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KAMPENHOUT
Bedankt!

AFSCHAKELPLAN ELEKTRICITEIT - GEEN PANIEK!

Het is zover! Enkele maanden
nadat Geert Bourgeois een akkoord
bereikte over de Vlaamse
Regeringsvorming, heeft ook de
Zweedse coalitie haar eed afgelegd
en haar intrek genomen in de
Wetstraat.

Naar aanleiding van de technische problemen in de
kerncentrales Doel 4, Doel 3 en Tihange 2 kwam voormalig minister Wathelet van de vorige federale regering Di Rupo op de proppen met het afschakelplan
van het transmissienet van elektriciteit dat in werking
zou treden bij een stroomtekort in de komende winterperiode. In het begin was er bij de gemeenten veel
onduidelijkheid over dit plan. Vele gemeentebestuurders wisten immers niet of hun gemeente bij een
stroomtekort al of niet zou worden afgeschakeld van
het elektriciteitsnet.

V.U.: Korneel Lenaerts - Bergstraat 103 - 1910 Kampenhout - korneel.lenaerts@n-va.be

Wij willen dan ook alle Kampenhoutse kiezers bedanken voor het
vertrouwen. 2 577 Kampenhoutenaren brachten een voorkeursstem uit
voor een van de N-VA-kandidaten.
Dat was
goed voor
een resultaat
van 33,63
procent in
onze gemeente, een
substantiële
bijdrage.

In september verstrekte transmissienetbeheerder Elia
enige informatie.
In onze gemeente vallen de deelgemeente Berg en het centrum van Kampenhout buiten
het afschakelplan. Dit gebied, dat gevoed wordt via de hoogspanningspost van Vilvoorde, zal dus bij een stroomtekort niet afgeschakeld worden.
De deelgemeenten Buken en Nederokkerzeel en de deelgebieden Kampelaar, Ruisbeek,
Wilder, Sas, Vierstraten en Relst, die gevoed worden via de hoogspanningspost in
Wespelaar, zijn wel opgenomen in het afschakelplan. Bij een mogelijk stroomtekort worden deze deelgebieden evenwel pas afgeschakeld in de voorlaatste van zes afschakelfasen.

KORNEEL
LENAERTS
Gemeenteraadslid

Al bij al mogen we stellen dat het afschakelplan voor de gemeente Kampenhout en haar
inwoners en bedrijven nog relatief meevalt in vergelijking met de gevolgen voor sommige van de ons omringende gemeenten.
Mocht het toch tot een afschakeling komen, dan zijn de overheid en de netbeheerder hoe
dan ook verplicht om alle distributienetgebruikers tijdig te waarschuwen.
Meer info: www.elia.be

Stefan Vandevenne
Schepen van Energie

www.n-va.be/kampenhout

DENKEN.DURVEN.DOEN.

KAMPENHOUT SWINGT editie 2014
De edities van onze ‘Kampenhout Swingt’ kregen ook in 2014 weer massale belangstelling.
De aftrap in Kampenhout was een schot in de roos. Mooi weer en een prachtige affiche. De topact kreeg zelfs versterking van een koortje dat ter plaatse werd samengesteld. De sfeer ging samen met een temperatuur naar hoge waarden.
In Nederokkerzeel en Buken werd er naar goede gewoonte in de tuin van de pastorie opgetreden. Het was er over de
koppen lopen. In Berg was de start iets moeilijker. Een zomerse bui liet de bezoekers een beetje twijfelen om tegen
starttijd naar het dorpscentrum af te zakken. Maar eens de buien gingen liggen, kon de avond goed van start gaan.
Door het enthousiasme van de spelende groep en met de steun van
het publiek, werd er tot in de late uurtjes gedanst. Dit zijn
momenten waar ik graag aan wordt herinnerd.

Kampenhoutse witlooffeesten 2014 - miss-witloofverkiezingen
Naar aanleiding van het 10-jarig jubileum van het witloofmuseum organiseerden we dit jaar de
Kampenhoutse Witlooffeesten. Een weekend dat volledig in het teken stond van onze geschiedenis
én toekomst met het Kampenhouts Witloof.
Op vrijdag 19 september gingen de feesten van start. Dit startschot ging gepaard met een vernissage van de
tentoonstelling ‘De Magere Keuken’. Daarnaast vonden ook de gebruikelijke toespraken plaats. Tenslotte werden
de kandidates van de opnieuw georganiseerde ‘Miss-Witloof verkiezing’ een eerste maal voorgesteld.
Op zaterdag 20 september gingen zes gemotiveerde kandidates onderling de strijd aan voor de begeerde titel.
Dit evenement werd na 37 jaar nieuw leven ingeblazen. Ook de gewezen Missen werden in de bloemetjes gezet.
Na de selectierondes werd Glenda Kempenaers als winnares uitgeroepen. Zij mag zich de komende jaren
Miss Witloof noemen. Ze zal Kampenhout en haar witloof promoten. Nogmaals proficiat Glenda!
Ook de andere kandidates wil ik nogmaals bedanken voor hun inzet.
Dit was voor
Kampenhout een
schot in de roos.
Ook de publiciteit in de
media was voor ons een
goede zaak.
Afspraak in 2016.
Rudi Van Ingelgom
schepen van Cultuur

kampenhout@n-va.be

OCMW Kampenhout gaat de uitdaging aan!
Onze grootste uitdaging is momenteel het WZC Molenstee. Het woonzorgcentrum is dringend toe aan een
grondige en actuele opknapbeurt.
Daar de middelen beperkt zijn, en we
het familiale karakter van het WZC
willen behouden, gaan we op een
kleinere schaal voor de nodige renovaties. En er zijn al plannen in die
richting. Hoe gaan we dit verwezenlijken?
Het WZC bestaat momenteel uit vier
leefgroepen van telkens 15 kamers.
Dus 60 kamers in totaal. Leegstand
van deze kamers is een zeer dure aangelegenheid voor het OCMW en dus
ook voor de burger. Maar het dient gezegd dat het OCMW-managementteam met een zeer creatieve en
visionaire oplossing uit de bus gekomen is.

Geen inkomstenverlies
Eerst komt er een bescheiden aanbouw
achteraan het WZC, waardoor er een
16-tal extra kamers ter beschikking
zullen zijn. Door extra kamers bij te
plaatsen, kunnen we onze optimale
bezetting behouden en verliezen we
ook geen inkomsten. Nu hebben we
ruimte om een rotatiesysteem op te
starten, waarbij we telkens één leefgroep per keer (15 kamers) integraal
renoveren en de bewoners naar de
nieuwe aanbouw kunnen verhuizen.

Ruimere kamers
Na renovatie gaan de bewoners terug
naar hun vernieuwde, ruimere accom-

modaties en is de volgende leefgroep
aan de beurt. En zo gaan we door, tot
elke kamer gerenoveerd is. Niet alleen
dienen de huidige kamers gerenoveerd te worden, ze dienen volgens de
laatste wettelijke voorschriften ook
verruimd te worden. En zodoende
worden er in totaal na de renovatie
geen 76, maar slechts 65, doch ruimere
en hedendaagse kamers gecreëerd. Wij
willen onze hulpbehoevende senioren,
in de herfst van hun leven, een kwalitatieve en aangename oude dag blijven
aanbieden.

Beperkte ﬁnanciën, grote noden

Beslissing opvangtehuis Kerkstraat

Bewuste keuzes maken

Ook ons opvangtehuis in de Kerkstraat vraagt onze aandacht. De woning begint te verkommeren. Afhankelijk van de financiële middelen en
mogelijke subsidies moeten we beslissen of een grondige renovatie, dan wel
een nieuwbouw met polyvalente studio’s het meest aangewezen is? Ook
dit dossier wordt de eerstkomende
maanden ter harte genomen.
Het OCMW van Kampenhout wil er,
samen met alle medewerkers, voor
zorgen dat iedereen in onze gemeente
een menswaardig en kwaliteitsvol
leven kan leiden. Een toegankelijk en
open huis in het hart van Kampenhout
en dit voor al onze burgers. Wij bieden
kwalitatief hoogstaande dienstverlening aan op maat van de hulp- of zorgvrager. Dus opteren we voor een
sterke interne organisatie, met aandacht voor een hedendaags financieel,
personeel- en kwaliteitsbeleid.

Net als de gemeente staat het OCMW
voor grote uitdagingen in deze legislatuur. De financiële middelen zijn beperkt en de noden groot. Dus dient er
creatief en consequent met de huidige
middelen te worden omgegaan. Dat
wil zeggen het verder optimaliseren
van de steeds schaarser wordende
middelen, het creëren van schaalvoordelen, het besparen van kosten het behouden van de kwaliteit met steeds
meer professionalisme. Geen simpele
taak.
Wat betekent dit concreet? Alle sociale
projecten en ideeën kunnen niet uitgewerkt, laat staan betaald worden, hoe
sociaal en lovenswaardig ze ook zijn.
Dit vertaalt zich dan ook in het maken
van bewuste keuzes en het selecteren
van noodzakelijke projecten. En ja, er
zullen bepaalde doelgroepen en dus
mensen teleurgesteld moeten worden.
Ook dit is de harde realiteit. Wil dit
zeggen dat u van ons verder niets mag
verwachten?
Nee, integendeel. Wij blijven ons ten
volle inzetten!
Uw welzijn,
onze missie!

ELS SEGERS
OCMW-raadslid

Kampenhout scoort hoog met toegankelijke natuur
98 procent van de inwoners van
Kampenhout heeft toegang tot een
natuurgebied van minstens 30 ha
op wandelafstand van hun woning. Het Vlaamse gemiddelde ligt
slechts op 46 procent
Dat blijkt uit een onderzoek dat
Natuurpunt heeft uitgevoerd op
basis van gegevens van het Vlaams
Instituut voor Technologisch
Onderzoek (VITO).
Natuur op wandelafstand is belangrijk voor een gezonde bevolking.
Uit onderzoek blijkt immers dat het

www.n-va.be/kampenhout

een gunstige invloed heeft op de
mentale en fysieke gezondheid.
Mensen die kunnen gaan wandelen
in een bosrijke omgeving
hebben minder klachten
van diabetes, longaandoeningen en stress.
Om op een effectieve
manier gebruik te kunnen maken van de natuur moet die goed
bereikbaar zijn en binnen
een straal van 1,6 km liggen.

Gelet op het belang van natuur op
het welzijn van de bevolking zal het
gemeentebestuur samen met Natuurpunt verder blijven werken om de
toegankelijkheid van
de natuurgebieden
Silsombos, Hellebos,
Steentjesbos, Weisetterbos en Torfbroek –
Ter Bronnen nog te
verhogen.
Stefan Vandevenne
Schepen van Leefmilieu

Eindelijk de regering waarvoor u koos
Dit is niet alleen een besparingsregering, dit is vooral een herstel- en
hervormingsregering. De Vlamingen die op 25 mei voor verandering
kozen, krijgen dus écht een ander beleid. “Na 25 jaar gaat de PS eruit”,
zei N-VA-voorzitter Bart De Wever op het congres waar de N-VA-leden
de federale regeringsdeelname haast unaniem goedkeurden. “Eindelijk
is er ook federaal een coalitie gevormd die uiting geeft aan wat de
Vlaamse kiezer wil.”

Met vijf voor verandering
De N-V
VA levert drie ministers – onder wie één vicepremier – en twee
staaatssecretarissen aan de nieu
uwe federale regering. Dat weerspiegelt meteen
ook haar positie als grootste Vlaamse partij binnen de regeringsploeg. Het
gaaat bovendien om belangrijk
j e bevoegdheden, zoals Binnenlandse Zakeen,
Financiën, Deffeensie, Asiel en Migraatie en Armoedebestrijding.

‘eerste burger’

V..l.n.rr..: Johan Van Overtveldt (minister van Fiinanciën), Elke Sleurs
(staatssecretaris voor Armoedebestrijjding, Gelijjke Kansen, Personen met een
beperking, Bestrijjding van de fiscale fraude en Wetenschapsbeleid), Steveen
Vandeput (minister van Deffens
e ie en Ambtenarenzaken), Jan Jambon
(vicepremier en minister van Binnenlandse Zaken, Veeiliggheid, Grote Steden en
Regie der Gebouwen) en Theo Francken (staatssecretaris voor Asiel en Migratie
en Administratieve Veereenvoudiging).

de nieuwe Kamervoorzittter.
‘eeerste burger van het land’
Kamervoorzittter kijk
j t
ke tooe op het goede verlooop
ementaire debat.
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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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J A , D E N - VA S PR E E K T M E A A N
Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie.

Ik wens de kennismakingsfolder te ontvangen.

DE HEER
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