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Klaar voor 2017!
Nu we de feestdagen gevierd 
hebben met diegenen die ons 
na aan het hart liggen, wil ik u 
graag namens N-VA Kampen-
hout een gezond en voorspoe-
dig 2017 toewensen. 

Wij zijn ook verheugd om aan 
te kondigen dat de gemeente 
er financieel zeer gezond voor 
staat. Hieraan heeft iedere 
inwoner en elk personeelslid 
van onze gemeente de laatste 
jaren meegewerkt. Het is ook 
daarom dat de belastingen 
kunnen worden verlaagd. 

Op 22 januari 2017 vindt onze 
nieuwjaarsreceptie plaats, 
waarvoor u nog een uitnodi-
ging zal ontvangen. Vlaams 
minister van Mobiliteit Ben 
Weyts zal een woordje toe-
lichting geven bij de politieke 
actualiteit. Wij hopen u daar te 
mogen verwelkomen! 

Korneel Lenaerts
Voorzitter

Gemeenteraad stemt voor belastingverlaging

Besparingen en financiële inspanningen 
werpen hun vruchten af
De personenbelasting wordt in 2017 verlaagd van 7,5 naar  
7 procent. Ook de algemene gemeentebelasting (AGB) daalt.  
Alleenstaanden betalen nu in plaats van 70 euro, maar 60 euro. 
Voor gezinnen betekent het een daling van 100 euro naar 85 euro. 
Deze verlagingen liggen in de lijn van de geraamde ontvangsten 
en uitgaven van het meerjarenplan, dat in evenwicht blijft.

“Een gezond evenwicht tussen inkomsten en 
uitgaven. én transparantie. Dat was hetgeen 
onze gemeente nodig had na de verkiezingen 
van 2012. Iedereen wist dat het niet langer 
kon zoals in het verleden. Deze verandering 
zou inspanningen vergen van gemeente
bestuur en de inwoners. Vandaag zijn we fier 
om deze resultaten te kunnen neerzetten”, 
zegt schepen van Financiën   Marleen Van de 
Wiele.

Er werden en worden geen nieuwe leningen 
opgenomen. Bestaande leningen worden 
verder afgelost. Hierdoor daalde de schuld 
(sinds de intrede van de N-VA in het ge-
meentebestuur) van 20 miljoen euro in 
2012 naar 15 miljoen euro eind 2016. Dit 
betekent dat vandaag de schuld nog amper 

1 270 euro per Kampenhoutenaar bedraagt. 
Dat is weinig. Het zorgt ervoor dat we verder 
kunnen investeren waar het nodig en zinvol 
is. De N-VA wil tegen de verkiezingen van 
eind 2018 de gemeenteschuld terugdringen 
tot net onder 13 miljoen euro of 1 100 euro 
per Kampenhoutenaar.

Naast de inwoners willen we ook het ge-
meentepersoneel bedanken voor hun inspan-
ning. Iedereen helpt actief mee om zorgza-
mer en zuiniger om te gaan met de middelen. 
In 2014 daalden ook de personeelskosten, en 
dit voor het eerst in zeven jaar. Een aantal 
taken werd uitbesteed aan externe bedrij-
ven, met een dalend personeelsbestand tot 
gevolg. Wij hopen dit werk ook de volgende 
bestuursperiode te mogen voortzetten.

n-va.be/deveranderingwerkt

Ondernemen zit weer in de lift! In de afgelopen 10 jaar waren er nooit zoveel 
starters met zin om te ondernemen. Voor onze kmo’s werd het aanwerven 

van werknemers een pak goedkoper. En voor grote bedrijven en zelfstandigen 
gingen de sociale bijdragen fors omlaag. Een echte economische boost 

die bedrijven laat groeien, mensen werkgelegenheid biedt en de overheid 
extra inkomsten geeft.

MEER NIEUWE BEDRIJVEN

6,7%
De Verandering Werkt. Ook voor u!

Isabelle Storme 
Jonge starter

Peter Koyen 
Buschauffeur bij De Lijn

Nathalie Pieters 
Poetsvrouw bij het OCMW

Peter Vyncke 
Ondernemer van het jaar

Ontdek hoe deze vier Vlamingen 
de Verandering ervaren op

n-va.be/deveranderingwerkt

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:     /     /

Uw geld aan het werk
In onze plattelandsgemeente zijn we met  
11 600 medeburgers. Met zijn allen doen we 
regelmatig beroep op de gemeentediensten. 
We willen dan snel en efficiënt geholpen 
worden. Wat we als diensten wensen te be-
komen wordt nooit minder, altijd meer.  
Die dienstverlening kost geld: grof genomen 
rond de 15 miljoen euro per jaar, 1 300 euro 
per inwoner. 

Een van de grote kostenposten is het OCMW met  
5,8 miljoen euro, of bijna 40 procent van alle  
uitgaven. Dit is een arbeidsintensieve dienst.  
77 procent van de kosten zijn bezoldigingen en  
sociale lasten, en 17 procent gaan naar werkings- 
uitgaven. De kernactiviteit van een OCMW, haar 
missie, is elke persoon recht op maatschappelijke 
dienstverlening geven waardoor hij/zij in de moge-
lijkheid gesteld wordt een leven te leiden dat beant-
woordt aan de menselijke waardigheid.

Dit is de gemeente opgelegd bij organieke wet. Haar 
kernactiviteiten zijn veelvuldig: sociale dienstverle-
ning, thuishulp en nog veel andere. En draait naast 
vele vast aangestelden op een nog grotere groep van 
50 vrijwilligers, inwoners van uw gemeente die zich 
vrijwillig en kosteloos inzetten voor onze minder 
gelukkigen. 

Wist u dat de inkomsten voor de werking van ons 
OCMW vooral komen van de opbrengsten (3 miljoen 
euro) van woon- en zorgcentra zoals Molenstee en 
2,7 miljoen euro van werkingssubsidies? De totale 
ontvangsten belopen afgerond 6,5 miljoen euro per 
jaar. Van de 2,7 miljoen euro werkingssubsidies komt 
jaarlijks direct 1,75 miljoen euro uit onze gemeente-
kas. En verrassend genoeg kan het woonzorgcentrum 
kan zelf in haar eigen onderhoud voorzien. 

Een complexe getallensoep zegt u? Inderdaad. We 
gaan in de volgende uitgaven van ons blad u nog 
meer informeren over de uitgaven en de ontvangsten. 
U moet weten waar uw 1,75 miljoen euro aan besteed 
worden.

Witlooffestijn was succes!

Nieuwjaars-receptie
Meer info:  bladzijde 2!

Samen klinken op het nieuwe jaar!
Gastspreker minister Ben Weyts 

821_16C_Kampenhout_3-luik

“De N-VA doet er alles aan om de 
gemeentelijke schuld nog verder te 
laten dalen. Zo maken we investe-
ringen opnieuw mogelijk.”
Schepen van Financiën Marleen Van De Wiele

  Els Segers, secretaris en OCMW-raadslid: 
“We gaan voor een verantwoord sociaal beleid.”

Een waar succes. Met dank 
aan de meer dan 500 deel-
nemers aan het festijn, en 
natuurlijk de meer dan 40 
helpers.
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Dirk, je bent al lang actief binnen de N-VA.  
Waarom N-VA? 
“Ik ben opgegroeid in een echt Volksunienest. Van 
kleins af aan mee op pad om te bussen en te plakken. 
Rond mijn 18e voelde ik me niet meer thuis bij de 
Volksunie. De partij stond voor mij niet meer waar-
voor zij in mijn jeugd altijd had gestaan. Toen Geert 
Bourgeois, een moedig man, de N-VA oprichtte, 
twijfelde ik geen moment. Ik ben onmiddellijk actief 
geworden als militant binnen de afdeling Herent.”

Je bent nu ondervoorzitter bij N-VA Kampen-
hout. Hoe verloopt dat? 
“Onze voorzitter Korneel is 29 jaar, ik ben 36.  
We zijn de nieuwe lichting! Generatiegenoten.  
En het klikt enorm tussen ons. Als N-VA mogen we 
er fier op zijn dat we, als bijna compleet onervaren 
ploeg in 2013, er vrij snel in geslaagd zijn ons in te 
werken in de dossiers en in het meebesturen van 
onze gemeente. Ja, we maakten het verschil, en het  
resultaat mag gezien worden. Maar er is nog een 
lange weg te gaan!”

De N-VA, de partij van de verandering.  
Wat wil je veranderen?
“We zijn een nieuwe generatie, met een andere, frisse 
kijk op de problemen van vandaag en de toekomst 

van onze gemeente. Verandering brengen, is ner-
gens eenvoudig en vaak maakt het niet populair. 
Bovendien is de economische groei de laatste jaren 
miniem, vergrijst de bevolking, verwachten de inwo-
ners almaar meer kwaliteit en dienstverlening. Een 
moeilijk evenwicht. De belangrijkste verandering is 
het efficiënte werk van onze schepenen: met beperkte 
middelen een zo goed en breed mogelijke dienst-
verlening aan onze inwoners bieden. Wij willen dat 
iedereen weet wat er met hun geld wordt gedaan.”

Wat zijn je plannen en ambities voor 2019? 
“We geloven in verandering waar nodig en geloven 
in ons toekomstproject voor Kampenhout. Met een 
versterkte ploeg willen wij ons werk na 2018 voort-
zetten. En dat zal lukken als de Kampenhoutenaren 
overtuigd zijn van het resultaat van onze inbreng nu, 
en van ons project voor de komende jaren. Daarover 
zal u meer in ons blad lezen in de komende maanden.” 

BIN = meer veiligheid in Kampenhout
BIN staat voor BuurtInformatieNetwerk. In heel Vlaanderen zijn er al 
meer dan 800 van deze netwerken operationeel. In Vlaams-Brabant zijn 
het er nog geen 40. Veiligheid en het zich veilig voelen, worden - terecht 
- beschouwd als één van de hoogste burgerrechten die de overheid moet 
garanderen. Het is dus tijd dat iemand het initiatief neemt in Kampen-
hout. De N-VA dus.

Een BIN is een samenwerkingsverband tussen bur-
gers en/of zelfstandigen in een bepaald gebied. Denk 
bij burgers bijvoorbeeld aan een woonwijk, bij zelf-
standigen aan een industriepark. 

Een BIN staat onder leiding van een coördinator. In 
overleg en samenspraak met de politiediensten moet 
de wederzijdse informatie-uitwisseling tussen bur-
ger en politiedienst zo snel en doeltreffend mogelijk 
verlopen volgens een vooraf vastgelegd communica-
tieplan. 
 
“Het BIN heeft zijn nut al bewezen in vele andere 
gemeenten. Zo zeggen deelnemers dat het leidt tot een 
grotere solidariteit en samenhorigheid. Mensen onder
steunen elkaar ook wanneer ze preventieve maatrege
len nemen om de veiligheid te verhogen” zegt Marleen 
Van de Wiele. 

Buurtbewoners verklaren verder dat ze zich beter 
en veiliger voelen, juist omdat er een gestructureerd 
overleg en communicatie ontstond tussen de buren, 
de politie en de overheid.

Eindelijk nieuwe visie op toekomst schaarse open ruimte
Kort door de bocht noemt men de visienota ‘Beleidsplan Ruimte Vlaanderen’ of ‘beton- 
stop’. Hopelijk een finale trendbreuk met hoe we in Vlaanderen de laatste 70 jaar onver-
antwoord omgesprongen zijn met de ruimtelijke ordening, de open ruimte waar we allen 
zoveel om geven. Hopelijk moeten we niet nog 25 jaar wachten, tot 2040, voordat het echt 
definitief ingevoerd is. Het mag allemaal wat vlugger gaan.

Geen efficiënt gebruik ruimte 
Steekt u met de wagen of fiets de grens met Neder-
land of Duitsland over, dan is het verschil in ruim-
telijke ordening duidelijk zichtbaar. We hebben drie 
generaties lang aan ruimtelijke verrommeling en 
verlinting gedaan, tegenover een ordelijk en efficiënt 
gebruik van de open ruimte bij onze buren. Ver-
wende burgers kregen van hun politici de toestem-
ming om bijna overal waar ze wilden zowat alles te 
bouwen, inclusief koterij.  Dan kwamen er regels, 
maar plaatselijke politici gaven een afwijking links, 
een afwijking rechts. 

Vlaanderen is de regio waar een derde van het 
grondgebied ingenomen is door gebouwen, beton of 
asfalt. Niet goed voor de opwarming van de aarde, 
noch voor de open ruimte. We zijn het gebied met 
de meeste op- en afritten per 100 km autosnel-
weg (waardoor we overal in de file staan). En met 
de hoogste kosten voor aanleg en onderhoud van 
waterleiding, waterzuivering, elektro- en gasaanslui-
tingen, omdat we allemaal zover uit elkaar zijn gaan 
wonen. Daardoor ook de meeste verkeersslachtof-
fers. En de meeste kilometers slechte fietspaden. 
Met overal werkzaamheden om nog eens een ander 
knelpunt te repareren. Daardoor ook een inefficiënt 
openbaar vervoer. En nog meer files tot gevolg.

Na uitbreiden, komt inbreiden
De laatste maanden regent het berichten dat een 
gasaansluiting niet overal meer betaalbaar is. Het-
zelfde voor riolering of waterleiding. En elektriciteit. 
Door de kosten voor onderhoud gaat de waterfac-
tuur omhoog. Het geld is op. We kunnen de vrijheid 
om overal te bouwen en aansluitingen te eisen, niet 
meer betalen. Na jaren ruimtelijke uitbreiding moe-
ten we nu inbreiden; dat wil zeggen: terugkeren naar 
wonen in kernen, gehuchten of dorpscentra zoals 
het eeuwenlang geweest is. U moet de oude kaarten 
van Kampenhout, Buken, Berg en Nederokkerzeel 
maar eens bekijken.

Dat alles wordt of is reeds de harde realiteit, ook 
in Kampenhout. Riolering kan niet meer overal, 
gasaansluiting evenmin. En gewoon gaan bouwen 
in het veld ook niet, tenzij je alle aansluitingen zelf 
voor 100 procent betaalt. Hopelijk stopt de visienota 
deze waanzin.

Aanpassen aan realiteit 
Bovendien leven we op een scharniermoment: lagere 
economische groei, snelle vergrijzing, inwijking van 
buiten Europa, versnipperde ruimte. “Voeg daar
aan toe de mentaliteitswijziging bij onze jeugd en 
jonge actieve gezinnen. We moeten ons allen aanpas
sen aan de nieuwe realiteit. Veranderen heet dat. 
De Vlaamse Regering heeft de moed opgebracht dit 
proces in te leiden. Hopelijk volgen de burgers” zegt 
voorzitter Korneel Lenaerts. Zoals goede huisvaders 
en –moeders hebben ook politici de opgave hun 
gemeente en gewest ongeschonden en in betere toe-
stand aan de volgende generatie over te dragen!

De Pen - Sandra Maes interviewt
ondervoorzitter Dirk Vochten

“Een buurtinformatienetwerk past 
in de visie van de N-VA over “goed 
nabuurschap”: burgerzin en sociaal 
engagement in actie. Bovendien 
werkt het motiverend!” 
Schepen voor Veiligheid Marleen Van de Wiele
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