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Kampenhout
Kampenhout, Vlaams en landelijk!

Onze ‘oude’ slogan blijft onverminderd van kracht. Laat dat duidelijk zijn.
In Kampenhout is het nog aangenaam toeven, al blijft de grootste waakzaamheid geboden.
Op de N-VA kan je ook na 14 oktober rekenen om een krachtdadig beleid te voeren. Dat
onderscheidt ons van de andere, traditionele partijen, die alles liever bij het oude laten en zo
weinig mogelijk verandering willen.

Goede wijn behoeft geen krans:

onze lijsttrekker

Rudi Van Ingelgom

Heel wat uitdagingen op het gebied van leefbaarheid hangen samen met de
taalproblematiek. Alleen de N-VA biedt de garantie dat die uitdagingen terdege worden
aangepakt. Een goed gemeentebeleid is er een dat het Vlaamse karakter versterkt. Een
beleid dat getuigt van een grote openheid naar andere culturen, maar dat alle inwoners
duidelijk maakt dat ze behoren tot een gemeenschap waar Nederlands de voertaal is.
Door massaal op de N-VA te stemmen, kunnen we dit beleid waarmaken. Op andere niveaus
en in andere instanties is aangetoond dat de N-VA bestuursverantwoordelijkheid aankan.
Geef ons de kracht om dit ook in Kampenhout te bewijzen. We zijn er klaar voor !

Ons populaire en onvermoeibare
gemeenteraadslid Rudi Van Ingelgom voert
ook deze keer de N-VA-lijst aan.
Rudi is 51 jaar, gehuwd en vader van drie
kinderen. Hij is zaakvoerder van een land- en
tuinbouwbedrijf, gespecialiseerd in de
witloofteelt. Hij is lid van verscheidene
verenigingen en zetelt in diverse adviesraden
van de gemeente.
Als overtuigd Vlaams-nationalist staat hij
dagelijks in de bres voor de vrijwaring van het
Nederlandstalige karakter van Kampenhout. Hij
zal zich, zoals in het verleden, blijven inzetten
voor een woon- en verkeersbeleid dat de
inwoners van onze gemeente ten goede komt.
De uitdaging van 14 oktober neemt hij met
beide handen aan.

De kracht van
verandering
ENHOUT.

V..U. Korneel Lenaerts. Verkiezingsdrukwerken: verkiezingen gemeente- en provincieraadsverkiezingen 14 oktober 2012, vrij van zegel volgens artikel 198 van het W.Z.G.T.

Verkiezingsdrukwerken: gemeente- en provincieraadsverkiezingen 14 oktober 2012

V.U. Rudi Van Ingelgom
Nederokkerzeelstraat 15
1910 Kampenhout

Rudi Van Ingelgom
Afdelingsvoorzitter
Lijsttrekker N-VA
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De speerpunten van N-VA
Kampenhout
1

Bescherming en beklemtoning van het Vlaamse en landelijke karakter
van Kampenhout
Als onderdeel van de grote Vlaamse gordel rond Brussel staan wij voortdurend bloot aan de
druk van de grootstad, met alle gevolgen van dien inzake verstedelijking en verfransing. De
N-VA zal alles doen om daar paal en perk aan te stellen.

2

Een degelijk woonbeleid

3

Krachtig stimuleren van economie en toerisme

4

Een deugdelijk financieel beleid

Het gebrek aan betaalbare sociale woningen is zonder meer schrijnend in Kampenhout. De
N-VA wil dan ook dat er een beleid komt waarbij in de eerste plaats jonge
Kampenhoutenaren aan de bak komen. Tevens pleiten wij ervoor dat er een wettelijk kader
wordt vastgesteld waarbij het concept van kangoeroewoningen ruimere kansen krijgt.

Nu de economische crisis voor iedereen en met name voor het bedrijfsleven voelbaar wordt,
dient het gemeentebestuur alle beschikbare middelen in te zetten om een zo gunstig
mogelijk bedrijfsklimaat te creëren. De N-VA maakt zich dan ook sterk om de toeristische
troeven die Kampenhout heeft (bossen, open ruimten, wandelwegen, fiets- en
paardenroutes) maximaal uit te spelen en de horeca daarvan te laten meegenieten.

De N-VA wil dat met het belastinggeld van de inwoners zuinig en oordeelkundig wordt
omgegaan. Nieuwe lasten moeten tot een minimum worden beperkt en overbodige heffingen
moeten worden afgeschaft. Megalomane, geldverslindende projecten zijn vanzelfsprekend
uit den boze.

N-VA wil investeringen in riolering krachtig opvoeren
Resultaten waterzuivering worden zichtbaar
In de Kampenhoutse Weesbeek werden talrijke vissoorten opgemerkt. In deze beek, die voor een
groot gedeelte op het grondgebied van de gemeente loopt, was in de jaren 80 en 90 nauwelijks
dierlijk leven te bespeuren.
De aanwezigheid van de verschillende vissoorten is een bewijs van de kwaliteitsverbetering van onze
waterlopen. Het is een teken dat de investeringen in gescheiden riolering en waterzuivering resultaat
opleveren, zowel op het vlak van de waterhuishouding als van het milieu.
Toch zal een volgehouden inspanning nodig blijven. Europese milieurichtlijnen verplichten de
lidstaten ertoe om tegen eind 2015 tot een goede ecologische toestand van het water te komen.
Investeringen in rioleringen wegen evenwel zwaar op het gemeentebudget. De resultaten zijn voor velen niet zichtbaar, maar zorgden er wel voor dat
de zuiveringsgraad van het huishoudelijk afvalwater de afgelopen jaren gestegen is van 50 % naar meer dan 80 %. Het gaat met de zuivering van
het afvalwater dus de goede richting uit.
Toch moeten we er ook over waken dat ons bestaand gemeentelijk rioleringsnet zich in een goede staat blijft bevinden. Oude rioleringen moeten op
geregelde tijdstippen worden vervangen. Dit moet in de nieuwe legislatuur zeker een beleidsprioriteit worden. De N-VA pleit er dus voor om het
rioleringsprogramma onverkort te blijven uitvoeren. De deadline van 2015 komt immers dichtbij...
Stefan Vandevenne

www.n-va.be/kampenhout

Een sterke ploeg voor Kampenhout
N-VA
1

VAN INGELGOM Rudi

12

HERMANS Kasper

2

VAN DE WIELE Marleen

13

BOM Aurelie

3

VANDEVENNE Stefan

14

NAETS Marleen

4

LENAERTS Korneel

15

BEYER Krisztina

5

SEGERS Els

16

VAN HECKE Eric

6

VOCHTEN Dirk

17

DENIS Christel

7

VANDERHULST Geert

18

COUWYZER Renee

8

GALLO Claire

19

VERBIEST Rozette

9

FESTRAETS Hendrik

20

SWILLEN Roger

10

DENUTTE Eva

21

QUISTHOUDT Dirk

11

DE WIT Luc

MARLEEN
VAN DE WIELE

STEFAN
VANDEVENNE

Zakenvrouw

Juridisch medewerker

Student rechten

“Toeristische troeven uitspelen”

“Geen verbrandingsoven!”

“Mijn passie, samen bouwen aan ons
Kampenhout”

KORNEEL
LENAERTS
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Kiezen voor verandering.
Provincieraad
District VILVOORDE

Ook in de Vlaams-Brabantse
provincieraad.

1

GHYSELS Lena - Kapelle-op-den-Bos (Ramsdonk)

2

RENNEN Erik - Zaventem

3

MOEYERSONS Koen - Londerzeel

4

VAN DE WIELE Marleen - Kampenhout

5

PEETERS Wim - Wezembeek-Oppem

6

WOUTERS Elke - Meise

7

KELCHTERMANS Joris - Overijse

8

DUPONT Steven - Grimbergen

In Vlaams-Brabant gaan we voluit voor:

9

DE GRAVE Greta - Zemst (Hofstade)

1. Provinciebestuur: vereenvoudigen en afslanken
Het provinciebestuur krijgt minder taken. Het moet dus efﬁciënter en goedkoper.
Belastingen moeten omlaag.

10

VAN BIESEN Wivi - Zaventem (Sterrebeek)

11

RABAEY Marc - Hoeilaart

12

VAN GREMBERGEN Ingrid - Grimbergen

13

VAN AUTGAERDEN Dirk - Zemst

14

DEVELTER-VANNESTE Mimi - Steenokkerzeel

15

VAN DE VELDE Jos - Wemmel

16

DE WITTE Lieve - Machelen

17

VINCKE Kevin - Vilvoorde

18

SMINATE Nadia - Londerzeel

19

DEMESMAEKER Mark - Halle

Op initiatief van de N-VA tekende de Vlaamse Regering een nieuwe structuur uit voor de
werking van de vijf provinciebesturen. Een goede zaak. De provincies blijven niet langer
bevoegd op terreinen waar ook Vlaanderen of steden en gemeenten al actief zijn. De
N-VA wil de provinciebesturen vereenvoudigen en afslanken. Zo kunnen ook de
provinciebelastingen voor iedereen naar omlaag.
De N-VA kiest resoluut voor verandering. Bij de provincieraadsverkiezingen van 14 oktober
wordt het zaak die keuze voor verandering nog sterker te laten klinken. Laat de
Provinciestraat maar eens goed naar de Dorpsstraat luisteren. En stem op de N-VA. Want
zo begint de verandering, in uw gemeente, maar ook in uw provincie.

2. Vlaams karakter bewaren
We blijven inzetten op het Vlaamse karakter van onze provincie. Dus: géén groot-Brussel
dat zeggenschap heeft van Liedekerke tot Landen.
3. Werk: ook in eigen streek
Vlaams-Brabant moet economisch groeien met een diensten- en kenniseconomie. Ook in
de minder centraal gelegen gebieden moet er zo werk in eigen streek komen.
4. Wonen en leven
Jonge gezinnen moeten in eigen streek kunnen blijven en er dus ook betaalbaar kunnen
wonen.
5. Mobiliteit
We rijden ons allemaal vast. Het mobiliteitsvraagstuk moet hoger op de Vlaamse agenda
komen en er moeten meer middelen worden vrijgemaakt om het verkeersinfarct aan te
pakken.

“De N-VA kiest voor verandering.
In uw gemeente, maar ook in uw
provincie. Met krachtige en
rechtlijnige kandidaten.
Geef deze N-VA-kandidaten
op 14 oktober uw stem.”

Lena Ghysels
Lijsttrekker

Voor meer informatie kan u terecht op www.n-va.be.
Wil u graag lid worden van de N-VA? Contacteer ons via info@n-va.be.

Bart De Wever
Algemeen voorzitter N-VA
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