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KAMPENHOUT
Een nieuwe lente, een
nieuw geluid.
Op de bestuursverkiezingen van
vorige maand hebben de leden
onder meer een nieuwe voorzitter
gekozen. Het is voor mij een eer om
onze N-VA-afdeling de komende
drie jaar te mogen leiden.

EEN NIEUW N-VA-AFDELINGSBESTUUR IN KAMPENHOUT
Begin maart vonden in Kampenhout de statutaire verkiezingen voor een
nieuw afdelingsbestuur plaats. De stemming, waaraan werd deelgenomen
door de kiesgerechtigde N-VA-leden in onze gemeente, leverde het volgende
resultaat op.
Zoals u hiernaast kon lezen, werd Luc De Wit tot voorzitter gekozen.
Ondervoorzitter wordt Dirk Vochten. Andere bestuursleden zijn Henri
Festraets, Kasper Hermans en Rosette Verbiest.

HULDE
Ik wil hier allereerst hulde brengen
aan mijn voorganger Rudi Van
Ingelgom, die de afdeling op
onnavolgbare wijze heeft
opgebouwd tot waar ze nu staat en
in oktober een prachtig
verkiezingsresultaat heeft helpen
neerzetten.
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WARME SFEER
Als gewezen KMO-zaakvoerder zal
ik het spoor van Rudi doortrekken
en onze afdeling in een zakelijke,
maar ook warme sfeer op koers
houden. Deze koers blijft
onveranderd het vrijwaren van het
Vlaamse karakter van Kampenhout
en het uitbouwen van onze
gemeente tot een plek waar
eenieder die bij ons woont of werkt,
zich thuis
en
geborgen
voelt.

LUC DE WIT
Voorzitter
N-VA Kampenhout

www.n-va.be/kampenhout

Ook onze uitvoerende mandatarissen (schepenen), gemeenteraadsleden en
OCMW-raadsleden maken deel uit van het nieuwe bestuur.
Schepenen Rudi Van Ingelgom, Marleen Van de Wiele en Stefan
Vandevenne.
Gemeenteraadsleden Claire Gallo en Korneel Lenaerts
OCMW-raadsleden Dirk Quisthoudt en Els Segers.
We wensen hen allen veel succes!

LID WORDEN? DAT KAN!
Wenst u mee te schrijven aan het verhaal van
N-VA Kampenhout? U bent al lid voor 12,50 euro
per jaar. Als bijlid betaalt u amper 2,50 euro.
U kan uw lidgeld storten op BE83 8600 0285 5115,
met vermelding van uw naam.
Contactgegevens ledenverantwoordelijke
Henri Festraets
Guido Gezellelaan 53, 1910 KAMPENHOUT
Tel: 016 65 65 61 - GSM: 0487 40 33 54
henri.festraets@n-va.be
30 jaar of jonger? Dan betaalt u 5 euro. Voor uw lidmaatschap van Jong
N-VA neemt u best contact op met Jong N-VA-voorzitter Kasper Hermans
(kasper.hermans@n-va.be) of met penningmeester Korneel Lenaerts
(korneel.lenaerts@n-va.be).
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Jong N-VA, ook in Kampenhout
Het is alweer een half jaar geleden
dat we allemaal naar de stembus
trokken. Voor velen van jullie was
dat de eerste keer, en de ene ging al
wat meer gemotiveerd dan de
andere. Maar uiteindelijk hebben
jullie allemaal een mening over hoe
jullie je dorp bestuurd willen zien,
en willen jullie deze mening ook
uitdragen.
Dat ook de jeugd iets te zeggen wil
hebben in onze gemeente, was
duidelijk af te lezen aan het aantal
jongeren dat op de lijsten stond, en
nog veel duidelijker aan het aantal
stemmen dat deze jongeren
behaalden. Enkele jongeren wisten
dan ook een zitje te bemachtigen in
de gemeenteraad.

In de gemeenteraad
Zo werd voor de N-VA Korneel
Lenaerts verkozen tot
gemeenteraadslid, en ook bij onze
coalitiepartner is de jeugd voor de
komende zes jaar vertegenwoordigd.
Natuurlijk kunnen deze jongelingen
niet zelf alle problemen en wensen
van de Kampenhoutse jeugd
oplossen. Daarom is het belangrijk
dat ook die duizenden andere

jongeren, die niet in de gemeenteraad
zitten, van zich laten horen.

‘Saaie’ politieke partij
Omdat vele jonge mensen het niet
meteen zien zitten om in een ‘saaie’
politieke partij te gaan participeren,
vonden de jongeren die op de N-VAlijst stonden, dat er ook voor hen iets
moest gebeuren. Het duurde dan ook
niet lang voordat het idee ontstond
om een Jong N-VA-afdeling op te
richten in Kampenhout.
Op 13 december was het dan zover,
Jong N-VA Kampenhout was
geboren. Met Eli Michiels en Wim
van Ingelom als bestuursleden,
Korneel Lenaerts als penningmeester,
Aurelie Bom als secretaris, en Kasper
Hermans als voorzitter, zijn we ervan
overtuigd dat we over een sterk
bestuur beschikken dat deze afdeling
groot zal maken.

Toffe leden
Maar een sterk bestuur is natuurlijk
niets zonder een aantal toffe leden
die eveneens willen deelnemen aan
onze activiteiten en de stem van de
jeugd willen uitdragen in deze
politieke wereld.

Omdat vele jongeren een nogal
negatief beeld hebben van de
politiek, en die vooral zien als saaie
mensen die saaie vergaderingen
houden over saaie onderwerpen,
willen wij aantonen dat dit niet zo
hoeft te zijn. Wij als jong N-VA willen
namelijk vooral met een leuke groep
jongeren activiteiten organiseren, en
ons amuseren! Natuurlijk is er steeds
ruimte om over politiek te praten, dit
hoort ook zo in een politieke
organisatie, maar het is zeker geen
prioriteit!

Maak je lid!
Ben jij tussen de 16 en 30 jaar en wil
jij graag deel uitmaken van een toffe
bende, die regelmatig activiteiten
organiseert zoals bowlen, voetballen,
… en wil je tegelijkertijd dichter bij
het bestuur in jouw gemeente staan,
aarzel dan
zeker niet om
een van onze
bestuursleden
aan te schrijven
en lid te
worden van
jong N-VA
Kampenhout!

KASPER HERMANS
Voorzitter Jong N-VA
Kampenhout

Openingsactiviteit Jong N-VA
Zoals eerder vermeld, is onze doelstelling zoveel
mogelijk leuke activiteiten te organiseren met zoveel
mogelijk jongeren.

Aurelie Bom ook
nationaal ondervoorzitster Jong N-VA

Onze eerste activiteit zal dus ook een openingsreceptie
zijn, met een gastspreker en uitleg over wie we zijn en
wat we doen. Later op de avond zal een DJ zorgen voor
de nodige sfeer, we zijn en blijven tenslotte jonge mensen
die graag eens uit hun dak gaan!
Verwacht echter geen gigantische fuif,
maar een leuke avond, waar bij een glaasje
en een drankje kan gepraat worden met
leeftijdsgenoten, en waar later op de avond
ook een stukje gedanst kan worden.
Over deze activiteit krijgt u weldra meer
informatie, en een uitnodiging in de bus.

kampenhout@n-va.be

AURELIE BOM

Met Aurelie Bom in het bestuur
hebben we niet alleen voor
Kampenhout een sterke kracht,
maar ook op nationaal vlak doet
zij het heel goed. Op de
bestuursverkiezing van Jong
N-VA-nationaal van 23 februari is
zij namelijk verkozen tot nationaal
ondervoorzitster onder voorzitter
Ralph Packet. Nogmaals een
dikke proficiat Aurelie!

Het volledige bestuur van Jong N-VA Kampenhout
bestaat uit Aurelie Bom (secretaris), Kasper Hermans
(voorzitter), Korneel Lenaerts (penningmeester), Eli
Michiels (bestuurslid), Wim Van Ingelgom (bestuurslid).

Drie maanden schepen in Kampenhout
Nu ik de allereerste maanden als schepen in
Kampenhout achter de rug heb, wil ik jullie laten delen
in mijn ervaringen.
De eerste weken heb ik mijn ogen en oren wijd
opengehouden. Ik heb heel veel informatie opgedaan,
veel vormingsdagen bijgewoond en vele avonden thuis
achter mijn computer zitten werken.
Ik moet hierbij de collega’s met ervaring en het
gemeentepersoneel bedanken voor hun geduld en inzet
om mij op de hoogte te brengen van het reilen en zeilen in
een gemeentebestuur. En ik begin er mij thuis in te voelen.

plaats het belang van de meerderheid van onze inwoners
voor ogen houden.
Daarnaast is er de overschakeling naar de nieuwe beleidsen beheerscyclus (de zogenaamde BBC) waar in de
toekomst nog veel over gepraat zal worden. Dit is voor de
gemeenten een heel nieuwe manier van beleid voeren,
zowel wat de financiële kant als wat de begrotingen en
het beleid betreft. De instap hiervan is verplicht vanaf
1 januari 2014. Het zullen voor ons, de beleidvoerders, en
het gemeentepersoneel zeer drukke dagen worden om
alles tegen het volgende jaar rond te krijgen.

Mobiliteit
Geen belastingverhoging
Wat de financiën betreft, zal mijn taak niet eenvoudig zijn.
De financiële situatie van de gemeente ziet er namelijk
niet rooskleurig uit. Er zal fors bespaard moeten worden.
Desalniettemin hebben we besloten om de belastingen en
opcentiemen niet te verhogen.
De gemeente Kampenhout heft voor het aanslagjaar 2013
slechts een tarief van 6 procent aanvullende
personenbelasting en een tarief van 950 opcentiemen op
de onroerende voorheffing. Ter vergelijking, in 2012
bedroeg het gemiddelde in Vlaanderen 7,16 procent
aanvullende personenbelasting en 1340 opcentiemen op
de onroerende voorheffing.* Hiermee behoort
Kampenhout tot de 20 goedkoopste van de 308 Vlaamse
gemeenten.

Mobiliteit valt eveneens onder mijn bevoegdheid, maar
het is niet gemakkelijk om iedereen ter wille te zijn.
Daarom probeer ik, in samenspraak met collega’s en
bekwame mensen, de meest geschikte oplossingen te
zoeken.
Er ligt nog veel werk voor de boeg en ik besef nu al dat
een termijn van zes jaar erg kort is om alles te kunnen
verwezenlijken. Maar met de goede wil en de steun van
mijn partijgenoten en collega’s geloof ik erin!

Marleen Van de Wiele,
N-VA-schepen

Noodzakelijke besparingen
Maar om de noodzakelijke besparingen door te voeren,
zullen er veel en soms ook onaangename beslissingen
genomen moeten worden. We zullen daarbij in de eerste

In memoriam

* Bron: Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten

Op 26 januari hebben wij onze vriend en
oud-bestuurslid van de Volksunie en de
N-VA in Relst ten grave gedragen. Velen van
ons hebben hem gekend als een minzame,
maar gedreven en compromisloze Vlaamsnationalist die alles voor zijn geliefde
Vlaanderen overhad.

Onwrikbare Vlaamse overtuiging

JAN DE GREEF
1916 - 2013
Een onvermoeibare
Vlaamse strijder is
van ons heengegaan

Hij was al heel vroeg actief in de Vlaamse
beweging, hetgeen hem na de oorlog door
sommigen niet in dank werd afgenomen.
Tegenspoed kon zijn onwrikbare Vlaamse
overtuiging echter niet breken. Jan stond mee
aan de wieg bij de stichting van de Volksunie
in 1955 en was ook gangmaker voor de
oprichting van de lokale VU-afdeling in onze

www.n-va.be/kampenhout

gemeente. Jan was altijd paraat om de
Vlaamse zaak vooruit te helpen en nam aan
zowat alle acties, demonstraties en meetings
deel, wanneer hij meende dat hij zijn dierbare
Vlaanderen daarmee een dienst kon
bewijzen.
Tot op zeer hoge leeftijd is hij binnen onze
N-VA-afdeling actief gebleven en tot op het
laatste bleef hij zich interesseren voor het
politieke gebeuren in en buiten Kampenhout.
Helaas heeft hij zijn droom van een vrij en
onafhankelijk Vlaanderen niet in vervulling
zien gaan.
Het ga je goed op je tocht, Jan. Wij zullen je
missen!

Financieel schandaal van de eeuw
FEDERALE REGERINGSPARTIJEN HOUDEN DEXIA-POTJE ANGSTVALLIG GEDEKT
De N-VA bracht in februari aan het licht dat de top van het ACW allerlei fiscale fratsen
en trucs gebruikte die de belastingbetalers én de Arco-coöperanten handenvol geld
kosten. Sindsdien zijn er week na week nieuwe bezwarende elementen naar boven
gekomen in het ACW/Belfius-dossier. De N-VA wil in een onderzoekscommissie te
weten komen wie politiek verantwoordelijk is. Want de 800 000 Arco-coöperanten, de
tienduizenden vrijwilligers die zich belangeloos inzetten voor het ACW en alle
belastingbetalers in dit land hebben recht op de waarheid.
De traditionele partijen houden de oprichting van een parlementaire onderzoekscommissie tegen. Nochtans zijn er heel wat belangrijke vragen die om opheldering
vragen.
Welke inschattingsfouten werden er gemaakt bij de
➦ redding
van Dexia? Was er inderdaad sprake van
chantage, zoals toenmalig minister Karel De Gucht
van Open Vld beweert?
Wie heeft ervoor gezorgd dat één organisatie
➦ (het
ACW) buiten schot bleef terwijl de belastingbetaler
4 miljard euro moest ophoesten om Dexia Bank België
(nu Belfius) te redden?

“Het feit dat CD&V, Open Vld en sp.a dit potje
krampachtig gedekt willen houden, wijst erop dat elk
van hen wel iets te verliezen heeft bij een
onderzoekscommissie. Toenmalig minister van Financiën
Didier Reynders (MR) zei zelfs dat de kranten papier
tekort zouden komen als hij alles zou vertellen. En nog
komt er geen onderzoekscommissie ... onbegrijpelijk!
Wie nu zijn verantwoordelijkheid niet neemt om
klaarheid te scheppen in dit financieel schandaal
van de eeuw, pleegt schuldig verzuim.”

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.

PETER DEDECKER
Volksvertegenwoordiger
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JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
n Ik wens de N-VA-standpunten te ontvangen.

n De heer

n Mevrouw
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Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
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