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WIE 

 

Kris Leaerts 
Burgmeester 
 
Tweede legislatuur burgemeester 
Voordien 1ste schepen en OCMW 
raadslid. 
 
Industrieel ingenieur bouwkunde, 
preventieadviseur en  
veiligheidscoördinator. 
 
Getrouwd met Ilse Vanhoof en vader 
van Walt, Margot en Lien 
 
Een burgmeester is een 
verbindingspersoon. Zichtbaar in 
gans Kampenhout en aanspreekbaar 
voor elke inwoner. 
 
Begaan met ieders vraag of 
probleem. 
Fier op ons hecht Team Burgmeester. 
 
Zonder mijn steun van mijn vrienden 
en familie zou ik niet staan  waar ik 
nu sta. Ik ben hen dankbaar. 
 
Fier op onze mooie gemeente 
Kampenhout.  
 

CONTACT 

TELEFOON: 

+32 478 36 33 40 

 

E-MAIL: 

burgemeester@kampenhout.be 

 

www.krisleaerts.be 

 

 

BEVOEGDHEDEN 

Voorzitter gemeente-en OCMW-raad 

Bevolking 

Burgerlijke stand 

Informatica 

Personeelsdiensten 

Klachten 

Veiligheid 

Stedenbouw 

Rechtzaken 

 

MIJN BELANGRIJKSTE PUNTEN IVM DE 

MEERJARENPLANNING 

 

# Ontmoeten & Verbinden 

• Onze bevolking betrekken en bevragen : 

Kleur de toekomst waarbij onze inwoners betrokken 
blijven  d.m.v.  info sessies en work shops. Een 
participatieproject waarbij ieder van ons zijn 
mening geeft over het ruimtelijk beleidsplan van 
onze gemeente. Het doel is de ontwikkeling van een 
levendig Kampenhout centrum. Kleinschalige 
handel, horeca en wonen op elkaar afstemmen. Ook 
Kampenhout Sas krijgt een bijzondere aandacht 

• Onze inwoners raadplegen. Het college gaat zelf ‘on 
tour’ door het organiseren van  Frietkotmomenten 
en café babbels .  Digitale infoborden zullen in het 
straatbeeld opduiken en op een duurzame manier 
voor snellere en duidelijkere informatie zorgen. 

  

• Inzetten op duurzaamheid en het fietsgebruik  
stimuleren. Aanleggen van nieuwe en verbeterde 
fietsinfrastructuur. Aanmoedigen fietsgebruik door 
o.a.  fietsleasingprojecten voor personeel en  
aanmoedigings-projecten bij onze schoolgaande 
jeugd waaronder fietsregistratie – en 
beloningssystemen.  

• En groenplan en het aanplanten van minstens  2000 
bomen voor eind 2024 

• Veiligheid: budgetten voor politie en brandweer 
verhogen. Tijdig aankomen bij brand en  een extra 
politieploeg tijdens het weekend zijn cruciaal. 
Blijvende inzet tegen inbraak en diefstal en waar 
nodig  bijkomende BIN’s ifv inbraakpreventie. 
Drugsbestrijding en cybercriminaliteit zijn prioritair. 

• Naast de ‘flitspalen’ – ANPR camera’s op onze 
gewestwegen  (N21 – N26) voorzien we een 6 tal 
extra palen op onze drukst bereden 
gemeentewegen.  
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• We wachten niet op het initiatief van het gewest 
met het fietspad op de Leuvense – Mechelse 
steenweg (N26) tussen Kampenhout Sas en Buken. 
De gemeente steekt zelf de handen uit de mouwen 
en gaat een verbintenis aan met Agentschap wegen 
en verkeer via een convenant waardoor wij zelf 
1.300.000,00 EUR pré-financieren. Langsheen de 
Haachtsesteenweg N21 vragen wij om de verlichting 
aan te passen met led-verlichting. Meerdere 
initiatieven zijn nodig ifv de veiligheid van de N21.  
Ook sensibilisering is een aandachtspunt  

• Een lokaal dienstencentrum zal opgestart worden 
met tal van activiteiten. Een integratiemedewerker 
of buurtwerker zal de sociale cohesie versterken. 
Taallessen in ‘Café combinne’ uitbreiden. De 
eenzaamheid bestreiden. 

• Kampenhout  centrum levendig maken: door op de 
plaats van de huidige site van het gemeentehuis 
(meer dan 50a) kleinschalig wonen met lokale 
handels- en horecazakente implementeren met 
gemeenschappelijk groen. Bouwen voor onze jeugd 
in een levendige omgeving. Wij verhuizen in 2022 -
2023 naar de overkant van de Gemeentehuisstraat 
naar Kasteel Van Bellinghen waar we een beter (ook 
digitale) dienstverlening aanbieden.  Een nieuw 
gemeentehuis.  

• Verenigingen extra ondersteunen. Max 200.000,00 
EUR  per jaar investeringssubsidies voor sport- 
socio-culturele en  jeugd-verenigingen indien de 
vereniging 1/3 investeert legt de gemeente 2/3 bij. 
Nieuwe Subsidie en investeringsmaatregel bovenop 
de voorziene middelen tijdens deze legislatuur twv 
in totaliteit : 1.2000.000,00 EUR . 

• Vanaf 2022 voorzien we 300.000,00 EUR / Jaar  voor 
het zwembad thv Kampenhout sas - veilingsite. Dit 
onder voorwaarde dat de ontwikkelaar zijn 
vergunning krijgt en mede participatie van naburige 
gemeenten en privé investeerders  

• Geen extra belastingen. Personenbelasting blijft 7% 
en onroerende voorheffing blijft 850 . Er wordt deze 
legislatuur 11 mil Eur afgebouwd (17,5 tot 6,5milj) 
wat ons toelaat om in 2022 een nieuwe lening van 3 
milj in te schrijven aan veel lagere rentevoeten dan 
voorheen. 

 

 

 


