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KAMPENHOUT
Na acht maanden van medebestuur in
onze Vlaamse gemeente Kampenhout
stel ik vast dat het nieuwe bestuur zich
met fris enthousiasme aan zijn taak
wijdt, namelijk onze gemeente zo goed
mogelijk besturen in deze moeilijke
tijden.

NA ACHT MAANDEN BESTUREN

Als voorzitter zou ik willen benadrukken dat de gemeente, samen met de
bevolking, aan een positief beleid moet
kunnen werken zodat we er allen beter
van worden.

Wij werken verder aan de uitbouw
van het gemeentelijke netwerk van
trage wegen. Het zesde gedeelte
(Nederokkerzeel) is zo goed als
klaar. Op zaterdag 19 oktober, Dag
van de Trage Weg, wordt dit zesde
gedeelte officieel wandelend ingehuldigd. Ook hier zullen een aantal
verdwenen wegen terug worden
opengesteld. Iedereen is natuurlijk
welkom op deze opening, die
begint om 14.00 uur aan de parking van Café Beire Fluit.

Ik merk een geweldige inzet van onze
mandatarissen en dit op alle fronten.
De vele positieve reacties die ik krijg
van onze plaatselijke bevolking
bevestigen dat we goed bezig zijn.
Luc De Wit
Voorzitter N-VA Kampenhout

De N-VA komt naar u toe met
‘De stand van het land’.

Het groen achter de oren is verdwenen. De samenwerking met onze
coalitiepartner loopt voortreffelijk. We kijken nog samen in dezelfde
richting. Het belang van de bevolking staat voorop, rechtvaardigheid is troef.

TRAGE WEGEN

VLAAMS KARAKTER
We kijken erop toe dat al de gemeente-, scholen-, sport- en cultuurreglementen
een artikel bevatten waarin staat dat overal de Nederlandse taal moet gesproken worden. Waar nodig werden de reglementen reeds aangepast.

V.U.: Luc De Wit - Assentstraat 2 - 1910 Kampenhout - info@n-va.be

INTEGRATIE/GELIJKE KANSEN
In De Stand van het Land brengen
Siegfried Bracke en een partijkopstuk
uit uw provincie u inzicht en overzicht.
Over het verband tussen belasting en
werkloosheid, tussen gepensioneerden
en jongeren zonder werk. Over wat u
in ruil voor uw bijdrage aan de samenleving (niet) terugkrijgt.
Over Belgium is back, en of dat waar is
‘qu’on ne touche pas aux classes moyennes’. Want er zal ook Frans
worden gesproken…
Café bij Bracke en vrienden geeft u –
voor we samen iets drinken - ook
zicht op hoe het anders kan.
Afspraak op 4 oktober in Leuven in
Het Depot vanaf 19.30 uur. Iedereen
welkom.

www.n-va.be/kampenhout

Op de Internationale Dag Tegen Homo- en Transfobie op 17 mei hebben wij aan
het gemeentehuis de regenboogvlag uitgehangen. Hiermee willen wij aantonen
dat holebi’s en transgenders dezelfde maatschappelijke rechten hebben als hetero’s. Want helaas blijkt uit de dagelijkse praktijk en uit onderzoek dat deze
mening niet door iedereen wordt gedeeld. Nogal wat holebi’s en transgenders
krijgen te maken met uitsluiting of discriminatie.

FINANCIËN
Met het hele team van managers en met het college werd reeds hard gebrainstormd en onderzocht hoe we de komende zes jaren de financiële situatie van
de gemeente in evenwicht kunnen brengen en houden. Met de nieuwe beleidsen beheerscyclus (BBC) moet de balans positief eindigen op het einde van ieder
jaar. Daarom worden al de besparingsmogelijkheden zeer grondig onderzocht,
zowel binnen de gemeentewerking als daarbuiten. Zoals ik in ons vorige
huis-aan-huisblad reeds geschreven heb, zullen niet alle beslissingen even
gemakkelijk zijn. Maar het nog te vroeg om hier uitspraken over te doen. Wordt
vervolgd ...
Marleen Van de Wiele
Schepen

DENKEN.DURVEN.DOEN.

Kunst en Cultuur in Kampenhout
Ook de poëziewedstrijd voor jongeren tot 12 jaar was een gesmaakt evenement. Het enthousiasme van de
deelnemers was enorm en in elke
reeks was er een verdiende winnaar.
“De Kunstroute” was voor mij een
aangename verrassing om de lokale
kunstenaars te leren kennen. Stuk
voor stuk gedreven mensen boordevol talent. Het was een geweldige ervaring om tijdens de Kunstroute het
eigen werk van de kunstenaars in
hun eigen atelier te kunnen bewonderen. Een aantal van hen hadden hun
werk gezamenlijk in een zaal tentoongesteld. Wat een opsteker voor
Kampenhout!

Kampenhout swingt
Begin augustus vond de Bukense editie van “Kampenhout Swingt” plaats.
Deze vond plaats in de tuin van de
pastorie, waarbij we moesten hopen
op gunstige weersomstandigheden.
Maar het was een succes. Een mooie
zomeravond met veel publiek en gezellige sfeer op en rond het podium.
Ik wil nu reeds alle verenigingen en
het personeel van de gemeentelijke

loods bedanken voor de fijne samenwerking!
Als ik kijk naar de activiteiten van
alle andere culturele verenigingen in
Kampenhout, dan stel ik met een
gerust hart vast dat hier een stevige
basis aanwezig is om een degelijk
cultuurbeleid te kunnen voeren.
Cultuur is immers een levensader
voor de mens. Ik zal er samen met u
dan ook volop voor gaan!
Rudi Van Ingelgom,
Schepen van Cultuur

Ondertekening Charter voor Biodiversiteit start nieuw milieubeleid
Op 7 juli 2013 ondertekenden de
gemeente Kampenhout en Natuurpunt in het natuurgebied Torfbroek
het Charter voor Biodiversiteit.
Het Charter voor Biodiversiteit is een
engagementsverklaring tussen de gemeente Kampenhout en Natuurpunt
om samen werk te maken van de
bescherming en beleving van lokale
biodiversiteit.
Het Charter legt de prioriteit bij de
meest bedreigde en kwetsbare ecosystemen, met hun leefgebieden en
soorten waarvoor onmiddellijk beleidsmaatregelen en acties ter behoud
en herstel nodig zijn.
Het samenwerkingsverband structureert zich rond vier pijlers: kennis,
communicatie, betrokkenheid en concrete actie.
Heel wat individuen en verenigingen
zetten zich in Vlaanderen nu al in
voor de bescherming van de lokale
biologische diversiteit. De gemeente
Kampenhout wil hier nu ook concreet
werk van maken. Zo engageert het
gemeentebestuur zich om onderstaande natuurvriendelijke maatregelen te nemen:

kampenhout@n-va.be

1 Het inplanten van terreinen met
streekeigen planten, alsook het afbouwen van het gebruik van pesticiden en
gewasbeschermingsmiddelen;
2 Het beschermen en onderhouden
van trage wegen;
3 Het voeren van een natuurvriendelijk bermbeleid;
4 Het promoten en ondersteunen
van landschapsmaatregelen;
5 Het verdedigen van natuurwaarden bij de opmaak van ruimtelijke
plannen;
6 Samen met inwoners en verenigingen specifieke diersoorten beschermen, zoals vleermuizen en
amfibieën;
7 Het promoten van natuurvriendelijke tuinen;
8 Het voeren van een actief klimaatbeleid;
9 Het adopteren
van bedreigde
dier- en plantensoorten zoals de
bosorchis en de
hazelworm;
10 Het op elkaar afstemmen van
wandel- en fietsroutes.

Momenteel is al 140 ha natuurgebied
officieel erkend door de Vlaamse minister voor Leefmilieu. Nog eens
ruim 60 ha bos, waaronder het Steentjesbos, het Weisetterbos en een deel
van het Hellebos, werd ter erkenning
voorgelegd. De meer dan 200 ha natuurgebied zijn terug te vinden in het
Torfbroek (40 ha), het Silsombos (31
ha), het Steentjesbos (42 ha), het
Weisetterbos (22 ha) en het HellebosRotbos (67 ha).
Deze natuurgebieden zijn vrij toegankelijk voor het publiek. Wij kunnen
iedereen dus aanraden om eens een
bezoek te brengen aan deze mooie
parels der natuur.
Stefan Vandevenne
Schepen van Leefmilieu

HET LEVEN ZOALS HET IS:

“De eerste maanden van Jong N-VA Kampenhout …”
Na onze officiële voorstelling op de nieuwjaarsreceptie
van de N-VA, is het een tijd stil geweest rond de Jong
N-VA Kampenhout-afdeling. Nu ja, stil… Nadat Het
Nieuwsblad ons ontstaan had bekend gemaakt, richtten al
snel enkele jongeren zich tot de kersverse bestuursleden.
Dat kunnen we natuurlijk alleen maar toejuichen, want
het bevestigt ons vermoeden: politiek leeft bij de Kampenhoutse jeugd!
Maar daar bleef het niet bij. Tijdens de weken die volgden, sloten enkele jongeren zich aan bij de werking, om
ook actief te participeren in de gemeentelijke politiek. Ons
ledenbestand is sinds de oprichting aanzienlijk gegroeid. Dat was voor ons het
teken om onze afdeling een
Staat nu al
gezicht te geven en iedereen
op 108%;
voor te stellen aan het grote
kan zeker
publiek. De jaarmarkt van 26
niet groter!
mei leek ons hiervoor geschikt. Op de jaarmarkt
stonden we met onze stand
klaar voor een praatje en een
drankje!
Naast een praatje en een
drankje met onze inwoners,
steunden we ook de actie die
de nationale jongerenwerking van de N-VA had opgestart. Eind mei begonnen
immers de examens voor
vele Kampenhoutse jongeren. Om al deze studenten
een hart onder de riem te
steken, deelden de leden van
onze Jong N-VA-afdeling
snoeprepen uit. Deze actie
werd ook in Kampenhout
een groot succes.
Na onze voorstelling op de
jaarmarkt en de grote interesse onder de jongeren, hebben de bestuursleden van
onze Jong N-VA-afdeling de koppen bij elkaar gestoken.
We wilden een eerste zelfstandige activiteit organiseren.
Op 4 oktober organiseert onze afdeling een receptie,
waarvoor we twee (inter)nationale boegbeelden wisten te
strikken. Daarna volgt een leuke afsluiter voor de aanwezige jeugd!

www.n-va.be/kampenhout

Europarlementslid Mark Demesmaeker, zal samen met
de nationale N-VA-jongerenvoorzitter Ralph Packet de
aanwezige jeugd vertellen over hun ervaringen in de partij- en nationale politiek. Demesmaeker, die ooit zelf
begon bij de jongerenafdeling van de toenmalige Volksunie, kent als geen ander het nut en het plezier van een
jonge politieke organisatie. Momenteel zetelt Demesmaeker in het Europees Parlement voor de N-VA, waar hij op
internationaal niveau de belangen behartigt van taalgroepen die hun eigen identiteit willen behouden. Hij zal met
ons zijn Europees avontuur delen en zijn vooruitzichten
toelichten.
Jongerenvoorzitter Ralph
Packet begon zijn politieke
loopbaan als voorzitter van
de regionale jongerenafdeling van zijn thuisstad Tervuren. Hierna werd hij
regionaal coördinator van
de jongerenwerkingen in
Vlaams-Brabant en Brussel.
Vorig jaar werd hij verkozen
tot nieuwe voorzitter van
Jong N-VA, waarna hij onze
Kampenhoutse Aurélie Bom
als ondervoorzitter benoemde. Ralph zal de jeugd
wat meer uitleg geven over
de werking van Jong N-VA
en proberen hen te motiveren om aansluiting te zoeken bij onze lokale afdeling!
Het voorbije jaar was voor
ons een rollercoaster. Ons
ledenbestand is al gegroeid,
maar alles kan natuurlijk
beter! Heb jij vragen of opmerkingen over onze gemeente of over onze Jong
N-VA-afdeling, of kan je niet
wachten tot 4 oktober om lid
te worden? Aarzel dan niet om een van onze bestuursleden aan te spreken, te mailen, of toe te voegen op Facebook! Ook de jeugd leeft in onze gemeente, dus ook de
jeugd mag mee bepalen!
Kasper Hermans
Voorzitter Jong N-VA Kampenhout
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11 september om 20 uur
DILBEEK - CC Westrand
gastspreker: Ben Weyts
we
elkomstwo
oord: Willy Segers

4 ok t obe r om 2 0 u u r
LE U V E N - H e t D e p o t
gastspreker: Ben Weyts
welkomstwoord: Theo Francken

13 september om 20 uur
B R U SS E L - D e M a r k t e n
gastspreker: Karl Va
anlouwe
welkomstwo

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.
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JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
n Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.
n Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen.

n De heer

n Mevrouw

Naam:

Voornaam:

Straat:
Postcode:

Gemeente:

Tel.:

E-mail:

Geboortedatum:

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
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