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KAMPENHOUT
N-VANIEUWJAARSRECEPTIE
met

Theo Francken
(Kamerlid,
burgemeester
van Lubbeek)
Wij nodigen u
vriendelijk uit
op onze nieuwjaarsreceptie die plaatsvindt op vrijdag
17 januari, om 20 uur, in de salons Deli
Dish (Den Ast), Brouwerijstraat 23 in
Kampenhout.
Zoals voorgaande jaren mag u van ons
een natje en een droogje verwachten.
Als spreker hebben wij dit jaar Theo
Francken uitgenodigd. Hij zal ons
komen onderhouden over het actuele
politieke landschap.

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

Wij wensen u verder een gelukkig en
vreugdevol 2014. Tot 17 januari!
Het afdelingsbestuur
Beste vrienden,
Wij stappen reeds in de goede richting. We proberen het onbespreekbare opnieuw bespreekbaar te
maken, door verworven rechten consequent in vraag te stellen en waar
mogelijk bij te sturen. Deze taak is
niet eenvoudig en wordt ons niet
steeds in dank afgenomen. Toch
moeten we volharden om onze
welvaart en
welzijn in onze
samenleving te
blijven verbeteren.
LUC DE WIT
Foto Luc
Voorzitter
Luc
De Wit
N-VA
Kampenhout

www.n-va.be/kampenhout

HET MEERJARENPLAN EN DE BUDGETTEN ZIJN KLAAR
N-VA-schepen van Financiën Marleen Van de Wiele heeft samen met de coalitiepartners
hard en lang gewerkt aan de meerjarenplanning voor onze gemeente. “Het was de
moeilijkste oefening die ik in mijn ganse leven heb moeten maken”, aldus Marleen. U
mag de komende echter een krachtdadig beleid verwachten dat investeert in een
bruisende gemeente.
Maar beleid voeren kost geld. En laat nu daar net het schoentje knellen. Marleen: “De gemeente geeft ongeveer 13 700 000 euro per jaar uit. Daarvan gaat 33 % naar loonkosten,
waaronder de sterk stijgende pensioenkosten. 18 % van het budget gaat naar de werking en
34 % is voor overdrachten naar het OCMW, de politiezone, brandweer, …). Daarbovenop
spenderen we 15 % aan de aflossing van leningen die de vorige besturen aangingen.

GEEN ONTSLAGEN
Wij hebben er voor gekozen geen personeel te ontslagen. Enkele personeelsleden, die in de
komende zes jaar met pensioen gaan, worden niet vervangen. Zo kunnen we de stijging van
de personeelskost inperken.
De werkingskosten verminderen was de moeilijkste oefening.
Daar was het soms één tegen allen. Iedere schepen en diensthoofd wil wel wat centen om zijn bevoegde afdeling goed te kunnen laten werken. Maar we zijn er samen uitgekomen en er zijn
heel wat besparingsmaatregelen doorgevoerd, zowel kleine, bijna
onzichtbare, als grotere.
De index voor de jaarlijkse bijdrage aan het OCMW werd verlaagd. De overdrachten aan politie en brandweer kunnen wij niet
bepalen, maar worden de komende jaren bijna verdubbeld. Ook
op de jaarlijkse afbetalingen van de lopende leningen hebben wij
geen invloed.

MARLEEN VAN DE WIELE
schepen van Financiën

DALENDE INKOMSTEN
Daartegenover staat dat de inkomsten van dividenden, intresten en uitkeringen fel gedaald
zijn. We hebben zopas ook het onaangenaam nieuws gekregen van de FOD Financiën inzake
de doorstorting van de aanvullende personenbelasting (APB). Wij zullen van het jaar 2013
ongeveer 290 000 euro minder ontvangen dan voorzien. Bedankt, mijnheer Di Rupo!
Uiteindelijk konden we niet anders dan de personenbelastingen te verhogen naar 7,5 % en
de opcentiemen naar 1350.

WAT KRIJGT U ER VOOR TERUG?
Een mooie landelijke gemeente met veel ruimte waar het goed is om wonen. Wij willen de
verstedelijking tegen houden. Ondanks dat wij ons in het centrum bevinden tussen drie steden die alsmaar uitbreiden, blijven landbouw en natuur zeer belangrijk. Zo heeft Kampenhout een gemiddelde bevolkingsgraad van 340 bewoners per vierkante kilometer tegenover
een gemiddelde van 552 inwoners per vierkante kilometer in onze buurgemeenten.
Wij hebben bewust gekozen voor een kwalitatief beleid inzake jeugd, sport en cultuur. Wij
willen de volgende zes jaar blijven investeren in een bruisende gemeenschap! De beleidsvisie van dit nieuwe bestuur kan u raadplegen op de website van Kampenhout.

DENKEN.DURVEN.DOEN.

Geen tramlijn door Kampenhout!
De inwoners van Kampenhout hadden nog maar net de
miserie van de aanleg van de busbanen achter de rug,
toen De Lijn eind december van vorig jaar de plannen
ontvouwde om een tramlijn aan te leggen. Deze tramlijn
zou Brussel met Heist-op-den-Berg verbinden en dwars
door Kampenhout lopen. De N-VA-afdelingen van
onder meer Kampenhout tekenden protest aan. De
Vlaamse Regering besliste de tramlijn te schrappen.
In de plannen voorzag men twee mogelijke tracés door
onze gemeente: een eerste optie liep langs Nederokkerzeel (door natuurgebied Silsombos), verder door Relst en
dan richting Haacht; een tweede optie zou parallel met
de Haachtsesteenweg door Berg en Kampenhout lopen
richting Haacht.
Het college van burgemeester en schepenen van onze gemeente nam meteen haar verantwoordelijkheid. Wij
maakten onze opmerkingen over aan de dienst milieueffectrapportage (MER) van de Vlaamse overheid.
Nadat de gemeentebesturen van Heist-op-den-Berg, Keerbergen, Haacht en Kampenhout al te kennen hadden gegeven dat ze tegen de nieuwe tramverbinding waren, leek
het project een stille dood te sterven.
Dit was echter buiten sp.a Haacht gerekend, die plots toch
voorstander was van een tramverbinding tot aan HaachtStation. Hierdoor lag het project terug op de tafel van de
Vlaamse regering.

Haacht, Kampenhout en Steenokkerzeel alle zeilen bijgezet met één doel voor ogen: het vermijden van nieuwe
grootschalige werken langs de Haachtsesteenweg en de
Provinciesteenweg. Dergelijke werken zouden immers de
doodsteek kunnen betekenen voor tal van handelszaken
langs het traject. Om nog maar te zwijgen van de mobiliteitsproblemen in en rond onze gemeente.
Daarom hebben de afdelingen van Haacht, Kampenhout
en Steenokkerzeel gepleit bij de N-VA-ministers
Bourgeois en Muyters om het traject Brussel-Haacht te
schrappen.
Op 6 december 2013 besliste de Vlaamse regering om het
tracé Brussel-Haacht te schrappen. Wij hopen dat het verhaal hiermee definitief ten einde is.
Stefan Vandevenne
Schepen van Leefmilieu

Doodsteek voor handelszaken
Vanaf dat ogenblik hebben de N-VA-afdelingen van

Jong N-VA stemt mee over confederalisme
Naar aanleiding van het aankomende N-VA-congres over confederalisme, dat eind januari plaatsvindt in Antwerpen,
kregen alle afdelingen de kans om over elke ontwerptekst hun eigen amendementen in te dienen. Ook Jong N-VA
Kampenhout was hierbij aanwezig en liet haar mening duidelijk horen.
Op 7 november werd door N-VA Kampenhout een speciale ledenvergadering georganiseerd waar alle N-VA-leden uit
onze gemeente de kans kregen hun mening te geven over meer dan 400 onderwerpen. Jong N-VA was op deze vergadering vertegenwoordigd door Korneel Lenaerts en Kasper Hermans. Zij verdedigden voornamelijk voorstellen die de jeugd
aangaan, zoals onderwijs, werkzekerheid e.d. Na een vergadering die
ruim vier uren duurde, waren alle ontwerpteksten behandeld en was
men het eens geraakt over de in te dienen amendementen op de ontwerpteksten.
Eind januari zullen onze gemeentelijke ingediende amendementen,
en ook deze van Jong N-VA, verdedigd worden door een lid van
onze afdeling op het N-VA congres!
Kasper Hermans, voorzitter Jong N-VA Kampenhout

kampenhout@n-va.be

Jaarlijks Witlooffestijn.
Op zaterdag 30 november en zondag 1 december
organiseerde N-VA Kampenhout haar jaarlijks
Witlooffestijn. De editie 2013 was een succes, waarbij
we een record aantal fijnproevers over de vloer kregen.
Via deze weg willen we dan ook alle bezoekers én alle
medewerkers bedanken. Wij kijken alvast uit naar
jullie komst in 2014!
Daarnaast werd er naar jaarlijkse traditie ook een tombola
georganiseerd. De deelnemers werden gevraagd om het
gewicht van de groentenkorf en de lengte van het lint te
schatten. De juiste antwoorden waren 12,175 kilogram en
6 meter.

Erik Rennen, N-VA-schepen in Zaventem, zat er het dichtste bij en wint de hoofdprijs, de tentoongestelde groentenkorf. Alvast gefeliciteerd en veel plezier ermee!

Zwerfvuilactie opnieuw groot succes!
Op zondag 6 oktober namen tientallen vrijwilligers van verschillende Kampenhoutse verenigingen deel aan de
jaarlijkse zwerfvuilactie. Ook de N-VA nam deel.
Een van de speerpunten in de beleidsvisie 2014-2019 van de bestuurscoalitie is te werken aan een proper Kampenhout.
De N-VA wil er trouwens voor zorgen dat straten, bermen en pleinen er gans het jaar proper bij liggen. In dit kader
werd er binnen Interza, intercommunale voor afvalbeheer, een werkgroep zwerfvuil opgericht waarvan Stefan Vandevenne als schepen van leefmilieu en ikzelf als ondervoorzitter van de intercommunale lid zijn.
Het is de bedoeling dat in het werkingsgebied van de intercommunale Interza (Kampenhout, Steenokkerzeel, Zaventem, Kraainem en Wezembeek-Oppem) de krachten gebundeld worden om de strijd tegen het zwerfvuil aan te gaan.
Op de actiedag van 6 oktober 2013 werd er 1 020 kg zwerfvuil opgehaald. Dit was minder dan de voorbije jaren maar
dat beschouwen we als een positief gegeven. Dat betekent immers dat de verschillende sensibiliseringscampagnes
doeltreffend zijn.

1 610 kg zwerfvuil
Samen met de scholen en de bedrijven, haalden we in Kampenhout in 2013 een totaal gewicht van 1 610 kg zwerfvuil
op.
Wij willen langs deze weg
dan ook iedereen bedanken
die meegeholpen heeft aan
dit succesverhaal.
Claire Gallo,
gemeenteraadslid en
ondervoorzitter
raad van bestuur Interza

www.n-va.be/kampenhout

Di Rupo II
of N-VA?
Sociaal-economische
hervormingen en
confederalisme. Dát zijn de
twee krachtlijnen van ons
congres dat het eerste
weekend van februari
plaatsvindt.
• De N-VA wil al wie werkt,
spaart en onderneemt
belonen voor hun inzet.
Dat betekent: minder
belastingen, een slankere
overheid en schuldafbouw.
Enkel de N-VA durft dat
te zeggen. Maar alleen zo
kunnen we uit het dal
klimmen.
• We kunnen slechts
structureel hervormen als
we ook de structuren
hervormen. Daarom
hebben we confederalisme
nodig. Want als we de
structuren niet hervormen,
dan kunnen we de
sociaal-economische
maatregelen niet
verankeren.

“De keuze in 2014 is duidelijk.
Kiest u voor een regering-Di Rupo II?
Of stemt u voor de N-VA?”

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.

Bart De Wever - Voorzitter N-VA

DENKEN.DURVEN.DOEN.

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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