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Kampenhout

V.U. Rudi Van Ingelgom
Nederokkerzeelstraat 15
1910 Kampenhout

Geen afvalverwerking aan Kampenhout-Sas!
Winnaars tombola
Witlooffestijn

De Vlaamse regering heeft op 17 december 2010 de tweede herziening van het
Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen definitief vastgesteld. De bindende bepalingen ervan worden nu ter goedkeuring voorgelegd aan het Vlaams Parlement.
Door de herziening van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen wordt Kampenhout-Sas als een bijzonder economisch knooppunt aangemerkt.
VEELVULDIGE GESPREKKEN
Mede door onze veelvuldige gesprekken met het kabinet van bevoegd Minister
Philippe Muyters (N-VA) werd in het informatief gedeelte van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen opgenomen dat afvalverwerkingsactiviteiten worden uitgesloten binnen de voorziene uitbreiding van de industriezone aan KampenhoutSas.

De prachtige fruitmand
(inclusief 2 flessen wijn) werd
gewonnen door Raf Dekrem uit
Kampenhout, die het juiste
gewicht (14,595 kg) ei zo na
precies wist te schatten
(14,600 kg).
De tweede prijs ging naar
Jos Dewinter uit Perk, terwijl
Stefaan Borremans uit Berg de
troostprijs overhandigd kreeg.
ALLEN VAN HARTE
GEFELICITEERD!

Door de richting die de Vlaamse regering aangaf, nam de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant begin februari de beslissing om het Ruimtelijk Structuurplan
Vlaams-Brabant aan te passen, waardoor het onmogelijk zou worden om nog afvalverwerkingsactiviteiten uit te oefenen in de bestaande industriezone.
N-VA Kampenhout is verheugd met deze beslissingen.
GEEN PASMUNT
Wij houden evenwel de vinger aan de pols
en blijven de planningsprocessen voortdurend opvolgen. Het verbod op afvalverwerking mag immers geen pasmunt worden
voor een drastische uitbreiding van milieuvervuilende en milieubelastende industrie
aan Kampenhout-Sas.

Rudi Van Ingelgom,
voorzitter N-VA Kampenhout

Geen vergunningen meer voor
kleine bouwwerken
Sinds 1 december 2010 moet er voor sommige
kleine bouwwerken geen stedenbouwkundige
vergunning meer worden aangevraagd.
VRIJSTELLING VERGUNNINGPLICHT
De beslissing van de Vlaamse regering is een onderdeel van de administratieve vereenvoudiging. Ze
houdt in dat er onder voorwaarden vrijstelling is van
vergunningsplicht voor het optrekken van vrijstaande bijgebouwen in de zij- of achtertuin. Dat
geldt onder andere voor tuinhuisjes, serres, vrijstaande carports en andere kleine bijgebouwen van
maximum 40 vierkante meter oppervlakte per woning en voor niet-overdekte constructies zoals terrassen, vijvers of zwembaden tot maximaal 80
vierkante meter.
KLEINE ONDERHOUDSWERKEN
Kleine onderhoudswerken zijn eveneens niet vergunningplichtig. Zo zijn onder andere de vervanging
van ramen en pleisterwerk en de herstelling van kapotte verhardingen vrijgesteld. Ook handelingen
zonder stabiliteitswerken en zonder wijziging van
het fysiek bouwvolume aan zijgevels, achtergevels
en daken zijn vrijgesteld van vergunning. Het gaat
hier dan bijvoorbeeld over de plaatsing van
voorzetrolluiken, dakvlakvensters, steenstrips en gevelisolatie. Deze handelingen zijn
wel vergunningplichtig als ze aan de voorgevel worden uitgevoerd, omdat ze dan het
uitzicht van de straat kunnen beïnvloeden.

Voor onder meer
tuinhuisjes geldt geen
vergunningplicht meer.

Binnenverbouwingen zonder stabiliteitswerken
zoals de plaatsing van een nieuwe keuken of badkamer en de inrichting van slaapkamers in de zolder
zijn eveneens vrijgesteld van vergunning.
De vrijstelling is echter niet geldig als ze strijdig is
met andere regelgeving. Het komt er dus op aan om
zich op voorhand goed te informeren.
MELDINGSPLICHT
Daarnaast moet een aantal werken waarvoor vroeger een vergunning nodig was, alleen nog gemeld
worden bij de gemeente. Zo zijn werken met betrekking tot de stabiliteit van de constructie, uitgevoerd
binnen in de woning, aan de zijgevels, achtergevels
of aan het dak wel meldingsplichtig.
Het voordeel van de meldingsplicht ligt hierin dat
men twintig dagen na de indiening van het meldingsdossier bij het gemeentebestuur reeds met de
werken kan beginnen.
Voor bijkomende inlichtingen inzake
stedenbouwkundige vergunning, meldingsplicht
en vrijstelling: www.ruimtelijkeordening.be

Stefan Vandevenne

2011 - Internationaal jaar van het Bos
De Verenigde Naties hebben 2011 uitgeroepen tot het
Internationaal Jaar van het Bos
In 2009 verdwenen er in Vlaanderen bijna 300 hectare bos. Ook in Kampenhout gaat er nog altijd bos
verloren. Door toegekende vergunningen voor
bouwprojecten verdween er het afgelopen jaar langs
de Haachtsesteenweg een eeuwenoud eikenbos en
werden majestueuze beuken gekapt.

ZONEVREEMDE BOSSEN
Vele bossen zijn immers niet als dusdanig ingekleurd
op het Gewestplan. Het zijn zogenaamde zonevreemde bossen die geen enkele bescherming genieten.
Via de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan
zou het gemeentebestuur zonevreemde bossen toch
een beschermd statuut kunnen geven.
Eens een bos beschermd is, dient er bij grote projecten steeds een milieueffectenrapport of passende beoordeling opgesteld te worden om ecologische
schade te vermijden.
Het verlies aan bosareaal betekent immers ook een
achteruitgang aan biodiversiteit en heeft een effect
op klimaatverandering.

Inspraak bij openbare werken, een loos begrip?
Het gemeentebestuur plant grootschalige openbare
werken langs een gedeelte van de Zeypestraat, Langestraat, Kampelaarstraat, Kampenhoutsebaan en Frijselstraat, in het kader van het rioleringsproject Collector
Weesbeek. Naast de aanleg van nieuwe riolering zullen
ook andere leidingen verplaatst dienen te worden.
VOLDONGEN FEITEN
Wij vrezen dat de burgers voor de zoveelste keer voor
voldongen feiten zullen gesteld worden. Nochtans
biedt inspraak in een vroeg stadium van het planningsproces heel wat voordelen, zowel voor de burger als
voor het gemeentebestuur. Wanneer men de burger tijdig betrekt, vermijdt men dat in een later stadium heel
wat achterstand opgelopen wordt door allerhande beroepsprocedures.
ROOILIJNPLANNEN
N-VA Kampenhout roept het gemeentebestuur op om
dringend werk te maken van rooilijnplannen voor de
betreffende straten. De goedkeuring van rooilijnplannen door de gemeenteraad, na het houden van een
openbaar onderzoek, biedt immers voor burger en bestuur de nodige rechtszekerheid inzake de grens van
het openbaar domein.

Bij het ontbreken van deugdelijke rooilijnplannen bestaat de kans dat heel wat nutsleidingen zullen aangelegd worden op het privédomein.
WAAKZAAM
Het is voor de burger van het grootste belang om waakzaam te zijn wanneer de nutsmaatschappijen beginnen
met de aanleg van hun leidingen.
De N-VA vraagt aan het college van burgemeester en
schepenen dan ook zo snel mogelijk een inspraakvergadering te organiseren in het kader van deze grootschalige werken.
KAMPEN
HOU

Gemeentelijke profielschetsen op internet

Alles wat u over Kampenhout wilde
weten maar nooit durfde vragen
Het Agentschap Binnenlands Bestuur stelt alle mogelijke cijfers over alle Vlaamse gemeenten beschikbaar
op www.lokalestatistieken.be. Op die manier krijgt u
van elke gemeente een profielschets, ook van Kampenhout. Het is een op maat gemaakt document vol
waardevolle statistische informatie over de gemeente
en het OCMW.
De profielschetsen zijn in eerste instantie bedoeld voor
lokale besturen en hun mandatarissen. Ze bevatten relevante gegevens over uitgaven van de gemeente, over
het personeel, de demografische cijfers, het inkomen,
onderwijs, welzijn, milieu, economie, werkgelegenheid,
huisvesting, enzovoort. Voor verenigingen, journalis-
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ten, studenten, kortom voor
alle geïnteresseerde burgers
bevatten ze een schat aan informatie.
Meer weten over de eigen gemeente draagt bovendien
bij tot een sterkere betrokkenheid bij het beleid en laat
u toe om het beleid beter te beoordelen.
De profielschetsen zijn vrij te verkrijgen via de website www.lokalestatistieken.be. Via “projecten”
vindt u de “profielschetsen” terug en kunt u makkelijk de profielschets van Kampenhout downloaden. De gegevens worden elke drie maanden
geactualiseerd.

Word lid
Wilt u mee Vlaanderen vorm geven? Wilt u uw stem laten horen in een partij die weegt op het beleid? Wilt u mee gestalte geven aan
een modern Vlaams-nationalisme? Elk N-VA-engagement maakt het ons mogelijk om verder te bouwen aan een onafhankelijk Vlaanderen en een sociale, democratische en rechtvaardige samenleving!
Steun de enige partij die doet wat ze zegt voor slechts 12,50 euro. 30 jaar of jonger? Dan betaalt u slechts 5 euro. Als bijlid betaalt u
slechts 2,5 euro.
Uw voordelen:
Uw lidkaart geeft u spreek- en stemrecht in een onafhankelijke partij die haar stempel drukt op het Vlaams regeringsbeleid.
Tien keer per jaar ontvangt u het Nieuw-Vlaams Magazine, het ledenblad met dossiers, interviews en een kijk achter de schermen
van politiek Vlaanderen.
Als N-VA-lid geniet u korting op de aankoop van bepaalde politieke boeken.
U ontvangt een persoonlijke uitnodiging voor het nieuwjaarsfeest, voor inhoudelijke ledencongressen en andere bijeenkomsten.
Natuurlijk wordt u op de hoogte gehouden van arrondissementele of afdelingsactiviteiten van de N-VA.
Lid worden? Maak het uzelf gemakkelijk: neem contact op met één van de bestuursleden.

Ons land heeft nood aan een grondige staatshervorming met een
flinke brok fiscale autonomie en responsabilisering van de deelstaten. We moeten de sociaal-economische problemen aanpakken
en een oplossing vinden voor BHV.
Evenzeer moet er ook eindelijk een rechtvaardig en minder
chaotisch asiel- en migratiebeleid komen. Want Vlaanderen moet
de samenlevingsproblemen opdweilen, terwijl de federale regering
de migratiekraan al jarenlang laat openstaan.

N-VA-VOORZITTER BART DE WEVER

DE N-VA WIL TOTAALAANPAK ASIEL- EN MIGRATIECRISIS
In 2009 klopten 22 785 asielzoekers en
30 997 gezinsherenigers aan. Per maand
De NtotaalvisVA heeft een
kregen gemiddeld 2 000 vreemdelingen
Wenst u ie op migratie.
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De N-VA dient daarom een totaalpakket van wetsvoorstellen in om de
migratiecrisis structureel aan te passen.
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INSTROOM BEPERKEN, UITSTROOM BEVORDEREN
“We beleven niet enkel een opvangcrisis, maar een totale asielcrisis”,
zegt N-VA-Kamerlid Theo Francken. “We moeten de instroom beperken
en de uitstroom bevorderen. Er komen te veel asielaanvragen binnen die
gedoemd zijn te mislukken maar die toch de hele procedure moeten doorlopen. Wij vragen ook een streng maar rechtvaardig terugkeerbeleid.”

ENKEL OPVANG VOOR WIE ER RECHT OP HEEFT
“Er moeten ook strengere opvangcriteria komen”, vult N-VA-Kamerlid
Sarah Smeyers aan, “met een correcte communautaire verdeling.
Opvangplaatsen moeten voorbehouden blijven voor diegenen die er recht
op hebben en mogen niet ingenomen worden door meervoudige asielaanvragers, illegalen of uitgeprocedeerde asielzoekers.”

N-VA VRAAGT TOTAALBELEID

Volksvertegenwoordigers Theo Francken,
Sarah Smeyers en Daphné Dumery zijn de
N-VA-specialisten inzake asiel & migratie.

Voor N-VA-Kamerlid Daphné Dumery is het duidelijk: “Gezinsvorming en -hereniging, arbeids- en studentenmigratie, illegaliteit en regularisatie, vreemdelingen met tijdelijk verblijf, vrij verkeer van EU-burgers, erkende vluchtelingen, de verwerving
van de nationaliteit ... elke schakel verdient een doordachte aanpak.”

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 levenssfeer ten opzichte van de
gegevensverwerking voorziet toegangsrecht tot
de gegevens, het verbeteren of het verwijderen ervan.

"

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
n Ik wens het N-VA-programma te ontvangen. n Ik wens de brochure 'Migratie, een uitdaging' te ontvangen.
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Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
E: info@n-va.be www.n-va.be
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