
KAMPENHOUT

Schepen Rudi Van Ingelgom: “Wij 
willen onze streekproducten nog 
meer op de kaart zetten. De beste 
manier om dit te doen, is samen te 
werken met naburige gemeenten. In 
een overkoepelende werking van de 
provinciale toeristische dienst hebben 
Kortenberg, Steenokkerzeel, Zemst, 
Boortmeerbeek, Haacht en Keerber-
gen de handen in elkaar geslagen. 
Al deze gemeenten hebben een 
nauwe band met het witloof en/of de 
asperge.”

Witloofroute

Rudi Van Ingelgom: “De bestaande 
Witloofroute (50 km) zal aansluiten 
op elke deelnemende gemeente. Zo 
worden de toeristische en culturele 
evenementen in de kijker gezet over 
de grenzen van de gemeenten heen.”

Toerisme zit ook in Kampenhout in 
een stijgende lijn. 
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Het klimaat verandert. Meer regen in 
de winter en het voorjaar, meer hitte
golven in de zomer. De gemeente 
Kampenhout neemt evenwel haar 
verantwoordelijkheid om de klimaat
verandering tegen te gaan.

“Als een van de eerste gemeenten 
in Vlaams-Brabant slaagden wij erin 
om een klimaatactieplan op te stellen. 
Hiervoor werd intensief samengewerkt 
met Interleuven en Ecolife/Bond Beter 
Leefmilieu. Op voorstel van de N-VA 
heeft de gemeenteraad in november 2015 
het klimaatactieplan goedgekeurd”, zegt 
schepen van Milieu Stefan Vandevenne.

Met dit plan engageert de gemeente 
zich om tegen 2020 de CO2-uitstoot met 
minstens 20 % te verminderen. “We zul-
len dit doen door energie te besparen, de 
energie-efficiëntie te verhogen en door 
duurzame energiebronnen in te zetten.”

Kampenhout zal voornamelijk rond vijf 
sectoren werken:
1.  Gemeentelijke gebouwen/uitrusting/

voorzieningen
2.  Tertiaire gebouwen/uitrusting/voor-

zieningen
3.  Residentiële gebouwen
4.  Transport (gemeentelijk wagenpark/

openbaar vervoer/particulier en com-
mercieel vervoer)

5. Natuur en biodiversiteit

Het klimaatactieplan werd ondertussen 
ter goedkeuring ingediend bij de Euro-
pese Commissie.

In afwachting van de goedkeuring zijn 

al enkele 
uitvoerings-
maatregelen 
genomen. 
Bij de vernieuwing van het wagenpark 
kozen we voor twee elektrische voer-
tuigen en drie voertuigen op aardgas 
(CNG).

Daarnaast participeert de gemeente via 
de energieholdings Fineg en Creadiv 
actief in grote windenergieprojecten in 
de Noordzee.

Binnenkort start het project ‘Kyoto in 
de Wijk.’ Stefan Vandevenne: “Met de 
Kyotomobiel, het mobiel expertisecen-
trum van 3Wplus vzw, zal aan de inwo-
ners advies op maat worden gegeven. 
Dit kan aan de hand van eenvoudige 
energiescans, maar ook verregaand 
professioneel advies over renovaties of 
installaties zijn mogelijk. Daarnaast kan 
samen met de woonconsulent van de 
gemeente onderzocht worden welke 
financiële voordelen de inwoners kun-
nen krijgen wanneer zij hun woning 
renoveren. Zowel de Vlaamse overheid, 
als energiemaatschappij Infrax steunen 
onze inwoners met tal van premies.” 

Ten slotte start de gemeente, samen met 
3Wplus, een gezamenlijke aankoop voor 
dakisolatie op.

U ziet het, Kampenhout neemt heel wat 
acties voor het klimaat !

Meer info over klimaat en milieu:
stefan.vandevenne@nva.be

Kampenhout heeft ambitieus  
klimaatactieplan

Kampenhout stapt 

in regiowerking 

Witloof & Asperge

  Rudi Van Ingelgom, 
schepen van Cultuur, Landbouw, 
Toerisme en Sociaal Woonbeleid.

www.n-va.be/kampenhout
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Het Torfbroek in deelgemeente Berg 
geldt als een van de waardevolste 
moerasgebieden in Europa. Sinds 
kort wordt het natuurgebied 
beschermd, in het kader van Natura 
2000, een Europees ecologisch 
netwerk.

Tussen 1935 en 1965 kwam de 
moerasvegetatie onder zware druk 
te staan door een verkaveling, het 
storten van afval, het uitgraven van 
een aantal vijvers en het verlaten van 
het traditionele hooibeheer. 

In 1977 sloot de gemeente een 
huurovereenkomst met Natuurpunt, 
dat sindsdien instaat voor het 
beheer. In 1981 werd Torfbroek 
zelfs het allereerste erkende 
natuurreservaat van het land. 

Het Agentschap voor Natuur en 
Bos, de Vlaamse Landmaatschappij, 

Natuurpunt, privé eigenaars en 
de gemeente Kampenhout willen 
nu een ambitieus herstelproject ter 
waarde van ruim 2 miljoen euro 
uitvoeren.

Schepen Stefan Vandevenne: “Uit 
de vijvers zal het slib gehaald 
worden dat men vakkundig zal 
afvoeren. De afvalstorten worden 
verwijderd en er komen een pak 
nieuwe wandellussen bij. Ook de 
onthaalzone en parkeergelegenheid 
zullen worden aangepakt. Dit 
natuurinrichtingsproject betekent 
niet alleen een pluspunt voor de 
natuur. Ook de omgeving rond 
het Torfbroek zal hierdoor een 
meerwaarde krijgen.”

Stefan Vandevenne
Schepen van Energie & Milieu

Sinds november 2015 
neemt het OCMW 
samen met een 
buurtsupermarkt deel 
aan een voedselproject 
voor de sociaal 
zwakkeren in onze 
gemeente. Deze twee 
partners zochten en 
vonden elkaar in een 
nieuw project. 

De buurtsupermarkt 
schenkt zijn 
voedseloverschotten 
aan de sociale dienst 
van het OCMW van 
Kampenhout. Het gaat 
om tal van producten: 
conserven, groenten, 
brood, rijst, vlees, vis, 
pasta, …

Het OCMW zorgt voor 
een wekelijkse afhaling 
van de producten bij de 

supermarkt. Alles wordt 
netjes geïnventariseerd 
en opgeslagen in 
koelkast en diepvriezer. 
Afhankelijk van de 
hoeveelheid producten 
worden twee, drie en 
soms vier OCMW-
klanten opgebeld. Er 
is een beurtrol, zodat 
uiteindelijk iedereen 
die interesse heeft 
gecontacteerd wordt.

Voedselverspilling 
“Vroeger werden 
producten op 
vervaldatum 
teruggestuurd naar het 
distributiecentrum en 
verwerkt tot biomassa,” 
aldus zaakvoerder 
Daniel Janssens. “De 
voedselverspilling was 
enorm”. 

OCMW-raadslid Els 
Segers stelde voor om 
uit te kijken naar een 
€1-voedselproject. Na 
een grondige analyse 
werd er gekozen voor 
de samenwerking met 
deze lokale partner.

Positieve reacties 
Els Segers: “De 
reacties van de 
sociale-dienstklanten 
zijn positief. Op 
deze wijze krijgen zij 
producten mee die 
ze anders niet in huis 
zouden kunnen halen. 

Ze leren ook nieuwe 
voedingsproducten 
kennen. De sociale 
dienst geeft hen ook 
nog recepten mee 
waarmee ze aan de 
slag kunnen”. 

Een nieuwe rubriek, waarin 
lokale mandatarissen worden 
geïnterviewd en vervolgens zelf een 
partijgenoot interviewen.

Biografie
Naam: Luc De Wit
Functie binnen de afdeling: voorzitter
Leeftijd: 64 jaar
Woonplaats: Buken
Beroep: zaakvoerder KMO op rust
Hobby’s: paarden, Kiwanis, genieten van 
familie en het leven

Aan welke concrete verwezenlijkingen 
heb jij als voorzitter mee gewerkt?
Toen ik werd verkozen, stonden 
de federale verkiezingen al voor 

de deur. Het was belangrijk om 
het verkiezingsresultaat van de 
gemeente door te trekken naar het 
landelijke niveau. De partij rekende 
dus op iemand binnen de afdeling 
die Kampenhout voor de N-VA ook 
nationaal op de kaart kon zetten. De 
campagne was natuurlijk veel groter 
dan de vorige. Hiermee bedoel 
ik dat we onze plaats naast de 
traditionele partijen in de media, in 
lokale publiciteit via affiches, flyers 
en krantjes, op sociale media en bij 
onze inwoners moesten verdienen. 
Zonder enige concrete ervaring 
was dat een hele karwei. Daarnaast 
heb ik mij ook ingezet in een aantal 
lokale initiatieven, zoals Hapje 
Stapje Trapje, de aanwezigheid op 
Kampenhoutse evenementen, en ga 
zo maar door. We hebben heel hard 
gewerkt, maar het resultaat mag 
gezien worden.

Welke zaken zou je anders doen?
Ik heb nog geen seconde spijt gehad 
van mijn beslissing om in de politiek 
te gaan. Dit heeft mij de voorbije 
jaren veel voldoening gegeven. Zo 
veel zelfs dat ik twintig jaar geleden 
al in de politiek had willen stappen. 
Maar toen was ik professioneel nog 
op een ander niveau zeer actief. Dat 
was onmogelijk combineerbaar. 
Bovendien was er toen ook nog geen 
sprake van een partij met dezelfde 
standpunten als de N-VA, waar ik 

mij toch over de hele lijn het meest 
in kan vinden. 

Hoe zie je de toekomst van de lokale 
afdeling?
Ik zou graag meer mensen uit de 
middenstand of zakenwereld bij 
onze afdeling betrekken. Deze 
mensen zijn zich zeer goed bewust 
van wat er leeft in Kampenhout. 
Zij komen dagelijks rechtstreeks 
in contact met onze inwoners. 
Wij krijgen vaak input van de 
middenstanders in Kampenhout en 
doen ook iets met deze informatie. 
Daarnaast hebben we reeds 
samengewerkt met de lokale horeca, 
bij Hapje Stapje Trapje bijvoorbeeld. 
We hebben hier heel wat uit geleerd 
en hopen in de toekomst de banden 
nog nauwer te kunnen aanhalen.

Het zijn binnenkort bestuursverkiezin-
gen. Ruimte voor nieuwe mensen?
Absoluut. Hoe meer, hoe beter. We 
kunnen het werk van sommige 
bestuursleden en vrijwilligers wat 
verlichten. Bijvoorbeeld op het 
gebied van sociale media kunnen we 
zeker iemand gebruiken om onze 
communicatie in goede banen te 
leiden.

Wie interesse heeft: 
kampenhout@nva.be!

N-VA Kampenhout zit niet stil!

De Pen

Kampenhout investeert in Europese topnatuur

OCMW lanceert nieuw voedselproject samen met lokale 
buurtsupermarkt

www.n-va.be/kampenhoutkampenhout@n-va.be

Meer foto’s en een agenda van onze activiteiten, vindt u op www.n-va.be/kampenhout  
en op onze facebookpagina!

  Avondmarkt Kampenhout: stand 
N-VA met benefiet ten voordele van 
“Volk In Nood”.

  Hapje-Stapje-Trapje: Een eerste editie 
van een wandel- en fietstocht, in 
samenwerking met de lokale horeca.

  Els Segers, OCMW-raadslid:
“De reacties van de mensen op ons 
nieuw voedselproject zijn positief.”

  N-VA Nieuwjaarsreceptie.



Uw provincie wordt 
slanker en goedkoper

B E V O E G D H E D E N

Uw gemeente Vlaanderen

“Als grootste (oppositie)partij in de Vlaams-Brabantse provincieraad blijft de 
N-VA nauwgezet erop toezien dat de provinciale bestuursmeerderheid 
(CD&V, Open Vld, sp.a en Groen) de afspraken over de afgeslankte rol en 
bevoegdheden van de provincie loyaal en strikt naleeft. 

Sinds 2009 engageren alle meerderheidspartijen op Vlaams niveau zich 
ondubbelzinnig vóór meer bestuurlijke efficiëntie en tegen bestuurlijke 
verrommeling. We willen dus niet dat het provinciaal bestuur ondertussen 
politieke spelletjes speelt om zich tegen dat engagement te verzetten”, 
onderlijnt fractievoorzitter Linda De Dobbeleer-Van den Eede. 

provincieraadsleden

NU

in Vlaams-Brabant

72 -50%
nog 35 provincieraadsleden

De Vlaamse Regering, met minister van 
Binnenlands Bestuur Liesbeth Homans (N-VA), 
is volop bezig de vijf provincies in Vlaanderen 
te hervormen. Dat is een goede zaak voor iedereen. 

 In 2017 verschuiven heel wat 
 bevoegdheden van de provincie 
 naar uw gemeente en naar 
 Vlaanderen. Want die zijn veel 
 beter geplaatst om taken op het 
 vlak van welzijn, jeugd, cultuur 
 en sport uit te voeren. 

Vanaf 2018 wordt ook 
het aantal provincieraadsleden 
in elke provincie gehalveerd. 
De provincie wordt zo 
een pak goedkoper en 
dat zal u voelen. De 
provinciebelasting 
zal dalen.

Terugsturen naar: N-VA, Koningstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

De informatie die op dit document wordt vermeld 
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse 
diensten van de N-VA. De wet van 8 december 
1992 in verband met de bescherming van de 
persoonlijke levensfeer ten opzichte van de 
gegevensverwerking voorziet toegansgrecht tot de 
gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie

Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen

De heer          Mevrouw

Naam: Voornaam:

Straat:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /

Liesbeth Homans

“De N-VA wil de provinciale middelen 
  verantwoord besteden.” 
   Linda De Dobbeleer-Van den Eede,  N-VA-fractievoorzitter provincieraad 

Liesbeth Homans


