BELEID
OP WEG NAAR 2018
Onze beleidsploeg werkt hard. We voeren ons meerjarenplan uit met blijvende
aandacht voor u. Ook de medewerkers van de gemeentelijke diensten werken
hard. Het vergt inspanningen en een eﬃciënte aanpak om met minder personeel
hetzelfde of zelfs meer werk te verrichten.
Het doel is eenvoudig. We gaan voor een efficiënte
gemeentelijke werking ten dienste van onze bevolking. Onze dienstverlening moet optimaal verlopen. We geven toe dat er nog werk aan de winkel
is, maar dag in dag uit streven we naar verbetering.

Onze verenigingen verdienen de nodige aandacht.
Een sociaal en warm netwerk van verenigingen
zorgt ervoor dat onze Kampenhoutse leefgemeenschap ademt en leeft. Ons knap en landelijk
Kampenhout staat er.

We willen ervoor zorgen dat de komende generaties over voldoende middelen beschikken om een
warm en landelijk beleid te kunnen blijven voeren
of dat zelfs te versterken.

Ik ben fier burgemeester te mogen zijn van deze
prachtige gemeente. Het is keihard werken,
dag in dag uit, maar het is het waard.

Elke dag leveren we daarvoor de nodige inspanningen en proberen we het goede voorbeeld te
geven. Het is een afwisseling tussen aangename
en minder aangename beslissingen nemen. Durven beslissen. Een beleid voeren voor iedereen,
waarbij leeftijd en kleur geen belang hebben. Of
integendeel: waar wel degelijk een gediversifieerd
beleid wordt gevoerd naar jeugd, senioren, enz.

Het engagement en het positieve dat je
creëert is dankbaar.

uitneembare
bijlage

In de gemeenteberichten van december 2013 introduceerden we in grote lijnen
het beleid dat we voor ogen hadden. Intussen zijn we halverwege deze bestuursperiode en willen we u, onze inwoner, informeren over de huidige stand van zaken
van die beleidsvisie.

1. Financieel gezond
Kampenhout is een landelijke gemeente met de
laagste bevolkingsdichtheid in de omgeving en
een zeer groot wegennet. Dat brengt hoge onderhoudskosten met zich mee.
1. Financieel gezond
2. Kwaliteitsvol tot uw dienst
3. Goed om er samen te wonen
4. Een OCMW op mensenmaat
5. Gemeentelijke gebouwen
zorgvuldig beheren
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6. Een ruimtelijk beleid
met oog voor later
7. Wonen en leven met respect
voor natuur en milieu
8. Aangenaam en veilig leven
en wonen

Samen met de medewerkers van onze gemeentelijke diensten en onze OCMW-diensten deed
het beleid de nodige inspanningen om zuiniger te
werken. We snoeiden in de uitgaven en hervormden de belastingen.
Bij de uitgaven daalden de personeelskosten door
de natuurlijke vermindering van het personeel. In
2014 daalden de personeelskosten voor het eerst
in 7 jaar: van 69,63 personeelsleden in 2012 tot
67,90 personeelsleden in 2013 tot 64,33 personeelsleden in 2014.
Sommige taken, zoals poetshulp, groenonderhoud
of het opstellen van het klimaatactieplan, werden
aan externen toegewezen. Het resultaat is een efficiëntere werking en de maatregel zorgt voor een
vermindering van onze pensioenuitgaven.
De zachte winter zorgde voor lagere energiekosten
en minder kosten voor sneeuw- en ijzelbestrijding.
Daarnaast spanden onze diensten zich ernstig in
om te besparen op werkingsmiddelen. De werkingskosten van de eigen diensten daalden zowel
in 2013 als in 2014.
De bijdragen aan politie en brandweer blijven
een grote uitgavenpost. De hervorming van de
brandweerzone en de meeruitgaven blijven bij alle
gemeenten zorgen voor de nodige discussies.
Bovendien kregen alle gemeenten de afrekening
van de brandweer van 2007 tot 2011 en dat maakte het verhaal minder positief. In tegenstelling tot
andere gemeenten namen wij daarvoor de nodige
financiering op in ons meerjarenplan. Zo konden
we onaangename verrassingen voorkomen.

Bij elke investering wordt uitgebreid afgewogen of
de keuze, die bij de opmaak van het budget en het
meerjarenplan gemaakt is, nog steeds de beste
optie is. Zo beslisten we uiteindelijk om het gebouw van PBE niet aan te kopen.
De gemeenteraad stelde op 18 juni 2015 de jaarrekening van 2014 vast. U kan dit document, met de
nodige toelichting, nalezen op
http://www.kampenhout.be/bestuur. In het verslag
rapporteren we ook uitgebreid over de subsidies
die het bestuur kreeg voor investeringen.

Het blijft het streefdoel van onze gemeentelijke
administratie om u als burger een klantgerichte en
kwaliteitsvolle dienstverlening te bieden.
Het departement grondgebiedzaken – de vroegere technische dienst met milieu, openbare werken,
woonloket en stedenbouw – nam op 15 december
2014 zijn intrek in de vroegere college- en raadzaal
achter het gemeentehuis. De administratieve diensten zitten nu dichter bij elkaar en ze zijn zo ook
beter bereikbaar voor de inwoners. Meer daarover
bij punt 5: Gemeentelijke gebouwen zorgvuldig
beheren.
We investeren verder in degelijke ICT-infrastructuur. Er is nu draadloos internet in de gemeentelijke
gebouwen en een aantal softwarepakketten werd
vernieuwd.
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Er worden geen nieuwe leningen opgenomen
en de bestaande leningen worden afgelost. Zo
bouwen we tijdens deze legislatuur de schuld
verder af van 19.955.190 euro op 31/12/2012 tot
12.657.322 euro op 31/12/2018. Momenteel is onze
schuld gedaald tot 16.670.951 euro. We halen meer
dan 45% van de vooropgestelde afbouw van de
leningslasten.

2. Kwaliteitsvol tot uw dienst

Beleidsevaluatie

Het financiële resultaat van 2014 is positief. Dat
geeft de gemeente financiële ademruimte. Het is
niet de bedoeling om het overschot uit te geven.
We bewaren dat overschot als buffer voor de toekomst en voeren het meerjarenplan verder uit zoals
voorzien.

Bij de dienst bevolking bijvoorbeeld kochten we
een ‘biometrisch pack’ aan, waarmee we vingerafdrukken kunnen registreren. Dat was nodig om te
kunnen voldoen aan de huidige Europese regelgeving, die bepaalt dat sommige documenten voortaan biometrische gegevens moeten bevatten.
Een doelstelling van onze meerjarenplanning is de
evaluatie en modernisering van onze externe communicatie. Daarom lieten we in mei 2014 een audit
uitvoeren van onze externe communicatiekanalen.
Die doorlichting resulteerde in een nieuwe huisstijl
met onder andere een beeldmerk, bestaande uit
4 vakken die verwijzen naar de 4 deelgemeenten
(Kampenhout, Buken, Berg en Nederokkerzeel).
Tegelijk kun je er ook een driehoek in herkennen,
de geografische driehoek Brussel-Leuven-Mechelen met de K van Kampenhout in het centrum. De
slogan ‘knap landelijk’ maakt het plaatje compleet.
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Een grote vernieuwing is de GIS-software. GIS
staat voor Geografisch Informatie Systeem. Alles
wat we kunnen aanduiden op het aardoppervlak,
kan deel uitmaken van dat systeem: waterlopen,
percelen, gebouwen, wegen, verkeersborden en
leidingen.
Voor het GIS werken we samen met Infrax. Zij
zorgen voor de toelevering van alle juiste gegevens die nodig zijn voor een goede gemeentelijke
dienstverlening: van de volledige identiteit van
een omgeving tot de ligging van alle nutsleidingen. Samen met de gemeentelijke GIS-coördinator
houdt Infrax al die gegevens bij, vernieuwt ze of
houdt ze up-to-date, zodat wij ze optimaal kunnen
gebruiken. ‘Kampenhout digitaal’ wordt verder
uitgewerkt.
GIS is erg belangrijk voor een lokaal bestuur en
zal in de toekomst alleen maar aan belang winnen
door nieuwe uitdagingen, zoals bijvoorbeeld digitale bouwaanvragen.

Die huisstijl zullen we gebruiken bij alle externe
communicatie van de gemeente. Zo komt er professionalisering, eenheid en herkenbaarheid in de
gemeentelijke communicatie. Het wapenschild blijft
behouden en zal nog worden gebruikt op alle officiële documenten. Nu de huisstijlgids klaar is, beginnen we met de bouw van een nieuwe website.

3. Goed om er samen te wonen
De Cultuurberg

De culturele verenigingen die gebruikmaken van
de pastorie van Berg, vinden ook een nieuw onderdak in lokaal ‘Beethoven’.
Kortom, de oude kleuterschool bleek een locatie
die, met de nodige investeringen, op een duurzame manier het muziek- en cultuurgebeuren in Kampenhout kan huisvesten. En zo is ‘De Cultuurberg’
ontstaan. Meer daarover bij punt 5: Gemeentelijke
gebouwen zorgvuldig beheren.
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We gingen op zoek naar een nieuwe locatie en
die vonden we in de voormalige kleuterschool van
Berg: een gebouw met grote lokalen voor notenleer, samenzang en concertjes en kleinere lokalen
voor individuele of gegroepeerde instrumentenleer.

Nog leuk nieuws voor de muziekschool:
om pedagogische redenen besliste het
bestuur om een tweedehandsvleugelpiano aan te kopen.
De aankoop is een interessante aanwinst
voor onze cursisten en meteen
besparen we op lange termijn op de hoge
huurkosten voor zo’n instrument!

Beleidsevaluatie

Vroeger bevond de muziekschool zich in het oude
gemeentehuis van Berg. Tijdens een doorlichting
in de school stelde de toezichthoudende overheid
het bestuur voor de keuze: zwaar investeren in de
vorige locatie, het oude gemeentehuis, of investeren in een andere plaats met meer mogelijkheden.

Miss Witloof
Meer dan 30 jaar na de vorige verkiezing organiseerde de gemeente Kampenhout in september
2014, in samenwerking met de lokale Landelijke
Gildes en OTB, een Miss Witloofverkiezing. Zes
kandidates, geboren en getogen in Kampenhout,
streden om de titel. Na drie rondes en onder het
voorzitterschap van de ‘Schoonste Boerin 20132014’ besliste de jury dat Glenda Kempenaerts het
kroontje verdiende.

Minister-president ereghesel van het witloof

Beleidsevaluatie

Bestuursperiode 2013 > 2018

6

Vlaams minister-president Geert Bourgeois
(N-VA) mag zich sinds september Ereghesel van
‘De Hertogelijke Commanderie & Eregilde van de
Ghesellen van het Witloof’ noemen. Onze gemeente is de bakermat van het witloof en daar mogen
we als gemeente best fier op zijn. De minister-president vond het een hele eer om ambassadeur te
mogen zijn van het witloof en beloofde om zich te
blijven inzetten voor de Vlaamse streekproducten.

De burgemeesters Filip Thienpont en Kris Leaerts

In de streek in en rond ‘Campenhout’ werd hevig
gevochten tijdens de Eerste Wereldoorlog.
181 inwoners ontvluchtten dat geweld en kwamen
per trein aan in Merelbeke op 30 augustus 1914. De
Kampenhoutenaren werden daar heel snel verder
geholpen en gevoed, gekleed en gehuisvest. Nu,
100 jaar later, heeft Kampenhout erkenning gegeven aan die barmhartigheid en zich erkentelijk
getoond ten overstaan van Merelbeke.

In 2015 vond een grondige renovatie plaats van
vijf kapellen met financiële ondersteuning van het
agentschap Onroerend Erfgoed. De kapel aan de
Wildersedreef, de kapel van O.-L.-Vrouw van 7
Weëen (List) en de kapel van Sint-Servaes (Berg)
waren eerst aan de beurt. Daarna namen we de
kapel van O.-L.-Vrouw van Bijstand (Laar) en het
muurkapelletje aan de Humelgemseweg onder
handen.

Op zondag 9 november 2014 was een delegatie uit
Merelbeke aanwezig tijdens de herdenkingsviering
in de kerk van Buken. Die bijzondere viering en
aansluitende receptie kwamen er in samenwerking
met basisschool Bukadie, K.F. De Eendracht Kampenhout, scouts Buken, KVLV en Landelijke Gilde
Buken.
Ook het erediploma ‘Stad of gemeente slachtoffer
van oorlogsfeiten
1914-1918’ werd
onthuld en kreeg
een permanente
plaats in de kerk
ter nagedachtenis
van het leed dat
Buken in augustus 1914 overkomen is.
De Merelbeekse
delegatie bracht
ook een bezoek
aan het Witloofmuseum voor de
tentoonstelling ‘Wereldoorlog I in Kampenhout’.
Daar werd de oorkonde, die de broederband
tussen beide gemeenten symboliseert, plechtig
ondertekend door de burgemeesters van beide
gemeenten.
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Kapellen

Beleidsevaluatie

Uitwisseling met Merelbeke

4. Een OCMW op mensenmaat
Tijdens deze bestuursperiode hechten we veel
belang aan de renovatie en de uitbreiding van
het woonzorgcentrum. Vorig jaar ging de officiële
procedure voor dat project van start. Momenteel
bevinden we ons in de fase waarbij verschillende
architecten hun kandidatuur stellen om het woonzorgcentrum Molenstee te vernieuwen en nieuwe
woongelegenheden te creëren.

Beleidsevaluatie
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We investeren niet enkel in residentiële ouderenzorg, maar ook in laagdrempelige initiatieven. U
hebt vast al gehoord van ons wekelijks sociaal
restaurant ‘Pure Goesting’: een ontmoetingsplaats
waar we het sociale weefsel van ons dorp levendig
houden. Ook de dorpsrestaurants vonden een onderkomen bij het OCMW (glazen zaal) en het ‘praatcafé dementie’ opende zijn deuren in de cafetaria
van het woonzorgcentrum. Het is de wens van elke
oudere om zo lang mogelijk zelfstandig thuis te wonen. Daarom is er sinds 2013 dagverzorging NOAH
in de seniorenflats van Zuurhage. NOAH staat voor
Nabijheid, Opvang, Aandacht en Huiselijkheid en
loopt in samenwerking met Familiehulp.
Gemeente en OCMW streven ook naar een betere
onderlinge afstemming. In 2014 ontstond de stuurgroep ‘gokart’: Gemeente en OCMW Kampenhout
rijden de toekomst tegemoet. De managementteams van de besturen werkten aan een visietekst
en verschillende werkgroepen kwamen samen. Vanuit verschillende invalshoeken gaan we na hoe we
onze dienstverlening in de toekomst kwalitatiever,
efficiënter en klantgerichter kunnen organiseren.

5. Gemeentelijke gebouwen
zorgvuldig beheren
Elke investering in patrimonium vraagt om een
doordachte beslissing. Bij het begin van deze bestuursperiode kregen we te maken met dilemma’s
over de huisvesting van de muziekschool en van
enkele gemeentelijke diensten.
Zoals eerder vermeld, voldeed de voormalige
muziekschool niet meer aan de pedagogische
vereisten. Snel werd duidelijk dat de voormalige
kleuterschool van Berg een prima locatie zou vormen voor de muziekschool. Op 1 september 2014
verhuisden de kleuters van Bergstraat 15 naar de
nieuwe kleuterschool en dus konden we de oude
kleuterschool verbouwen. Het plan: een frisse
infrastructuur met zeven ruime lokalen en een
lerarenhoekje voor zowel de muziekschool als voor
gebruik door culturele verenigingen. Vernieuwd
sanitair en schilderwerken zorgen voor een prettig
geheel. Het gebouw werd alvast omgedoopt tot
‘De Cultuurberg’.
Er moest ook worden nagedacht over de mogelijke aankoop van het voormalige Infrax-gebouw in
de Frederik Wouterslaan. Infrax (PBE) verhuurde
die kantoorruimten al jaren aan de gemeente. Ons
departement grondgebiedzaken was er gehuisvest. Door hervormingen moest Infrax het gebouw
verkopen en aanvankelijk was er in het meerjarenplan in een budget voorzien om het gebouw aan
te kopen. Toch besliste het bestuur in 2014 om af
te zien van de aankoop en het departement onder
te brengen in de bestaande gemeentelijke gebouwen. Niet alleen was de toegankelijkheid in het
voormalige Infrax-gebouw niet optimaal, maar ook
vond het gemeentebestuur het niet raadzaam om
in tijden van besparingen een extra gebouw aan
te kopen dat toch al een zekere ouderdom had.
We vonden een goed alternatief in de college- en
raadzaal achter het gemeentehuis.

Ook in andere projecten boekten we vooruitgang.
We kunnen trots zijn op de uitbreiding van de
lagere school in Berg met de nieuwe kleuterschool.
Hoewel we in nieuwsberichten vaak horen over
beperkte investeringsbudgetten voor nieuwe scholen, slaagde het gemeentebestuur van Kampenhout erin om de nodige subsidies te krijgen.

Behalve de schoolkinderen kunnen ook de sportievelingen onder ons zich verheugen over vernieuwde infrastructuur. U hebt vast al opgemerkt
dat de sporthal in de Zeypestraat in een nieuw
kleedje wordt gestoken, meer bepaald in een
warm kleedje. Dat was dringend nodig. De onderhoudskosten van het gebouw liepen torenhoog op.
Infrax/Esco, onze partner op het vlak van duurzaam
energiegebruik, begeleidt de renovatie. We isoleren de sporthal, maar vervangen ook alle ramen
door ramen met superisolerend glas. Er komt een
zuinige verwarmingsinstallatie, inclusief ventilatie
met warmterecuperatie. Tot slot wordt ook het
sanitair, de kleedkamerindeling, de elektriciteit en
de brandveiligheid geoptimaliseerd. De cafetaria
wordt volledig gerenoveerd. Voor de uitbating sloten we een nieuwe concessieovereenkomst.
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Het pastorieplan werd goedgekeurd en de drie
pastorieën werden gedesaffecteerd. De pastorie
van Kampenhout zal gerestaureerd worden, in de
pastorie van Relst bevinden zich de lokalen van
speelpleinwerking ’t Grobbeltje en het kunstenatelier. De pastorie van Berg zullen we verkopen.

De kinderen van de gemeenteschool kunnen nu in
een moderne, duurzame en praktische omgeving
lessen volgen.

Beleidsevaluatie

De zalen kregen een opknapbeurt en sindsdien
bevinden de administratieve diensten zich dichter
bij elkaar én zijn zij gemakkelijker bereikbaar.
De gemeenteraad vindt nu plaats in de Glazen zaal
en de huwelijken vinden plaats in de trouwzaal van
Villa Lucie.

Een lift zorgt ervoor dat de cafetaria voortaan voor
iedereen bereikbaar is. Op termijn verdienen we
al die investeringen terug doordat we nu kunnen
besparen op energie- en onderhoudskosten.
Het gemeentebestuur nam nieuwe initiatieven om
het dossier van de renovatie van de grote en kleine pastorie in het centrum van Kampenhout nieuw
leven in te blazen. Hoewel we daar als gemeentebestuur fel op hebben aangedrongen, is het
toch lang wachten op de broodnodige subsidies
om de pastorie in haar vroegere glorie te kunnen
herstellen. Zonder de toekenning van de subsidies
kunnen we niet starten. Sinds 2013 ligt dat dossier
op het kabinet ter ondertekening. De hoop blijft om
binnen deze legislatuur met de werken te kunnen
beginnen. Wij blijven aandringen.

Beleidsevaluatie
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U ziet het: uw gemeentebestuur heeft niet stilgezeten en nam weloverwogen beslissingen over het
patrimonium met oog voor duurzaamheid, efficiëntie
en vooral rekening houdend met de financiële mogelijkheden, zoals het een goede huisvader past.

6. Een ruimtelijk beleid
met oog voor later
Binnen een gemeente evolueren ruimtelijke structuren mee met de noden van de inwoners. Elke
generatie heeft andere behoeften. We zoeken een
evenwicht tussen uitdagingen en antwoorden die
we kunnen geven via het ruimtelijk beleid. Bescherming van open ruimten, het bewaren van het
landelijk karakter en betaalbaar wonen zijn maar
enkele voorbeelden. Het uitgangspunt is altijd dat
de gemeente in de noden van de huidige generatie moet voorzien zonder de volgende generaties
uit het oog te verliezen. Daarbij moeten we de
gemeente leefbaar houden voor iedereen.

Het huidig gemeentelijk ruimtelijk structuurplan
ontstond aan het einde van de jaren ’90. Het gemeentebestuur plant een herziening van dat structuurplan. De maatschappelijke noden veranderen
en dus moet de planning logischerwijs volgen. De
afdeling ruimtelijke ordening is intussen begonnen
met een eerste ontwerp.
Knelpunten, bedreigingen, kansen en sterktes van
de gemeente worden in kaart gebracht. Tijdens dat
proces betrekken we adviesraden en alle andere
actoren die relevant zijn. Het structuurplan wordt
niet ‘opgelegd’, maar komt tot stand via een proces
van participatie. Grote plannen kosten handenvol
geld. Gelukkig kunnen we steunen op de expertise
van ons personeel om een eerste aanzet te geven.
Wat we zelf kunnen, moeten we niet uitbesteden. U
hoort zeker en vast nog over het nieuwe ruimtelijk
beleid.

7. Wonen en leven met respect
voor natuur en milieu
Kampenhout heeft een uniek natuurgebied binnen
Europa: het Torfbroek. Dat natuurgebied is een
schakel in het Europese ‘Natura 2000-netwerk’
en wordt door Natuurpunt beheerd. Het is een
sterke troef voor het groen wonen in Kampenhout.
Iedereen die eens een fietstochtje of een wandeling maakt in onze gemeente, weet dat er prachtige
plekjes natuur en open ruimte zijn. De vele fiets- en
wandelroutes die de gemeente heeft, tonen aan
dat Kampenhout terecht trots mag zijn.
Landbouw en natuurbeheer dragen bij tot een aangenaam woonklimaat. We zijn ons daarvan bewust
en we dragen die samenwerking hoog in het vaandel. Zo blijft er in Kampenhout plaats voor de natuur,
maar ook voor de traditie en de cultuur van de landbouw die de gemeente op de kaart heeft gezet.

Wat zou een landelijke gemeente zijn zonder aandacht voor de waterkwaliteit van onze grachten en
beken. De werken in de Zeypestraat, Langestraat,
Frijselstraat, Kampenhoutsebaan en Kampelaarstraat zullen eind dit jaar voltooid zijn. Aquafin
coördineert die werkzaamheden en de gemeente
is medefinancierder. Het afvalwater van alle huishoudens langs het traject wordt afgevoerd naar het
waterzuiveringsstation waardoor de kwaliteit van
het oppervlaktewater aanzienlijk verbetert. Wonen
en een gezonde waterkwaliteit in onze valleigebieden gaan hand in hand.

8. Aangenaam en veilig leven
en wonen

Ook de impact die ons leven heeft op het klimaat,
mogen we niet negeren. Het gemeentebestuur ondertekende in juni 2014 het Burgemeestersconvenant. Dat houdt in dat de gemeente zich engageert
om 20% minder CO2-uitstoot te produceren tegen
2020. Dat betekent onder meer een spaarzaam
gebruik van energie, aanwenden van alternatieve
energiebronnen en promoten van een duurzame
mobiliteit met minder vervuilende brandstoffen.

Het blijft een prioriteit om te zorgen voor een
aangename en gezonde leefomgeving voor de
inwoners van Kampenhout, maar ook daarbuiten.
We zetten alle mogelijke middelen in om te streven
naar een gezonde woonomgeving. Het bestuur
gaat niet akkoord met activiteiten op haar grondgebied die een negatieve invloed hebben op
het algemeen welzijn, rekening houdend met de
milieuwetgeving en de milieunormen.

Als gevolg van het Burgemeestersconvenant zijn
we ook druk bezig met de opmaak van een klimaatactieplan. Eind 2015 zullen we dat indienen bij
de Europese Commissie.

Ook dagdagelijkse activiteiten die invloed hebben op onze levenskwaliteit verdienen aandacht.
In het kader van duurzame mobiliteit promoten
we eenvoudige verplaatsingen met de fiets. Die
verplaatsingen moeten vooral ook veilig zijn. Tegen
het einde van dit jaar zullen er in Kampenhout extra
veilige en comfortabele fietspaden zijn in de Zeypestraat, Langestraat en Kampelaarstraat. Ook het
fietspad van de Kampenhoutsebaan zal verbeterd
zijn. Bovendien is men – na een slopende procedure – nu volop bezig met de realisatie van het
fietspad langs de Neerstraat. De bedoeling is dat
iedereen volgend jaar veilig van Berg naar Nederokkerzeel kan fietsen.

Weloverwogen gebruik van energie, aandacht voor
waterkwaliteit en het stimuleren en uitbouwen van
de positieve wisselwerking tussen natuurbeleid
en landbouw, zorgen ervoor dat het bestuur het
landelijke, groene karakter van Kampenhout kan
verzekeren voor de toekomst.

We vermelden hierbij ook trots onze
nominatie bij het initiatief ‘Fietsgemeente 2015’, waar Kampenhout
een mooie tweede plaats behaalde.
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Ook loopt de administratieve procedure voor de
aankoop van een nieuw speelbos in Relst. Weldra
begint Natuurpunt met de eerste aanplanting in het
kader van de actie ‘Bos voor iedereen’.

Percelen aan de Hutteweg

College van burgemeester en schepenen
Binnenkort nemen we de schoolomgevingen en Kampenhout-centrum onder de
loep. Er werd een studiebureau aangesteld
om te bekijken hoe we de toegangswegen
rond de scholen en het centrum verkeersveilig kunnen maken.
De kasseien in Kampenhout-centrum zijn
niet comfortabel voor zwakke weggebruikers. Ook daar zoekt het studiebureau
naar een aangepaste en comfortabele
oplossing.
Wordt vervolgd ...
De politieraad besliste om
ANPR-camera’s met automatische nummerplaatherkenning aan te schaffen
voor onze politiezone KASTZE,
Kampenhout-Steenokkerzeel-Zemst.
Een weloverwogen investering om, naast
de intensieve acties rond inbraakpreventie, een bijkomende middel te hebben om
overtreders en daders op te sporen.

Kris LEAERTS

Stefan IMBRECHTS

Burgemeester

Eerste schepen

burgemeester@kampenhout.be
0478/36.33.40

stefan.imbrechts@kampenhout.vera.be
0498/92.27.75

Bevoegdheden
Stedenbouw en ruimtelijke ordening
Brandweer // Politie // Bevolking
Burgerlijke stand // Veiligheid // Informatica
Personeel

Bevoegdheden
Openbare werken // Patrimonium
Werken in eigen beheer // Sport

Rudi VAN INGELGOM

Stefaan PEREMANS

Tweede schepen

Derde schepen

rudi.vaningelgom@kampenhout.vera.be
016/65.51.24 // 0475/83.17.67

stefaan.peremans@kampenhout.vera.be
0497/89.61.84

Bevoegdheden
Landbouw // Lokale economie // Toerisme
Cultuur/bibliotheek/muziekschool
Sociale huisvesting // Woonbeleid

Bevoegdheden
Begraafplaatsen // Kermissen en markten
Onderwijs // Jeugd-Buitenschoolse
kinderopvang // Informatie

Marleen VAN DE WIELE

Stefan VANDEVENNE

Vierde schepen

Vijfde schepen

marleen.vandewiele@kampenhout.vera.be
0475/95.10.57

stefan.vandevenne@kampenhout.vera.be
0496/47.64.05

Bevoegdheden
Trage wegen/mobiliteit // Integratie en
gelijke kansen // Financiën/kerkfabrieken
Ontwikkelingssamenwerking
Vlaams karakter

Bevoegdheden
Energie en milieu // Intercommunales
Dierenwelzijn // Rechtszaken

Greet WILLEMS

Dominique COUCKE

OCMW-voorzitter, schepen van rechtswege

Gemeentesecretaris

greet.willems@kampenhout.vera.be
0473/95.89.39

dominique.coucke@kampenhout.vera.be
0477/40 25 14

(1)

Bevoegdheden
OCMW-voorzitterschap
Senioren // Welzijn
(1)

t.e.m. 31.12.2015
vanaf 01.01.2016: Edith GRAUWELS

