
 

 

 

EDITH GRAUWELS 
S c h e p e n   

WIE 

31 jaar gehuwd met Patrick Van 

Ingelgom en runnen samen hun 

witloofbedrijf. 

Mama van 4 dochters en 3 

schoonzonen . 

 

Mijn prioriteiten in onze gemeente 

zullen zich de komende jaren zullen 

vooral toespitsen op de veiligheid van 

groot en klein, alsook het levendig 

houden van onze gemeente, ons 

dorp, het" hier graag wonen". 

Via mijn mandaten kan ik mij daar al 

op inzetten: 

 

CONTACT 

TELEFOON: 

+32 472 36 52 63 

 

E-MAIL: 

edith.grauwels@kampenhout.vera.be 

 

BEVOEGDHEDEN 

Landbouw 

Trage wegen 

Ontwikkelingssamenwerking 

Begraafplaatsen 

Jeugd en BKO (Buitenschoolse kinderopvang) 

MIJN BELANGRIJKSTE PUNTEN IVM DE 

MEERJARENPLANNING 

1) Begraafplaatsen:verder zetten funerair beleid, vergroenen en verder 

inrichten van begraafplaatsen. 

Bewaren en verzorgen graven oud-strijders . Onderhouden ere-perken van oud-

strijders als eeuwige dank 

Vergroenen door aanleg kiezelgraspaden. 

Aanleggen van meer urnevelden en collumbariummuur. 

Aanbieden sterretjes voor aandenken op sterretjesweide. 

2) Ontwikkelingssamenwerking:  bevolking meer betrekken en informeren 

over genomen initiatieven van onze burger. belonen van binding 

Kampenhout en ontwikkelingsinitiatiefven bij verdeling subsidies. 

3) landbouw : promoten  lokale producten en versterken en bewaren 

van open ruimtes organiseren witloofdagen, verkiezing 

witloofambasadeur,nieuw witloofbelevingscentrum.promoten van 

gebruik lokale producten , 

4) trage wegen : in kaart brengen , verbeteren en optimaliseren , zodat er 

veiligere routes kunnen genomen worden als verbinding naar 

school,bus, centrum.. optimaliseren en verbeteren indien men fietsen 

wil promoten dan moeten er ook comfortabele en goede 

verbindingswegen zijn , naar school, bus centrum, sport. Dit kan 

gebeuren in samenwerking van landbouw en tourisme. 

5) Jeugd: extra subsidies te behalen via fuifcoachdiploma. Extra 

vormingen ivm. veiligheid allerhande. investeringsubsidie van 200 000 

euro per jaar voor elke erkende vereniging  waarbij de gemeente 2/3 

betaald bij te maken investering aan infrastructuur.  

Extra subsidie bij fuifcoachdiploma te gebruiken bij securetie op 

fuiven.Vernieuwde pleintjes in elke parochie. Buitenschoolse opvang: 

inrichten van tuin aan Grobbel alsook bouwen van materiaalgebouw 

en vaste overkapping. Verfraaien binnenkant van Grobbelgebouw. 

 

 

 

 

 

 

 

 


