
VOORWOORD
 Graag wil ik u, in naam van de volledige ploeg van Team Burgemeester, het allerbeste toewensen voor 2020!

“Ontmoeten en verbinden” zij n de sleutelwoorden voor de volgende jaren. 
Onze bestuursleden hebben zich het voorbij e jaar hiervoor ingezet in tal van 
verenigingen en zullen dat ook de volgende jaren blij ven doen. Het vereni-
gingsleven is de motor om van Kampenhout een gemeente te maken waar het 
goed is om te wonen.

Op beleidsvlak is er het voorbij e jaar veel werk geleverd. Belangrij kste 
hierbij  was het opmaken van een meerjaren- en beleidsplan. Samen kleuren 
we de toekomst van Kampenhout, een burgerplatform dat een kleine 3 jaar be-
staat en waar u als inwoner mee kunt in participeren, was een eerste stap om 
onze inwoners te betrekken bij  het gemeentelij k beleid. Het dient als input voor 
het opstellen van onze plannen en dat zullen we als partij  zeker blij ven onder-
steunen. Ik wil zeker de mensen bedanken die zich hiervoor hebben ingezet.

Er is ook veel te doen geweest rond het klimaat. Wij  zullen er als partij  dan 
ook alles aan doen om Kampenhout landelij k, groen en open te houden met 
respect voor onze lokale handel en landbouw. Als team zullen wij  ons blij ven 
inzetten voor een warme en zorgzame gemeenschap.

Om het jaar op een fij ne manier in te zetten, nodigt Team Burgemeester u 
en uw familie graag uit op onze jaarlij kse nieuwjaarsreceptie, op 26 januari 
2020 vanaf 10u30 in Kasteel Ter Loonst.

WALTER MERCKX

Voorzitter Team Burgemeester

Team Burgemeester klinkt graag met u op een
schitterend en vreugdevol 2020!

We verwelkomen u graag in het stij lvol
gerenoveerde KASTEEL TER LOONST.
Zondag 26 januari 2020 vanaf 10.30 u.

Kasteel Ter Loonst, Terloonststraat 22 te Kampenhout
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KAMPENHOUT INVESTEERT FORS 
IN RIOLERING, VOETPADEN EN FIETSPADEN.

De komende zes jaar staat er heel wat op het programma 
in onze gemeente.  

 » Rioleringsproject in de wijk “Ter bronnen” in de Kasteellaan, 
Ahornbomenlaan en Lentelaan mag in uitvoering verwacht worden 
in 2021 en 2022.

 » Rioleringsproject in de Weisetterstraat in Relst staat op het programma 
om in 2021 uitgevoerd te worden.

 » Rioleringsproject in Nederokkerzeel bestaat uit twee delen. 
Eerste deel de Laarstraat en het tweede deel uit de Oude Brusselsebaan 
tot voorbij de school in de Biststraat. 
Beiden mogen verwacht worden tegen 2023/2024.

 » Intussen wordt het project Terloonst in ontwerp gestart. 
Naast de Terloonststraat zal hiermee de wijk Wilder, Balkestraat, 
deel Schoonstraat en deel Stokstraat worden aangepakt.

SAMEN WERKT IN KAMPENHOUT
Ik ben Ward (je weet wel van 

het koppel Ward & Sonia) en zit voor 
Team Burgemeester in het BCSD (bij-
zonder comité sociale dienst) en de 
MARK (milieu adviesraad Kampen-
hout). Over Sonia lees je verder meer.

In het BCSD zitten afgevaardig-
den van Team Burgemeester, Open 
VLD en N-VA. Wij komen bijeen om 
de veertien dagen en buigen ons over 
sociale dossiers. Sociale dossiers 
gaan voornamelijk over financiële 
en materiële steun aan mensen die 
het moeilijk hebben.

Volgende dingen heb ik er ge-
leerd. Over de politieke partijen heen 
is er een sterke bezorgdheid voor 

het welzijn in Kampenhout voor 
alle mensen onafhankelijk van hun 
overtuiging of herkomst. Het is in die 
zin aangenaam samenwerken. Het 
OCMW staat ook klaar om mensen 
met allerhande vragen bij te staan

Ook in de MARK kom ik colle-
ga’s tegen uit de andere partijen en 
is de samenwerking leuk. Deze erva-
ringen sterken mijn overtuiging dat 
SAMEN werkt! Tot binnenkort.

WARD VANHECKE

lid van het BCSD

Naast rioleringswerken voorzien we bijna 1 mil-
joen euro voor de (her)aanleg van voet- en fietspaden. 
Ondermeer in de wijk De Hutte zijn de voetpaden aan 
vernieuwing toe, maar ook het fietspad op de Kampen-
houtse baan wordt dringend aangepakt. Verder worden 
ontbrekende delen in de Tiendeschuurstraat aangelegd 
en ontbrekende stukken voetpad in de buurt van onze 
scholen.

We voorzien afzonderlijk budget om het fietspad 
tussen Nederokkerzeel en de Haachtsesteenweg via de 
Voortstraat te vernieuwen. Tegelijk willen we het rij-
weggedeelte tussen Peperstraat en Gursomstraat op de 
Nieuwe Kassei vernieuwen.

Kampenhout zal ook de fietspaden langsheen de N26 
(Sas-Buken) prefinancieren. Dit is het laatste “moord-
strookje” op ons grondgebied. Op deze manier willen we 
dit deel van de gewestweg vooraan op de uitvoeringsagen-
da van AWV brengen. Daarnaast zullen er nog twee asfal-
teringsprogramma’s volgen, in 2022 en 2025. U merkt het, 
heel wat werk op de plank de komende zes jaar.

STEFAN IMBRECHTS

Schepen van openbare werken, 
werken in eigen beheer, mobiliteit, patrimonium, 
financiën, kerkfabrieken, intercommunales.



EEN FINANCIEEL 
GEZONDE GEMEENTE 

Ik ben blij dat ik samen met 
onze Schepen van Financiën Ste-
fan Imbrechts mijn steentje kon 
bijdragen aan het financieel gezond 
houden van onze gemeente. Ver-
schillende avonden hebben we alle 
cijfers geanalyseerd, gewikt en ge-
wogen om tot een verantwoordelijk 
en financieel gezond budgetplan 
te komen. Het vormt samen met 
het beleidsplan een enthousiast en 
positief geheel voor de komende 5 
jaar. Het is een evenwichtsoefening 
waar we met de coalitiepartner be-
wuste keuzes gemaakt hebben. 
Ik ben bijzonder tevreden dat we 
blijven werken aan een financi-
eel gezonde gemeente door oa. 
het halveren van onze financiële  

schuld over de komende 5 jaar. 
Verder versterken we het vereni-
gingsleven en dus ook onze jeugd 
door de komende 5 jaar in totaal 
1 miljoen subsidies vrij te maken om 
hen te helpen bij grote investerin-
gen. En via het OCMW hebben we 
blijvende aandacht voor de 4de we-
reld. Dit zijn maar enkele van de vele 
elementen die je in het beleidsplan 
kan terugvinden en waarvoor ik me 
ingezet heb. Het geeft me nog meer 
“goesting” om me ook de komende 5 
jaar in te zetten voor Kampenhout.

BART CROMMELINCK

gemeenteraadslid 
Team Burgemeester

VRIJWILLIGERS DOEN MOOI WERK IN KAMPENHOUT

Naast een landelijk Kampenhout vind ik een warm en zorgzaam Kampenhout heel belangrijk. 
Ik zet daar graag mijn schouders onder en daarom ben ik actief bij Café Combinne waar mensen 
de kans krijgen om Nederlands te oefenen. 

Wie durfde het trouwens aan om mee te doen aan 
‘Het grote dictee heruitgevonden’, een nieuw initiatief van 
onze bibliotheek? Zelf deed ik mee voor ’t plezier want ik 
weet nu dat foutloos Nederlands veel oefening vraagt.

Omdat vele nieuwe inwoners voor taallessen naar 
Mechelen, Vilvoorde of Leuven moeten pendelen, keken 
we uit naar een oplossing om de lessen in Kampenhout te 
laten doorgaan.  Na wat zoekwerk kwam ik bij CBE Open 
School (www.basiseducatie.be) terecht. Samen met Greet 
Willems gingen we luisteren naar de voorstelling van hun 
projecten. We waren erg enthousiast en nodigden hen uit 

om zich te komen voorstellen aan alle Kampenhoutse 
scholen. Hoogstwaarschijnlijk starten ze binnenkort met 
een traject ‘mijn-kind-de-school-en-ik’ met als doel om 
anderstalige en/of laaggeletterde ouders wegwijs te ma-
ken in de wirwar van schooldocumenten. Tegelijk verla-
gen ze de drempel door hen nauwer te betrekken bij de 
school. 

Via ‘Kinderkansen’ (gesteund vanuit de provincie 
Vlaams Brabant en Boekenstoet) gaan we voorlezen bij 
kinderen waarvan de ouders nog onvoldoende Nederlands 
kennen. Door de kinderen actief te laten lezen, zetten ze 
grote sprongen vooruit in de klas en voelen de kinderen 
zich beter. Dit verhoogt hun kansen voor de toekomst. Net 
zoals de andere vrijwilligers van het project ‘Kinderkan-
sen’ merk ik dat deze ouders het allerbeste voor hebben 
met hun kinderen.

Het voorbije jaar ging ik in het bestuur van KVLV 
Kampenhout want de verenigingen vormen het hart van 
onze warme en landelijke gemeente. Hierdoor ontmoet ik 
steeds meer mensen, niet alleen in Berg en Kampenhout 
maar ook in Nederokkerzeel, Relst en Buken. 

Omdat ik nog wat tijd over had, engageerde ik mij 
ook in de cultuurraad (nu samen met de bibliotheekraad) 
en ’t Gros.  2019 was een boeiend jaar, voor 2020 hoop ik 
hetzelfde en wens ik jullie allemaal het allerbeste. 

SONIA DE WANDELER



KAMPENHOUT INFORMEREN 
Mijn eerste jaar als gemeenteraadslid zit erop. Het is een heel ander ge-

voel om daar te zijn als gemeenteraadslid dan om in het publiek te zitten. Je 
staat eigenlijk veel dichter bij alle beslissingen en voorafgaande besprekingen. 
Dat is en blijft zeer boeiend. Als communicatieverantwoordelijke voor Team 
Burgemeester kan ik zo beter inspelen op de thema’s en onderwerpen waar-
over ik dan teksten opmaak. Uiteindelijk blijft communicatie zeer belangrijk.
De standpunten die onze partij inneemt, verwoorden naar een artikel voor op 
onze website of voor op onze facebook-pagina is zeer intensief en neemt veel 
tijd in beslag.  Ik verzamel alle info en probeer dat dan in een aangename en 
leesbare tekst te gieten zodat de Kampenhoutenaar op de hoogte blijft van wat 
reilt en zeilt binnen Kampenhout vanuit het oogpunt van Team Burgemeester.  
Vergeet ons dus zeker niet te volgen op facebook en via onze website waar 
regelmatig nieuwe artikels verschijnen!

LAURA NEVENS

Gemeenteraadslid Team Burgemeester

ONZE BURGEMEESTER - TEAM BURGEMEESTER

Meerdere keren heb ik het reeds gezegd. Ik ben fier op ons Team Burgemeester. 
Het belangrijkste woord van Team Burgemeester is Team.  Een hecht en samenhangend 
Team met visie, inzicht en een dagdagelijkse inzet. 

Als burgmeester voel ik mij een verbindings-
persoon. Een verbindingspersoon, niet enkel voor 
ons Team Burgemeester maar vooral voor alle inwo-
ners van Kampenhout met hun grote en kleine vra-
gen en problemen. Zichtbaar en aanspreekbaar zijn 
en mensen graag zien. Mijn dank gaat uit naar mijn 
vrienden, familie en Teamgenoten die mij de ener-

gie geven om mij te blijven inzetten voor ons mooi 
Kampenhout. Ons meerjarenplan legt de basis voor 
een mooie toekomst waar we samen aan bouwen.

KRIS LEAERTS

Burgemeester
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