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Beste Kampenhoutenaar,

De zomer zit er alweer op en dat betekent 
dat de motoren weer op volle toeren draaien, 
ook bij uw lokale N-VA-afdeling. Daarom 
nodigen we u graag uit om uw mening te 
delen met onze mandatarissen op een van 
onze activiteiten in het najaar.

De afgelopen maanden stond de politiek ook 
in onze gemeente niet stil. Zo is er eindelijk 
uitzicht op de definitieve weigering voor de 
oprichting van een verbrandingsoven in onze 
gemeente, met dank aan het actiecomité 
Stop de Oven, dat mede werd opgericht door 
onze schepen van Milieu Stefan Vandevenne. 

Ook kunt u vanaf nu genieten van een pakket 
subsidies, waarmee de gemeente u steunt 
om uw woning energiezuiniger te maken, 
iets wat ons allen ten goede komt. 
Iedereen heeft recht op een gelijke dienst-
verlening. Die moet dan ook voor iedereen 
toegankelijk zijn. Onze schepen van Gelijke 
Kansen Marleen Van de Wiele zet daarom 
haar schouders onder een project dat de ge-
lijke toegankelijkheid ondersteunt. Hiervoor 
wordt een beroep gedaan op alle inwoners. 
Ten slotte volgen onze bestuursleden de 
geplande uitbreiding van de luchthaven, de 
verfransing en de verstedelijking van Kam-
penhout op de voet.

Als u suggesties, vragen of opmerkingen 
heeft, aarzel dan niet om onze website 
www.n-va.be/kampenhout te bezoeken. 
Daarop vindt u de contactinformatie van al 
onze mandatarissen en bestuursleden.

Korneel Lenaerts
Voorzitter N-VA 
Kampenhout

Neem deel aan Hapje Trapje Stapje
zondag 17 september 2017

Voor de derde editie van 
Hapje Trapje Stapje slaat 
N-VA Kampenhout de 
handen in elkaar met de 
lokale horeca en enkele 
toeristische attracties. 

Dit jaar kunt u kiezen tussen 
een begeleide fietstocht of 
een wandeling met een toffe 
gids. U fietst of wandelt langs 
de mooiste plekjes van onze 
gemeente en stopt in gezellige 

cafeetjes, bossen en boerderij-
en. Daar kunt u genieten van 
lekkernijen en een heerlijk 
drankje. Een leuke familie-
tocht voor jong en oud.

Enkele drankjes en hapjes en 
de deelname aan alle activi-
teiten zijn inbegrepen. In-
schrijven hoeft niet.

Tot dan! Wij hebben er alvast 
zin in.
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De verandering werkt!
Met Vlaanderen op kop

Sociaal, niet socialistisch

“Deze Vlaamse Regering beslist, hervormt en tekent het Vlaanderen van de toekomst.”
Geert Bourgeois
Vlaams minister-president

100 miljoen
per jaar voor
fietspaden

www.n-va.be/deveranderingwerkt

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

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

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:     /     /
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Gemeenteplein in Kampenhout
Vertrek fietstocht: 14 uur

Vertrek wandeltocht: 14.30 uur
Volwassenen: 5 euro

Kinderen tot 12 jaar: 2,50 euro



kampenhout@n-va.be

2 DENKEN.DURVEN.DOEN.

Na negen jaar valt het doek over de verbrandingsoven
Meteen na de bekendmaking van de eerste plannen voor de verbrandingsoven in 2008 kwam 
er hevig verzet van inwoners uit de gemeenten Kampenhout, Haacht en Boortmeerbeek. Dat 
verzet leidde tot de oprichting van de actiecomités Stop de Oven en Kampenhout Sas Ademt. 
Stefan Vandevenne, huidig schepen van Milieu en Juridische Zaken, was een van de oprich-
ters van Stop de Oven. Nu is er eindelijk goed nieuws.

“De tijd vliegt, ik ben al meer dan negen jaar met het 
dossier begaan”, zegt Stefan. “Eindelijk kregen we 
positief nieuws in het dossier. De Raad van State zal 
vermoedelijk een negatief advies geven. Het lijkt er dus 
op dat nu eindelijk het doek zal vallen over de ver-
brandingsoven.”

De gemeente Kampenhout heeft in al die jaren een 
duidelijke lijn gevolgd. In alle juridische procedures 
trad de gemeente op als tussenkomende partij om de 
belangen van de inwoners maximaal te verdedigen.

Succesvol protest van de inwoners 
Ook het massale verzet van de inwoners speelt een be-
langrijke rol. Met meer dan 20 000 bezwaarschriften 

maakten we aan de verschillende overheden duidelijk 
dat we die verbrandingsoven niet wilden. “Als er maar 
enkele bezwaarschriften waren ingediend, zou die 
verbrandingsoven waarschijnlijk al zeven jaar operati-
oneel zijn. 

Het toont meteen ook het belang van het openbaar 
onderzoek aan. Het is immers tijdens deze inspraak-
momenten dat de burger zijn stem kan laten horen”, 
besluit Stefan.

Nieuwe acties voor duurzame en betaalbare energie
Voor N-VA Kampenhout is het belangrijk om de stap zetten naar duurzame en betaalbare 
energie. Met volgend pakket nieuwe energiemaatregelen en -subsidies helpen we u om dat 
doel te bereiken.

•  Het zal niet meer verplicht zijn om overal aardgasnetten aan 
te leggen, zelfs in nieuwe verkavelingen.

•  Voor de verwarming van gebouwen wordt meer en meer 
gedacht aan warmtepompen. Zo’n pomp aanschaffen is 
een forse investering. Om dit te steunen, kan er een premie 
worden aangevraagd. Die varieert naargelang van het soort 
warmtepomp van 50 tot 300 euro.

•  De premie voor hoogrendementsglas wordt opgetrokken naar 
12 euro/m², met een maximum van 180 euro.

•  Er is een premie van 250 euro voor zonneboilers.

Voor meer informatie kunt u terecht bij de milieudienst van de gemeente.

 Stefan Vandevenne
Schepen van Energie en Milieu

Stefan Vandevenne
Schepen van Energie en Milieu
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Subsidiemaatregel helpt huiszwaluwen
De huiszwaluw krijgt het de laatste jaren hard te verduren. Het aantal huiszwaluwen kent in 
heel Europa een forse terugval. Ook in Kampenhout. Met de afbraak van de oude brug over 
Kampenhout-Sas verdween een van de grootste kolonies in onze gemeente.

De gemeente liet door het Regionaal Landschap  
Dijleland en de KU Leuven een inventarisatie uitvoe-
ren in 2016 en vergeleek die met de cijfers van 2006. 
Uit de cijfers blijkt dat er nog maar enkele kolonies 
zijn overgebleven. Die bevinden zich in de dorpscentra 
van Buken en Nederokkerzeel en op de Kampelaar. 
“Geen enkele vogel symboliseert de zomer meer dan 
de huiszwaluw. Het is ook een typische vogel in lande-
lijke dorpskernen”, stelt Stefan Vandevenne, schepen 
van Milieu.

Nesten beschermen
De gemeente Kampenhout wil de biodiversiteit be-
houden en de habitat van deze vogelsoort beschermen. 
Daarom moedigt ze haar inwoners aan om de huiszwa-
luwnesten aan hun woning te behouden. Op initiatief 
van N-VA Kampenhout keurde de gemeenteraad in 
september 2016 een gemeentelijk subsidiereglement 
goed voor de instandhouding van nestgelegenheden. De 
inwoners van de gemeente kunnen premies aanvragen 
om huiszwaluwnesten te beschermen. Die lopen op tot 
100 euro voor vier of meer bewoonde nesten.

De eerste huiszwaluwen kwamen in april terug uit hun 
winterverblijfplaatsen in Afrika. Ondanks de droge 
zomer kwamen de meeste tot broeden, waardoor het 
aantal huiszwaluwen op sommige plaatsen toenam. 
Toch is extra bescherming nodig.

Stefan Vandevenne
Schepen van Energie en Milieu

N-VA zet zich in voor toegankelijk Kampenhout
Toegankelijkheid is een basisrecht voor iedereen. Helaas is dat voor mensen met een beper-
king niet altijd een evidentie. N-VA Kampenhout wil dat veranderen.

Op 30 mei vond de lancering plaats van de campagne 
‘Jouw gemeente, toegankelijke gemeente? Samen wer-
ken we eraan’. Met ondersteuning van de provincie zal 
onze gemeente het komende jaar een tienpuntenpro-
gramma rond toegankelijkheid uitwerken. 

In naam van onze gemeente zette Marleen Van de 
Wiele, schepen van Gelijke Kansen, haar handteke-
ning onder deze campagne om onze gemeente toe-
gankelijker te maken voor mensen met een beperking. 
Marleen zal ook een werkgroep oprichten en kan 
daarvoor de hulp van vrijwilligers goed gebruiken.

Inwoners kunnen premies aanvragen 
om huiszwaluwnesten te beschermen.

  Wilt u graag meewerken aan een toegankelijke gemeente? Stuur dan uw naam, telefoonnummer en mailadres naar 
marleen.vandewiele@kampenhout.vera.be of mobiliteit@kampenhout.be

  Schepen van Gelijke Kansen Marleen Van de Wiele onderte-
kende het toegankelijkheidsengagement.
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Inzetten op een Vlaams en groen Kampenhout
Het is belangrijk dat we ons Vlaams karakter behouden. Als we nu niets ondernemen tegen 
de toenemende verfransing en verstedelijking, groeien we binnenkort gewoon vast aan de 
Brusselse agglomeratie.

Vlaamse gemeente vrijwaren
Laten we ons landelijk leven, onze open ruimte en groene voorzieningen 
intensief koesteren en in stand houden, zodat er een heel stuk van onze 
mooie Vlaamse gemeente gevrijwaard wordt. 

Daarom wil N-VA Kampenhout de strenge Vlaamse milieuwetten conse-
quent toepassen en staan we geen achterpoortjes toe.

Café Combinne
Verder werken we ook aan de integratie van nieuwkomers. Nieuwe inwo-
ners moeten de weg vinden naar inburgeringscursussen en lessen Neder-
lands. Schepen van Vlaams Karakter Marleen Van de Wiele nam al het 
initiatief voor het praatcafé Café Combinne in Berg. 

Daar worden nieuwkomers en anderstaligen op een ongedwongen en  
gezellige manier vertrouwd gemaakt met wat er bij ons reilt en zeilt.

Dit is een eerste initiatief dat absoluut een vervolg moet krijgen. De N-VA 
blijft daar zeker werk van maken.

Eerste buurtinformatienetwerk in Berg
Veiligheid staat bovenaan de politieke agenda, ook op gemeentelijk  
niveau. Om onze veiligheid nog meer te garanderen, slaan onze  
inwoners, de gemeente en de lokale politie de handen in elkaar.

Nog voor het einde van 2017 wordt in Berg het eerste 
buurtinformatienetwerk (BIN) opgericht. Dat werd 
eind juli dit jaar op het college van burgemeester en 
schepenen beslist. 

De gemeente zal eerst een informatie-avond organise-
ren, waar wordt toegelicht hoe een BIN werkt en hoe 
wij als inwoners het project kunnen ondersteunen. 
Na een proefperiode zal op basis van de resultaten 
bekeken worden of ook in de andere deelgemeenten 
(Kampenhout, Nederokkerzeel en Buken) een BIN 
zal worden opgericht.

Veiligheidsmaatregelen op maat van elke 
buurt
Een buurtinformatienetwerk is een communica-
tieplatform waarop burgers de lokale politie op de 
hoogte kunnen brengen van alles wat er zich in hun 
wijk afspeelt in verband met veiligheid. 

De politie heeft hierdoor duizenden extra ogen ter 
beschikking en kan door de grote hoeveelheid aan 
data gericht en preventief de veiligheid verhogen, op 
maat van elke buurt. De gemeente ondersteunt dit 
platform en de werking van het BIN.

Korneel Lenaerts
Gemeenteraadslid en voorzitter N-VA Kampenhout

Marleen Van de Wiele,  
schepen van Vlaams karakter 
en Integratie, en Henri  
Festraets, bestuurslid
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Kasper Hermans, jongerenvoorzitter van N-VA Kampenhout, 
interviewde nieuw OCMW-raadslid Eva De Nutte

Eva, enkele jaren geleden zette je de eerste stap-
pen in de politiek. Waarom?

Als je iets wilt veranderen, hoe klein ook, moet je je 
stem laten horen. Ik woon nog niet zo lang in Kam-
penhout, maar het leek me toch belangrijk om me 
aan te sluiten bij de N-VA, omdat de belangen van de 
partij mij na aan het hart liggen. 

Enkele weken geleden volgde je Els Segers 
op als OCMW-raadslid. Wat wil je graag  
bereiken?

Op dezelfde constructieve en eerlijke manier als Els 
wil ik het uitgestippelde beleid verderzetten. Het 
OCMW is er voor élke burger en vooral voor diege-
nen die het niet gemakkelijk hebben: oudere alleen-
staanden, jonge- en eenoudergezinnen. 

Je werkt zelf in de zorgsector. Wat kan er 
in deze sector volgens jou in Kampenhout 
verbeteren?

Het OCMW in Kampenhout is een goed lopende 
machine. De medewerkers zijn allemaal erg  

gemotiveerd. Ruimte voor verbetering is er altijd. Bij-
voorbeeld in het betrekken én bereiken van mensen 
die het moeilijk hebben of eenzaam zijn. Een hel-
pende hand (boodschappen doen of het gras maaien) 
en een lief woordje kunnen een wereld van verschil 
maken. 

Als moeder denk je vast vaak na over de  
toekomst van je kinderen. Hoe kan  
Kampenhout voor hen nog beter worden?

Kampenhout is volgens mij een prachtige gemeente. 
Het is belangrijk om onze mooie natuur te onder-
houden, zodat ook de jeugd nog volop van het lan-
delijke karakter van Kampenhout kan genieten. Het 
is belangrijk dat we correct omgaan met de ruimte. 
Daarnaast moeten we blijven inzetten op veiligheid. 

Tot slot blijft ook het voorkomen van geluidsoverlast 
een heel groot aandachtspunt. De plannen voor de 
uitbreiding van de luchthaven moeten daarom nauw-
gezet worden opgevolgd. Zo blijft onze gemeente 
leefbaar, ook voor de volgende generaties.

DE PEN  Eva De Nutte
OCMW-raadslid

Volg ons op Facebook: 
ideaal om op de hoogte te blijven van de laatste nieuwtjes!  

Ontdek er onze kijk op de (lokale) politiek en op de samenleving.
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