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V.U. Rudi Van Ingelgom
Nederokkerzeelstraat 15
1910 Kampenhout

N-VA strijdt
verder tegen de
verbrandingsoven
Reeds in
maart 2008 liet
N-VA Kampenhout
weten dat ze geen
verbrandingsoven
zou toelaten in
Kampenhout.
Nu, meer dan vier
jaar later, staan wij
nog steeds achter
deze beslissing.
N-VA Kampenhout
zal samen met
burgers en
milieuverenigingen
alles in het werk
stellen om de bouw
van deze
afvalverbrandingsoven tegen te
houden.

Lees meer op
bladzijde 3!

Quo vadis Campenholt?
Waar gaat ge heen, Kampenhout? Een pertinente vraag, want onze gemeente
verandert snel. Van een traditioneel landelijke gemeente is Kampenhout
veranderd in een bijna verstedelijkte agglomeratie. En dit op vrij korte tijd.
Ik vrees dat dit proces niet meer te stoppen is. De vraag rijst dan hoe we daarmee
omgaan. Wat bijvoorbeeld met de mobiliteit en het parkeerprobleem in onze dorpskernen? Dat zijn vragen waar we op korte termijn een oplossing voor moeten vinden.
DE KRACHT VAN VERANDERING
Welnu, vrienden, op de N-VA kunnen jullie alvast rekenen! Onze slogan in de aanloop naar de gemeente- en provincieraadsverkiezingen van 14 oktober is niet voor
niets ‘De kracht van verandering’.
Bij de vorige federale verkiezingen in 2010 hebben jullie massaal op de N-VA
gestemd. Waarvoor onze dank. Mogen wij jullie vragen dit op 14 oktober nog eens
over te doen? Zo zal de democratie kunnen werken van beneden naar boven, en omgekeerd. Alleen zo zal er iets veranderen, want er lopen vele dingen mank. Wij nemen
de handschoen op. We zijn er klaar voor!
GROTE VRAAGTEKENS BIJ TRADITIONELE PARTIJEN
Ook in Kampenhout zinderen de gebeurtenissen van de ‘Wetstraat’ door. Men
beweert soms dat gemeenteraadsverkiezingen andere verkiezingen zouden zijn, en
dat het eerder om mensen dan om partijen zou gaan. Maar dan stel ik me de vraag
of onze lokale CD&V’ers minder ‘tjeef’ zijn dan hun nationale broeders, onze Open
Vld’ers minder blauw en onze s.pa’ers minder rood dan hun nationale vrienden.
Mocht dat het geval zijn, dan zouden ze misschien beter een andere naam voor hun
partij kunnen gebruiken. Want, beste vrienden, partijen die een regering steunen
waar Vlamingen in de minderheid zijn en die doof zijn voor de stem van Vlaanderen, daar plaatsen we grote vraagtekens bij.

Rudi Van Ingelgom
Afdelingsvoorzitter

GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN

Jongeren en politiek: een perfecte match
“Sinds 2006 ben ik dagelijks bezig met politiek,
zowel binnen als buiten de N-VA”, zegt Korneel.
“Politiek is een passie die je ofwel onmiddellijk loslaat, ofwel nooit meer.” Onze jonge kandidaat Korneel
Lenaerts (25 jaar) stelt zich voor en licht zijn beleidsvisie toe.
“Na kennis gemaakt te hebben met de studentenwerking
van Jong N-VA en Jong N-VA Leuven, werd het tijd om
eens een kijkje te nemen in de gemeentepolitiek van mijn
thuishaven, Kampenhout”, herinnert Korneel zich.
“Daar merkte ik dat er een krachtige N-VA-kern met een
fijn en dynamisch team werkt rond het wel en wee van
de Kampenhoutenaren.”
DE TROEVEN VAN KAMPENHOUT UITSPELEN
“Als jongere en student wil ik mij inzetten voor het leven
in een aangename gemeente waar zowel oude als nieuwe
bewoners, jong en oud, zich thuis kunnen voelen. We
moeten mee evolueren met deze tijd, maar aan de an-

dere kant ook de sterke punten blijven uitspelen die onze
gemeente al generaties lang kenmerkt. Kampenhout ligt
op het kruispunt tussen Leuven, Mechelen en Brussel.
Dit is een troef die we moeten uitspelen”, vindt Korneel.
PLAATSELIJKE ONDERNEMERS ONDERSTEUNEN
“Anderzijds moeten we plaatselijke handelaren stimuleren om ook voor hen van deze unieke ligging een voordeel te maken. Het gemeentelijke beleid moet op maat
van de individuele burger worden gevoerd. Zeker inzake cultuur, sport en ontspanning is het belangrijk dat
iedereen voldoende wordt geïnformeerd en zich volledig kan ontplooien. Ik zet mij dan ook
met veel plezier en voor honderd
procent in voor mijn dorpsgenoten.
Want zoals het oude Vlaamse gezegde
ons leert: oost, west, thuis best!”
Korneel Lenaerts (25):
politiek is een passie!

WAAR MEN GAAT LANGS KAMPENHOUTSE WEGEN ...

… komt men lege blikjes en zwerfafval tegen
Met die titel willen wij natuurlijk niemand met de vinger wijzen. Maar
is het niet zo dat iedereen graag in een propere straat woont? Of wil men
tijdens een wandeling of fietstocht dan niet genieten van de mooie natuur
die Kampenhout nog rijk? Wie ziet nu graag blikjes en zwerfafval liggen?
Op 18 maart organiseerde de milieudienst in samenwerking met de milieuadviesraad de vierde zwerfvuilactie. Op één dag verzamelden vrijwilligers
1 200 kg zwerfvuilafval. Iedere medewerker werd daarvoor passend beloond
met een hapje en een drankje en een klein aandenken. Maar is het geen schande
dat deze actie moet georganiseerd worden om ten minste gedurende één dag
een ‘proper’ Kampenhout te hebben? De vraag is natuurlijk wie die vervuilers zijn? Waarom hebben sommige mensen geen respect voor milieu en natuur?

Vrijwilligers verzamelden
op één dag 1 200 kilo zwerfvuil.

Niemand wil graag dat er een verbrandingsoven in onze gemeente komt. Daarom moeten we in de eerste plaats ons
afval sorteren. Hoe minder restafval, hoe minder nood aan verbrandingsovens. Blikjes horen thuis in de blauwe zak,
glas in de glasbak, papier in de papierbak en zeker niet op straat of in bos of veld. Kampenhout bezit ook een containerpark waar men metalen, zacht plastiek, oude meubelen en elektrische toestellen kwijt kan.
Als we ons allen inzetten voor een beter afvalbeleid en ons afval mee naar huis nemen en sorteren, kan iedereen genieten van een proper Kampenhout waar het goed is om te wonen.
PROVINCIERAADSVERKIEZINGEN

Marleen Van de Wiele is kandidaat
Onze dynamische ondervoorzitter Marleen Van de Wiele bekleedt de vierde plaats op de
N-VA-lijst voor de verkiezingen van de provincieraad Vlaams-Brabant op 14 oktober. Een uitstekende positie voor een dame die het verschil zal maken!
Marleen Van de Wiele
Ondervoorzitter
Lid van de milieuadviesraad Kampenhout

N-VA strijdt verder tegen de verbrandingsoven
Reeds in maart 2008 liet N-VA Kampenhout weten
dat het geen verbrandingsoven zou toelaten in
Kampenhout. Nu meer dan 4 jaar later staan wij nog
steeds achter deze beslissing. Ondertussen heeft
Recover Energy na intrekking van haar eerste bouwaanvraag opnieuw een bouwvergunningsaanvraag
ingediend bij de Vlaamse overheid.
De meer dan 13 000 bezwaarschriften die tijdens het
openbaar onderzoek van de eerste bouwvergunningsaanvraag bij de gemeente werden ingediend, tonen evenwel aan dat er bij de bevolking geen draagvlak bestaat
voor deze verbrandingsoven. De vraag rees echter of de
bezwaarschriften die tijdens het eerste openbaar onderzoek werden ingediend nog rechtsgeldig waren.
Philippe Muyters, Vlaams Minister van Ruimtelijke
Ordening, liet over de behandeling van bezwaren in
stedenbouwkundige procedures weten dat de bevoegde
overheid enkel de bezwaren moest behandelen die
werden ingediend tijdens het laatste openbare onderzoek. Bijgevolg moeten bij opeenvolgende openbare
onderzoeken telkens opnieuw de bezwaren ter kennis
van de bevoegde overheid worden gebracht.
Het is dan ook een kwestie van behoorlijk bestuur dat de
overheid bij opeenvolgende aangepaste aanvragen
steeds de voorgeschiedenis van het dossier bekijkt,

samen met de voordien uitgebrachte beoordeling van de
aanvragen en de bezwaarschriften. Ook uit de rechtspraak van de Raad van State leren we dat in de gevallen
waarin een openbaar onderzoek is voorgeschreven, aanpassingen van de aanvraag steeds aan een nieuw openbaar onderzoek moeten worden onderworpen.
Om juridisch zeker te zijn moeten de bezwaarschriften
dus opnieuw worden ingediend. De gedelegeerde
stedenbouwkundige ambtenaar die over de stedenbouwkundige vergunning zal beslissen moet vanuit
juridisch oogpunt enkel rekening houden met de bezwaren die werden ingediend tijdens het laatste openbaar onderzoek, want enkel die bezwaren kunnen
betrekking hebben op de laatst ingediende plannen.
N-VA Kampenhout zal samen met burgers en milieuverenigingen alles in het werk stellen om de bouw van
deze afvalverbrandingsoven tegen te houden. Het openbaar onderzoek loopt
nog tot en met dinsdag
22 mei 2012.
Stefan Vandevenne
Secretaris
N-VA Kampenhout

PROVINCIAAL RUIMTELIJK UITVOERINGSPLAN KAMPENHOUT-SAS IN OPENBAAR ONDERZOEK

Mobiliteitsstudie blijft achterwege
De provincieraad van Vlaams-Brabant stelde het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan ‘Bijzonder Economisch
Knooppunt Kampenhout-Sas’ voorlopig vast (zitting van 13 maart 2012). Momenteel loopt het openbaar
onderzoek.
Op basis van de stedenbouwkundige voorschriften kunnen wij alleen maar besluiten dat voor de provincie
Vlaams-Brabant het belang van de projectontwikkelaar
primeert boven dat van de bewoners van de Oudestraat,
Vekestraat, Vaartstraat, Mechelsesteenweg en Haachtsesteenweg.

De provincie Vlaams-Brabant
zal pas een mobiliteitsstudie
aanvragen ná de totstandkoming
van de industriezone.
Begrijpe wie begrijpen kan …

Eventuele bezwaren tegen of opmerkingen over dit
ruimtelijk uitvoeringsplan kunnen ingediend worden:
• ofwel via aangetekende brief aan de provinciale commissie voor ruimtelijke ordening (PROCORO),
Provincieplein 1, 3010 Leuven
• ofwel tegen ontvangstbewijs op het bovenvermelde
adres of op het gemeentehuis van Kampenhout tijdens
de kantooruren.
Na het openbaar onderzoek zal de provincieraad het ruimtelijk uitvoeringsplan definitief vaststellen. Het milieueffectrapport (MER) dat naar aanleiding van dit plan werd opgesteld, maakt bovendien melding van mogelijke
mobiliteitsproblemen die bij de realisatie van de bijkomende industriezone zullen ontstaan.
De provincie Vlaams-Brabant heeft aangekondigd dat ze pas een mobiliteitsstudie zal aanvragen ná de totstandkoming
van de industriezone. Begrijpe wie begrijpen kan …

N-VA kiest resoluut voor verandering
Vlamingen vragen een strenger migratiebeleid, een hervorming van justitie en grondige sociaal-economische hervormingen. Maar
we kregen met Di Rupo en met CD&V, sp.a en Open Vld net het omgekeerde. “On n'y touchera pas”, verkondigde Laurette
Onkelinx in naam van de PS. Tegenover dat status quo plaatst de N-VA de kracht van de verandering.
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De verandering begint in UW stad of gemeente
Wie Elio in 2014 weg wil, moet in oktober 2012 op de N-VA stemmen. Want
er zal in de Wetstraat pas echt naar de Dorpsstraat geluisterd worden als men
ook in die Dorpsstraat massaal op de N-VA stemt.
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Lof der gezondheid.
Van apologie tot utopie?
Het nieuwe boek van N-VA-senator dr. Louis Ide
weerlegt enkele hardnekkige mythes in de
gezondheidszorg. Het boek belangt iedereen aan,
want de gezondheidszorg kost u jaarlijks 35 miljard
euro, waarvan u er 10 miljard uit eigen zak betaalt.

‘In enkele jaren tijd werd Louis Ide
een belangrijke stem in het debat
over de gezondheidszorg. Zijn
nieuwste denkoefening, Lof der
gezondheid. Van apologie tot
utopie?, is verplichte lectuur voor
wie zich om de toekomst van de
gezondheidszorg bekommert.’

Meer lezen?
U vindt het boek in de boekhandel (14,50 euro).
Bent u lid van de N-VA? Dan betaalt u slechts
12,50 euro inclusief verzendingskosten als u
rechtstreeks bestelt bij Uitgeverij Pelckmans
(t. 03 660 27 20) of via de website
www.lofdergezondheid.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 levenssfeer ten opzichte van de gegevensverwerking voorziet toegangsrecht tot de gegevens, het verbeteren of het verwijderen ervan.

"

Rik van Cauwelaert,
strategisch directeur Knack
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n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
n Ik wens het N-VA-programma te ontvangen.
n DE HEER
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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

