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Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.

Gemeentebestuur of immokantoor?
Met de aankoop van het kasteel Van Bellinghen in het centrum van Kampenhout voor ruim  
2 miljoen euro tonen Team Burgemeester en Open Vld nog maar eens dat het besturen van onze  
gemeente meer en meer draait rond het aan- en verkopen van onroerend goed. Het bestuur  
degradeert zichzelf daarmee tot een veredeld vastgoedbureau. Het gemeentebestuur wil in het  
kasteel het gemeentehuis onderbrengen, en dat terwijl de afgelopen jaren nog voor miljoenen  
geïnvesteerd werd in de huidige gemeentehuissite. 

Een tiental jaar geleden kocht de  
toenmalige CD&V/Open Vld-bestuurs- 
meerderheid de gebouwen van de  
Kartonnage van Kampenhout om er de 
administratieve diensten te centraliseren. 
Drie jaar geleden werden de volledige 
binnentuin en parking van het huidige 
gemeentehuis volledig heraangelegd. En 
vorig jaar nog werden twee tuinen van 
aangrenzende buren van het gemeente-
huis aangekocht om er een refter voor 
het gemeentepersoneel te bouwen. In 
oktober dit jaar besliste het gemeente- 
bestuur dan plots om het kasteel van 
Van Bellinghen te kopen. Vanaf 2022 zou 
dat dienstdoen als nieuw gemeentehuis. 

Gebrek aan visie
“De voorbije jaren werd er alles samen 
meer dan 3 miljoen euro geïnvesteerd in  
de huidige gemeentehuissite. Het gemeente- 
huis kreeg in november zelfs nog nieuwe 
ramen”, zegt gemeenteraadslid Stefan  
Vandevenne. “Dit is geen toonbeeld van 

een langetermijnvisie.” De N-VA  
heeft steeds gepleit voor een nieuw 
gemeentehuis dat meteen zou voldoen 
aan de energienormen en voor iedereen 
toegankelijk is. Maar de burgemeester  
en schepenen kopen liever zonder 

onderbouwde financiële en technische 
studies vastgoed aan. “Dat doen ze 
bovendien zonder enige inspraak van de 
gemeenteraad. De democratie wordt zo 
volledig buitenspel gezet”, aldus Stefan 
Vandevenne. 

Politici zijn geen vastgoedmakelaars
De N-VA dringt erop aan dat het 
gemeentebestuur bij de aankoop van 
gebouwen zorgvuldig te werk gaat 
en transparant communiceert. “De 
Kampenhoutenaar heeft het recht om 
te weten wat er met zijn belastinggeld 
gebeurt. Een gemeentebestuur is geen 
immobiliënkantoor”, besluit Stefan 
Vandevenne.

REKENT U EVEN MEE?

Aankoopprijs kasteel Van Bellinghen
1 414,89 euro/m2 x 1 410 m2 = 1 995 000 euro

     + 1 000 000 euro*

            Totaal: 2 995 000 euro
*  1 miljoen euro voor verbouwingskosten die al zijn opgenomen  

in het meerjarenplan. Dat bedrag kan nog verder oplopen. 

Prijs nieuwbouw
1 300 euro/m2 x 1 410 m2 = 1 833 000 euro

Fijne kerst en 
prettig eindejaar

  Het kasteel Van Bellinghen: de laatste 
nieuwe ‘aanwinst’ van het gemeente- 
bestuur.

Stefan Vandevenne
Gemeenteraadslid
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Kampenhout kan 1,3 miljoen euro extra  
investeren dankzij Vlaamse Regering
De Vlaamse gemeentebesturen krijgen de komende jaren in totaal 1,33 miljard euro extra middelen om 
te investeren in hun gemeente. Voor Kampenhout betekent dat concreet ruim 1,3 miljoen euro. Dat is het 
gevolg van het nieuwe Vlaamse regeerakkoord.

De Vlaamse Regering geeft de gemeenten meer financiële ademruimte, zodat ze de komende 
jaren sterk kunnen blijven investeren. Ook voor Kampenhout is er goed nieuws. Vlaanderen 
komt voor ruim 175 000 euro tussen in de pensioenfactuur van de gemeente. Bovendien 
geeft de regering Kampenhout meer dan 1,1 miljoen euro extra budget voor de bescherming 
van de open ruimte. Ten slotte blijft ook het gemeentefonds, een van de belangrijkste  
inkomstenbronnen voor Kampenhout, de komende jaren elk jaar met 3,5 procent groeien.

Gemeente beter maken
“Met dit geld kunnen we onze gemeente écht beter maken”, zegt ondervoorzitter Gunter Gellaerts. “N-VA Kampenhout wil dat ons 
gemeentebestuur met de bijkomende Vlaamse financiering bij voorkeur investeert in fietspaden en veilige wegen, energiezuinige 
gebouwen, bebossing en groene ruimte.”

N-VA-voorstel weggestemd

Voorlopig geen sterretjesweide in Kampenhout
Op 30 september sloeg voor bestuurslid Nick 
Mannaerts en zijn partner Evie het noodlot toe: 
ze moesten hun zoontje Cisse, geboren na 22 
weken, laten gaan. In het ziekenhuis vertelde de 
sociaal assistente hen dat ze Cisse konden laten 
uitstrooien of begraven op de begraafplaats van 
Vilvoorde. “Dat vonden we iets te ver om een  
sterretje te plaatsen”, vertelt Nick. “En in onze  
gemeente is er geen mooie plaats om te rouwen. 
Met een mooi aangelegde sterretjesweide zou  
dat wel kunnen.” N-VA Kampenhout bracht het 
voorstel op de gemeenteraad.

Veel ouders in dezelfde situatie vrezen dat hun kindje na 
verloop van tijd vergeten wordt door de omgeving. Daarom 
willen ze de herinnering levendig houden op een mooie 
plek. Een plek die gerust de aandacht mag trekken van de 
andere bezoekers op de begraafplaats. “Op de website van de 
gemeente Kampenhout vonden we bijna geen informatie”, 
legt Nick uit. “Er wordt enkel verwezen naar een algemeen 
reglement op de gemeentelijke begraafplaatsen. Amper drie 
zinnen in dat lijvige reglement gaan over een foetusweide.”

Volwaardige gedenkplaats
Zo’n foetusweide is niet meer dan een donkere koude steen 
van 40 op 40 centimeter met daarop de namen van de  
sterrenkindjes. Op de begraafplaats in Buken zijn die namen 
nauwelijks nog te lezen. De N-VA wil die kille herdenkings-
plaatsen uitbreiden tot een volwaardige sterretjesweide.  

Daar kunnen ouders hun kindje herdenken met een  
sterretje op een staafje.

In buurgemeenten
“In buurgemeenten bestaat zo’n sterretjesweide al. Daar  
kunnen ouders op een serene manier afscheid nemen van 
hun kindje. Wij hopen dat ouders die hetzelfde moeten 
meemaken als wij, hun kindje in de toekomst in de eigen 
gemeente kunnen herdenken”, besluiten Nick en Evie. 

Helaas wees de  
meerderheid van Team 
Burgemeester en Open 
Vld ons voorstel af. De 
N-VA blijft haar vraag 
evenwel herhalen en 
hoopt dat er alsnog een 
sterretjesweide komt in 
Kampenhout. Nick en Evie. 
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Telraam, mijn raam telt mee
Tellen blijft fascinerend voor jong en oud. “De voorbije vier jaar deden mijn zoontje Guillaume en ik dat 
hier in de Bulsomstraat om al spelend te leren. Maar tegelijkertijd wierpen we ook een kritische blik op het 
drukke en snelle verkeer op deze gemeenteweg die veel sluipverkeer aantrekt”, legt ondervoorzitter Gunter 
Gellaerts uit. Of het buikgevoel van Gunter en Guillaume correct is, kunnen ze nu zelf testen dankzij een 
slimme camera van Telraam. 

Met een camera van Telraam worden passerende voetgangers, fietsers, auto’s 
en zwaarder verkeer automatisch geregistreerd. Gezichten of nummerplaten 
worden niet herkend. “Je kleeft de camera aan je raam en verbindt hem met 
je draadloos netwerk. De resultaten van je eigen en andere camera’s kan je 
online raadplegen.”

Interesse?
Momenteel zijn in Kampenhout twee camera’s actief. Bent u net als N-VA 
Kampenhout begaan met de mobiliteit en verkeersveiligheid in uw straat en 
wilt u de resultaten mee volgen? Surf dan naar www.telraam.net en bekijk 
de verschillende metingen. Of laat uw raam gewoon meetellen: een kleine 
persoonlijke investering om met betrouwbare tellingen bij te dragen aan het 
lokale verkeers- en mobiliteitsbeleid.

Eerste metingen

2 283 auto’s per weekdag
Ochtendspits: 80 % van Haachtse- naar Perksesteenweg
Avondspits: 51 % van Perkse- naar Haachtsesteenweg

  Bulsomstraat anno 2015: “Papa, hoeveel auto’s heb 
jij geteld langs jouw kant? Ik heb er 68.” 
Bulsomstraat anno 2019: “Papa, hoeveel auto’s 
heeft de camera geteld vandaag?”

Word lid van de N-VA 
Wilt u net als meer dan 45 000 andere Vlamingen deel uitmaken van de  
grootste partij van het land? Word dan nu lid van de N-VA. Als lid geeft u  
mee vorm aan de Kracht van Verandering. Bovendien bent u bij de N-VA in  
een partij die haar principes en haar kiezers vooropstelt. Onze doelstelling is  
altijd dezelfde: een veilig en welvarend Vlaanderen.

Is een veilig en welvarend Vlaanderen ook uw doelstelling? Blijf dan niet aan de kant staan en 
beken kleur. Word lid van de N-VA via www.n-va.be/word-lid

Volg N-VA Kampenhout en blijf op de hoogte
 www.n-va.be/kampenhout      N-VA Kampenhout      @NVAKampenhout
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