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Witlooffestijn 
Zaterdag 26 november 17.30 - 21.30 uur 
Zondag 27 november 11.30 - 15 uur
Gemeenschapsschool Ter Bronnen 
Tiendenschuurstraat 17, Kampenhout

Hoe schoon is de lucht in Kampenhout?
Sinds eind september fietsen vrijwil-
ligers met speciale meetapparatuur over 
verschillende trajecten door onze ge-
meente. Met de meting wordt de bloot-
stelling van fietsers aan fijnstof in kaart 
gebracht. De fietstrajecten lopen langs 
landelijke wegen, drukke gewestwegen, 
bospaden en schoolomgevingen.

“Meten is weten”, zegt Stefan Vandeven-
ne, N-VA-schepen van Milieu: “Om de 
leefkwaliteit en de aantrekkelijkheid van 
onze gemeente te verbeteren, wordt nu 
ook de luchtkwaliteit in kaart gebracht. 
Met de resultaten gaan we aan de slag om 

op termijn tot een globaal luchtkwali-
teitsplan voor onze gemeente te komen.” 
De gemeente ging voor deze studie een 
samenwerkingsovereenkomst aan met 
VITO (Vlaamse Instelling voor Techno-
logisch Onderzoek). 

Deze instelling stelt ook de meetappara-
tuur ter beschikking. Zodra de studie 
afgerond is, stuurt Vito de resultaten naar 
de gemeente. Kampenhout, een fietsge-
meente, is na Leuven de tweede gemeente 
in Vlaams-Brabant die de luchtkwaliteit 
op haar grondgebied in kaart zal brengen.
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Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 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 toegangsrecht 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:     /     /

De voorbije maanden namen we heel wat zinvolle initiatieven.
Zo kozen we voor veiligheid en gezondheid. Met de nieuwe
camera’s voor nummerplaatherkenning, die werden en zullen
geplaatst worden op de grote toegangspunten van onze
gemeente, weet de lokale politie voortaan wie er binnenkomt
en buitengaat.

Daarnaast zijn wij volop bezig met het meten van de luchtkwali-
teit, een studie die op lange termijn haar vruchten zal
afwerpen. De meeste inwoners hebben kunnen genieten van
een mooie nazomer, maar voor onze landbouwers waren de
voorbije maanden allesbehalve rooskleurig.

Door de hevige regenval in mei en juni, hebben zij een deel
van de opbrengst verloren zien gaan. Daarom hebben wij, net
als verschillende andere gemeenten, succesvol actie onderno-
men.De Vlaamse regering erkent dit nu officieel als ramp.
Daarom wil ik onze schepenen, raadsleden en bestuursleden

een goed rapport geven. Wij gaan er de komende maanden weer
volop tegenaan en bouwen samen met u aan de toekomst van
Kampenhout.

En moest u nog vragen, opmerkingen
of suggesties hebben, kom dan zeker
langs op ons jaarlijks Witlooffestijn
op zaterdag 26 en zondag 27 novem-
ber! U kan via onze website (www.nva.
be/kampenhout) ook rechtstreeks met 
ons contact opnemen.

Korneel Lenaerts - Voorzitter

N-VA Kampenhout gaat ertegenaan!
Het N-VA-bestuur en onze mandatarissen hebben 
hun werking de voorbije maanden weer in een hogere 
versnelling geplaatst. Tijdens onze gezellige fiets- 
en wandeltocht “Hapje-Trapje-Stapje”, hebben de 
inwoners van onze en omringende gemeenten, kunnen 
kennismaken met de mooie wegen en de gastvrije horeca 
in Kampenhout. Naar goede gewoonte waren we ook dit 
jaar met het voltallige team aanwezig op de jaarmarkt, 
waar u terecht kon voor een babbel en een borrel.

  De fiets- en wandeltocht Hapje-Trapje-Stapje was opnieuw een succes!

“Meten is weten. Zeker als we een  
globaal luchtkwaliteitsplan voor onze 
gemeente willen realiseren.” 
Stefan Vandevenne, schepen van Milieu
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N-VA Kampenhout heeft             voor landbouwers
In onze landelijke gemeente vind je haast geen grootschalige akkerbouw. Onze landbouwers moeten het 
vooral hebben van tuinbouw, en van witloof in het bijzonder. De overvloedige regen in de maanden mei tot 
en met juli was catastrofaal. Deze uitzonderlijke regenval heeft ervoor gezorgd dat de velden er troosteloos, 
soms zelfs verloren, bij lagen.
Met de leden van de ‘Schadecommissie landbouw’ bezocht 
schepen voor Landbouw, Rudi Van Ingelgom, veel velden 
in onze gemeente. In samenwerking met de federale 
overheidsdiensten (belastingen, landbouw) en experts 
werden schadedossiers opgemaakt. 

“Ik ben verheugd dat de Vlaamse Regering een besluit 
heeft goedgekeurd dat de overvloedige regenval als een 
algemene ramp erkent . Deze erkenning moet alleen nog 
goedgekeurd worden. Een financiële tegemoetkoming is 
dan mogelijk.” Broodnodig!

Kampenhout voert correct leegstandbeleid
“Voorzichtig zijn met cijfers en conclusies”
Misschien heeft u het enkele weken 
geleden ook gelezen in de krant De Tijd: 
Kampenhout is koploper in Vlaanderen 
met in totaal 227 leegstaande woningen. 
Dat zijn 19,6 leegstaande woningen per 
duizend inwoners. Maar dit cijfer klopt 
niet.

Kampenhout rapporteerde elke leegstaande 
woonentiteit. Eén gebouw kan verschillende 
woonentiteiten omvatten. “Onze gemeente-
dienst past dit onderscheid gebouw-woning 
correct toe, maar niet alle gemeenten doen 
dat. Daardoor is een vergelijking onmogelijk. 
Men moet dus voorzichtig zijn met het  
trekken van algemene conclusies enkel op 
basis van deze cijfers”, benadrukt schepen 
Marleen Van de Wiele.

Kampenhout voert wel degelijk een correct leegstandbeleid. Alle woningen die ooit werden op-
genomen in de leegstandsregister blijven daar ook in staan. Vandaar het hoge cijfer. Voor het jaar 2015 werden voor 
22 leegstaande woningen belastingen geïnd voor een totaal bedrag van 33 000 euro. Een aantal van deze woningen 
staat al meerdere jaren leeg.

“Onze landbouwers moeten het vooral 
hebben van tuinbouw, en van witloof in het 
bijzonder.”
Schepen van Landbouw, Rudi Van Ingelgom
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Uw veiligheid is onze prioriteit
Heeft u de palen met camera’s al opgemerkt die heel recentelijk geplaatst werden in Buken 
langs de steenweg Mechelen – Leuven? Dit zijn die beruchte ANPR (Automatic NumberPlate 
Recognition)-camera’s met automatische nummerplaatherkenning. Waarom investeren 
we in deze camera’s? Voor uw veiligheid! Dit gebeurt in nauwe samenwerking met de 
aangrenzende gemeenten Steenokkerzeel en Zemst, en na positief advies van de politiezone 
Kastze.



Vanwaar je motivatie om in de politiek te stappen?
“De standpunten van de N-VA liggen het dichtst bij mijn 
visie: een beleid ten dienste van wie werkt, spaart en onder-
neemt. Bovendien hebben politici de taak om met heldere en 
effectieve ideeën en oplossingen te komen.  

Ik wil dat in Kampenhout realiseren. Ik woon hier al 13 
jaar en wil samen met jullie meewerken aan een nog mooier 
Kampenhout.”

Wat zijn je verwachtingen?
“Als directrice van VBS De Klinker (een basisschool in Rot-
selaar) wil ik iets betekenen voor het onderwijs: meedenken 
aan en uitwerken van een nog degelijker onderwijsbeleid 
voor leerlingen en leerkrachten. 

Ouders hebben altijd hoge verwachtingen gekoesterd die 
het onderwijs moeten waarmaken. Vandaag nog meer dan 
vroeger. Veel leerkrachten raken overbelast. Verbaasd? Vaak 
vergeet men dat leerkrachten een groot deel van de vakanties 
samenzitten en allerlei projecten uitwerken.”

Welke ervaring breng je mee?
“Goede communicatie. Dat is zeer belangrijk. Vaak moet je 
bemiddelen om de boel draaiend te houden. Maar ook: je 
kan niet voor iedereen goed doen, hoe graag je dat ook zou 
willen en hoe hard je ook probeert! Toch moet het eindplaatje 
kloppen: Is dit waar ik naartoe wil?”

Welke zijn jouw uitdagingen? 
“Onderwijs is en blijft mijn stokpaardje, omdat het een grote 
maatschappelijke uitdaging is en blijft. Het is het belangrijk-
ste fundament van onze toekomstige samenleving. Ik streef 
naar onderwijs voor elk kind, maar ook op maat: iedereen 
moet meegaan op zijn/haar eigen tempo en niveau. Dat is 
een enorme uitdaging voor elke leerkracht. Die moet van-
daag een soort octopus zijn.” 

Hoor ik het juist dat je ambities koestert? 
“Zeker en vast, maar dat zien we wel. Wat mij aanvuurt, is 
voor belangrijke uitdagingen te staan en dan beslissingen te 
nemen. Deze dienen met kennis en inzicht genomen te wor-
den! Dat is voor mij de reden om mij verkiesbaar te stellen 
voor de komende verkiezingen.”

Vijf vragen aan bestuurslid Sandra Maes

“Wij zetten de modernste technologie in om de algemene veiligheid 
en bescherming van de burgers te verhogen.” 

Schepen Marleen Van de Wiele

“Ik wil mijn stempel drukken op het onderwijsbe-
leid, omdat het  onderwijs het fundament is van 
onze  toekomstige samenleving.” 
Bestuurslid Sandra Maes

DE PEN
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Wist je dat…
  deze ‘slimme’ camera’s verschillende functies hebben, zoals trajectcontrole, vrachtwagensluis, 

toegangscontrole, maar ook als bewakingscamera ingezet kunnen worden?

  we met de camera’s hopen potentiële daders van misdrijven te ontmoedigen?

  de camera’s de politie zullen helpen bij het opsporen en actief te onderscheppen van potentiële daders van 
misdrijven, ervoor of erna?

  de camera’s de snelheid meten? 

  het maar een kleine greep uit de vele mogelijkheden die deze nieuwe technologie biedt om de algemene 
veiligheid en bescherming van de burgers te verhogen?



Wat kost onze huisvuilophaling?
Vlaanderen is een van de voortrekkers inzake afvalbeleid. Nergens recycleert men meer afvalstoffen en 
verbrandt men zo weinig. De uitvoering van het afvalbeleid is, in bijna alle gemeenten, toevertrouwd aan 
een intercommunale. In Kampenhout is dat Interza. Een intercommunale is geen privaat bedrijf gericht 
op winst, maar een bedrijf in mede-eigendom van de gemeente. N-VA-gemeenteraadslid Claire Gallo 
behartigt de belangen van onze inwoners bij Interza. 

“Afvalbeheer is niet goedkoop”, zegt Claire. “Dertig jaar 
geleden werd afval zonder meer gestort, nu wordt het 
gesorteerd. Veel afvalstromen –zoals papier, olie, enz.- 
worden behandeld in hoogtechnologische installaties. 
Helaas zijn de kosten hiervan veel groter dan hun 
opbrengst. Bovendien is voor 90 procent van de bezoekers 
het recyclagepark gratis.”

De volledige dienstverlening van Interza kostte in 2015 
slechts 85 euro per inwoner. De inwoner krijgt dat 
bedrag niet volledig aangerekend. Via de verkoop van 
materialen (oud papier, olie, oud ijzer, enz.) kan Interza 
een kwart van de kosten, afgerond 22 euro, recupereren. 
De verkoop van gft-stickers en zakken – witte voor 
restafval, blauwe voor PMD - levert de gemeente 
Kampenhout 42 euro per inwoner op. Alles samen 

maakt Interza per jaar 
dus ‘een verlies’ van 21 
euro per inwoner. Dit zijn 
de kosten voor het open 

houden van het recyclagepark, 
de communicatie-acties en het 
financieel ondersteunen van 
het sorteren en de recyclage. 
Dit verlies wordt jaarlijks 
bijgepast uit de gemeentekas.

Claire Gallo: “Voor het afval 
draagt de inwoner dus niet de 
volledige rekening. Bij water, 
gas en elektriciteit is dat wel 
het geval. Op die manier 
kunnen we de afvalkosten 
voor de inwoners toch nog een 
beetje beperken. Toch blijft het 
principe ‘de vervuiler betaalt’ 
gelden. Wie veel afvalzakken 
gebruikt, betaalt meer. Wie 
kiest voor thuiscomposteren 
betaalt minder.”

“Voor het afval draagt de inwoner niet de volledige rekening 
zoals dat bij water, gas en elektriciteit wel het geval is.” 

Gemeenteraadslid Claire Gallo
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‘Oud-Kampenhout’
Kampenhout veroudert. Stilletjes. Elke week meer. En dit heeft grote gevolgen voor de gemeente, haar  
inwoners en de financiën. Omdat de leeftijdsgroep boven de 65 jaar sterk toeneemt, zullen de kosten voor 
de gemeente (denk aan het OCMW) toenemen, terwijl de belastingontvangsten nauwelijks zullen stijgen. 

Hoezo? Onder de ‘actieve’ inwoners worden de mensen 
tussen de 20 en 65 jaar gerekend. Maar dan alleen als ze 
ook aan het werk zijn. Hoe groter het aandeel dat werkt 
of zelfstandig is, hoe groter hun bijdrage aan de algemene 
welvaart. 

Tot de leeftijd van 20 is men ten laste van het gezin en 
de gemeenschap. Anders gezegd: gezin en gemeenschap 
investeren in de toekomstige generatie. En draaien op voor 
de kosten. Vanaf 65 jaar zijn we op pensioen, de ‘niet meer 
actieve’ inwoners. De gemeenschap –overwegend de groep 
20 tot 65-jarigen- draagt ook deze kosten. 

Naakte cijfers
Demografische evolutie Kampenhout
Bron: Studiedienst Vlaamse Regering

De tabel hierboven geeft de bevolkingsevolutie in aantallen 
weer. Binnen tien jaar schat men dat er 768 Kampenhou-
tenaren bijkomen. Daarvan zijn slechts 128 ‘actieve’ inwo-
ners. De grote toename zijn de 65-plussers met 565. Een 
kleine groep van 128 inwoners moet dus de veel grotere 
groep nieuwe senioren meedragen. 

Kijken we naar de verdeling in percentage (tabel hieron-
der), dan valt het op dat de betalersgroep krimpt van 60 
procent in 2005 naar 56 procent in 2025. De grootste da-
ling start nu, en komt in de komende tien jaar. Over deze 
periode blijft de groep jongeren vrij constant. De explode-

rende groep boven de 65 jaar heeft een lager inkomen en 
draagt daardoor minder bij tot de belastingontvangsten. 

De evolutie van de vergrijzing en verzilvering

Deze evolutie heeft grote gevolgen:
  De 80-plussers gaan veel extra zorg vergen. Daarbij re-

kent de familie op de gemeente, lees: het OCMW, voor 
opvang en ondersteuning.

  Er zullen steeds meer dementerende dorpsgenoten zijn 
en die zullen moeten opgevangen worden wanneer de 
familie het niet meer aankan. 

  De belastingontvangsten van de gemeente zullen veel 
trager stijgen, misschien zelfs dalen, omdat er minder 
‘actieve’ Kampenhoutenaren zijn en meer gepensio-
neerden.

  En dan zwijgen we nog over de invloed op de woon-
markt.

“De gemeentelijke belastingen in Kampenhout liggen in de 
buurt van vergelijkbare gemeentes. Maar Kampenhout – 
en de andere ook – zullen door de verzilvering hun kosten 
meer zien stijgen dan hun inkomsten. Schaffen wir das? 
Wie schaffen wir das?”, vraagt bestuurslid Dries Van Wing 
zich af.

  Kampenhout is geen uitzondering tegenover een gemiddelde Vlaamse gemeente. Waar in 2005 slechts 16 procent van de Kampenhoutenaren ouder was 
dan 65, zal dit over goed tien jaar al 21 procent zijn. Eén op de vijf Kampenhoutenaren. 

  Van 2016 tot 2025 zal het aantal 65 tot 79-jarigen met bijna 
400 burgers toenemen, dat is dus 25% (een kwart). De groep 
van 80-plussers groeit aan met bijna 200 medeburgers, zeg 
maar met 30%.

Toename
2005 2015 *2025 2015-2025

0-19 jaar 2646 2718 2793 75

20-64 jaar 6569 6789 6917 128

over 65 1722 2090 2655 565

Totaal 10937 11597 12365 768

*2025: onze extrapolatie evolutie 2005-2015
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