenreeksen gaan door in Den Ast, Brouwerijstraat 23 –
1910 Kampenhout.  Davidsfondsleden betalen € 35, niet-leden
€ 40, hierin is begrepen de syllabus en de cd G.F. Händel Il deli-
rio Amoroso.

Meer inlichtingen nodig? � 016/310 670 (Universiteit Vrije Tijd)

HET PROJECT VZW
Jonge professionele muzikanten krijgen vaak te weinig kansen
aangeboden om in hun vakgebied naar buiten te treden. Vzw Het
Project biedt hen een forum aan waarin zij, naast het klassieke
repertoire, ook projecten die in het traditionele muziekaanbod
minder aan bod komen, kunnen voordragen. Binnen de organi-
satorische structuur van een vereniging zijn voor individuele
jonge muzikanten immers meer mogelijkheden voorhanden.

Op die manier kan de vereniging bijdragen tot de verspreiding
van de algemene muziekcultuur én tegelijkertijd jong talent
kansen geven.  Naast grotere concertprojecten is het de bedoe-
ling om ook in Kampenhout driemaandelijks een zondags ape-
ritiefconcert te geven. Het eerste concert had plaats op 29 sep-
tember jl. in Den Ast en was een grandioos succes. De afwezigen
hadden andermaal ongelijk !

De vzw werkt niet met een vast ensemble, maar wil voor elk
individueel project een beroep doen op een specifieke groep
musici.  Hierdoor kan de vereniging zich op vele domeinen van
de muziekuitvoering begeven, telkens met de meest aangewe-
zen muzikale bezetting. 

Voor bijkomende inlichtingen surf je naar www.hetproject.be,
bel je naar 016/65 75 10 of mailto: info@hetproject.be.

HET WITLOOFMUSEUM,
OPROEP
De gemeenteraad besliste op 27 juni 2002 unaniem om in onze
gemeente Kampenhout –“de koningin der witloofgemeenten”-
een witloofmuseum in te richten.
Als locatie werd een deel van de oude veilinghal te Kampen-
hout-Sas gehuurd. De kostprijs van het ontwerp van inrichting,
grondplan, ... wordt geraamd op € 21.000,00 (excl. BTW).

Niet enkel wordt het museum een verzameling van oud alaam,
maar evenzeer wordt het historisch aspect, de evolutie, de
interactie, de impact van het witloof op sociaal en economisch
leven in de streek, het culinaire aspect en het verhaal van men-
sen in de witloofteelt in de verf gezet.

Het moet een museum worden waarmee onze gemeente tot ver
buiten de gemeentegrenzen bekendheid verwerft.  De toeristi-
sche dienst en een werkgroep van “witloofexperts” staken hier-
voor reeds de koppen bij elkaar. 

Via deze weg willen we een oproep doen aan bezitters van oud
witloofgerief (machines, verpakkingsmateriaal, …) maar vooral
van foto’s, diploma’s, affiches, magazines, documentatie rond
het veilinggebeuren, Miss Witloofverkiezingen,… om ons te hel-
pen dit museum uit te bouwen.  Ofwel schenkt u dit alles aan
het museum, ofwel blijft het uw eigendom en stelt u het ter
beschikking van het museum. U zou het witloofmuseum en
onze gemeente een grote dienst bewijzen.

Ben je bereid om eventueel als vrijwilliger mee te werken aan
de uitbouw van het witloofmuseum?  Neem dan contact op
met Sonia Van den dries � 016/65 99 71 en wij komen
langs. Alvast hartelijk bedankt.

OPENINGSUREN STRIPBIB
GEWIJZIGD
Je eens lekker ontspannen met een goede strip?  Het kan in
de stripbib Tonzent te Relst.

De openingsuren zijn gewijzigd.  Je kan er voortaan terecht:
• elke zondag van 19u tot 21u;
• elke laatste zaterdag van de maand van 21u tot 23u.

De collectie omvat meer dan 2000 strips.  Zowel kinderen als
volwassenen komen er aan hun trekken.  Ga eens een kijkje
nemen!   Eén adres: Stripbib Tonzent, Hutstraat 22 – 1910
Kampenhout, mailto: stripbib@tonzent.be.
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KJOBBEURS
Tal van initiatieven worden van overheidswege ondernomen om
de bevolking zo veel mogelijk de kans te bieden op het vlak van
tewerkstelling aan hun trekken te komen. 
Heb jij een job die je op het lijf geschreven is? Des te beter! 
Wil je de arbeidsmarkt verkennen of je beroepshalve heroriën-
teren?  Dat kan!   De lokale werkwinkel en de jobbeurs kunnen
je misschien op weg helpen.

• Lokale Werkwinkel
Het doel van een lokale werkwinkel is alle diensten die 
werken rond tewerkstelling samen te brengen in één ruimte.
Dit één-loket-systeem voor werkzoekenden en werkgevers
moeten leiden naar een betere afstemming van vraag en
aanbod op de arbeidsmarkt en moet de werkgelegenheids-
kansen van de werkzoekenden aanzienlijk verhogen.  In de
Vilvoordse werkwinkel vindt u alvast de VDAB, de RVA, de
PWA, ATB, en een deskundige buurtdiensten van de stad
Vilvoorde.  De contactpunten zijn gevestigd in de PWA-
kantoren van de gemeenten Grimbergen, Kampenhout,
Machelen, Steenokkerzeel en Zemst.

• Jobbeurs
De lokale werkwinkel organi-
seert op donderdag 24 okto-
ber 2002 te Steenokkerzeel in
gemeenschapscentrum ‘De
Corren’ (Van Frachenlaan 24A)
van 13u00 tot 20u00 een
heuse jobbeurs.  De bedrijven
van het zorggebied (lees hier-
bovenvermelde gemeenten)
alsook Brucargo en de inte-
rimkantoren kunnen/zullen er een stand op richten.  Een
overzicht van alle deelnemende bedrijven en de openstaan-
de betrekkingen worden gebundeld in een uiterst nuttige
infobrochure, die je ter plaatse kan bekomen.  

Je bent werkloos?  Je bent uitgekeken op je job?  Je wil weten
wat de arbeidsmarkt biedt?  Kortom, je bent geïnteresseerd
…. wij verwachten je!!

Bijkomende info: 
• Lokale Werkwinkel, Schapulierenstraat 25 – 1800 Vilvoorde

Ann Jughmans  �: 02/255 46 53 of 02/255 92 63
!:  02/255 92 99
mailto: Ann.Jughmans@Vilvoorde.be

• PWA Kampenhout, Dorpsstraat 9 – 1910 Kampenhout
Lieve Thielemans  �: 016/65 04 70
!: 016/65 04 53
mailto: pwa.kampenhout@kampenhout.be

ACTIVA-PLAN
Het Activa-plan vervangt sinds 1 januari 2002 verschillende
banenplannen.

Wat
Bedoeling is de werkgelegenheidsgraad in het algemeen, en in
het bijzonder deze van de 45-plussers te verhogen.   Zij bevor-
dert de herinschakeling van werkzoekenden in het normale
arbeidscircuit door de toekenning van:

• volledige of gedeeltelijke vrijstelling van bepaalde werk-
geversbijdragen voor de sociale zekerheid;

• een geactiveerde werkloosheidsuitkering (werkuitkering)
die de werkgever in mindering kan brengen op het te
betalen nettoloon. Deze uitkering wordt aan de werkne-
mer betaald;

• voordelen geldig voor alle jobs.
Alle werkgevers uit de privé en openbare sector komen hiervoor
in aanmerking.

Voordelen voor de werkgever? 
• Een vrijstelling van de werkgeversbijdragen inzake sociale

zekerheid voor bepaalde takken.
• Indien de aangeworven werknemer een uitkeringsgerech-

tigd werkloze is bij aanwerving of op datum van aanvraag
van de werkkaart, betaal je niet het totale nettoloon. 
De RVA betaalt iedere maand de werkuitkering.   Voor een
voltijdse werknemer is dit €500/maand, bij deeltijdse
tewerkstelling pro rata wekelijkse arbeidsduur.

In het kader van het Activa-banenplan kan je op het PWA-kan-
toor via digitale weg de VDAB-websites bezoeken en er eventu-
eel jouw inschrijving als werkzoekende elektronisch verzenden.

Contactadressen
• PWA Kampenhout, Lieve Thielemans, Dorpsstraat 9 – 1910

Kampenhout
Openingsuren: Alle voormiddagen van 9u-12u, dinsdag-
avond van 17u-19u en na afspraak.�: 016/65 04 70 !: 016/65 04 53
mailto: pwa.kampenhout@kampenhout.be

• RVA Vilvoorde - �: 02/255 01 17
• VDAB Vilvoorde - �: 02/255 92 00
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GRATIS ELEKTRICITEIT
Sinds 1999 heeft elke huishoudelijke elektriciteitsklant recht op
100 kWh gratis elektriciteit.

De Vlaamse regering besliste om in 2002 ook in kWh extra toe
te kennen per gezinslid dat op 1 januari 2002 ingeschreven was
op het aansluitingsadres.

Voorbeeld: Een gezin met 2 kinderen (= 4 gezinsleden) heeft 
recht op volgende korting
+ 100 kWh bestaande gezinskorting
+ 400 kWh (4x100 kWh) Nieuw!  Eénmalige 

“persoonskorting”
+ 500 kWh gratis

Op je volgende afrekeningsfactuur wordt de korting verrekend.
Dit gebeurt met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2002.
Om de toekenning van 100 kWh/persoon te berekenen worden
de gegevens van het rijksregister geraadpleegd (toestand per
01/01/2002).

De klanten die het specifiek sociaal tarief genieten, zullen
recht hebben op minimum 500 kWh gratis.

Voor bijkomende info kan je rechtstreeks terecht bij PBE (elek-
triciteitsleverancier voor Kampenhout):

Hoofdkantoor: Willy Van der Elst - �: 016/62 98 61
of mailto: willy.vanderelst@pbe.be

Plaatselijk kantoor: PBE, F. Wouterslaan 8 – 1910 Kampen-
hout�: 016/65 50 55 - !: 016/65 77 70

✁

ENERGIEZUINIG BOUWEN &
VERBOUWEN
De gemeentelijke milieudienst organiseert een infomoment
over energiezuinig bouwen en verbouwen.   Dit kadert binnen
de campagne “Duurzame levensstijlen” van de provincie
Vlaams-Brabant i.s.m. Ecolife.

Jammer genoeg wordt de dag van vandaag nog maar al te
vaak ondermaats geïsoleerd waardoor slechts 1/4 van de
nieuwbouwwoningen de overigens niet zo strenge wettelijk
vastgelegde K-55 norm voor isolatie haalt.  Als je weet dat de
gezinnen ca. 30% van de totale Belgische energie opslorpen,
zet dit je wel even aan het denken. Een energiebesparing van
50% tot 75% door het toepassen van eenvoudige en niet zo
dure energiezuinige technieken is haalbaar.   U voelt het in uw
geldbeugel en het is bovendien goed voor het milieu.
Waarop nog wachten?

Wil je er meer over weten en een kijkje nemen in een
energiezuinige woning?   Kom dan op zaterdag 26 oktober
2002 om 14u in de raadzaal van het gemeentehuis
(Gemeentehuisstraat 16).   
Het programma ziet eruit als volgt:

14u00: verwelkoming
14u05: infovergadering – Gastspreker Dominic Van Clé

(architect en medewerker Ecolife)
16u30: verplaatsing naar energiezuinige woning te Herent
17u00: bezoek aan energiezuinige woning te Herent
18u00: einde

Min. 10 deelnemers anders kan het initiatief niet doorgaan. 
Antwoordformulier vóór 21 oktober 2002 terugbezorgen aan:
Milieudienst, F. Wouterslaan 8 – 1910 Kampenhout
Fax: 016/22 80 25 of mailto: milieudienst@kampenhout.be

INSCHRIJVINGSSTROOK
Naam:  

Adres: 

Telefoon: gsm: 

Mailto: 

Neemt deel met           personen aan de infonamiddag “Energie-
zuinig bouwen en verbouwen” van 26 oktober 2002 om 14u.

❏ Enkel de infovergadering    ❏ Enkel de uitstap   ❏ Beiden

Handtekening

OKTOBER: 
MAAND VAN DE ENERGIE-
BESPARING
Oktober 2002 wordt door de Vlaamse overheid uitgeroepen
tot de Maand van de Energiebesparing onder het motto 
“ ’t is oktober hou het sober”.

Meer info:  www.energiebesparen.be
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WATER
heffing waterverontreiniging

Elke burger, elk gezin of elke leefgemeenschap en elke rechts-
persoon die in de loop van 2001:

- een factuur ontving van de openbare drinkwatermaat-
schappij en/of;

- beschikte over een eigen waterwinning en/of;
- water heeft geloosd

moet de heffing op de waterverontreiniging betalen. De op-
brengst ervan wordt aangewend om het afvalwater te zuiveren.

In 2002 betaal je € 0,66 per m2 waterverbruik.  De minimum-
heffing bedraagt € 7,50.   
In bepaalde situaties heb je recht op vrijstelling.

• Om sociale redenen, als je 
- op 1 januari 2002 recht had op één van volgende tege-

moetkomingen:
- Het gewaarborgd inkomen voor bejaarden of de inko-

mensgarantie voor ouderen, toegekend door de 
Rijksdienst voor Pensioenen;

- Het bestaansminimum voor ouderen, toegekend door 
de Rijksdienst voor Pensioenen;

- De inkomensvervangende tegemoetkoming voor ge-
handicapten en/of de tegemoetkoming hulp aan 
bejaarden en/of de integratietegemoetkoming voor 
gehandicapten, toegekend door het ministerie van 
Sociale Zaken, Volksgezondheid en Leefmilieu.

- naam op het heffingsbiljet en de factuur staat;
- wettelijk domicilieadres de plaats van het waterverbruik is.

• Speciale situaties waarin je ook vrijstelling kan krijgen:
- Als huurder of bewoner van een appartement met een 

gezamenlijke watermeter, moet je je deel betalen aan de 
eigenaar of syndicus van het gebouw. 

- Woont bij jou een persoon in staat van verlengde minder-
jarigheid die de inkomensvervangende tegemoetkoming 
voor gehandicapten en/of de tegemoetkoming hulp aan 
bejaarden en/of de integratietegemoetkoming voor 
gehandicapten ontvangt.   

• Wegens particuliere zuivering kan je, onder volgende voor-
waarden, vrijstelling aanvragen met een attest dat je auto-
matisch wordt toegestuurd:
- je hebt in 2001 je huishoudelijk afvalwater zelf gezuiverd 

in een installatie die aan de normen voldoet én;
- je installatie is gebouwd op een ogenblik dat de woning 

nog niet kon worden aangesloten op een waterzuive-
ringsinstallatie.

De heffing is correct als:
- de geadresseerde van het heffingsbiljet en de waterfactuur 

dezelfde persoon is en hetzelfde waterverbruik opgeeft;
- het heffingsbiljet en de factuur betrekking hebben op dezelf-

de plaats van waterverbruik en op dezelfde facturatieperiode.

Bij twijfel vergelijk je best het heffingsbiljet 2002 met de water-
factuur 2001. Binnen 3 maanden na verzendingsdatum van het
heffingsbiljet kan je bezwaar indienen op volgend adres:
De Vlaamse Milieumaatschappij
Postbus 53
9320 Erembodegem

Bijkomende info: � 0800/97 113 of surf naar www.vmm.be.

Kleine lekken, hoge waterrekening

Lekkende kranen, slecht afsluitende toiletspoelbakken, een
defecte veiligheidsklep op je boiler, … zijn de oorzaak van een
aanzienlijk meerverbruik aan water.  Hoe kan het ook anders?
Het water loopt immers 24u/24u weg.  Bij leidingen in kruipkel-
ders of bij ingegraven leidingen, zeker als deze in metaal zijn
uitgevoerd, kan roestvorming optreden met grote lekken tot
gevolg zodat het water ook daar vaak ongemerkt wegstroomt.  

Het volledige watervolume, geregistreerd door de watermeter,
moet je betalen aangezien je zelf verantwoordelijk bent voor de
binneninstallatie.  Dus opletten is de boodschap.

Test
Draai voor het slapengaan alle kranen goed dicht.   Schakel je
wasmachine en vaatwasser uit.   Noteer de tellerstand op je
watermeter.   Vóór je de volgende ochtend water verbruikt, ver-
gelijk je de tellerstand opnieuw.   Stel je een opmerkelijk verschil
vast, dan is het moment aangebroken om in te grijpen. 

Nog vragen
Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening (VMW)
directie Vlaams-Brabant
H. Hooverplein 23 – 3000 Leuven�: 016/240 911    !: 016/239 349
www.vmw.be of    info.vlaams.brabant@vmw.be

Nieuw drinkwatertarief

Vanaf 1 juni 2002 hanteert de VMW, directie Vlaams-Brabant,
een nieuw drinkwatertarief.  Er geldt nog slechts één tarief.
Per persoon krijg je ook steeds jaarlijks 15.000 liter drinkwater
gratis.
• Jaarlijkse vaste vergoeding: € 35,70
• Basisverbruik: € 1,44/m3

+ 15 m3 gratis per gedomicilieerd persoon  op het leveringsadres
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DE BUURTBUS
Sinds april 2002 is er op dinsdag voortaan gratis vervoer naar
het gemeentebestuur, de post, het OCMW, de markt, …

De Kampenhoutse buurtbus vertrekt elke dinsdagmiddag van
aan het centrale punt te Kampenhout kerk om 14u30 en volgt
drie verschillende trajecten:
• via Berg-Nederokkerzeel
• via Relst-Buken
• via Heide-Bulsom
De laatste vertrekt om 20u05.

Een folder met het volledige traject en de uurregeling kan je
vinden in de bibliotheek of op het gemeentehuis.

NIEUWE POSTBUS OP
MARKTPLEIN
Sinds 15 augustus 2002 staat er op het marktplein in
Kampenhout-centrum een bijkomende postbus ter hoogte
van de nieuwe serviceflats (tegenover de winkel).  Deze brie-
venbus is er ook voor jou!

FIETS- & WANDELSUGGESTIE-
STROOK
Van aan de kleuterschool in Nederokkerzeel (Bogaertstraat) tot
aan de Driesstraat werden twee fiets- en wandelpadsuggestie-
stroken geschilderd.

Dit is geen fiets- of
voetpad in de wette-
lijke zin. Maar wel een
suggestiestrook om
daar te wandelen of
te fietsen. Bovendien
zet het de autobe-
stuurders aan tot
waakzaamheid. Maak
er gebruik van!

25
25 JAAR OCMW

De OCMW’s in ons land bestaan 25 jaar en dat verdient een
feest. Het thema: ‘Binnen handbereik’ wil een oprecht eer-
betoon zijn aan de dagelijkse inzet van de OCMW-medewer-
kers, OCMW-taken en OCMW-mandatarissen. De ongeloof-
lijke diversiteit aan huidige OCMW-activiteiten, met een link
naar 25 jaar verleden en toekomst, komt tot uitdrukking in
de persoonlijke geschiedenis die elke hand afzonderlijk kan
weerspiegelen.

Met het OCMW is ons welzijn niet alleen in goede handen,
het OCMW ligt daarenboven ook voor iedereen binnen
handbereik: dit is de positieve boodschap die we naar aan-
leiding van 25 jaar OCMW willen meegeven aan het brede
publiek.

Naar aanleiding van deze verjaardag organiseert het OCMW
Kampenhout op zondag 27 oktober 2002 een Open Dag.

Alle inwoners zijn vanaf 14u van harte welkom in het
OCMW-gebouw, Dorpsstraat 9.

Volgende activiteiten staan op het programma:
- verwelkoming door de OCMW-voorzitter, OCMW-

raadsleden en diensthoofden.
- Improvisatietheater “Impro All Stars”

Een improvisatiegroep van vijf personen die grappige
scènes neerzetten over OCMW-thema’s.
Onvoorspelbaar, verrassend en interactief.

- Rondleidingen langsheen het patrimonium en de diver-
se diensten.

Het OCMW-bestuur en personeel hoopt u op 27 oktober
2002 talrijk te mogen verwelkomen. Het is voor de inwoners
een unieke kans om het OCMW op een andere manier te
leren kennen.

Tot dan!
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GIDS VAN DE VLAAMSE 
OVERHEID
De Vlaamse overheid geeft jaarlijks een wegwijsgids uit.
Deze 448 pagina’s tellende brochure geeft u een overzicht
in de structuur en de organisatie van:

• het Vlaams Parlement
• de Vlaamse Regering
• het ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
• de Vlaamse openbare en wetenschappelijke 

instellingen
• de Vlaamse Gemeenschapscommissie in Brussel.

Bestellen kan door overschrijving van € 4 op het 
rekeningnummer 091-2201002-04 van het ministerie van
de Vlaamse Gemeenschap, 1000 Brussel, referentie
“2002001”.  Als je surft naar www.vlaanderen.be/adressen
krijg je een overzicht van de meest actuele gegevens, 
of bel de Vlaamse Infolijn, elke werkdag van 9u tot 19u:�: 0800/302 01.

BEREKENING ONROEREN-
DE VOORHEFFING
Wil je nagaan hoe jouw onroerende voorheffing 2002
wordt berekend, surf dan naar http://www2.vlaande-
ren.be/infolijn.

Op deze site vind je informatie over:
• Wat is onroerende voorheffing?
• Verminderingen
• Bezwaar en wanbetaling
• Aanslagbiljetten
• De wetgeving inzake onroerende voorheffing

Met wat zoeken vind je onder de knoppen ‘wat is de
onroerende voorheffing?’ en ‘berekening’ een program-
ma dat enige downloadtijd vraagt, maar een correcte
berekening van jouw onroerend goed maakt.

Deze dienstverlening wordt aangeboden door de Vlaamse
Infolijn.

VERHUISBERICHT 
Op 1 september 2002 verhuisde de Vlaamse Ombudsdienst 
naar het nieuwe kantoorgebouw in het Vlaams Parlement:
Leuvenseweg 86 te 1000 Brussel.
De telefoon- en faxnummers én het e-mailadres blijven onge-
wijzigd, nl: �: 02/552 98 98 - 0800/240 50 - !: 02/552 98 50;
mailto: info@vlaamseombudsdienst.be

www.vlaamseombudsdienst.be

DE LIJN VLAAMS-BRABANT
Nuttig adres:
De Lijn Vlaams-Brabant - Martelarenplein 19 - 3000 Leuven
Algemeen oproepnummer:  �: 016/31 37 11
!:  016/31 37 12
mailto: vlbrab@delijn.be
Inlichtingen: �: 016/31 37 37/38
Belbuscentrale: �: 016/31 37 00/01
Abonnementen: �: 016/31 37 20 (Leuven), 02/526 28 20 (Brussel)

DE VLAAMSE INFOLIJN
Rechten, plichten, regels en uitzonderingen op de regels.   
Een vraag over bouwpremies, successierechten, vaccinaties, kin-
deropvang, sportkampen, … 
Aan welke overheidsdienst moet je die vraag nu stellen?   En
wanneer is die dienst open?  Dat kan de Vlaamse Infolijn je exact
vertellen.
Bel gratis naar het nummer 0800/302 01, elke werkdag van 9u tot
19u en je wordt onmiddellijk op het juiste pad gezet door de
Vlaamse overheid.

KOM OP TEGEN KANKER 2002
De Kom op tegen Kankeractie 2002 was een grandioos succes;
het vooropgestelde doel van 2002 plantjes te verkopen was
reeds op zaterdagnamiddag bereikt.

Een klein overzichtje:
- 207 plantjes werden verkocht aan de bedrijven en handelaars
(ruim 3x meer dan vorig jaar)
- 618 plantjes gingen via de schoolpoort naar Kampenhoutse
families (een verhoging van 50% t.o.v. 2001)
Zomaar eventjes € 10.047 werd overgemaakt aan de Vlaamse
Liga tegen Kanker.

Scholen, bedrijven, handelaars, gemeentebestuur en heel wat
gulle inwoners met het hart op de juiste plaats, hebben samen
met de zowat 65 laaiend enthousiaste verkopers voor dit mooie
resultaat gezorgd.

Hartelijk dank!
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U HAAGPLANTACTIE 2002 

In het najaar van 2002 organiseert onze gemeente andermaal
een haagplantactie voor haar bevolking.   Bedoeling is de aan-
planting van waardevolle landschapselementen te stimuleren.
Houtkanten, hagen en hoogstamfruitbomen zijn landschappe-
lijk waardevolle verbindingselementen voor vele dieren in de
natuur, die er kunnen migreren, schuilen, broeden, …  Ze bieden
tevens een belangrijke bescherming tegen zon, wind en bode-
merosie.

Je krijgt de kans om tegen een voordelig tarief streekeigen plan-
tenpakketten en fruitboomsoorten aan te kopen.   

Bestellen en betalen

- d.m.v. bijgevoegd bestelformulier of via www.kampenhout.be.
- Betalen doe je door het verschuldigd bedrag over te schrijven

op rekeningnummer 091-0102812-21 van de gemeente
Kampenhout met de mededeling ‘Haagplantactie 2002’.  Het
totale bedrag moet uiterlijk op 18 oktober 2002 op voor-
melde rekening gestort zijn.

Wat bieden wij aan

- zie bijgevoegd bestelformulier 

Nieuw in ons aanbod!

Appelbomen

• Sterappel (Reinette Etoilée) 
Zeer mooie, karmijnrode appel met grijze stippen. Het is een des-
sertappel met een aangename zoete smaak.  
Rijptijd: oktober–december.

• Jacques Lebel 
De bekende grote, geelgroene appel met rode blos.  Het vrucht-
vlees is zacht en saprijk. Een ideale compote-appel, maar ook
geschikt als eetappel.  Het is een rustieke boomgaardvariëteit en
een gezonde, krachtige groeier.  Rijptijd: september-december.

• Dubbele Bellefleur (Ossenkop) 
Een grote, geelrood gestreepte appel met vast, geel vruchtvlees.
Het is een matig sappige appel met een aangename smaak.  Het
is een dessertappel en een goede bewaarappel.  Ook hier spreekt
men van een groeikrachtige, rustieke boomgaardvariëteit.
Rijptijd: november-maart.

Perenbomen 

• Légipont 
Een middelmatige dikke, groengele peer met zacht, sappig
vruchtvlees.  Het is zowel een peer voor dessert, als voor verwer-
king.  Het is een groeikrachtige, vruchtbare, rustieke boomgaard-
variëteit met piramidale kruin.  Rijptijd: september-november.

• Conférence 
Een grote, lange, groene peer met zoet, sappig vlees en een aan-
genaam aroma.  Ze is zelfbestuivend waardoor ze buitengewoon
vruchtbaar en voor alle vormen geschikt is.  Rijptijd: oktober-
december.

• Jefkespeer 
Een middelgrote, bruine peer.  Het is een sappige, zoete dessert-
peer.  De bomen hebben een regelmatige en goede dracht.  Het

is een oude  rustieke variëteit met een sterke groei.  Rijptijd: sep-
tember.

Pruimenbomen 

• Reine Claude d’Althan 
Is een grote, ronde, paarsroze dessertpruim.   Het vlees is goud-
geel, sappig en zoet.  Het is een sterk groeiende, vruchtbare en
rustieke variëteit.  Rijptijd: augustus.

• Bleue de Belgique 
Is een middelgrote, ovale, donkerblauwe dessertpruim.  De smaak
is zoet en van uitstekende kwaliteit.  Het is een typische mid-
dentijdse oude soort en een vrij zwakke groeier.  Rijptijd: eind
augustus.

• Anna Späth 
Is een grote roodpurperen pruim met sappig, zoet vruchtvlees.
Het is een dessertpruim van allereerste kwaliteit.  Rijptijd: sep-
tember.

Kersenbomen 

• Hedelfinger Riesenkirch 
Is een grote, donkerrood-zwarte dessertkers. Het is een zeer
bekende en hoogwaardige kers, tamelijk bestand tegen barsten.
De bomen zijn groeikrachtig en vruchtbaar.  Rijptijd: juli.

• Bigareau Cardinaels 
Is een grote bruinrode dessertkers met vast, sappig, knappend
vlees.  Het is een groeikrachtige, gezonde, rustieke oude boom-
gaardvariëteit.  Rijptijd: juni.

• De Witte Bigareau (Witte Kraker) 
Is een matig grote, geel blinkende kers met een zoete smaak.  Het
is zowel een dessertkers als een kers geschikt voor verwerking.
Het is een groeikrachtige en vruchtbare variëteit.  Rijptijd: juli.
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UONTDEK JE KRING-DING!
Op zaterdag 26 oktober heeft, naar jaarlijkse gewoonte, de Dag
van de Kringloopwinkel plaats. De kringloopwinkels zetten die
dag hun beste beentje voor en organiseren allerhande leuke
activiteiten.

Tien jaar na de opening van de eerste kringloopwinkel in
Vlaanderen bestaat er nu een volledig netwerk van meer dan 90
winkels. Elke inwoner van Vlaanderen kan vandaag een beroep
doen op een kringloopwinkel in de buurt.   

De sector van de kringloopwinkels groeit nog steeds.  Om nog
meer mensen tot hergebruik aan te zetten en om de huidige
klanten nog beter te bedienen, bundelen een hoop kringloop-
centra hun krachten. Deze kringloopwinkels krijgen niet alleen
dezelfde nieuwe naam, maar hanteren van 9 oktober 2002
dezelfde waarden en normen op vlak van inrichting, huisstijl,
kwaliteit van de goederen, klantenbenadering, service bij ver-
koop, …

De kringwinkels in onze buurt zijn:

Kringwinkel SPIT Kringwinkel Televil
Nieuwstraat  28 Kortestraat  1
3150   Wespelaar 1800   Vilvoorde�: 016/61 81 20 �: 02/252 15 15 
www.spit.kringloop.net www.televil.kringloop.net

Wil je ook andere kringwinkels in Vlaanderen ontdekken, vraag
dan bij de Vlaamse Infolijn (�: 0800/302 01) een gratis gidsje
met de kringwinkels uit alle Vlaamse provincies.

KAMPENHOUT 
IN DE BLOEMEN
Proficiat aan alle inwoners die deze
zomer hun gevel en/of voortuin
bebloemd hebben.

Héél mooi om aan te zien! Volgend
jaar doen we zeker beter.

VEN: DE NATUUR BETER
BESCHERMD
Natuur, bossen, groen, rust, stilte, een gezonde omgeving, …
Willen we er in de toekomst nog van genieten, dan moeten we
vandaag inspanningen doen; m.a.w. we moeten de natuur
ruimte geven.

Net daarom tekende men het Vlaams Ecologisch Netwerk of het
VEN uit. Dit is een selectie van gebieden met een zeer hoge
natuurkwaliteit, die de Vlaamse overheid extra wil beschermen.
Eigenaars en gebruikers krijgen er bijkomende mogelijkheden en
middelen om de natuurwaarden in stand te houden, te herstel-
len en te ontwikkelen.

Het veilig stellen van de open ruimte gebeurt stapsgewijs. Na
een uitgebreid vooronderzoek en na overleg met de vertegen-
woordigers van de belangrijkste doelgroepen, stelde de Vlaamse
regering de ontwerpkaart van het VEN eerste fase voorlopig
vast.

Vanaf 23 september 2002 tot 21 november 2003 kan u uw
mening geven over die ontwerpkaart.  De opmerkingen van alle
burgers worden gebundeld en verwerkt.  In juli 2003 zal de eer-
ste fase van de afbakening van het VEN definitief klaar zijn.

Opmerkingen kan je sturen naar:

MiNa-Raad, Kliniekstraat  25, 4de verdieping, 1070 Brussel

Heb je vragen hieromtrent?

• Bezoek de website www.ven-ivon.be 
• Bel gratis naar de Vlaamse Infolijn: 0800/302 01
• Of beter nog, bezoek de provinciale infomarkt, in de

Leuvense Brabanthal, die plaats heeft op 1 en 2 oktober
2002 van 14u tot 21u en de tweede dag van 10u tot 20u.
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U SLUIKVERBRANDEN, MAG DAT?

De Vlaamse milieureglementering verbiedt het verbranden van
afvalstoffen, met uitzondering van plantaardige afvalstoffen
afkomstig van het onderhoud van tuinen, de ontbossing of
ontginning van terreinen of eigen bedrijfslandbouwkundige
werkzaamheden.  In de praktijk zijn er zeer weinig plaatsen die
aan de gestelde eisen voldoen.  Jouw tuin valt hier stellig niet
onder. Dus... !

Stoken verpest lucht en longen
Afval verbranden in de tuin is veel schadelijker dan we denken.
Er is een beangstigend hoge dioxine-uitstoot bij het verbranden
in de open lucht van allerhande hout- en plasticafval (waaron-
der pvc-flessen).  Maar ook de verbranding van “onschuldig”
tuinafval zoals snoeihout en bladeren zorgt voor aanzienlijke
concentraties dioxines, stof en schadelijke koolwaterstoffen.
Vele kleine vuurtjes in de open lucht maken a.h.w. één groot
schadelijk vuur en zijn absoluut niet zo onschuldig als ze lijken.
Daarenboven zijn vuurtjes in de tuin niet enkel gevaarlijk voor
jezelf, maar ook voor de buren: rook- en stankhinder zijn alles-
behalve aangenaam!  Vuurtje stoken in de tuin getuigt van wei-
nig burgerzin en weinig respect voor anderen.

Boetes
Hardnekkige stokers kunnen bij overtredingen boetes krijgen die
oplopen tot € 2500.  Een verwittigd man (of vrouw) is er twee
waard!!

Milieuvriendelijke alternatieven
• Huishoudelijk afval: kies voor herbruikbare verpakkingen en

retourflessen.  Laat grote verpakkingen in de winkel en laat
grote stapels reclamedrukwerk aan je brievenbus voorbijgaan.

• Sorteer afval: wees consequent en deponeer alle afval in de
juiste zak of bak, breng herbruikbare goederen naar de kring-
loopwinkel.

• Ga naar het containerpark: ook hier kan je terecht met huis-
houd- en tuinafval.

• Laat afval achter bij de verkoper: er gelden aanvaardings-
plichten voor voertuigwrakken, autobanden, bruin- en wit-
goed.

• Groenafval: thuiscomposteren blijft een heel interessante
oplossing voor de verwerking van keuken- en tuinafval.

• Bedek de grond: het bedekken van de grond met tuinafval
zoals grasmaaisel, afgevallen bladeren of houtsnippers vormt
een uitstekend alternatief voor het klassieke gazon.

• Maak een tuinplan: grote hoeveelheden bladeren en gras-
maaisel kan je vermijden door een doordachte aanleg van de
tuin.

Thuiscomposteren

Elke 4de zaterdag van de maand “Infomoment thuiscomposte-
ren” op het gemeentelijk containerpark van 10u tot 12u.

Meer inlichtingen: Milieudienst Kampenhout, Wim Van Essche,
F. Wouterslaan 8, 1910 Kampenhout, �: 016/65 99 04, 
fax: 016/22 80 25, milieudienst@kampenhout.be 

ii
De gemeentebesturen aangesloten bij het Regionaal Landschap
Dijleland (RLD) organiseren i.s.m. het RLD en de Vlaamse
Landmaatschappij infoavonden rond de thema’s “beheers-
overeenkomsten” en “de werking van het landschapsteam”.

Landbouwers die hun activiteiten zo organiseren dat ze een bij-
drage leveren aan de zorg voor de open ruimte, het milieu en de
natuur, kunnen d.m.v. beheersovereenkomsten vergoed worden
voor de geleverde inspanningen. Hoe dit precies in elkaar zit,
wordt uit de doeken gedaan op 3 infovergaderingen:

• dinsdag 3 december 2002 in CC De Wildeman, 
Schoolstraat 15 – 3020 Herent

• woensdag 4 december 2002 in CC De Borre, 
Speelpleinstraat 10 – 3360 Bierbeek

• woensdag 11 december 2002 in Pachthof Stroykens,
Merenstraat 19 – 3080 Duisburg

De vergaderingen starten telkens om 20u.

Bijkomende info verkrijg je bij Herman Diels, RLD�: 016/40 85 58

INFO-AVOND :
BEHEERSOVEREENKOMSTEN
VOOR LANDBOUWERS
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ZIT IN DE LIFT
De gemeentelijke basisschool van Kampenhout heeft 3 vestigin-
gen met elk hun eigen karakter.

Eén ding hebben ze gemeen: hun leerlingenaantal stijgt jaarlijks,
dit schooljaar hebben we over de 3 scholen heen een groei van
om en bij de 10%.  Qua infrastructuur zijn er plannen voor uit-
breiding van de kleuterschool te Berg.  De gevel van het school-
gebouw van de lagere school Berg werd recentelijk volledig
gerenoveerd, een pc-netwerk werd aangelegd en er werd geïn-
vesteerd in een splinternieuw speeltuig.

Ondanks de relatief grote klassen wordt veel aandacht besteed
aan elk kind afzonderlijk.  De klassen worden voor een aantal
lesuren opgesplitst in groepen en daar wordt gewerkt volgens
het niveau van de kinderen.  Kinderen met problemen kunnen
meer begeleiding genieten.  Dit valt onder het pakket “zorgver-
breding”; dit zijn lesuren die voor het eerst extra werden toege-
kend.

Al deze elementen samen dragen ertoe bij dat het gemeentelijk
onderwijs kwalitatief hoogstaand is. 

Wij danken de ouders voor het vertrouwen dat zij stellen in het
gemeentelijk onderwijs en hopen samen met u de positieve
tendens te kunnen verder zetten.

Gemeentelijke lagere school Berg
Gemeentewegel 2
1910  Kampenhout� : 016/65 99 77
! :  016/65 64 77

Gemeentelijke lagere school Nederokkerzeel
Biststraat 13
1910  Kampenhout� : 016/65 58 11

Gemeentelijke kleuterschool Berg
Bergstraat 15
1910  Kampenhout� : 016/65 69 33

Er is nogeen plaatsjevoor jou

KAMPENHOUTSE 
GEMEENTESCHOLEN ACTIEF

De leerlingen van het 5de en het 6de leerjaar namen deel
aan de symbolenzoektocht, georganiseerd door het
gemeentebestuur, in het kader van Open Monumentendag. 
Er wacht hen nog een klasgeschenk als dank voor hun deel-
name. 

Alle kindjes van het eerste leerjaar kregen een knuffeltje als
welkomstgeschenk en als troost voor moeilijke momenten.
Groot worden is immers niet alles!
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STUDIETOELAGEN
31 oktober 2002 is de uiterste datum voor het indienen van
een studietoelage. Aanvragen bij voorkeur aangetekend
verzenden. Is je dossier onvolledig, stuur het dan toch al
maar binnen. Vervolledigen kan later nog wel.
Waar indienen?
• Voor het secundair onderwijs: 

Provinciaal meldpunt studietoelagen, 
Diestsesteenweg 52-54 - 3010 Leuven (briefwisseling) 
en Werkhuizenstraat 40 – 3010 Leuven (kantoren)

• Voor het hoger onderwijs:
Hoger onderwijs, afdeling studietoelagen, Hendrik 
Conscience-gebouw, Koning Albert II-laan 15 – 
1210 Brussel

HET IS NOOIT TE LAAT OM JE
DIPLOMA TE HALEN
Ben jij één van de vele volwassenen die geen diploma secundair
onderwijs heeft?

Het tweedekansonderwijs biedt je de mogelijkheid om de 3de

graad secundair onderwijs te volgen en dit diploma nog te be-
halen in dag- of avondonderwijs.

Meer info bekom je bij:
CVO Leuven - Tweedekansonderwijs, Justius Lipsiusstraat  69,
3000 Leuven, � 016/22 45 46, e-mail: tkoleuven@skynet.be,
website: go.to/cvo-leuven

NEDERLANDS ALS TWEEDE
TAAL
De provincie Vlaams-Brabant voert bij aanvang van het nieuwe
schooljaar een grootschalige campagne om anderstaligen te
overhalen Nederlands te leren.   De meertalige folder met con-
tactadressen van scholen vind je in de infozuilen van het
gemeentehuis of de openbare bibliotheek.

Voor meer info kan je eveneens terecht op het PWA kantoor,
mevr. Lieve Thielemans, Dorpsstraat 9 – 1910 Kampenhout
(elke werkdag van 9u-12u en op dinsdagavond, van 17u-19u of
op afspraak) �: 016/65 04 70 - !: 016/65 04 53
mailto: pwa.kampenhout@kampenhout.be

ALS JE BIJLEERT, STA JE
STERKER!
Wie vroeger de kans niet heeft gekregen om lang naar
school te gaan en zin heeft om opnieuw bij te leren, kan
terecht bij het Centrum voor Basiseducatie.

Voorbeelden van cursussen die het centrum organiseert, zijn:
- Beter lezen en schrijven
- Opfrissing Nederlandse moedertaal
- Briefjes schrijven met de computer (e-mail)
- Voorbereiding Frans en Engels op het CVO
- Nederlands voor anderstaligen
- Rekenvaardigheden op verschillende niveaus 
- Op stap: bijleren over de samenleving
- Ik wil mijn rijbewijs B halen!
- Je weg vinden op de kaart
- Op weg naar werk (sollicitatietraining)
- Kennismaking met de computer
- Mee met de technologie

Meer info:
Centrum Basiseducatie, Midden-Brabant
Nieuwstraat 5, 1830 Machelen�: 02/252 51 50
mailto: cbe.machelen@pandora.be
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LOPGELET: DE POLITIE WAAKT!
Op onaangekondigde momenten, maar regelmatig, voert de
lokale politie alcoholcontroles uit en worden de bromfietsen
onder de loep genomen.  Ook snelheidscontroles gebeuren zeer
frequent door anonieme wagens.
Tijdens recente controles werden een 6-tal bromfietsen van
jongeren tijdelijk in beslag genomen.  Reden: opgefokte motors,
oorverdovend lawaai, niet verzekerd, …
5 autobestuurders werden aangetroffen in dronken toestand,
hun rijbewijs werd uiteraard ingetrokken.
Aan de jongeren: wees gewaarschuwd, hou je aan de wettelijke
reglementeringen!
Aan de ouders: als je kind een bromfiets heeft, zorg dan dat
deze in orde is; u bent als ouder verantwoordelijk!!!  Dus neem
uw verantwoordelijkheid!
In de maand mei werden 142 pv’s opgesteld in onze gemeente,
in de maand juni 97. U was er niet bij? Proficiat, houden zo.

WIJZIGINGEN 
VERKEERSREGLEMENT
Van overheidswege worden wijzigingen aan de verkeersregle-
mentering doorgevoerd.  Gelieve hiermee rekening te houden.
We zetten ze even op een rijtje:

Mei 2002
De nieuwe term “Schoolomgeving” is nu officieel in voege en staat
voor: zone van één of meerdere openbare wegen of gedeelten
ervan waarin de toegang tot een school is begrepen.  Het begin en
het einde worden afgebakend door volgende verkeersborden.

Vanaf 1 januari 2003
• Verbod voor bestuurders van bromfietsen klasse B om bin-

nen de bebouwde kommen het fietspad te volgen;
• Het gebruik van de parkeerschijf kan mits een aangepaste

signalisatie in duur beperkt of verlengd worden.   In principe
geldt een maximum duur van twee uur tussen 9u en 18u op
werkdagen;

• Verplichting voor bestuurders en passagiers van ALLE brom-
fietsen (dus ook klasse A) om de valhelm te dragen.

Vanaf 1 mei 2003
• Bij het parkeren op bermen moet langs de buitenkant van de weg

een vrije ruimte gelaten worden van 1,5 meter i.p.v. 1 meter;
• Stilstaan en parkeren verboden op minder dan 5 meter van de

plaats waar de fietsers en bestuurders van tweewielige brom-
fietsen verplicht zijn het fietspad te verlaten om op de rijbaan
te rijden of de rijbaan te verlaten om op het fietspad te rijden.

NIEUWE VERENIGING
Kampenhout is een vereniging rijker, nl. BMU Vlaams-Brabant.
BMU staat voor Belgian Motorcycle Union en is een organisatie
die de rechten van de motorrijders verdedigt. Wegveiligheid is
hun stokpaardje!

Wil je er meer over weten?
Contactpersoon: BMU Vlaams-Brabant, Philippe Vancanneyt
Laarstraat 48/3, 1910   Kampenhout, �: 0475/96 66 99
mailto: B.M.U.Vlaams-Brabant@pandora.be

OPROEP RING-TV 
De redactie van Ring-TV roept alle verenigingen en clubs uit
onze gemeente op om de lokale televisiezender regelmatig op
de hoogte te stellen van de activiteiten die ze organiseren!
Hieruit kunnen immers interessante reportages volgen.   

Men kan steeds terecht bij:
Ann Bracke (redactie Ring-TV), Luchthavenlaan 22 – 1800
Vilvoorde, �: 02/255 95 83  !: 02/253 05 05
mailto: ring-tv@pi.be

WETGEVING VZW’S 
Tal van Kampenhoutse verenigingen zijn de laatste jaren
omgevormd tot een vzw.  Wist u ook dat de wetgeving op de
vzw’s recentelijk wijzigde? Misschien moeten de statuten van
jouw vereniging wel worden aangepast. Neem de wet eens
door. Voor bijkomende info kan je terecht op www.vdsc.be
Doen!

KAOS PARENT RENT
Kaos Parent Rent is een gezinsplaatsings-
dienst binnen de Bijzondere Jeugdzorg,
erkend door de Vlaamse Gemeenschap.   In
opdracht van Comités voor Bijzondere
Jeugdzorg en Jeugdrechtbanken zoekt Kaos Parent
Rent pleeggezinnen voor kinderen en jongeren die in een pro-
blematische opvoedingssituatie verkeren.

Je komt er meer over te weten op de volgende infoavonden:
• Dinsdag 12 november 2002;
• Dinsdag 10 december 2002.

telkens om 20u in de lokalen van Kaos, Stuivenbergvaart 76 –
2800 Mechelen, �: 015/43 30 03, elke werkdag van 9u tot 17u.

17
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L Wereldfeest 11.11.11
Binnenkort worden weer talrijke acties georganiseerd ten voor-
dele van 11.11.11.  Het thema voor 2002  is “globalisering”,
11.11.11-ers zijn immers anders-globalisten.
Alle mensen hebben recht op water, voedsel, onderwijs,
gezondheidszorg, kortom op een menswaardig bestaan.
Daarom wordt gepleit voor een economie die iedereen toegang
geeft tot welvaart en welzijn.

Themaland.
In 2002 gaat onze bijzondere aandacht uit naar Congo.

Sinds het bewind van Mobutu en later Kabila heeft de oorlog er
nog niet stilgestaan.  Officieel draait deze oorlog om politiek
maar in werkelijkheid zijn de grondstoffen de inzet.  Goud, dia-
mant en coltan (essentieel voor mobilofoons) komen in Kigali of
Kampala terecht en worden van daaruit op de internationale
markt verhandeld. Op deze manier verdient men schatten.  De
oorlog zo lang mogelijk laten duren is het doel van velen die
hier zeer veel munt uitslaan. Dat er ondertussen meer dan 2
miljoen mensen stierven, direct of ondirect door ondervoeding,
ziekte, enz., lijkt bijzaak.

11.11.11 steunt :
• Cedac: een centrum voor documentatie en burgereducatie.

Zij stellen wantoestanden als de coltan-rush aan de kaak en
proberen de burgers te betrekken bij het democratiserings-
project;

• Comité Anti Bwaki: pakt de erosie aan om zo ondervoeding
te bestrijden.  Ze werken ook aan de weerbaarheid van de
bevolking tegen de machthebbers.

11.11.11 lokaal
Op zaterdag 9 november 2002 wordt in de gemeentelijke
sporthal van Berg het inmiddels traditioneel geworden jaarlijks
11.11.11 wereldfeest en kwis georganiseerd. Schrijf je hier
snel voor in. Voorafgaand aan het wereldfeest wordt in alle
Kampenhoutse scholen gezorgd voor een zuiders tintje: via
muziek of ludieke workshops.

Het volledige programma krijg je begin november nog in je bus
of neem contact op met:
Kris Robberechts - �: 016/65 12 42
Kris.Robberechts@kampenhout.be

Vera Janssens - �: 016/65 71 99
vera_janssens@hotmail.com

VOEDSELTEAM 
Doel
Anders omgaan met voedsel is het doel van een voedselteam.
Voedselteams gaan op zoek naar producten die op mens- en
milieuvriendelijke manier én bij ons worden geproduceerd.  Bij
voorkeur wordt samengewerkt met producenten die over het
biologisch garantielabel beschikken.  Door regelmatige contac-
ten tussen de producenten en de leden van het plaatselijk voed-
selteam wordt de vertrouwensband tussen consument en pro-
ducent hersteld en versterkt.  De producent weet terug voor wie
hij produceert, de consument krijgt informatie over teeltwijze
en inzicht in het productieproces dat aan de producten vooraf
gaat.

Werking
Wie in het voedselteam stapt, engageert zich om een deel van
het werk op zich te nemen.  Bestellingen worden maandelijks
gegroepeerd en naar de producenten gezonden, de producten
worden op vrijdag geleverd in het depot, waar ze dan worden
klaargezet.
Betaling gebeurt bij afhaling en de financieel verantwoordelijke
zorgt voor stipte betaling aan de producent. Deze taakverdeling
is noodzakelijk en verhoogt de betrokkenheid van de teamleden.
Een tweetal maal per werkjaar wordt er vergaderd.

Voedselteam
In Kampenhout begint het voedselteam aan het derde werkjaar.
Groenten, zuivel, vlees, fruit, en bloem zijn de voornaamste pro-
ducten die kunnen besteld worden.  Er zijn reeds 12 gezinnen
aangesloten.  Er is dus nog ruimte voor jou.  Het depotadres is
Walenhoek 6, 1910 Kampenhout en is elke vrijdag open tussen
19u en 19u30 (behalve in vakantiemaanden).

Wil je ook aansluiten, neem dan contact op met:
• Patty Vanermen  -  �: 016/65 03 39
• Gerda Tobback   -   �: 016/65 16 00
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GECORO
Sinds 1 mei 2000 is het alom besproken decreet op ruimtelijke
ordening van kracht.  Het decreet wil de ruimtelijke ordening in
Vlaanderen hervormen en een evenwichtige aanpak, op basis
van een doordachte visie, met meer verantwoordelijkheid voor
de lokale besturen en meer inspraak.

De gemeenten werden verplicht een Gemeentelijke Commissie
voor Ruimtelijke Ordening, kortweg Gecoro, op te richten.  Deze
gemeentelijke adviesraad bestaat uit vertegenwoordigers van de
voornaamste maatschappelijke geledingen binnen de gemeente
en een aantal deskundigen.  De gemeenteraad stelde de Gecoro
samen in de zitting van 28 maart 2002.  Dit besluit werd inmid-
dels goedgekeurd door de hogere overheid zodat de werking
effectief van start kan gaan.

I. Deskundigen:
Bart Vleeschouwers, Voorzitter
Guy Rowies, Kris Leysen, Jan Blockmans, Els Mels

II. De maatschappelijke geledingen, vertegenwoordigd door:
- milieu- en natuurverenigingen: Michel Janssens
- werkgevers of zelfstandigen: Stephan Verstraeten,

André L’Heureux
- landbouwers: Hendrik De Reus
- werknemers: Paul Corbeels
- jeugdraad: Peter Corbeels
- cultuurraad: Rita Luyten
- gepensioneerden: Willy Smets

III.  Secretaris: Mie Van Damme

RUIMTELIJKE ORDENING: EEN ZAAK VAN ONS ALLEMAAL
31 januari 2003: uiterste aanvraagdatum regularisatie onvergunde werken.
Ben je eigenaar van een zonevreemde woning?  En werd die zonder geldige vergunning verbouwd, herbouwd of uitgebreid? Dan
krijg je tot en met 31 januari 2003 de kans om een regularisatieaanvraag in te dienen.  Dat geldt ook voor de onvergunde werken
die eerdere eigenaars uitvoerden.

Wat moet je doen?
Stap naar de dienst stedenbouw en informeer eerst of de in het verleden onvergund uitgevoerde werken in aanmerking komen
voor een regularisatie. Zo ja, dien dan een regularisatieaanvraag in. Als de werken voldoen aan de nieuwe regels voor zonevreem-
de woningen, worden ze alsnog vergund. Je aanvraag wordt behandeld als een gewone aanvraag voor een stedenbouwkundige
vergunning: voor bepaalde werken zal je dan ook een architect moeten inschakelen.
Let wel: je hebt tijd tot en met 31 januari 2003.  Daarna vervalt deze eenmalige mogelijkheid tot regularisatie.  Er tijdig bij zijn is
dus de boodschap.

Deze regeling geldt ook als je een gerechtelijke procedure hebt lopen rond een bouwovertreding.  De procedure wordt niet opge-
schort, maar als u een vergunning krijgt, zal de rechter geen herstelmaatregel bevelen.

Info: Stedenbouwkundige dienst, F. Wouterslaan 8 – 1910 Kampenhout - �: 016/65 99 06 - !: 016/22 80 25
mailto: Stedenbouw@kampenhout.be

TUINHUISJES: MET OF 
ZONDER VERGUNNING?
Niet in een verkaveling
Wanneer een perceel niet gelegen is in een verkaveling, kan je
zonder vergunning een houten tuinhuisje plaatsen, op voor-
waarde dat:

• het maximaal 1 houten tuinhuisje betreft;
• het tegen een bestaande vergunde muur of op ten minste

1 meter van de perceelsgrenzen en niet in de voortuin-
strook wordt geplaatst;

• de oppervlakte niet meer dan 10m2 bedraagt;
• de kroonlijsthoogte beperkt blijft tot 2,50 meter en de

nokhoogte tot 3 meter.
Anders vraag je steeds een vergunning aan.

In een verkaveling
In een verkaveling gelden steeds de verkavelingsvoorschriften.
Lees deze aandachtig na alvorens een tuinhuisje te plaatsen.   In
sommige gevallen mag in de tuin geen enkele constructie bij-
geplaatst worden.

Meer info
Technische dienst, 
F. Wouterslaan 8 
1910 Kampenhout�: 016/65 99 01  
!: 016/22 80 25
Mailto: 
technischedienst@kampenhout.be
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De sportacademie voor 10-14 jarigen is reeds aan haar tweede
werkjaar toe.

Doel

Jongeren wekelijks weer aan het sporten krijgen is de uitdaging.
Daarvoor werden vastbenoemde leerkrachten lichamelijke
opvoeding opgeroepen. De leerkracht blijft halftijds in het
onderwijs en wordt halftijds de schakelfiguur tussen de jonge-
ren en de clubs of verenigingen; zeg maar een sportpromotor
voor de gemeente. Lut Daenen diende dit project voor
Kampenhout in.

Werking

Gedurende een aantal weken komt een bepaalde sporttak aan
bod; dit al naargelang de inbreng en de samenwerking met de
plaatselijke en nabijgelegen clubs.

Zo wordt o.a. samengewerkt met: de fitnesscentra “Fitness
Berg” en “Body Dream”, de biljartclub “Carambole”, de badmin-
tonclub, de balletschool “Attitude”, rope-skippingclub van
Haacht, de liggende wip “De Jonge Elite”, volleybalclub Berg,
stichting Vlaamse Schoolsport, de vissersclub, jiu-jitsu
“Samoerai”, de karateclub, en … hopelijk nog vele anderen.

De academie is geen alleenstaande club, maar een element uit
een ketting van jeugdsportwerking. Ze hoopt zoveel mogelijk
jongeren te motiveren om te bewegen, te kunnen verwijzen
naar en tot een fijne samenwerking te komen met de clubs.

Waar en wanneer?

De sportacademie wordt gegeven na de schooluren, van 16u
tot 18u, op

• dinsdag in de sporthal te Berg, Gemeentewegel 2

• woensdag en donderdag in de sporthal te Kampenhout,
Zeypestraat 26

Meer info:

Gemeentelijke sportdienst, Lut Daenen of Elke Buelens�: 016/65 54 26 (na 20u) of 016/65 99 75 (tot 16u)
mailto: sport@kampenhout.be of lutdae@hotmail.com

✁

SKIVAKANTIE 
Wauw!!!  Vanaf 2003 organiseert de gemeentelijke sportdienst
tijdens het carnavalverlof (begin maart) een 10-daagse winter-
sportvakantie voor Kampenhoutse jongeren tussen 12 en 16
jaar.  Het feest kan doorgaan op voorwaarde dat er minimum 25
inschrijvingen zijn.

Bestemming
De reis voert ons naar Oostenrijk naar het plaatsje Ramsau Am
Dachstein (90 km zuidoostelijk van Salzburg).  Lawinevrij en
sneeuwzeker skigebied! Het vervoer gebeurt met een luxe-auto-
car. 

Inbegrepen
Vervoer met luxe autocar, vol pension, skimateriaal of snow-
board, skipas en -houder, skilessen, transport naar de skigebie-
den, skibrevetten, verzekering eigen ongevallen en burgerlijke
aansprakelijkheid en Vlaamse Medische Dienst.

Kostprijs: € 558,00 

Om te weten of het initiatief haalbaar is, is het nodig naar de
interesse te peilen.  Als ook jij er bij wil zijn, neem dan vóór 15
oktober 2002 contact op met de gemeentelijke sportdienst
(sportfunctionaris Elke Buelens), Zeypestraat 26 – 1910
Kampenhout  -  � : 016/65 99 75   
!: 016/65 99 75 of mailto: sport@kampenhout.be  

Hier kan je ook terecht voor bijkomende informatie. 

Opgelet!  Het betreft geen inschrijving, wel een rondvraag om
te weten te komen hoeveel jongeren eventueel geïnteresseerd
zijn

Naam - voornaam:

Adres:

1910 Kampenhout

�: Gsm:

e-mail:

Geboortedatum:

heeft interesse om mee te gaan skiën in de
Krokusvakantie.

Handtekening ouder
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Hepatitis B is een ernstige infectieziekte.  Je kan het onder meer
oplopen door seksueel contact en wordt gerangschikt onder de
seksueel overdraagbare aandoeningen of kortweg SOA’s, ook
wel geslachtsziekten genoemd. Vaccineren is de boodschap!
Tevens is het belangrijk SOA’s bespreekbaar te maken. Samen
met de gemeentelijke vaccinatiebon ontvangen de jongeren dan
ook het veilig vrijenzakboekje.

Werking
Je loopt langs je huisarts en vraagt een voorschrift voor de vac-
cinatie.  Eventueel kan hij/zij 2 voorschriften tegelijk opstellen
zodat je 2 vaccins tegelijkertijd kan afhalen. Het eerste en het
tweede vaccin mogen op één voorschrift. Het derde vaccin moet
op een apart voorschrift.   De waardebon die je wil benutten (2de

vaccin, provinciale bon; 3de vaccin, gemeentelijke bon) bezorg je
samen met het voorschrift aan je apotheker.

Vaccinatiebons
A. Provinciale bon

1. In “De Vlaamse Brabander” (werd huis-aan-huis bedeeld)
of nog verkrijgbaar in de bibliotheek

2. Bij je huisarts
3. In de apotheek
4. Op de gemeentelijke welzijnsdienst

B. Gemeentelijke bon
Alle 16-18-jarigen krijgen hun persoonlijke bon eind novem-
ber 2002 thuis toegestuurd.

De gemeentelijke vaccinatiebon kan je alleen inleveren in een
Kampenhoutse apotheek!

Wil je meer info?
- Dienst welzijn & gezondheid van de provincie Vlaams-

Brabant: � : 016/26 73 30
- Gemeentebestuur Kampenhout, dienst welzijn, mevr. 

H. Kemps: � : 016/65 99 31

Het gezondheidsbeleid van het provincie- en gemeentebestuur
richt zich sinds enkele jaren op gezondheidsbevordering en
ziektepreventie.

In het najaar pakken we gezamenlijk SOA (seksueel overdraag-
bare aandoeningen) en Hepatitis B in het bijzonder aan. Onze
doelgroep zijn de 16 tot 18-jarigen aangezien een besmetting in
de nabije toekomst voor hen reëel is.  Bovendien bestaan er voor
jongere leeftijdsgroepen van overheidswege reeds initiatieven
(gratis vaccin voor zuigelingen en voor 11- en 12-jarigen, als-
ook RIZIV-terugbetaling tot 15 jaar). Als je weet dat een vacci-
natie om hepatitis B levenslang bescherming biedt, dan zijn de
16 – 18-jarigen de doelgroep die we moeten kunnen bereiken.

Hepatitis B

Het is een ernstige infectieziekte die veroorzaakt wordt door het
Hepatitis B-virus, een virus dat de levercellen binnendringt en
daar een ontsteking veroorzaakt. Afhankelijk van de ernst van
de ontsteking treden geen of ernstige klachten op. Hoewel
acute hepatitis meestal gunstig evolueert, wordt 10% van de
geïnfecteerden chronisch drager met een potentieel risico op
het ontstaan van levercirrose en –kanker. Vaccinatie is de enige
doeltreffende manier om de infectie te vermijden en de ziekte
na verloop van tijd uit te roeien.

Besmetting

Door onbeschermd seksueel contact of via rechtstreeks contact
met bloed (injecties, bloedtransfusies, tatoeage, …) kan je het
Hepatitis B virus oplopen. Bij het prikken is de kans op een
besmetting met Hepatitis B 250 keer groter dan het hiv-virus.
Tests hebben aangetoond dat het virus maandenlang aanwezig
blijft op besmette naalden. Omdat het zo levenskrachtig is, kan
je het ook oplopen via een spatje bloed op de tandenborstel of
het scheermesje van een drager. Hepatitis B komt ook voor in
speeksel, zweet en tranen als er een kleine hoeveelheid bloed in
terug te vinden is. Hetzelfde bestek gebruiken als een besmette
persoon kan dus ernstige gevolgen hebben!

De preventiecampagne

Het hele vaccinatieprogramma bestaat uit 3 inentingen: 
2 basisinentingen met één maand tussen; de 3de inenting wordt
6 maanden later gegeven.   
Door mee te werken aan de actie van de provincie en het
gemeentebestuur, spaar je ook een hele hoop geld uit.  De eer-
ste vaccinatie moet je zelf betalen, de tweede wordt je aange-
boden door de provincie (tot eind december 2002) en de derde
door het gemeentebestuur van Kampenhout (tot eind mei
2003).   Je bespaart dus € 53,74.

GRATIS HEPATITIS B VACCINATIES VOOR JONGEREN
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AANGENAME KENNISMAKING
MET DE COMPUTER
Om de Kampenhoutse bevolking verder wegwijs te maken op de
digitale informatiesnelweg, organiseert de gemeentelijke wel-
zijnsdienst i.s.m. de VDAB Vilvoorde in het najaar twee pc-ken-
nismakingscursussen.  De lessen staan open voor iedereen die
geen ervaring heeft met computers.  De opleiding loopt van 4
tot en met 8 november 2002 en dit in de openbare bibliotheek
(Tritsstraat 5, Kampenhout).

Onderwerpen zijn o.a. de werking van een computer, gebruiks-
aanwijzing, wat zijn de mogelijkheden?  Verder leer je een brief
typen, kosten bijhouden, een adressenboekje aanmaken en sur-
fen.

Er zijn twee lessenreeksen. Elke lessenreeks omvat 4 halve
dagen:
- ofwel in de voormiddag, telkens van 9u00 tot 12u00
- ofwel in de namiddag, telkens van 13u00 tot 16u00.
Per lessenreeks worden max. 12 personen toegelaten. Er snel 
bij zijn is dus de boodschap. Inschrijven kan uiterlijk tot vrijdag 
25 oktober 2002.  Eerst is eerst!!!

Bijkomende informatie en inschrijvingen
- Huguette Kemps    �: 016/65 99 31 of 

mailto: huguette.kemps@kampenhout.vera.be
- Sabrina Mertens    �: 016/65 99 32 of 

mailto: sabrina.mertens@kampenhout.vera.be

✁

BAARMOEDERHALSKANKER-
PREVENTIE
De gemeente Kampenhout en de provincie Vlaams-Brabant
organiseren samen in het najaar andermaal een actie om baar-
moederhalskanker vroegtijdig op te sporen. Deze actie richt zich
tot alle vrouwen tussen 25 en 65 jaar die de laatste drie jaar
geen uitstrijkje hebben gehad. Het onderzoek gebeurt op vrij-
willige basis bij een huisarts of gynaecoloog naar keuze.

Het uitstrijkje kan afwijkingen aan de baarmoederhals ontdek-
ken. Door deze op tijd te behandelen kan kanker aan de 
baarmoederhals voorkomen worden. Het uitstrijkje kan ook 
een bestaande baarmoederhalskanker vroegtijdig opsporen.
Daardoor kan de ziekte beter behandeld of genezen worden.
Daarom is het van groot belang dat elke vrouw om de 3 jaar een
uitstrijkje laat nemen, ook als er geen klachten zijn.

Iedere vrouw in de doelgroep die de laatste 3 jaar geen uit-
strijkje liet nemen, ontvangt eerstdaags een uitnodigingsbrief
van de provinciale dienst welzijn en gezondheid.  Gooi die brief
niet achteloos weg maar denk eraan bij je volgend bezoek aan
huisarts/gynaecoloog.  Voorkomen is altijd beter dan genezen!

Voor meer info neem je contact op met:
- De provinciale dienst Welzijn & Gezondheid, Lieve Saerens � : 016/26 73 30

- Welzijnsdienst Kampenhout, Huguette Kemps� : 016/65 99 31
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INSCHRIJVINGSSTROOK
Naam: 

Adres: 

1910 Kampenhout

Geboortedatum: 

Telefoonnummer: gsm nr.: 

Wenst deel te nemen aan de cursus “Aangename kennismaking met de computer” van 4 tot en met 8 november 2002.

❍ voormiddagsessie van 9u – 12u (van dinsdag 5 tot vrijdag 8 november ‘02)
❍ namiddagsessie van 13u – 16u  (van maandag 4 tot donderdag 7 november ‘02)

Datum Handtekening
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Oktober  2002
Zaterdag 12.10.2002
• Buken   -   kermis
• K.F. De Eendracht – Herfstconcert – zaal Pax – 20u
Zondag 13.10.2002
• Buken   -   kermis
• Bukadie - Pannenkoekendag
Donderdag 17.10.2002
• Sportlint
Vrijdag 18.10.2002
• Afsluiten Haagplantactie
Zaterdag 19.10.2002
• K.F. De Toonkunst – Berg in concert – sporthal

Berg – aanvang 20u30
Zondag 20.10.2002
• K.F. De Eendracht – Familie eetdag – zaal Pax –

van 11u30 t/m 20u
Donderdag 24.10.2002
• Jobbeurs Steenokkerzeel
Zaterdag 26.10.2002
• Ter Bronnen: Festival van Vlaanderen
• Infomoment: energiezuinig bouwen en ver-

bouwen. Inschrijven verplicht. Zie pg 8.
Donderdag 31.10.2002
• Kinderhappening

November   2002
Maandag 04.11.2002
• PC-cursus - gemeentelijke openbare biblio-

theek. Inschrijven verplicht. Zie pg 23.
Dinsdag 05.11.2002
• PC-cursus - gemeentelijke openbare biblio-

theek. Inschrijven verplicht. Zie pg 23.
Woensdag 06.11.2002
• PC-cursus - gemeentelijke openbare biblio-

theek. Inschrijven verplicht. Zie pg 23.
Donderdag 07.11.2002
• PC-cursus - gemeentelijke openbare biblio-

theek. Inschrijven verplicht. Zie pg 23.
Vrijdag 08.11.2002
• PC-cursus - gemeentelijke openbare biblio-

theek. Inschrijven verplicht. Zie pg 23.
• Jeugdraad
Zaterdag 09.11.2002
• 11.11.11-actie – Derde Wereldfeest – sporthal

Berg
Vrijdag 15.11.2002
• Toneelkring De Anjelier “De Mandarijntjes-

kamer” (pittige komedie) - zaal Pax - 20u15 -
Reservatie verplicht 016/65 51 05

Zaterdag 16.11.2002
• Toneelkring De Anjelier “De Mandarijntjes-

kamer” (pittige komedie) - zaal Pax - 20u15 -
Reservatie verplicht 016/65 51 05

Zondag 17.11.2002
• Ter Bronnen: Mosselfeest
• Toneelkring De Anjelier “De Mandarijntjes-

kamer” (pittige komedie) - zaal Pax - 20u15 -
Reservatie verplicht 016/65 51 05

Zaterdag 30.11.2002
• 20 uur – Concert Cantabilé 

December  2002
Zondag 01.12.02
• 14 uur – Concert Cantabilé 
Vrijdag 06.12.02
• Jeugdraad
Zaterdag 07.12.02
• VGSK Kampenhout: Kwis
• Sinterklaasconcert - K.F. De Vlaamse Leeuw -

Relst - Zaal De Toekomst - Nederokkerzeel -
19u30

Zondag 15.12.2002
• Eindejaarsjogging Kampenhout

Januari  2003
Zaterdag 11.01.2003
• Burgemeestersbal met orkest “The Dennis

Sweet band”

Februari  2003
Zaterdag 1.02.2003
• VGSK Kampenhout: Eetdagen
Zondag 2.02.2003
• VGSK Kampenhout: Eetdagen
Zaterdag 8.02.2003
• K.F. De Eendracht – Februariconcert – Zaal Pax

– 20u
• Ter Bronnen: restaurantdagen
Zondag 9.02.2003
• Ter Bronnen: restaurantdagen
Zaterdag 22.02.2003
• Bukadie & Ter Bronnen: Kindercarnaval

Maart  2003
Zaterdag 15.03.2003
• K.F. De Eendracht Jeugd – 

Spaghettifestijn – Zaal Pax
Volgende activiteiten worden wekelijks /

maandelijks ingericht :
• YOGA

KVLV Kampenhout: Iedere maandag van 19u30
tot 21u00 Turnzaal VGSK 

• BLOEMSCHIKKEN
KVLV Nederokkerzeel: elke 2de donderdag van
de maand september tot mei
KVLV Relst: elke laatste woensdag van de
maand van  september tot mei om 13u30 en
om 19u30
KVLV Kampenhout: elke 3de  donderdag van de
maand van september tot juni 

• TURNEN
KVLV Nederokkerzeel: elke dinsdag van de
maand
KVLV Relst: elke dinsdag van de maand - Zaal
VGSK-parkschool 
Sporthal Berg: elke woensdag van 20u00 tot
21u00  herenturnen en van 21u00 tot 22u00
damesturnen
KVLV Kampenhout: iedere dinsdag van 20u00
tot 21u00

• KAARTEN
Vlaamse Federatie voor Soc. Gepensioneerden 
Elke 1ste donderdag van de maand in café
Sint-Jozef te Relst vanaf 13u30
Park van Relst: elke dinsdag van 13u30 t/m 19u

• PETANQUE
Elke woensdag en vrijdag vanaf 18u aan de
bibliotheek, Tritsstraat 5 – 1910 Kampenhout.
Inlichtingen: 0474/95 22 10

• THUISCOMPOSTEREN
Elke 4de zaterdag van de maand “Infomoment 
thuiscomposteren” op het gemeentelijk contai-
nerpark van 10u tot 12u.


