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KAMPENHOUT

www.n-va.be/kampenhout
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N-VA Kampenhout zet volop

in op energiebesparing. 

In het kader van de klimaat-

problematiek, maar ook om

de gemeentelijke financiën op

orde te krijgen.

Schepen Stefan Vandevenne:  
“Uit grondige analyse van de elektri-
citeitsfacturen bleek dat de gemeente 
jaarlijks jarenlang 15 000 euro teveel 
aan elektriciteit betaalde, omdat 
ook de openbare verlichting aan de 
Haachtsesteenweg werd aangerekend. 
Het schepencollege heeft het contract 
dan ook onmiddellijk opgezegd.”

Fractievoorzitter Korneel Lenaerts:  
“We bekijken ook het globale plaatje.”

Als bestuurder bij IVEG volgt Korneel 
ook de nieuwste ontwikkelingen op 

het vlak van warmtenetten en waste-
to-energy van nabij op. Bij energiehol-
ding FINEG volgt Stefan Vandevenne 
de investeringen in hernieuwbare 
energie op. De gemeente investeert 
immers mee in diverse windenergie-
projecten, die samen groene stroom 
produceren voor 435 000 gezinnen. 
Hiermee daalt de jaarlijkse CO2-uit-
stoot met bijna  
700 000 ton.

Voor meer informatie over energie:  
stefan.vandevenne@n-va.be en  
korneel.lenaerts@n-va.be.

Beste vrienden, 

Onze gemotiveerde N-VA-ploeg werkt hard aan onze gemeente. 
In dit nummer vertellen we u meer over onze daden op vlak van 
mobiliteit en energie. Ook over betaalbaar wonen en het dossier 
van de verbrandingsoven vindt u meer op de binnenbladzijden. 
De komende weken en maanden proberen wij ook zoveel  
mogelijk met u in contact te komen. In de linkerkolom kan u 
lezen waar we aanwezig zullen zijn. Hopelijk tot dan!

11 september
Avondmarkt Kampenhout 
centrum

20 september
Hapje, Trapje, Stapje: een leuke 
familiedag met fietsen of wan-
delen en eten en drinken bij de 
lokale horeca

28 en 29 november
Witlooffestijn

Nu voor de jongeren het nieuwe 
schooljaar weer is aangebroken, 
steekt ook ons Jong N-VA-bestuur 
de handen weer uit de mouwen. 
Met Eli Michiels als nieuwe voor-
zitter en Emilie Wauters en Jessy 
Amerijckx als nieuwe bestuursle-
den, waait er weer een frisse wind 
door onze afdeling.
Ook de samenwerking over de 
gemeentegrenzen kent op dit ogen-
blik een nieuw hoogtepunt. Na een 
aantal vergaderingen met voorzit-
ters van onder meer Haacht en 
Zemst, zijn we er gerust in dat wij 
de volgende jaren nog meer voor 
onze jeugd kunnen betekenen! 
Wil jij net als duizenden andere 
jongeren in Vlaanderen meewer-
ken aan de Jong N-VA-afdeling van 
jouw gemeente? Contacteer ons 
dan via Facebook of e-mail.  
Meer informatie via:  
kasper.hermans@n-va.be en  
korneel.lenaerts@n-va.be.

AGENDA 2015: 

WAAR KAN U ONS VINDEN?

JONG N-VA ZIT NIET STIL

Luc De Wit 
Voorzitter N-VA  
Kampenhout

Focus op energie



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

De gemeentelijke diensten geven je graag meer informa-
tie over de registratierechten en notariskosten die komen 
kijken bij de aankoop van een woning of over hoe je best 
te werk gaat om een lening te verkrijgen bij de bank. 

Wist je trouwens dat je voor een aantal kosten en ver-
bouwingen ook recht hebt op belastingvermindering 
of beroep kan doen op subsidies? Of dat je niet zomaar 
op elke grond mag bouwen of verbouwingen zonder 
enige beperking mag uitvoeren? Het is belangrijk dat 
je hiervan vooraf op de hoogte bent. De gemeentelijke 
diensten kunnen je hier meer informatie over verschaf-

fen. Zij hebben alle informatie over de nodige vergun-
ningen, de wetgeving en de lokale gebruiken.

Voor meer informatie over wonen in  
Kampenhout: korneel.lenaerts@n-va.be

Schepen voor Cultuur Rudi Van Ingelgom

geeft op deze pagina een stand van zaken

van de belangrijkste verwezenlijkingen op

cultureel vlak in Kampenhout.

WIE WORDT DORPSDICHTER?

Voor onze jeugd bestaat er al geruime tijd een tweejaar-
lijkse wedstrijd voor poëzie. De gemeente nam nu een 
nieuw initiatief om een dorpsdichter voor een periode 
van drie jaar te benoemen.

Het is de bedoeling dat de dorpsdichter op geregelde 
tijdstippen of bij bijzondere gelegenheden dit moment 
met een stukje proza of een gedicht vereeuwigt. Als u 
dit leest, zal de uiteindelijke winnaar officieel aangesteld 
zijn en kan hij of zij aan de slag.

MUZIEKACADEMIE VERHUIST NAAR OUDE  
KLEUTERSCHOOL IN BERG

Wij hebben hard gewerkt om de gebouwen van de oude 
kleuterschool in Berg tijdens de schoolvakantie om te 
turnen tot een accommodatie die de Muziekacademie 
verdient. Door de gestage groei van het aantal leerlingen 
komt die verbouwing juist op tijd tot stand.

Dankzij uw input kreeg het complex ook een nieuwe 
naam: ‘De Cultuurberg’.  Voor onze lokale erkende ver-
enigingen wordt hier een ruimte ter beschikking voor 
allerhande activiteiten. Heel deze realisatie geeft onze 
gemeente extra uitstraling naar de buitenwereld op vlak 
van muziekinitiatie voor onze kinderen. 

Onze dank gaat uit naar alle gemeentediensten die hier-
aan hebben meegewerkt, in het bijzonder de mensen van 
de dienst Werken in Eigen Beheer.

KUNSTENATELIER VOOR ALLE LEEFTIJDEN

Vanaf dit schooljaar bieden we de opleiding ‘tekenen en 
schilderen’ aan voor alle leeftijden. Ook dit is nieuw. Dit 
Kunstatelier is gevestigd in de oude pastorie van Relst. 
Momenteel onderzoeken we de haalbaarheid van een 
opleiding ‘woord en voordracht’ in Kampenhout. Zelf 
zou ik graag de artistieke vorm ’fotografie’ meer aan-
dacht willen geven, zodat er een maximaal aanbod aan 
kunstbeleving in onze gemeente tot stand kan komen.

U merkt het, wij zijn constant bezig om cultuur in  
Kampenhout de plaats en de middelen te geven die het 
verdient. Ook mag u ons altijd suggesties of voorstellen 
aan de hand doen, die we zorgvuldig zullen bestuderen.

Voor meer informatie over cultuur:  
rudi.vaningelgom@n-va.be

in bewegingCultuur

De aankoop van een bouwgrond of woning 
voor jongeren of jonge koppels loopt niet 
altijd van een leien dakje: hoge vastgoed- 
prijzen, voldoende kapitaal vinden of  
leningen afsluiten, onduidelijkheden over  
subsidies, en zo meer. Daarom wil de N-VA  
inzetten op betaalbaar wonen voor jongeren.

De leidend ambtenaar van het departement  
Ruimtelijke Ordening weigerde op 14 juli de  
stedenbouwkundige vergunning ,omdat de  
bouwaanvraag niet in overeenstemming is 
met de voorschriften die de provincie han-
teert voor het ‘bijzonder economisch knoop-
punt Kampenhout-Sas’.

Het gemeentebestuur volgt de rechtszaken 
van nabij op. In elke procedure die Recover 
Energy aanspant, komt de gemeente  
Kampenhout tussen als partij die de belangen 
van de gemeente en haar inwoners verdedigt. 
Recover Energy heeft wel een aantal  
procedureslagen gewonnen, maar heeft  
tot op heden nog geen enkele vergunning  
in de wacht gesleept. 

Voor meer informatie over milieu en ruimtelijke 
ordening: stefan.vandevenne@n-va.be

De N-VA besteedt veel aandacht aan mobiliteit.

Wij zoeken voortdurend, op lokaal én nationaal

vlak, naar oplossingen voor files, verkeerson-

gevallen, luchtverontreiniging, geluidsoverlast,

geurhinder en de versnippering van de natuur,

veroorzaakt door het verkeer. Met twee 

gewestwegen die onze landelijke gemeente

doorkruisen, is dat een voortdurend 

aandachtspunt.

Schepen voor Mobiliteit, Marleen Van de Wiele: “Bijna elk gezin heeft 
gemiddeld twee voertuigen. Door de verspreiding van de verschil-
lende deelgemeentes is openbaar vervoer niet altijd de gemakkelijk-
ste optie. Allemaal elementen die bijdragen tot een druk verkeer op 
onze gemeentelijke wegen. Maar wij willen ervoor zorgen dat ieder-
een, ook fietsers en voetgangers, veilig op zijn bestemming geraakt.”
VERKEERSCEL HOUDT VINGER AAN DE POLS
De gemeente waakt over uw veiligheid. Vier à vijf keer per jaar komt 
de cel Verkeer samen om alle knelpunten te bespreken. Tweemaal per 
jaar worden de resultaten daarvan voorgelegd aan de verkeerscom-
missie, die is samengesteld uit deskundigen en afgevaardigden van 
alle betrokken partijen. De leden van de verkeerscommissie kunnen 
ook voorstellen indienen. Zo houden we constant de vinger aan de 
pols op vlak van veilige wegen.
GERICHTE MAATREGELEN VOOR VEILIG VERKEER
De Humelgemseweg/Kandriesstraat, Brusselsebaan en Geilroede-
weg - van oorsprong landbouwwegen - werden voor het verkeer af-
gesloten door een tractorsluis. Deze betonwegen mogen nog alleen 
gebruikt worden door landbouwers, fietsers, wandelaars en ruiters.
Het zware verkeer (meer dan 7,5 ton) werd verbannen uit de Schoon-
straat (uitgezonderd landbouwers). De Hutteweg en de Egellaan wer-
den afgesloten voor doorgaand verkeer. In heel Groot-Kampenhout 
werd de maximumsnelheid bovendien verlaagd van 70 naar 50 km 
per uur. Een belangrijke uitzondering zijn de schoolomgevingen, de 
omgeving van ’t Grobbeltje en Kampenhout-centrum, waar 30 km 
per uur de norm wordt. Op gewestwegen en een handvol andere 
straten blijft de maximumsnelheid op 70 km per uur.
KAMPENHOUT = FIETSGEMEENTE
De schoolomgevingen van Berg en Kampenhout worden volledig 
heringericht. In het centrum van Kampenhout worden fietspaden 
aangelegd. Ook de aanleg van een fietspad in de Neerstraat staat nog 
op het programma. De Langestraat kreeg ondertussen al nieuwe 
fietspaden. Dat gebeurt allemaal om de Kampenhoutse fietser een 
veiliger gevoel te geven. Kampenhout werd dan ook terecht genomi-
neerd tot fietsgemeente van het jaar. En het stopt hier niet bij. Wij blij-
ven werken aan veiliger en aangenamer fietsnetwerk, blijven waak-
zaam voor het toenemende verkeer en zoeken oplossingen voor een 
vlotte en veilige toegankelijkheid van de scholen.

Voor meer informatie over mobiliteit: marleen.vandewiele@n-va.be

Een verkeersveilig 
Kampenhout:

een prioriteit!

Betaalbaar wonen voor jongeren



Langer werken om pensioenen 
betaalbaar te houden

Chauffeur Medisch secretaresse Scheikundige

Begin
loopbaan

Wettelijk
pensioen

Vervroegd
pensioen

18 jaar

63 jaar

61 jaar

21 jaar

66 jaar

63 jaar

23 jaar

67 jaar

65 jaar

vanaf 2030

45 jaar
 loopbaan

43 jaar
 loopbaan

45 jaar
 loopbaan

42 jaar
 loopbaan

44 jaar
 loopbaan

42 jaar
 loopbaan

Gemiddelde effectieve 
pensioenleeftijd

maar 45 jaar loopbaan voor 
volledig pensioen blijft ongewijzigd

2012 = 59,2 jaar
Doel = 63 jaar

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:     /     /


