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Zo leest u meer over de mobiliteit. Enkele  
projecten staan klaar in de startblokken.  
Zo is er de MiMo bus (minder mobielen bus), 
de aanpassing van de verkeerssituatie in onze 
Kampenhoutse schoolomgevingen en de 
installatie van de nodige accentverlichting op 
de oversteekplaatsen op de Haachtsesteenweg. 
Daarnaast komt u meer te weten over het 
project van de oude hoeve achter de gebouwen 
van het OCMW, het Witloofmuseum en het 
Brabants Centrum voor Muziektraditie. 

Met de ondertekening van project de Groene 
Vallei van Natuurpunt, wordt er op lange 
termijn gewerkt aan een groene gordel rond 
Brussel. Ook Kampenhout wil deelnemen.  
De OCMW-raadsleden hebben hun handen 
vol met de geplande uitbreiding van woonzorg-
centrum Molenstee. Op zondag 18 september 
ontspannen we ook graag even. Iedereen is dan 
welkom op ons jaarlijks fiets- en wandeleve-
nement ‘Hapje Trapje Stapje’. Zin in een portie 
beweging in combinatie met een knabbel en 
een babbel? Kom dan zeker af!

Er zal hinder zijn in:
  Schoolomgeving Brouwerijstraat: opmaak van een zoen- en zoefzone.
  Centrum Kampenhout: aanleg van fietsstroken.
  Schoolomgeving Torfbroeklaan: herinrichting van het kruispunt met Fazantendal en Kerkwegel.
  Schoolomgeving Aarschotsebaan: herinrichting van de kruispunten met Terloonststraat en Hutstraat.

N-VA Kampenhout zit niet stil

Kinderen veiliger naar school

Enkele maanden geleden gaven onze leden unaniem hun steun aan het  
Kampenhoutse N-VA-bestuur om de afdeling de komende jaren naar een 
hoger niveau te tillen. Een ambitieus plan, maar er is al veel gerealiseerd.

Om de veiligheid van onze kinderen te verhogen, maakte een studiebureau een veiligheidsplan op. 
Het plan moet zorgen voor een betere mobiliteit in de omgeving van de scholen en een beter comfort 
voor de fietsers. Het kostenplaatje van al de werken komt  op ongeveer 450 000 euro. De werken star-
ten op 19 september 2016 en zullen maximum 35 werkdagen duren. Wil u hierover meer informatie? 
Dat kan! De gemeente organiseert een infovergadering op 14 september 2019.
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 Oud-voorzitter Luc De Wit geeft zijn taak 
door aan nieuwe voorzitter Korneel Lenaerts.
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Na drie jaar lobbyen, kregen we eindelijk bevestiging van Wegen en Verkeer Vlaams-Brabant dat er 
op vier voetgangersoversteekplaatsen langs de Haachtsesteenweg (N21) punctuele verlichting komt. 

Tijdens de aanleg van de busbanen langs de Haachtsesteenweg nam men de accentverlichtingen  
weg. Na lang aandringen, plaatst men deze nu toch terug. Waarschijnlijk komt de verlichting aan de 
oversteekplaatsen van de bushalten: Lellebaan-Hinckaertstraat, Dreefstraat-Torfbroeklaan, Kerkstraat – 
Tiendeschuurstraat en Stationstraat. De werken gaan nog dit jaar (eind september 2016) van start.

In maart 2015 kreeg de gemeente Kampenhout bericht dat 
De Lijn vanaf 25 juni 2015 zou stoppen met de organisatie 
van de belbus in onze gemeente. Marleen Van de Wiele, 
schepen van Mobiliteit en Gelijke Kansen, onderzocht 
direct hoe de gemeente zelf betaalbaar vervoer zou kunnen 
organiseren voor onze senioren en minder mobiele personen. 
Ondertussen is de Minder Mobielen bus een feit.

Samenwerking met Ons Tehuis Brabant
Na veelvuldig vergaderen met verschillende instanties ontstond 
een samenwerking met Ons Tehuis Brabant. Zij hebben een 
aantal minibusjes, die overdag niet altijd gebruikt worden, 
en dus ter beschikking staan voor de gemeente. Kampenhout 
betaalt een vergoeding per kilometer en per uur. Een win-win 
situatie voor beide partijen.

Vrijwilligers
We vonden vrijwillige chauffeurs en zelfs een vriendelijk dame 

die zorgt voor de afspraken. Het startschot werd gegeven op 1 
juli 2016. De ritten zijn momenteel wel beperkt tot vastgelegde 
dagen en uren (zie website Kampenhout).

We mogen best fier zijn dat het Woonzorgcentrum eindelijk een grote  
opknapbeurt en uitbreiding krijgt. We moeten echter ook realistisch  
blijven. Moeten en kunnen we verder blijven investeren in meer  
capaciteit? Nee. We kunnen nooit voorzien in voldoende capaciteit om  
alle hulpbehoevende senioren in onze gemeente in de toekomst op te  
vangen. De gemeente moet naast de woonzorgcentra ook zorgen dat  
senioren langer in hun eigen huis kunnen blijven.

Wat verandert er?
  Er komt een nieuwe vleugel achteraan.
  De oppervlakte van de residentiekamers wordt met 30 procent vergroot.
  Elke kamer krijgt een eigen douchecel.
  Voortaan kunnen er zeven extra residentiekamers aangeboden worden.
  Duurzame en energiezuinige renovatie. 
  De bouwwerken vangen aan in 2017.
  Er komt ook een nieuw en groter kinderdagverblijf in centrum 

Kampenhout.

Binnenkort verlichting langs Haachtsesteenweg

Belbus wordt MiMobus

Woonzorgcentrum Molenstee in nieuw jasje

Marleen Van de Wiele, schepen van Mobiliteit, aan de accentverlichting in 
Steenokkerzeel, die nu spoedig ook in Kampenhout zal worden geplaatst.  

 De MiMobus in Zuurhage. 

Dit is je allereerste mandaat, Els. Wat trok je aan in 
het OCMW? 
“Als groentje in het bestuur is de OCMW-raad een goede leer-
school. Je leert er het klappen van de zweep. Ik kan het ieder-
een aanbevelen.”

Wat was je verwachting? 
“Spannend. Een uitdaging. Ik ben er onbevooroordeeld en met 
een open geest ingestapt. En ja, aanvankelijk denk je dat je het 
warme water opnieuw gaat uitvinden, maar er zijn heel veel 
dossiers waar je als bestuurslid nauwelijks inspraak in hebt. 
Ook zijn er veel wettelijke bepalingen en voorschriften waar 
het OCMW zich dient aan te houden.”

Wat was het moeilijkste?
“Het moeilijkste is toch wel de wisselwerking tussen hart en 
hoofd. Er worden tal van mooie maatschappelijke projecten 
voorgesteld, maar die kosten de burgers ook geld. Dus stel 
ik me telkens de vraag: wat kost het project en hoeveel bur-
gers hebben er baat bij? En dan is het besluit doorgaans snel 
genomen. Daarnaast kan je ongewild in grote nood geraken: 

huis afgebrand, werk verloren, gescheiden, alleenstaande ouder, 
ziekte. Iedereen kan totaal onverwacht en ongewild in een 
financieel sukkelstraatje terecht komen. Deze mensen dienen 
door het OCMW geholpen te worden.”

Wat is de grootste uitdaging voor het OCMW in de 
toekomst?
“Dat is ongetwijfeld de snelle vergrijzing van onze bevolking. 
Vooral de groep boven de 80 jaar kan heel snel zorgbehoevend 
worden en een last betekenen voor henzelf en hun naasten. De 
mensen denken vaak dat een woonzorgcentrum (zoals de Mo-
lenstee) gewoon een rusthuis is. Niets is minder waar. Eigenlijk 
is elk woonzorgcentrum een semiprofessionele verpleegin-
richting. Alle bewoners van het woonzorgcentrum zijn zwaar 
hulpbehoevend: lichamelijk of mentaal. Dit vraagt om extra en 
meer gespecialiseerd personeel. Vandaar ook de relatief hoge 
dagprijzen.”

Bedankt, propere burgers!
In naam van Interza bedankt de N-VA alle vrijwilligers die ook nu deelnamen aan het netwerk van de propere burgers. “Jullie haal-
den in Kampenhout 10 000 verpakkingen en meer dan 50 000 papiertjes op. We moeten hier samen aan verder werken en de strijd 
tegen zwerfvuil blijven aangaan”, zegt gemeenteraadslid Claire Gallo.

“Kost de renovatie geld? Zeker. 
Een goede investering? Absoluut.”

OCMW-raadslid Els Segers

N-VA kiest voor natuurproject Groene Vallei 
“Door natuurproject de Groene Vallei te steunen, zet de N-VA resoluut in op natuur-
beleving in Kampenhout. Doel is het behoud en de ontwikkeling van een groene 
ruimte over de gemeentegrenzen heen, in de driehoek Brussel-Leuven-Mechelen”, 
zegt Schepen van Milieu Stefan Vandevenne. Met ruim 200 ha erkend natuurgebied 
(of 6 procent van de totale oppervlakte van onze gemeente) speelt Kampenhout een 
centrale rol in het welslagen van dit project. Nog dit jaar worden er in Kampenhout 
nieuwe wandelpaden aangelegd. Voor Kampenhout zullen het Silsombos, Steentjes-
bos, Torfbroek en Hellebos deel uitmaken van deze groene gordel. 

  Het nieuwe bezoekerscentrum van 
De Groene Vallei in Erps-Kwerps.

”Het algemeen welzijn van 
onze inwoners blijft het 
gemeenschappelijke doel, 
ongeacht of je nu in decoa-
litie of de oppositie zit.”

OCMW-raadslid in de kijker: Els Segers

Achter het OCMW-gebouw op het kerkplein ligt een oude hoeve. Deze is eigendom van het OCMW.  
Nu staat het gebouw te verkommeren en het OCMW heeft niet de middelen voor restauratiewerken.  
Hun prioriteit is momenteel het moderniseren en uitbreiden van het woonzorgcentrum.
De gemeente zal de boerderij overnemen en 
ombouwen tot een cultuur- en belevings-centrum. De 
bevolking van Kampenhout smeekt immers al lang 
om een cultureel centrum. 
 
Deze oude hoeve ligt in een Beschermd Dorpsgezicht. 
Langer wachten met renovatie zal op termijn 
de kosten alleen nog doen oplopen. Want het 
statuut Beschermd Dorpsgezicht verplicht 
de eigenaar de nodige instandhoudings- en 
onderhoudswerkzaamheden uit te voeren.

Terzelfdertijd heeft onze gemeente een nijpend tekort 
aan publieke ruimtes, zoals:

  Een auditorium tot 120 plaatsen,
  Ruimtes voor lezingen, podiumkunsten, 

tentoonstellingen, Vergaderzalen
  Het nieuwe Witloofmuseum 

(tuinbouwveiling sluit in 2017).
  Het Brabants Centrum voor 

Muziektraditie.

Zelfs al zouden de renovatiekosten 
oplopen tot 2,4 miljoen euro, dan 
nog blijft dit een investering in onze 
toekomst voor slechts 200 euro per 
inwoner. Ik ben fier dat ik hieraan 
mijn steentje kan bijdragen.

Eindelijk investeringen in cultuur

“We maken werk van renova-
tie en herbestemming van ons 
gemeentelijk erfgoed. Investeren 
in gebouwen en mensen loont 
altijd.”

Schepen van Cultuur en Toerisme  
Rudi Van Ingelgom
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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:     /     /


