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Voorwoord
Beste dorpsgenoot,

Binnen minder dan een jaar trekken we met 
zijn allen naar de stembus voor de gemeen-
teraadsverkiezingen. De N-VA biedt u een 
programma aan dat Vlaams en rechtlijnig 
is. Zo doen wij aan politiek. En er is meer. 
Met de ervaring van onze drie schepenen en 
een sterk bestuur heeft onze N-VA-afdeling 
bijgedragen aan de geloofwaardigheid, inzet 
en kunde van onze gemeente. Wij gaven 
Kampenhout meer kleur.
Ons programma, dat is ook uw programma. 
Via de enquête in dit huis-aan-huisblad willen 
we een programma schrijven voor, door en 
van de Kampenhoutenaar. Reik ons uw visie, 
ideeën en suggesties aan. U kan de bevraging 
ook invullen via www.n-va.be/kampenhout en 
onze Facebookpagina. In de lente van volgend 
jaar volgt een tweede enquête.
Indien u onze ploeg graag persoonlijk wil 
ontmoeten, nodig ik u uit om op 25 of 26 
november te komen eten op ons jaarlijks 
witlooffestijn! 

Tot dan,

Korneel Lenaerts
Voorzitter N-VA  
Kampenhout
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“In het schepencollege investeert de 
N-VA volop mee in onze mooie, lande- 
lijke, aangename gemeente.”

Marleen Van de Wiele, schepen van Financiën

Waar voor uw geld bij  
Kampenhoutse belastingen
Alle burgers, overal ter wereld, hebben nogal de neiging te klagen 
over ‘de hoge belastingen’. Dus moeten die naar omlaag. Maar die-
zelfde burger wenst wel te wonen in een mooie, landelijke en aange-
name gemeente. En gaat achter het gemeentebestuur aan om subsi-
dies voor dit, subsidies voor dat, kinderopvang, ondersteuning van 
sport, cultuur en jeugdwerking, propere puttenvrije veilige wegen, 
fietspaden. En vraagt perfecte, persoonlijke en onmiddellijke dienst-
verlening. En koken kost geld.

Sommigen stellen dat de gemeentebelasting in Kampenhout gemakke-
lijk met 700 euro naar beneden kan. Nu betaalt een doorsnee Kampen-
houtenaar ongeveer 950 euro aan belastingen en retributies (denk hier 
aan vuilniszakken). Iedereen draagt zo bij aan een goede werking van 
de gemeente. Wij denken dat dat geld wel besteed is.

Natuurlijk zou dat alles een stuk makkelijker zijn als transfers van 
Vlaanderen naar Brussel en Wallonië niet zouden bestaan. Die bedragen 
volgens de universiteit van Namen ongeveer 7,1 miljard euro per jaar. 
Dat wil zeggen dat elke Kampenhoutenaar jaarlijks 1 100 euro geruis-
loos transfereert naar Brussel en Wallonië. Zet daar eens de gemeen-
telijke belastingen naast en u kan er niet naast kijken: dit gemeentebe-
stuur besteedt uw geld uitstekend. En dat willen we, met uw steun, ook 
de komende jaren blijven doen.

Vul de enquête in dit blad in en bepaal zelf mee het beleid in Kampenhout.
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Nieuw landschapspark voor sport, vrije tijd en natuurbeleving
Enkele jaren geleden kocht het gemeentebestuur een 
gebied van 6 ha tussen de verkaveling Roodklooster en 
de Sporthal in de Zeypestraat. Samen met het Regionaal 
Landschap Dijleland geeft het schepencollege dit gebied 
voortaan een invulling. 

Groene long
Langs de verkaveling Roodklooster zullen 10 000 inheemse 
struiken en bomen een nieuwe groene long vormen. Daar-
naast worden er een wandelweg en een Finse piste van 900 
meter aangelegd waar de buurtbewoners en sportievelingen 
zich kunnen ontspannen. De twee bestaande eikenrijen 
blijven staan. Zij blijven het baken in een deel waar de 
natuur regeert, met een focus op een betere biodiversiteit. 
Het domein vormt een natuurlijke verbinding met het open 
ruimtegebied Geilroede en het Kerkebos.

Sport en natuur hand in hand
Naast een Finse piste zal er ook een fit-o-meter geplaatst 
worden. In het midden van het gebied wordt een grote 
bloemenweide ingezaaid omdat Kampenhout zich wil 
inzetten voor de bescherming van de bijen. Hoe de rest van 
het gebied ingevuld wordt, staat nog niet 
vast. Het gemeentebestuur streeft in ieder 
geval naar een nieuwe, aangename en 
groene publieke ruimte.

Mobiliteitsweetjes 
Wist u dat …
  … al de fietssnelwegen een nummer krijgen, zoals de autosnelwegen? Elk nummer wordt 

voorafgegaan door de hoofdletter F.
  … de kanaalroute tussen Leuven en Mechelen (F8) de populairste fietssnelweg van Vlaams-

Brabant is? In mei en juni kom je er gemiddeld meer dan 1 100 fietsers per dag tegen.
  … het centrum Kampenhout binnenkort eenrichtingsverkeer wordt? Wij hopen zo 

het sluipverkeer te ontmoedigen.
  … er combiparkings aangelegd worden aan de belangrijke bushaltes? Zo kan u 

makkelijk overstappen van de wagen op het openbaar vervoer.

Marleen Van de Wiele, Schepen van Mobiliteit

  Stefan Vandevenne 
Schepen van Milieu & Energie

Eerste laadpaal voor elektrische wagens
De Vlaamse Regering wil elektrisch rijden aanmoedigen door meer publieke laadpalen te voorzien. 
Ook in Kampenhout zetten we hierop in. Het college opteerde ervoor om de palen te plaatsen op de 
publieke parkeerterreinen aan de bibliotheek in de Tritsstraat en aan de sporthal in de Zeypestraat.

Publieke laadpalen zijn een belangrijke aanvulling op thuisladen en laden op het werk. Het bedrijf Allego zal instaan 
voor de levering, plaatsing en uitbating van de laadpalen, die volledig zullen draaien op groene stroom. Want alleen zo 
is elektrisch rijden duurzaam. 

N-VA Kampenhout wil trouwens in de toekomst nog meer oplaadpalen op het openbaar domein plaatsen. Die zullen 
deel uitmaken van een netwerk van 2 500 publieke laadpalen dat de Vlaamse overheid en netbeheerders Eandis en Infrax 
samen opzetten. Wij blijven ons inzetten voor een schoner milieu.
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Nederlands leren is sterkste wapen tegen kansarmoede
Uit statistieken van Kind & Gezin blijkt dat in de gemeenten van de Vlaamse Rand (de zes faciliteiten-
gemeenten en 13 andere rond Brussel) nog slechts 34 procent van de jonge moeders Nederlands spreekt 
met hun kind. Veertig procent gebruikt het Frans, de rest overwegend Arabisch, Turks en Berbers. 

Dat de kennis van het Nederlands achteruit gaat, baart ons 
zorgen. Want dit is het sterkste wapen tegen de kansarmoede, 
die jaar na jaar stijgt in Vlaams-Brabant. Op slechts drie jaar 
tijd steeg de kansarmoede-index met 24 procent. De voorbije 
15 jaar bedroeg de stijging zelfs 144 procent. De top drie van 
de kernproblemen die leiden naar kansarmoede zijn bijna 
altijd en overal dezelfde:
• inkomen (te laag)
• arbeid (te veel werkeloosheid)
• opleiding (te weinig) 
Vlaanderen staat vandaag dan wel op de tweede plaats in de 
Europese kopgroep die het laagste armoederisico heeft (10 
procent), maar Wallonië scoort heel wat minder (18 procent), 
terwijl Brussel aan het Europese staartje bengelt (30 procent). 
Met name migranten van buiten de Europese Unie (eerste en 
tweede generatie), lopen een hoger risico.

En wat gebeurt er in Kampenhout? 
In Kampenhout schommelt het aantal moeders dat geen 
Nederlands spreekt met hun kind al enkele jaren tussen 
de 16 en de 21 procent. Maar de kansarmoede stijgt snel. 
Op drie jaar tijd ging die van 1,5 procent naar 4,3 procent, 
bijna een verdriedubbeling. Het aandeel van moeders van 

niet-Belgische afkomst hierin 
verdubbelde de voorbije drie 
jaar naar bijna 20 procent. 
Bedenk ook dat al tot Belg 
genaturaliseerde inwoners in 
de groep van de Belgen zitten.
Dat moet het sein zijn voor de 
gemeente om tijdig en vol-
doende te investeren in deze 
nieuwkomers. Integratie, de 
Nederlandse taal aanleren, 
schoolbegeleiding, opleiding 
en nog veel meer zijn nodig 
om iedereen gelijke kansen te 
geven en de kans op armoede 
terug te 
dringen. 
Er is nog 
veel werk 

aan de winkel. De N-VA wil aan de 
kar trekken.

  Els Segers 
Gemeenteraadslid

 De kansarmoede stijgt in Kampenhout. Kennis van 
het Nederlands kan voor een kentering zorgen.

Goed nieuws voor de kleinere bedrijven
Schepen van Financiën Marleen Van de Wiele zorgde ervoor dat de belasting op bouwen en verbouwen daalde voor 
volumes van 1 000 m3 of minder. Vroeger bedroeg die 1,25 euro per m3, nu slechts 0,25 euro. Op de grotere volumes 
vanaf 1 001 m3 blijft de belasting ongewijzigd. Het gewijzigde belastingreglement ging in op 1 oktober.

Hapje Trapje Stapje is een succes
Op 17 september 2017 was er veel volk op de derde editie 
van Hapje Trapje Stapje, een organisatie van N-VA Kam-
penhout. Deze keer lag het vertrekpunt op het Gemeen-
teplein. De tevreden deelnemers konden kiezen tussen 
een wandel- en een fietstocht, met de nodige haltes in de 
plaatselijke horecazaken.



Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
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:     /     /

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

Verantwoordelijkheid voor welvaart
Met de N-VA in de regering groeit de economie, stijgen de lonen en komen er duizenden jobs bij. Vlaanderen 
investeert bovendien in vlotte mobiliteit, in sociale maatregelen en in de kwaliteit van ons onderwijs. Maar 
het economische herstel is pril en kwetsbaar. We moeten de moed hebben om de sociaal-economische 
hervormingen door te zetten. Als we Vlaanderen welvarend willen houden, zal het van de N-VA en de N-VA 
alleen afhangen.

Vlaamse identiteit 
Gemeenschapsvorming is de kern van de N-VA-ideologie. En het cement van die gemeenschap is een verlicht 
burgerschap, gebouwd op identiteit. Wij zijn de enigen die dat durven zeggen en daar ook naar handelen. 
Vlaanderen is een gastvrij land, waar iedereen die zijn of haar kansen grijpt en onze manier van leven een 
warm hart toedraagt alle dromen kan waarmaken. Wie de Vlaamse identiteit wil omarmen, heeft dus maar één 
keuze. Een keuze voor de N-VA.

Een veilige thuis
Na jaren van verwaarlozing investeren we weer in onze veiligheid, in de politie en het leger. We pakken ook 
de massamigratie kordaat aan. Maar de uitdagingen op het vlak van veiligheid blijven groot. De N-VA zal geen 
millimeter toegeven aan terrorisme en extremisme. We willen justitie de middelen geven om criminelen snel 
en streng te bestraffen. En door onverhard de strijd tegen drugs te voeren, gaan we de ontwrichting van de 
samenleving tegen. Voor uw veiligheid bent u dus bij de N-VA aan het goede adres.

“Wilt u een welvarend, solidair 
en veilig Vlaanderen? Omarmt 
u de Vlaamse identiteit? 
En wilt u een zelfstandig  
Vlaanderen? Versterk dan 
onze rangen. Want de beste 
garantie voor Vlaanderen is 
de N-VA.”

Bart De Wever, N-VA-voorzitter
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