BELEIDSNOTA TEAM BURGEMEESTER

Team Burgemeester is een partij met inhoud. In deze nota stelt Team Burgemeester u een aantal
elementen voor uit haar beleidsvoorstellen voor de komende gemeentelijke legislatuur.

Voor een duurzaam lokaal bestuur
Duurzaamheid omvat alles wat te maken heeft met maatschappelijk verantwoord leven, milieu,
ecologie en toekomstgericht denken. Omdat een duurzame samenleving in grote mate gerealiseerd
wordt op lokaal niveau, is Team Burgemeester er dan ook van overtuigd dat duurzaamheid in elk
onderdeel van het gemeentelijk beleid ingebed moet zijn. Want een duurzame samenleving zorgt
voor meer werkgelegenheid, voor gezondere mensen en een beter milieu. Bovendien is een
duurzame gemeente meestal ook een efficiëntere gemeente, wat op zijn beurt weer bijdraagt tot
een voordeliger kostenplaatje voor zowel de gemeente als haar inwoners.

INSPRAAK VAN DE BURGER
Team Burgemeester hecht belang aan het welzijn van elke Kampenhoutenaar. Daarom werd tijdens
de campagne “Word burgemeester voor één dag” bij de bevolking gepeild naar welke thema’s men
belangrijk vindt, en waarom mensen zo graag in Kampenhout wonen. Daarbij kwamen de volgende
bevindingen naar voor:


Wat vinden onze inwoners belangrijk? In de eerste plaats aandacht voor veilige wegen,
zeker voor schoolgaand (fietsend) verkeer (41%)
Met daarnaast:
 Het versterken van het sociaal weefsel, en het behouden van de sociale cohesie
(25%)
 De gemeente dient netjes gehouden te worden (14%)
 Bewaken van de veiligheid (10%)
 Sportieve mogelijkheden verder uitspitten (8%)
 Verder doorgedreven milieubewuste acties (7%)
 Bewaken en behoud van ons groen landelijk karakter (7%)



Waarom woont men heel graag in Kampenhout? De Kampenhoutenaar is fier op het mooi,
landelijk en rustig karakter, houden zo! (42%)
Daarnaast is Kampenhout vooral een gemeente die:
 Leeft en mensen verbindt (18%)
 Gewoon TOP is (14%)
 Veel leuke activiteiten heeft (12%)
 Heel centraal gelegen is in de nabijheid van drie steden (9%)
 Openstaat voor de mening van de burger (6%)
 Vriendelijk en hulpvaardig gemeentelijk personeel heeft (6%)

Ook via het project “Kleur mee de toekomst” werd de bevolking uitgebreid betrokken bij de opmaak
van een ruimtelijk beleidsplan voor de gemeente Kampenhout. Tijdens discussieavonden werd op
zoek gegaan naar de troeven van de gemeente, en werd de vraag gesteld “Hoe kunnen we
Kampenhout nog beter maken?”. De input van de bevolking werd meegenomen in een “ambitienota
Ruimtelijke Ontwikkeling Kampenhout”, die de grote krachtlijnen vastlegt waarvoor de gemeente

zich de komende jaren en decennia wil engageren. Samen met de bevolking wordt daarin op zoek
gegaan naar de ideale invulling van onze woonkernen, zowel voor het aspect wonen als voor het
inpassen van activiteiten. We willen onze dorpskernen immers leefbaar houden.
Elk van de hierboven aangehaalde topics werden dan ook op een of andere manier in de
onderstaande voorstellen van Team Burgemeester meegenomen.

VEILIGHEID
Op zes jaar tijd is er op het vlak van veiligheid enorm veel veranderd: de terroristische aanslagen in
België hebben een enorme impact gehad. In tegenstelling tot wat mensen vaak denken, speelt de
gemeente een cruciale rol in het veiligheidsverhaal. De voorbije legislatuur werden op dat vlak al een
aantal zaken gerealiseerd, zoals het aanwerven van een coördinator integrale veiligheid, het
oprichten van Buurt Informatie Netwerken en het plaatsen van slimme camera’s. Maar we moeten
deze inspanningen volhouden: de gemeente moet blijvende aandacht hebben voor veiligheid in al
haar facetten. We moeten klaar staan voor de noden van de toekomst.

GEMEENTELIJKE DIENSTVERLENING
Van geboorte tot overlijden moeten er tal van administratieve verplichtingen vervuld worden. Deze
administratieve rompslomp ligt vaak niet aan de gemeente zelf, maar de gemeente moet het de
bevolking daarbij wel zo gemakkelijk mogelijk maken. Daarom moet er gestreefd worden naar een
optimale dienstverlening via één loket, zowel voor de gemeente als het OCMW. De burger moet
daardoor nog sneller en efficiënter geholpen worden.

OPEN RUIMTE EN MOBILITEIT
Het gemeentebestuur ontwikkelt een duidelijk beleid voor de appartementisering en de sluipende
verdichting van de gemeente, en maakt werk van ontsnippering en het behoud van de groene
publieke ruimten. Trage wegen en fietspaden zorgen voor een meer duurzame mobiliteit.
Open ruimte
 Ongeplande, louter door de markt geleide, verdichting is niet gewenst. Het leidt tot
verkeersoverlast- en congestie, het creëert nieuwe bouwmogelijkheden op ongewenste
plaatsen (vb. in overstromingsgebieden) en het tast het beeldkarakter van het dorp aan.
 Het beleidsplan moet dus duidelijkheid scheppen waar verdichting kan en waar niet en onder
welke voorwaarden. Criteria zoals ontsluiting via openbaar vervoer en nabijheid van
voorzieningen en groen zijn daarbij prioritair.
 Om het beeldkarakter van de Kampenhoutse dorpen te vrijwaren van sluipende verdichting
is het van belang een inventaris te maken van beeldbepalende gebouwen en gehelen, en een
beeldkwaliteitsplan op te stellen voor het openbaar domein.
 Naast verdichting is het ook van belang om de bestaande groene structuren maximaal te
verbinden en de bestaande open ruimte te ontsnipperen.
 Er wordt een plan opgemaakt voor de hele gemeente met welke binnengebieden
gevrijwaard zouden moeten worden van verdere bebouwing.
 Gezinnen worden steeds diverser waardoor ook de woonnoden veranderen. De gemeente
kan meer actief sturen op ontwikkelingen zodat ook meer innovatieve woonvormen een
plaats kunnen krijgen.
 Ingroening van kernen bevorderen door opmaak van een groenplan en voorbeeldboek als
leidraad voor de kernversterkende projecten. Geen Ruimtelijk Uitvoeringsplan met complexe

reglementen, maar wel spelregels of verordening vanaf drie wooneenheden dat rekening
houdt met een gerichte parkeeroplossing (ondergronds), waterinfiltratie en ingroening.
 De buurtwinkel en kleine zelfstandige ondernemers zullen mee de dorpskernen versterken.
Eenduidige regels voor slim en verantwoordelijk verdichten (is niet hetzelfde als
“appartementisering”).
Mobiliteit
Bij een complexe materie als mobiliteit ga je beter niet over één nacht ijs, en bijsturing is soms dan
ook nodig. Toch is de continue aandacht voor de fietser en zwakke weggebruiker belangrijk. Zo zal er
blijvend worden aangedrongen op de aanleg van fietsverbindingswegen, zodat kerngebieden beter
met de fiets bereikbaar worden. Uiteraard wordt daarbij aandacht geschonken aan de specifieke
noden van elektrische fietsen. En ook bij de plannen voor de het vernieuwde Kampenhout-Sas en de
eventuele bouw van een zwembad zal daar rekening mee worden gehouden.
Aandachtspunten daarbij zijn:
 Het netwerk van wegeltjes en doorsteken in Kampenhout is bijzonder interessant en biedt
mogelijkheden, en zou zeker voor kinderen een ideaal fietspadennetwerk kunnen vormen.
Inventarisatie van deze trage wegeninfrastructuur kan een shift maken richting een meer
duurzame mobiliteit.
 Vooral in en rond de schoolomgevingen kan een veilige fietsinfrastructuur ouders en
kinderen aanzetten om meer met de fiets naar school te gaan.
 Op Kampenhout-Sas kunnen ambitieuze doelstellingen inzake modal split worden gesteld.
Fiets en openbaar vervoer moeten prioriteit hebben.
 Opmaak van een circulatieplan voor Kampenhout.
 Aandacht voor het verder uitbreiden van fietsstraten.
 Zonale parkeerzones verkeer via grote assen.
 Bij het verkavelen aandacht voor parkings, en liefst ook openbare parkings.
 Gericht en overdacht toepassen van tractorsluizen.
 Bijzondere aandacht voor het onderhoud van greppels en wegen, en aandacht voor het
veiligheidsaspect bij overhangende takken/storm. De voorbije legislatuur werd het jaarlijks
onderhoud van onverharde wegen aangevat: dit wordt verder gezet.

LANDBOUW EN NATUUR
Team Burgemeester is zich als geen ander bewust van het belang van de landbouw in onze
gemeente. Zonder blind te zijn voor het delicate evenwicht tussen landbouw en alle andere
gebruikers van de open ruimte. Want enkel vanuit een respectvolle benadering kunnen landbouw,
natuur, wonen, recreëren en werken een evenwicht vinden.
Aandachtspunten daarbij zijn:
 Versterken van het landbouwareaal: niet voortdurend omswitchen naar weiland. Een
agrarisch natuurbeheer zorgt voor evenwicht tussen natuur en landbouw.
 Zones voor landbouw duidelijk vastleggen. Verlaten landbouwgronden heractiveren in de
landbouw en niet enkel voor paarden en tuinen.
 Opmaak van een Ruimtelijk Uitvoeringsplan voor “open ruimte” en verstrengen voor
specifieke en waardevolle deelgebieden.
 Versterken van de band tussen landbouw en haar landbouwproducten. De verkoop van
lokale producten stimuleren door het promoten en faciliteren van de zgn. korte keten.
Pakketje “Vers en Gezond Kampenhout”.
 Stimuleren van verschillende vormen van plukboerderijen.

 Jonge landbouwers rechtszekerheid geven op uitbreidingsmogelijkheden.
 Een verdere opwaardering van onze natuurgebieden. De oude groene vallei verder
opwaarderen en vrij maken waar nodig.
 Vanuit de gemeente het goede voorbeeld geven: “drie bomen voor één”, waarbij er voor
elke omgekapte boom drie nieuwe worden geplant. Wanneer deze niet op hetzelfde perceel
aangeplant kunnen worden voorziet de gemeente een daartoe speciaal voorzien perceel.
DUURZAAMHEID EN MILIEU
Duurzaamheid omvat alles wat te maken heeft met maatschappelijk verantwoord leven, milieu,
ecologie en toekomstgericht denken. Team Burgemeester zet zich er volop voor in, want een
duurzame samenleving zorgt voor gezondere mensen en een beter milieu.
Aandachtspunten daarbij zijn:
 Opmaak van een energiesturingsplan: er gaat te veel energie verloren door het niet of het
niet tijdig afzetten en het onzuinig omspringen met energie. Een degelijke en
geautomatiseerde sturing van onze energiebehoeften voor zowel verwarming, verlichting als
waterverbruik is daarbij bijzonder nuttig.
 De gemeente moet ook hier het goede voorbeeld geven en in haar intern beleid
duurzaamheid op alle vlakken integreren.
 Nog meer focussen op het Burgemeestersconvenant, met bijzondere aandacht voor
maatregelen inzake klimaat, CO2 en propere lucht.
 Stimuleren van het gebruik van de (elektrische) fiets in ons dagelijks leven, en niet alleen als
ontspanning.
 Voorzien van laadpalen.
 Stimuleren en faciliteren van opruimacties voor zwerfvuil, zowel structureel als eenmalig.
Ondersteunen van wijken en verenigingen die hun schouders er willen onderzetten.
 Ludieke competitie “de properste wijk van Kampenhout”.
 Opmaak van een regenwaterplan met bijzondere aandacht voor infiltratie.
 Volop inzetten om het afval uit onze voedselketen te halen.

ENERGIE EN WATERVERBRUIK
Er wordt werk gemaakt van een lokale visie over energie, met als doel om op termijn iedere burger te
laten genieten van betaalbare, betrouwbare en duurzame energie. Het gemeentebestuur geeft
daarbij zelf het goede voorbeeld voor het eigen patrimonium.
Aandachtspunten daarbij zijn:
 Als gemeente geven we het goede voorbeeld door te investeren in energie-efficiëntere
gebouwen (zie sporthal Kampenhout) en vergroening van het eigen wagenpark
 De lokale energievisie wordt opgemaakt samen met onze inwoners, het bedrijfs- en het
verenigingsleven. Belangrijke thema’s daarbij zijn energiebesparing, schone
energieproductie, emissiearme mobiliteit, enz.
 Inwoners worden ondersteund bij de transmissie naar een emissiearme mobilteit. Op
openbare plaatsen worden laadpalen voor fietsen en wagens voorzien
 Er wordt voldoende opvang en infiltratie voorzien voor hemelwater. Regenwater wordt
maximaal gebruikt voor WC’s, reinigen van wagens, beregenen plantsoenen, enz
 Inwoners ondersteunen bij collectieve projecten zoals zonnedelen, samenaankoop
zonnepanelen, enz.

 Bijzondere aandacht voor energiearmoede. Via OCMW en welzijnsorganisaties worden
inwoners gesensibiliseerd over rationeel energiegebruik
 Sociale woonprojecten worden energiezuiniger
 Openbare verlichting maakt meer gebruik van energiezuinige LED-technieken. Zorg voor
dynamische aansturing van de verlichting door aanwezigheidsdetectie.

FINANCIËN EN MIDDENSTAND
Onze algemene visie hierbij is dat het gemeentebestuur een gezond financieel beleid moet voeren,
zonder de kosten door te schuiven naar de toekomst. De financiën worden rigoureus opgevolgd en
met grote voorzichtigheid beheerd.











Personeel en pensioenen:
 De loon- en pensioenkost is één van de zwaarste kostenposten van de gemeente.
Afgelopen jaren werd het personeelsbestand verminderd met 6 voltijdse medewerkers.
Ook de komende jaren willen we het personeelsbestand onder controle houden zonder
een goede en kwalitatieve dienstverlening in het gevaar te brengen.
 Daarnaast zorgen we voor een correct evenwicht tussen het aantal statutairen en
contractuelen. Het zijn immers de statutairen die het pensioen betalen van de
gepensioneerden. Daarbij betaalt de gemeente iets meer dan 30% bijdrage voor de
gepensioneerden.
 Afgelopen jaren konden we profiteren van de lage index, maar voor de komende jaren is
voorzichtigheid is.
OCMW:
 De inkapseling van het OCMW in het gemeentebestuur brengt in eerste instantie een
aantal extra kosten met zich mee, maar biedt ook opportuniteiten. Door het personeel
verstandig in te passen en te verschuiven waar nodig, zijn we ervan overtuigd dat we
een betere efficiëntie kunnen bekomen.
 Ondersteunende diensten zoals financiën, personeelszaken, de technische dienst en IT
worden of zullen worden samengebracht.
 Het eigen rusthuis heeft een aanzienlijke kostprijs, maar levert elke dag weer een zeer
goede service voor onze ouderen. Hier willen we blijvend op inzetten.
Politie en brandweer:
 Dit blijven (vooral brandweer) stevige kostenposten die jaarlijks stijgen en waar we
weinig vat op hebben. Toch zullen we onze rol blijven spelen.
Leningen:
 De afgelopen 6 jaar werden geen nieuwe leningen afgesloten. Daardoor is onze
leningslast bijna gehalveerd. Ook de komende jaren willen we dit beleid aanhouden en
de totale leningslast laten dalen tot onder de 6 miljoen (we komen van 20 miljoen).
 Uiteraard is dit in grote mate afhankelijk van het gevoerde beleid. De 6 miljoen is geen
fetisj. In het kader van lange termijninvesteringen kan er opnieuw geleend worden.
Maar onbesuisd kosten doorschuiven naar de toekomstige generatie gaan we niet doen.
Grote werken:
 Er staan nog een aantal belangrijke grote werken gepland. Daarbij zal steeds afgewogen
worden hoe en wanneer deze het best gefinancierd worden.
 Waterzuivering: vandaag zit Kampenhout aan een zuiveringsgraad van 83% (het Vlaamse
gemiddelde is 81%). Met enkele extra investeringen in rioleringen willen we dat verder
laten stijgen richting de 90%:
 Ahornboomlaan en Lentelaan (geschat budget 2 miljoen euro)





 Ter Bronnen
 Bukkenstraat (kant Notelaar)
 Balkestraat, Wilder, Terloonstraat
 In de volgende straten dient de wegeninfrastructuur onder handen te worden genomen:
 Leibeeklaan – Daallaan: vernieuwing straat
 Nieuwe Kassei: nieuwe straat
 In de verkaveling in de Hutte moeten de voetpaden vernieuwd worden
Belastingen:
 Dankzij een rigoureus financieel beleid zijn we erin geslaagd de belastingen opnieuw te
verlagen. Dit beleid willen we ook in de volgende legislatuur verderzetten, en gaan we
voor een nieuwe belastingverlaging.
 Dit kan door een goed beleid, het beheersen van de kosten, integratie van de diensten
OCMW en gemeente en de verlaagde schuldgraad.
Middenstand & Zelfstandigen:
 We zetten het gevoerde beleid verder waarbij we het contact tussen gemeente en
middenstand blijven stimuleren. Het bedrijfsevent was een mooi initiatief, dat zal
herhaald worden.

WELZIJN
Onder impuls van CD&V groeiden welzijn en zorgverstrekking uit tot een van de speerpunten van het
gemeentelijk beleid. Met Team Burgemeester wordt dit niet anders. Want niet iedereen heeft de
mogelijkheid zichzelf te behelpen, of beschikt over een financieel vangnet om zich ergens doorheen
te slaan. Voor die mensen moeten we bijzondere aandacht hebben.
OCMW en welzijn
 Initiatieven om oud en jong te verbinden. Enkele voorbeelden:
o ouderen passen op de jongeren terwijl de jongeren de oudjes vergezellen (ouderen
met kinderen en kleinkinderen);
o oud en jong (scholen) samenbrengen vb. in het woonzorgcentrum.
 Het woonzorgcentrum meer met de “buitenwereld” verbinden, meer in het dorpsleven
integreren: verenigingen in Kampenhout aanmoedigen om vb. één keer per jaar een activiteit
te doen in het woonzorgcentrum.
 Aandacht voor meer zinvolle dagbesteding in het woonzorgcentrum, betekenisvolle
tijdsbesteding en participatie, teneinde de kwaliteit van het wonen en leven in het
woonzorgcentrum te verbeteren.
 Tot nu toe werd vanuit het beleid noodzakelijkerwijs gefocust op de verbouwing van het
woonzorgcentrum. Nu kan de focus terug meer verschuiven naar het leven en wonen binnen
het woonzorgcentrum.
 Meer zorg voorzien in assistentiewoningen, meer activiteiten, meer verbinding met het
woonzorgcentrum.
 Stimuleren van een nauwere samenwerkingen tussen de sociale dienst met vb. het IGO
Leuven (arbeidstrajectbegeleiding), CAW (psychologische begeleiding), sociaal team politie,
huisvestingsmaatschappijen , Kind en Gezin , scholen…
 Klanten sociale dienst die in isolement dreigen te geraken doorverwijzen naar verenigingen
(Samana, KVLV, enz.).
 Oprichten van een centraal infopunt rond zorg, met een zeer laagdrempelig onthaal.
 Stimuleren van het werken met weggeefkasten, ook passend in het kader van
duurzame/circulaire economie (Geef spullen een tweede leven door te nemen of te geven.

Afdanker voor de één, een pronkstuk voor een ander). Een weggeefkast is een plek waar
mensen kleding, spelletjes, boeken, servies, bruikbare spulletjes, enz. in kunnen leggen die
wachten op een nieuw leven (kan in samenwerking met verenigingen).
 Inzetten op en aandacht voor kansarmoede: verenigingen aanmoedigen om mogelijkheden
binnen hun vereniging te bekijken.
Welzijn
 Voorzien in een ruimer aanbod om mensen zo lang mogelijk thuis te kunnen houden.
 Betere opvang voorzien voor jongeren met een beperking.
 Meer inzetten op mantelzorg, en mantelzorg meer bereikbaar maken. Daarbij wordt het
reglement aangepast om nog meer tegemoet te kunnen komen aan de mantelzorgers: zij zijn
immers belangrijk om mensen langer thuis te kunnen houden.
 Volop inzetten op basismobiliteit (vervoer voor minder mobiele mensen).
 Terug speeltuintjes voorzien in Berg en Nederokkerzeel.
 Blijven ondersteunen van initiatieven i.v.m. gezondheidspreventie om een Gezonde en
Hartveilige gemeente te blijven (in elke deelgemeente moet minstens een AED toestel ter
beschikking zijn).
Senioren
 Stimuleren en faciliteren van kennisoverdracht met senioren, ook onder elkaar: mekaars
nieuwsgierigheid aanwakkeren (kennisbeurs) en levenslang leren.
 Senioren uit hun isolement halen is enorm belangrijk.
Sociale huisvesting
 Wijk Trits: ontmoetingsmomenten tussen bewoners volop stimuleren en faciliteren.
 In buurten en wijken met kwetsbare inwoners komt het erop aan om de sociale cohesie en
het mentale en fysieke welbevinden te bevorderen.
 Nieuwe woonvormen aanmoedigen zoals cohousing en kangoeroewonen.
 Aandacht voor betaalbaar wonen: zeker voor middenklasse en kleine/jonge gezinnen.
 Jonge mensen in Kampenhout proberen te houden door vb. gedurende de eerste jaren
woningen aan te bieden tegen een verminderde huur, of leegstaande huizen gebruiken (en
tegelijkerijd leegstand verminderen) of aan oudere huizen - waar de eigenaars geen dure
kosten willen doen - de gemeente vb. de basis laten restaureren.

INFRASTRUCTUUR EN OPENBARE WERKEN
Openbare werken
 Driemaal per legislatuur moet een budget worden voorzien van 200.000 euro voor preventief
asfaltonderhoud. Een prioriteringslijst van alle Kampenhoutse straten moet opgemaakt
worden, en deze lijst dient jaarlijks te worden geëvalueerd.
 Enkele straten hebben nood aan een grondigere vernieuwing, al dan niet met inbegrip van
rioleringswerken, zoals de Leibeeklaan en Daallaan (Berg), en een deel van de Nieuwe Kassei
(Nederokkerzeel).
 Ook de werken op de gewestwegen (zoals N26) moeten goed opgevolgd worden.
 Aandacht voor de afbuiging van de Bulsomstraat naar de Haachtsesteenweg.
 Enkele voetpaden moeten worden aangepakt zoals in de Tiendeschuurstraat, Peperstraat, De
Hutte.

 Een aantal fietspaden moeten worden vernieuwd, zoals op de Kampenhoutsebaan richting
Elewijt. Een aantal andere moeten lokaal worden hersteld, zoals op de Perksesteenweg.
Rioleringsprojecten
 Verschillende rioleringen moeten worden aangepakt, onder meer in de Ahornbomenlaan en
de Kasteellaan. Daarnaast kunnen een aantal uitbreidingswerken gebeuren, zoals onder
meer in de Glimwormlaan, Jagerslaan en Eekhoornlaan.
Verlichting
 Jaarlijks een vast budget voorzien om de huidige openbare verlichting stelselmatig te
vernieuwen door duurzamere LED-verlichting. Momenteel heeft Kampenhout reeds een vrij
moderne openbare verlichting, maar we moeten opletten dat we door niet tijdig te
vervangen achterop gaan lopen om dan op korte tijd alles te moeten doen.
Infrasctructuur
 Momenteel is er soms onduidelijkheid over de eigendomstoetand van een aantal gebouwen
en terreinen (o.m. scouts, parochiezaal). Daarom moet een algemene regeling getroffen
worden om deze onduidelijkheden weg te werken.
 Er moet een Ruimtelijk Uitvoeringsplan opgemaakt worden voor de sportvelden.
 De gemeentelijke groendienst moet voldoende sterk ondersteund worden (extern of intern),
vooral tijdens de zomermaanden.
 Bij nieuwe belangrijke werken en verkavelingen gebruik maken van duurzame materialen
tegen de laagst mogelijke kost.
 Zwembad aan Kampenhout-Sas: bij de herbestemming van Kampenhout-Sas moet nagegaan
worden of er een zwembad kan worden gebouwd, al dan niet samen met enkele
buurgemeenten en/of private investeerders.
 De mogelijkheden nagaan inzake de uitbouw van de jachthaven aan Kampenhout-Sas, met
inbegrip van de recreatiemogelijkheden.
 Bij nieuwe infrastructuurwerken steeds aandacht hebben voor groenvoorzieningen en
waterinfiltratie.

JEUGD
De jeugd is onze toekomst. Daarom neemt Team Burgemeester de lokale jongerenthema’s wél
ernstig. We kunnen ons dan ook voor een groot stuk vinden in het Memorandum dat door de
Kampenhoutse jeugdverenigingen (Chiro Kampenhout, Scouts Nederokkerzeel, Scouts Berg, Scouts
Buken en jeugdhuis Tonzent) werd voorgesteld. Alle jeugdverenigingen verdienen immers onze
blijvende steun. Een divers en kwalitatief cultureel en sportief aanbod voor onze jongeren is daarbij
vanzelfsprekend.
Aandachtspunten daarbij zijn:
 Vereenvoudigde en flexibelere procedures bij aanvragen/meldingen voor subsidies. De
huidige rangschikking van prioriteiten kan behouden blijven, teneinde de veiligheid van de
leden en de gebouwen te garanderen.
 Open speelruimte/speelbossen in elke deelgemeente. De jeugdverenigingen merken terecht
op dat er te weinig duidelijkheid bestaat omtrent speelbossen. Daarom zou er een kaart
opgemaakt kunnen worden waarbij voor elk bos aangegeven wordt of het een speelbos of
privé-eigendom is, en dat voor iedere deelgemeente. Er moet ook onderzocht worden of
speelbossen aangeplant kunnen worden.
 Blijvende aandacht voor de kwaliteit en veiligheid van de lokalen.

 Faciliteren van de afgifte van afval aan het containerpark. Het moet onderzocht worden of er
voor alle jeugdbewegingen van Kampenhout een korting kan voorzien worden, vb. via een
soort lidkaart/bewijs zodat niet alleen leiding maar ook oud-leiding en helpende ouders
toegang hebben tot deze korting.
 Grobbelterrein verbeteren met een bouwhoek.
 Nagaan of er een nieuw deel aan het Grobbelgebouw geplaatst kan worden in plaats van
containers. Dit kan dan doorheen het jaar gebruikt worden voor jeugdgebonden activiteiten,
vb. als repetietielokaal voor muziekgroepjes, een knustelatelier, filmnamiddag, enz.).
 Promoten van studeren in de bibliotheek.

CULTUUR EN SPORT
Kampenhout is een bruisende gemeente, met veel lokale activiteiten. En dat willen we graag blijven.
Daarom zet Team Burgemeester volop in op het ondersteunen van de talrijke socioculturele
verenigingen die onze gemeente rijk is. En als “witloofgemeente” hebben we aandacht voor witloof
als cultureel erfgoed.
Aandachtspunten daarbij zijn:
 Maximaal impulsen en ondersteuning geven aan lokale culturele initiatieven.
 We onderzoeken de noden en mogelijkheden met betrekking tot het voorzien van een
cultuurzaal en/of evenementenhal.
 Faciliteren van gemeenschapsvormende culturele projecten.
 Klimmuur plaatsen in de sporthal.
 Pannakooi en speelpleintje voorzien aan de sporthal.
 Er moet een Ruimtelijk Uitvoeringsplan opgemaakt worden voor de sportvelden.
 De mogelijkheden voor het toerisme worden volop ondersteund.
 Herlokalisatie van het Witloofmuseum.
 Organiseren van een witloofambassadeur/ambassadrice. Kandidaten worden aangebracht
door voorstellen bevolking (cfr. systeem vrijwilliger van het jaar). Kan samen georganiseerd
worden met verenigingen.
 Cadeaubon waarbij de Kampehoutse zaken ondersteund worden (cultuur-horeca)
 Kermissen laten starten op vrijdagavond.
 Op jaarmarkt kermis een knabbelstraat maken (kleine standjes met kleine gerechtjes), met
vb. verenigingen, traiteurs enz.
 Biomarkt elk jaar in een andere deelgemeente organiseren, net als het foodtruckfestival.

