
VOORWOORD

Dat we vanaf begin maart 2020 zouden worden ondergedompeld in, op zijn zachts gezegd, een 
iets andere wereld was moeilijk  voorspelbaar. Ook als burgemeester kom je plots voor nieuwe 
situaties te staan en moet je durven beslissingen nemen. 

“Gelukkig moet ik dat niet alleen doen. Er werd een team opgericht om 
alles op te volgen en in goede banen te leiden. Van bij de start van de corona- 
crisis komen we meerdere keren per week samen. Het team bestaat uit een 
coördinator integrale veiligheid, de algemeen directeur, de korpschef van de 
politiezone, onze communicatiedienst en intussen ook een vertegenwoordiger 
van de huisartsenkring.” 

Heeft deze crisis je kijk op beleid maken veranderd? “Onze gezondheid 
komt meer dan ooit voorop te staan. Vooral onze zwakkeren en ouderen ver-
dienen de grootste aandacht. Het hoeft geen betoog dat we onze zorgverleners 
dankbaar zijn voor hun aanhoudende inzet, evenals zoveel anderen. Dankbaar 
blijven is de boodschap! Als burgemeester moet je flexibiliteit en verantwoor-
delijkheidszin voorop zetten. Dat vergt energie en inzet, maar dat hebben we 
graag over voor de Kampenhoutenaren.”

Blijf je positief kijken naar de toekomst? “Ik ben zeer blij met de inzet van 
eenieder. Van een telefoontje naar een eenzame inwoner tot het helpen bij de 
dagdagelijkse klussen. We hebben ook mooie dingen zien ontstaan tijdens deze 
crisis, ook onze mensen van Team Burgemeester bleven niet stilzitten. Dat 
stemt me gelukkig. Een bezorgdheid blijft echter ook uitgaan naar de verschil-
lende sport-, cultuur- en jeugdverengingen. Zij hebben het ook niet makkelijk 
door gemis aan activiteiten en evenementen. Mijn petje af voor alle creatieve 
oplossingen die al werden uitgewerkt door onze vele actieve inwoners. Dan kan 
je als burgemeester alleen maar positief naar de toekomst kijken.”

KRIS LEAERTS
Burgemeester
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DANKBAAR 
BLIJVEN IS DE 
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Verantwoordelijke uitgever | Walter Merckx - Sparrendreef 1A, 1910 Kampenhout

Geniet tijdens het weekend van 26 en 27 september 
van de Picknickdoos van Team Burgmeester en 
proef de Kampenhoutse streekproducten. 

Ons jaarlijks mosselfeest kunnen we helaas niet laten 
doorgaan. We komen met een nieuw concept en zetten 
Kampenhoutse streekproducten in de kijker.

Alle praktische info volgt.

KAMPENHOUTS BAKSKE
Picknick

NIEUW !



WATER HERGEBRUIKEN, 
DAAR HEEFT DE 
KAMPENHOUTENAAR 
OREN NAAR.

EDITH IS EEN TROTSE SCHEPEN VAN JEUGD 
“Ik ben er fier op dat we in Kampenhout zo’n groot zomeraanbod hadden. 

Meer dan in de omliggende gemeenten hebben we opvang en activiteiten kun-
nen organiseren. We zijn de ouders dankbaar voor het vertrouwen. In het bij-
zonder dank ik ook de animatoren, leiding en betrokken diensten. Ze leverden 
allemaal extra werk en deden dat schitterend!”

WIST JE DAT
 » wij 1690 opvangplaatsen hadden voor onze Kampenhoutse kinderen!

• op 7 verschillende locaties met max. 50 kinderen

• in totaal 42 bubbels 

 » ook de jeugdverenigingen die op kamp gingen voor enorme uitdagingen 
stonden? Ze zijn met vlag en wimpel geslaagd in het organiseren van 
fantastische kampen! 

 » dat elk ieder de strenge coronaregels heel goed heeft opgevolgd?

 » dat wij samen met jullie allemaal hopen dat we volgend jaar een 
“gewone zomer” krijgen!

STEFAN STELT 
BEMALINGSWATER 
TER BESCHIKKING

Op de gemeenteraad van 28 mei 
werd unaniem een verstrenging van 
het decreet op grondwaterverlaging 
goedgekeurd. Hoewel de wetgeving 
al tal van verplichtingen oplegde 
waren we van oordeel dat het be-
malingswater dat opgepompt wordt, 
best zo beperkt mogelijk gehouden 
wordt en als het dan toch opgepompt 
wordt, we in de droogste perioden 
van het jaar, alles in het werk moeten 
stellen om het zoveel mogelijk te her-
gebruiken. Aanvragers moeten voor 
vergunningen na 28 mei afgeleverd 
steeds een buffervat voorzien waar-
uit geïnteresseerden water kunnen 
ophalen.  

Intussen werd in de afgelopen 
zeer hete augustusmaand op een be-
maling in de Grootveldstraat door 
zeer vele Kampenhoutenaren de weg 
gevonden naar dit water. Dit water 
kon gebruikt worden voor het aan-
vullen van lege regenwaterputten, 
drinken voor weidedieren of andere 
toepassingen.

We gaven zelf het goede voor-
beeld door water af te halen en de 
regenput te vullen en riepen mensen 
op hetzelfde te doen. Dit had een zeer 
grote navolging, wat uiteraard tot te-
vredenheid stemt.

Momenteel denken we na over 
een systeem om het water bij die 
mensen te krijgen die zelf niet over 
de mogelijkheden beschikken om 
het af te halen. Een poll georgani-
seerd door de gemeente leerde dat 
65% van onze inwoners hierin inte-
resse toont.



KINDEREN ALLE KANSEN 
GEVEN OM TALENT 
TE ONTWIKKELEN.

GREET EN BART 
IN DE STRIJD TEGEN ARMOEDE

Het OCMW zet zijn schouders onder één van de belangrijke pijlers van het meerjarenplan 
van de gemeente Kampenhout ‘verbindend ontmoeten’. Het ondersteunt hiermee inwoners 
die gebukt gaan onder soms uitzichtloze armoede en kwetsbare gezinnen.

Centraal in dit ‘verbindend ont-
moeten’ staat een polyvalente, laag-
drempelige ontmoetingsruimte in 
het voormalige kinderdagverblijf. 
Verschillende erkende diensten én 
vrijwilligers kunnen hier aan de slag 
om het proactieve en ondersteunen-
de werk van het OCMW vorm te ge-
ven. Ook het Huis van het Kind zal 
er een onderkomen vinden. Ouders, 
kinderen en jongeren kunnen hier 
terecht met vragen i.v.m. opvoeden, 
opgroeien, juiste keuzes maken, 
woonbegeleiding, arbeidstraject-
begeleiding, taalverwerving… Het 
mama-depot biedt ouders dan weer 
de kans om bruikbare tweedehands 
artikelen uit te zoeken.

Dankzij het project “Het OCMW 
aan a deu “ en het directe contact met 
de inwoners van Kampenhout zijn 
de hulpvragen, waarmee diensten 
en vrijwilligers aan de slag kunnen, 
voldoende gekend. 

Eén hulpvraag wil het OCMW 
alvast centraal stellen: de kinderar-
moede in onze gemeente. Gemeente-
raadslid Bart Crommelinck: “Ik ben 
trots op dit initiatief van het OCMW 
en Greet Willems. Kinderen zijn 
de toekomst en we moeten ze alle 
mogelijke kansen geven om hun ta-
lenten te ontwikkelen. Het verdient 
onze volle steun. Ook ik zal hier mijn 
steentje bijdragen. Wie nog?”

Op 1 september mogen alle kin-
deren naar school. Allen samen een 
nieuwe start, maar met ongelijke kan-
sen. Het OCMW wil verhinderen dat 
gezinsarmoede een hypotheek legt 
op de toekomst van deze kinderen. Zij 
mogen het zo noodzakelijke startka-
pitaal van cognitieve, sociale, artis-
tieke en technische vaardigheden niet 
missen. In samenwerking met onze 
scholen en diensten zijn onze kinde-
ren welkom voor taalondersteuning, 
huiswerkbegeleiding, leesvaardig-
heid, digitale vaardigheden.

Het project is goedgekeurd en de 
structuren krijgen vorm. Als de loka-
len in orde zijn gebracht, kunnen de 
diensten aan de slag.

VOLG ONS
Blijf niet met vragen zitten en weet dat je bij al
onze leden terecht kan, ze maken je graag wegwijs
in Kampenhout.
Spreek onze leden of beleidsmensen aan en werk
zo mee aan een mooie gemeente waar het fijn wonen is. 

Ook digitaal via:

www.teamburgmeester.be of 
schrijf je in op onze digitale nieuwsbrief.



TEAM BURGEMEESTER ZIT NIET STIL 
De leden van het team bleven in contact, normaal gaan we graag 

samen naar eetdagen of Kampenhoutse evenementen. Dat is nu alle-
maal ‘anders dan anders’ en daar proberen we ook positief mee om te 
gaan. We hebben een kleine zwerfvuilactie op touw gezet en ook rond 
waterbeleid gewerkt. Omdat de korte keten en lokale handel belang-
rijk zijn, hebben we ook daar extra aandacht aan besteed. We steken de 
handen uit de mouwen en zijn fier op onze gemeente!

Anja trok met paard en kar 
op zwerfvuiltocht.

Filip voegt de daad bij het woord 
en ging op pad in Buken.”

Lokaal lekkers, 
daar kent Bart alles van.

Johnny, altijd bereid 
om te helpen!

Water besparen 
met de tips van Sonia.

Michael op pad met de 
kinderen. Jong geleerd… 

Jean-Marie en Laura namen 
Bulsom onder handen.  


