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ONZE VOORZITTER

WILLIAM HANSSENS

Het kan snel gaan. Nog maar drie jaar bij ons Team Burgmeester 
en al voorzitter. Mensen motiveren en oor hebben voor ieders 
mening is van belang bij het sturen van deze toffe bende.

Zelf ben ik positief ingesteld. 
Het positieve van deze groep werkt 
aanstekelijk en dat willen wij 
overdragen aan ieder van u.

Respect voor mens en natuur.  
Ieder persoon respecteren vind 
ik belangrijk alsook dieren en 
planten. 
Ik fiets veel en leer hiermee ook 
veel mensen kennen. Er zijn er zo 
nog bij Team Burgemeester.    
Een gezond lichaam en een 
gezonde geest zijn van belang.

Verdraagzaamheid hef ik ook hoog 
in het vaandel. Samen daaraan 
werken. Vertrouwen krijgen van 
Team Burgmeester is belangrijk 
als voorzitter. Maar ook vertrouwen 
geven aan dit Team is even 
belangrijk.
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BART CROMMELINCK

Ik heb onze gemeente beter leren kennen in deze 
eerste drie jaren als gemeenteraadslid en fractievoor-
zitter van Team Burgemeester, het is voorbij gevlogen. 
Sinds ik de werking voor en achter de schermen kan 
volgen, zie ik dat heel veel mensen ontzettend hard 
werken aan ons Kampenhout. Er gebeurt veel in een 
gemeente en dat bekijk ik graag met een gezond 
kritische blik. 

Alleen ga je misschien 
sneller maar samen komen 
we verder. 

In de financiële commissie heb ik me verder verdiept in 
het financiële plaatje van onze gemeente. Ik bewaak 
graag dat we genoeg investeren in veiligheid (ook in 
het verkeer), cultuur, onze jeugd en het milieu om maar 
enkele zaken te noemen. 

Armoede en specifieker kinderarmoede raken me, het 
thema verdient alle aandacht. Elke inspanning om 
ongelijkheid weg te werken, krijgt mijn steun. 
Het motiveert me alvast om vanuit de noden van de 
hulpbehoevenden en met kleine dingen te helpen waar 
het kan en het beleid bij te sturen waar het moet. 

Persoonlijk ben ik blij dat ik mijn steentje heb kunnen 
bijdragen tot CO2 meters voor de Kampenhoutse 
scholen en extra subsidies voor (jeugd)verenigingen. 
Ik heb niet altijd de oplossing in handen maar positief, 
in dialoog en met respect voor ieders mening blijf ik 
me inzetten voor onze knap landelijke gemeente.

RUDY PEETERS

Vóór de verkiezingen was ik al actief in het 
verenigingsleven en was ik overal aanwezig. Toen ik 
verkozen werd kwam er extra werk bij en mocht ik van 
dichtbij meemaken hoe keuzes gemaakt werden voor 
mijn directe omgeving. Door de ervaren mensen in  
mijn partij werd ik hierin goed begeleid en durf ik nu 
ook mijn gedacht zeggen. 

Nu zijn we drie jaar verder en is mijn leven ook wat 
gewijzigd: huisje...tuintje... Het verloopt zoals bij velen 
onder ons. Misschien zal ik hier en daar minder 
aanwezig zijn, toch is mijn toewijding als gemeente-
raadslid niet minder en ben ik nog altijd fier om bij 
het Team te zijn. 

Er zijn al mooie dingen gerealiseerd en in de toekomst 
gaan er zeker nog bijkomen.



4  /  HALF WEG •  REFLECTIE EN VOORUITBLIK

ONZE BURGEMEESTER

KRIS LEAERTS

Meer en meer spreken onze inwoners mij aan met Burgervader. 
Ik moet toegeven dat dit deugd doet. 
Er zei mij iemand: ‘Je wordt verkozen tot burgemeester maar de 
titel burgervader moet je verdienen’.

Als de dokter en de pastoor 
geen antwoord of tijd hebben; 
kloppen ze bij mij aan.

Hier zal ik mij ten volle voor blijven 
inzetten naast al de andere taken 
waarin je als burgemeester je 
verantwoordelijkheid neemt. 
Niet ongewoon, wetende in welke 
surrealistische periode we verzeild 
zijn geraakt.

Eén ding weet ik zeker ‘het komt 
allemaal terug goed’. Acht jaar 
geleden, na het eerste jaar als 
burgemeester, vroeg de pers mij 
hoe ik het burgmeesterschap in 
één zin kon samenvatten. 
 ‘Als de dokter en de pastoor geen 
antwoord of tijd hebben; kloppen 
ze bij mij aan’. In deze covidperiode 
gaat dit in stijgende lijn. Zowel 
onze fysieke als mentale gezond-
heid wordt op de proef gesteld. 
Luisteren, een praatje maken of 
een richting aangeven kunnen 
wonderen verrichten. 

Als burgervader en als mens er 
echt zijn is meer dan ooit van 
belang. Deze periode heeft ons 
geleerd om snel en accuraat  te 
beslissen over diverse zaken die 
alle inwoners aanbelangen. Het 
was noodzakelijk dat we als 
gemeente en ik als burgemeester 
het voortouw namen en nog steeds 
nemen, dat we niet wachten op de 
verschillende overheden en haar 
ministers. Snel duidelijkheid geven 
is in deze periode van belang.

Op 9 januari 2021, de datum 
wanneer normaal het 
burgemeestersbal zou 

doorgaan, maakte ik de afspraak 
met eigenaars van de veiling te 
Kampenhout-Sas om hier ons 
vaccinatiecentrum in te richten. 
Wij namen het voortouw in de 
vaccinatiestrategie. Vooruitdenken 
in functie van onze inwoners en de 
algemene gezondheid. 

Op zulke momenten maak je als 
burgemeester het verschil. Het 
vaccinatiecentrum onderbrengen 
in de veiling van Kampenhout-Sas 
is een succesverhaal. Met een 
vaccinatiegraad van bijna 95% 
ben ik zeer fier op deze levens- 
belangrijke zaak. We zijn er nog 
niet helemaal maar we werken er 
aan verder.

Om de corona maatregelen 
in goede banen te leiden 
hebben we soms meerdere 

keren per week een corona overleg.  
Onze coördinator integrale veilig-
heid, onze algemeen directeur, 
onze schepen van welzijn Greet, 
de directeur van het woonzorgcen-
trum, de korpschef en onze 
communicatiedienst, samen 
vormen we de crisiscel. Deze werkt 
snel en accuraat de nodige 
maatregelen uit en neemt beslissin-
gen voor onze inwoners alsook 
voor de vele verenigingen en hun 
activiteiten. 
Via corona@kampenhout.be 
beantwoordt men al je vragen. 

Het wekelijks, soms dagelijks, 
afspraken maken met de ‘Eerste-
lijnszones’, dokters, verplegers, 
geneesheren, de vele vrijwilligers, 
de centrummanagers, en de 5 
andere gemeentes (Boortmeer-
beek, Haacht, Keerbergen, Steenok-
kerzeel en Zemst), de gouverneur, 
het agentschap Zorg en Gezond-
heid zijn intens maar zorgen voor 
een goede ‘vibe’. 

Onze veiligheid voorop. 
Naast de Buurt Informatie 
Netwerken werd er ook een 

BINZ of een Buurt Informatie 
Netwerk voor zelfstandigen en 
ondernemers opgericht. Je kan nog 
steeds aansluiten via BIN-Z@
Kampenhout.be. De daling van het 
aantal inbraken is positief maar we 
blijven er op inzetten om het nog 
beter te doen. Binnen de zone 
Kastze Kampenhout Steenokker-
zeel en Zemst hebben we  naast 
onze coördinator integrale veilig-
heid onze preventie- en veiligheids-
diensten verder uitgebreid met een  
Interlokale preventiecoördinator. 
De exploitatievergunningen, het 
opvolgen van de BIN’s, alcohol en 
drugsbeleid  zijn maar een  deel 
van de taken. Er wordt meer 
ingezet op een integrale aanpak 
van veiligheid en preventie tussen 
de gemeente, de politiediensten en 
het OCMW. Zo werden o.a. de 
fietsdiefstallen van eind 2020 met 
succes de kop ingedrukt. 

Met ons BIN-Z zijn we initiatiefne-
mer van iets nieuw. De procureur  
merkte onze aanpak op en stelt nu 
onze zone Kastze als voorbeeld 
voor andere gemeentes. Als 
burgemeester vergt dit een 
dagelijkse inzet in overleg met de 
korpschef en alle politie- en andere 
veiligheidsdiensten.  
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Eind 2021 werd ons 
patrimoniumplan 
goedgekeurd. De nadruk 

werd gelegd op een levendig en 
aangenaam Kampenhout centrum. 
Het plan geeft duidelijkheid welke 
diensten in welk gebouw komen 
voor een optimale dienstverlening 
aan onze burgers. 
De oude pastorie, het kasteel 
Van Bellinghen  en het Godshuis 
(OCMW gebouw) staan centraal in 
dit plan. Eind 2021 zijn we met de 
binneninrichting van de oude 
pastorie gestart. 
De andere gebouwen volgen …

Begin Oktober 2021 opende 
‘De Krop’ haar deuren. Een 
cultuur- en beleefcenter 

waar ons witloofmuseum, de 
instrumenten en de partituren van 
Hubert Boon  en een theaterzaal 
hun onderkomen kregen. In een 
vorig leven was dit de boerderij 
van het OCMW. De vele aanvragen 
en eerste activiteiten door onze 
verenigingen geven aan dat 
‘De Krop’ een succesverhaal is. 
Een vijftal jaren geleden namen we 
de beslissing waarvan je nu het 
prachtige resultaat ziet. De Krop, 
een plaats waar onze inwoners  
muziek, cultuur en  witloof elkaar 
ontmoeten en verbinden. 

‘Kleur de Toekomst’ en 
‘Kampen Houdt van u’ 
zullen je niet ontgaan zijn. 

Twee bevragingen waar iedereen 
zijn zegje mocht hebben. Samen 
met jou willen we initiatief nemen 
en aan de toekomst werken van 
ons Kampenhout centrum. Er mag 
wat meer leven in de brouwerij 
komen. We vernamen uit de 
bevraging dat inwoners meer 
groene plaatsen willen waar we 
elkaar kunnen ontmoeten en 
verbinden. Er kwamen reeds 
meerdere voorstellen binnen zoals 
een centraal gelegen plein met 
meer groen in de dorpskern  
waarrond handelsactiviteiten een 
kans krijgen en er een link is met 
de bestaande gebouwen. Het zal 
even duren eer de realisaties 
zichtbaar worden maar een plan is 
de eerste stap.
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Vergunningsaanvragen van 
meerdere woningen of 
appartementen worden 

aan de kwaliteitskamer voorge-
legd. Dit team bestaat uit onafhan-
kelijke stedenbouwkundigen en zij 
geven hun advies alvorens onze 
diensten en  het college over de 
aanvraag oordelen. We houden niet 
alleen rekening met de strengere 
duurzame klimaat gebonden 
maatregelen maar ook met de 
inpasbaarheid van een project in 
zijn omgeving. Voor zowel de 
opvolging van milieu als ruimtelijke 
ordening legden 2 handhavers hun 
eed af. Hun rol is om te sensibilise-
ren zodanig dat er geen onnodige 
bomen worden gekapt, er rekening 
gehouden wordt met het reliëf 
tijdens het bouwen en de vergun-
ning uitgevoerd worden zoals ze 
geschreven is. 
Onze gemeente landelijk houden 
door het inzetten van deze 
handhavers is de opdracht.  

Burgemeestersconvenant. 
De gemaakte afspraken 
gaan niet alleen over het 

promoten van duurzame energie-
vormen maar evenzeer het 
promoten om bomen aan te 
planten. Met Team Burgemeester 
staken we al de handen uit de 
mouwen onder andere  ter hoogte 
van de Vekestraat. Bomen in de 
voortuin en andere aanplantacties 
zullen ieder van ons sensibiliseren. 
Met iedere Kampenhoutenaar die 
een boompje plant zijn we goed op 
weg. We respecteren onze land-
bouwgronden en laten deze voor 
onze landbouwers. Hoe kunnen we 
anders de korte keten promoten?

De grote vraag naar een 
zwembad is niet vergeten. 
Bij de ontwikkeling van de 

veiling site werd de voorwaarde 
van een zwembad via een overeen-
komst met de ontwikkelaar van 
Kampenhout-Sas vooropgesteld. De 
ontwikkelaar trok zicht intussen 
terug. Bij een nieuwe aanvraag zal 
dezelfde voorwaarde gesteld 
worden. 

Hoe vat je het burgemees-
terschap samen? ….  
Nee samenvatten gaat niet. 

Elke dag is een nieuwe uitdaging, 
een nieuw verhaal . Het houdt je 
fris om er dagelijks tegenaan te 
gaan. Onvoorspelbaar wat er op je 
af komt maar voorspelbaar hoe we 
het aanpakken. We hebben 
namelijk veel plannen en scenario’s 
om ons op te baseren. 
Met volle verantwoordelijkheid 
en doorgedreven inzet; is het 
antwoord. 
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LAURA NEVENS

Het moet er goed uitzien. Het moet aanspreken. 
Ons Team Burgmeester werkt keihard en dat mag 
geweten worden. Onze informatie en bezigheden voor 
ons mooi Kampenhout delen is van belang. Vanaf deze 
legislatuur ben ik gemeenteraadslid en het boeit me 
elke dag meer en meer. Ik heb de positieve microbe 
te pakken.

Mijn eerste gemeenteraadsverkiezingen van 2012 lijken 
nog niet zo lang geleden maar toch is er al tien jaar 
voorbijgegaan. In tussentijd heb ik deelgenomen aan 
de federale verkiezingen in 2014, de provinciale 
verkiezingen én de gemeenteraadsverkiezingen in 
2018. Sinds 2018 zetel ik voor Team Burgemeester 
ook in de gemeenteraad.

Na tien jaar heb ik een aantal leerrijke lessen kunnen 
trekken, maar diegene die mij het meest is bijgebleven 
is hoe belangrijk communicatie is als politieke partij. 
Zowel naar de mensen van onze eigen ploeg toe als 
naar onze inwoners. We leven nu eenmaal in een tijd 
waar we snel en efficiënt op de hoogte kunnen 
gebracht worden van allerlei nieuws. Al drie jaar lang 
verzorg ik met veel enthousiasme de communicatie via 
onze website en facebookpagina. Zo kan u al drie jaar 
lang daags na de gemeenteraad op onze website de 
belangrijkste punten terugvinden. Ook luchtige 
thema’s komen aan bod: een leuk filmpje, 
onze eetdagen, updates van onze gemeentediensten…

Maandelijks vergaderen we met ons “Team 
Communicatie” en bespreken we welke “content” er zal 
komen. Zo is ook het idee ontstaan om dit boekje uit 
te brengen. Ik ben er van overtuigd dat jullie als 
inwoners/kiezers er belang bij hebben om te weten 
wie er achter Team Burgemeester zit. Ik wens jullie 
dan ook veel leesplezier.

Neem ook zeker een kijkje op onze facebookpagina 
en website en maak verder kennis met ons team. Naast 
mijn inzet voor onze gemeente en Team Burgmeester 
wandel ik ook graag langs de Kampenhoutse ‘trage 
wegen’. Een plezier, een verademing, … 

JESSE IMBRECHTS

Ik ben Jesse Imbrechts, 19 jaar en studeer Politieke wetenschappen aan de 
Universiteit Antwerpen. Vorig jaar sloot ik mij aan bij Team Burgemeester 
omdat ik gebeten ben door de politieke microbe. Liever aan iets meewer-
ken dan aan de zijlijn te staan kijken is mijn motto. Een andere reden is ook 
dat er steeds minder jongeren zijn die zich op vlak van lokale politiek willen 
engageren. 

De lokale politiek is echt wel leuker en boeiender dan wat de meeste 
mensen denken. De eerstvolgende verkiezingen in 2024 zijn iets om naar 
uit te kijken. Dat is ook meteen de eerste keer dat ik mag gaan stemmen. 
In mei 2024 zijn het Federale en Vlaamse verkiezingen waar nog 
opkomstplicht geldt. 

Meer benieuwd ben ik naar de gemeenteraadsverkiezingen in oktober 
waarbij dit niet meer verplicht is. Zelf ben ik alvast zeker te gaan stemmen 
en hoop de komende drie jaar mijn generatiegenoten hiervan te overtuigen.
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JOHNNY AERTS

Toen ik nog actief was dan werd
ik geregeld aangesproken door 
onze  Kampenhoutenaren over 
problemen en zaken waar ze 
vragen over hadden. Deze items 
besprak ik dan met de juiste 
personen. Ik kreeg snel een 
antwoord en koppelde terug. Niet 
altijd even gemakkelijk aangezien 
het antwoord niet steeds strookt 
met hun verwachtingen.  

Ik heb CVP gekend, nadien CD&V 
en nu Team Burgmeester.
Je evolueert mee met de vragen en 
noden van onze gemeente.
Onze herprofilering van onze 
hechte groep is een antwoord op 
de wijzigende maatschappij met 
haar specifieke vragen en noden.
Ik zal de telefoonlijn blijven voor 
ons Team Burgemeester.

WALTER MERCKX

24 jaar ervaring in de gemeente-
raad waren de basis om een tijdje 
voorzitter te zijn voor ons Team 
Burgemeester. Ik kijk hier positief 
op terug. Het digitaal vergaderen 
was niet echt mijn ding.

Maar ze weten dat ze steeds op mij 
kunnen rekenen. Samen met 
Johnny maakte ik drie generaties 
burgemeesters mee. Het is me wat!
William doet het voorzitterschap 
zeer goed. Hij mag nog steeds bij 
mij aankloppen.

Een pint met Team Burgemeester 
gaan drinken en helpen waar 
nodig zullen altijd in mijn agenda 
staan. 

VICTOR PEETERS 

Je ziet me misschien minder 
optrekken met Team Burgmeester 
maar ze kunnen nog steeds op mij 
rekenen. Na 48 jaar Kampenhoutse 
politiek nam ik afscheid. Zo lang in 
de politiek, doe het maar eens na!  
Ze hebben mij letterlijk en figuurlijk 
‘in de bloemekes gezet’.

Als er ‘briefjes’ in de bussen 
moeten gedropt worden, weten ze 
mij te vinden. En dat doe ik graag. 
Ik hoor wat de mensen hun 
bezorgdheden zijn en geef het
dan door aan de burgemeester,
de schepenen of de gemeente-
raadsleden.
Meestal weten ze het al en anders 
doen ze het nodige.

Dat doet plezier. Kort bij de mensen 
en gewoon uw werk doen.
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GLENDA KEMPENAERTS

Mijn naam is Glenda Kempenaerts en heb met de 
laatste verkiezingen voor de eerste maal meegedaan. 
Ik heb hier nog geen moment spijt van gehad.

Mijn grootste interesse is uiteraard de landbouw, 
maar ik engageer me zeker ook graag voor andere 
onderwerpen. Ik wil luisteren naar de inwoners en 
open staan voor vragen en ideeën want door samen te 
werken kunnen wij onze mooie gemeente behouden. 
Mijn passie voor landbouw en Kampenhout wil ik 
graag doorgeven aan onze jeugd zodat onze volgende 
generaties hun weg vinden in onze mooie landbouw-
gemeente. Mijn deelname aan de verkiezingen van 
miss witloof in 2014 was geen toeval! 
Verder vind ik het heel interessant om samen met ons 
Team Burgmeester te denken over de gemeente 
Kampenhout. Hierdoor ontstaan veel ideeën die dan 
soms wel tot een beslissing leiden waar we met het 
volledige team voor 100% achter staan. 

Mij inzetten voor Kom Op Tegen Kanker geeft mij 
energie. Zowel de plantjesverkoop als de 1000 km zijn 
waardevol en zorgen voor effectieve financiële steun. 
Ik ben zeker niet de enige van ons Team die hier zijn 
voldoening uithaalt.

HELENA MOLINEAUX

“F*cK de zijlijn”, zei ik en ik dook de gemeentepolitiek in op 19 jaar. 
‘Meester Jean’ trok me bij mijn Chiro-uniform en wist dat ik een kritische 
geest had (en een grote mond). Wat een eer, wat een plezier en voorrecht 
om de gemeente van binnen en buiten te leren kennen. Ik smeet me en 
trok als een wervelwind van jeugdhuis naar vergadering en ging helpen 
waar ik kon. Onze gemeente verdient al onze inzet om zo geweldig te 
blijven, want verdekke, dat is ons Kampenhout. Het is hier zo geweeeeldig 
als alleen Eddy Wally het kon omschrijven.

“Awel Helena, waarom ben je dan toch aan die door jou vervloekte 
zijlaan gaan staan?” hoor ik je denken. “Omdat het teveel werd.” 
zal ik je antwoorden.

En omdat ons Team eentje is waar woorden en daden samengaan werd 
mijn vraag om het kalmer aan te doen gerespecteerd. Als wij spreken over 
mentaal welzijn, dan weten we waarover we het hebben. Dan doet het 
goed om in een Team als het onze te zitten, waar je mag zijn wie je bent en 
je kan inzetten op jouw manier, met jouw talenten. Ik steek nog altijd mijn 
middenvinger op naar de zijlijn, maar alleen naar de negatieve roepers die 
er staan, die krijgen zelfs twee middenvingers. 
Maar weet je wat? Door zo even gas terug te nemen, zie ik weer dat aan 
die zijlijn ook zalige supporters staan, een inspirerende coach, een sterke 
voorzitter en geweldig toffe délégués.
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ANJA DECOSTER

Waarom? Daarom!

Ik ben Anja en ik weet eigenlijk altijd heel goed 
waarom. Waarom ik me sociaal engageer en betrokken 
wil zijn in de gemeente.

Kampenhout kent een geweldig verenigingsleven, ik 
heb het zelden zo bruisend en divers geweten als bij 
ons. Je kan er niet onbewogen bij blijven, je wil hier je 
handen uit de mouwen steken. Voor je buren, voor de 
sfeer en voor het “samenzijn”, de warme nabijheid. De 
vele activiteiten in onze gemeente brengen ons dichter 
bij de buren en zo leren we steeds nieuwe, boeiende 
mensen kennen.

Buiten komen en onder de mensen zijn geeft me de 
kans om te luisteren, te zien en capteren wat er leeft. 
Ik help graag relativeren en neem serieus wat er op 
jouw lever ligt. Ik breng een pijnpunt of ergernis mee 
onder de aandacht en help je graag mee zoeken naar 
het juiste paar oren of handen om te luisteren of 
helpen. Het welzijn van anderen, dat is voor mij een 
belangrijk antwoord op de waarom-vraag.

Ik haal voldoening uit de welzijnsraad, waar ik al 
13 jaar de trotse voorzitter van mag zijn. Het is een 
geweldig team van vrijwilligers dat daarin zetelt en 
zich inzet voor een gezond en gelukkig Kampenhout. 
Op professioneel vlak ga ik ook voor gezondheid want 
ik werk intussen 21 jaar bij ‘de CM’, waarvan de 
laatste 6 jaar bij Samana.

• Een stem geven volstond niet voor mij, 
ik wil een stem zijn voor anderen.

• Cultuur en tradities mogen niet verloren 
gaan, ik breng het mee in praktijk.

• Onze gemeente en de Kampenhoutenaren 
verdienen alle inzet op vlak van welzijn.

Weet jij trouwens wat cultureel levend erfgoed is? 
Het klinkt misschien ver van je bed maar je kent het 
zeker en misschien van dichterbij dan je denkt. 
Den Brabander VZW zet ons Brabants Trekpaard in de 
kijker en bewaakt zo dit ‘levend erfgoed’ waar ik zo fier 
op ben. Via deze vereniging volg ik ook de cultuur-
dienst mee en probeer ik ook om goede ideeën en 
initiatieven uit buurgemeenten op te pikken om 
eventuele ‘gaten in onze cultuur’ op te vullen. 
De dienst cultuur van de gemeente doet het geweldig 
en we kunnen onze adviezen formuleren om zo tot 
knappe projecten te komen.

Intussen ben ik 3 legislaturen (da’s 18 jaar intussen!) 
actief en heb ik veel geleerd, veel gezien, veel gehoord, 
proberen begrijpen… Ik laat m’n stem klinken bij Team 
Burgemeester en durf tegengas geven en toch op een 
constructieve manier samen te werken. Al grappend 
zeg ik soms dat ik oppositie voer in de eigen partij. 
Maar weet je, voor mij is het geen ‘partij’ maar een 
groep vrienden die het goed voorheeft met het welzijn 
van Kampenhout. Ieder brengt zijn eigen overtuiging 
en gedacht mee, het is die eigenheid die ons Team zo 
sterk maakt.

Dus waarom? Awel, hierom!

In memoriam

Karel Imbrechts

Op 4 november 2021 is Karel Imbrechts uit Buken 
onverwacht overleden. Karel was jarenlang bestuurslid 
van eerst CVP, later CD&V en bleef ook lid van 
Team Burgemeester. Karel nam eind jaren negentig 
een mandaat als OCMW-raadslid op en was ook actief 
in verschillende Kampenhoutse verenigingen.
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GREET WILLEMS

De tijd gaat razendsnel als je druk bezig bent en dan 
denk ik bij momenten: 
“Wat is er in die 3 jaren nu al gebeurd? Hoe heb ik mijn 
steentje bijgedragen en waar hebben we verschil 
mogen maken?” Als die coronacrisis me iets extra 
duidelijk maakte is dat het door solidair te zijn en 
samen te werken dat we verschil maken, elke dag en 
voor vele mensen. Gemaakte plannen moesten worden 
bijgestuurd, sommige ideeën gaan even in de koelkast 
ten voordele van meer dringende opdrachten. Ik ben 
fier op wat we al hebben kunnen waarmaken halfweg 
de beleidsperiode, ik denk o.a. aan:

• Solidair Kampenhout kwam van de grond om 
elkaar door de lockdownperiode te helpen.

• Een psycholoog staat onze OCMW-cliënten bij.

• Geestelijke gezondheid is een prioriteit 
voor onze Welzijnsraad.

• De renovatie van ons Woonzorgcentrum 
brengt ons op termijn 7 extra kamers, 
waarvan 2 voor kortverblijf.

• En dankzij de renovatie zetten we in op 
duurzame energie met zonnepanelen en de 
opvang van regenwater.

• Een intergemeentelijke samenwerking om 
woonnoden bij jongeren in onze streek in kaart 
te brengen en ons woonbeleid er op af te 
stemmen.

• Onze kinderen krijgen alle kansen om te leren, 
groeien en gerust groot te worden. 
Met verschillende projecten zetten we in op taal, 
studiebegeleiding en ontmoetingskansen.

De volgende 3 jaar beloven boeiend te worden als ik 
zie wat er nog te wachten staat. Ik moet jullie niet 
vertellen dat het virus onze plannen in de war stuurde, 
ik had graag al meer gedaan gekregen. Samen gaan 
we voor een Kampenhout waar kwaliteitsvolle zorg en 
warme ontmoetingen alle aandacht krijgen.

Enkele speerpunten:

• De minder mobiele centrale wil iedereen 
‘uit zijn kot’ blijven halen. Het concept is 
goedgekeurd op de gemeenteraad en we 
starten zo snel mogelijk op.

• Elkaar ontmoeten doen we centraal in onze 
gemeente. Het Lokaal Dienstencentrum komt 
er na de renovaties van Molenstee.

• Wie geen thuis heeft, zal zich welkom voelen 
in een laagdrempelige ontmoetingsruimte. 
Hier willen we voorzien in basisbehoeften en 
een warme babbel bij een kop koffie bieden.

• We werven een samenlevingsambtenaar aan 
die mee zorgt dat iedereen zich hier goed 
(blijft) voelen.

Onze gemeente is gegroeid en evolueert, het vraagt 
inspanningen van iedereen om warme buurten te 
creëren. We moeten elkaar blijven steunen. 
De kracht van onze sociale sector is de werking van 
onze vrijwilligers. En zo zijn er nog vele dingen: 
onze seniorennamiddag, onze wekelijkse 
dorpsrestaurants, de stoempdag, het verpozen bij 
een pintje in het buurtcafé van ons woonzorgcentrum 
‘De Pint’, het mamadepot; het project duo-fietsen. 

Wat bereiken we hiermee: 
‘ontmoeten en verbinden’ natuurlijk!

Als die coronacrisis me iets extra duidelijk 
maakte is dat het door solidair te zijn en samen 
te werken dat we verschil maken, elke dag en 
voor vele mensen.
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DANIELLE VANMELDERT

18 jaar bracht mij in een wereld waarin het sociaal welbevinden van 
mensen centraal staat. Waar werkelijkheid en verdoken armoede elkaar 
kruisen.  Als gewezen voorzitter van het OCMW heeft het werk van 
sociaal-welzijn mij altijd nauw aan het hart gelegen. We streefden naar een 
laagdrempelige dienstverlening, waar alle inwoners van Kampenhout 
optimaal de OCMW-diensten konden bereiken. Projecten werden opgestart 
om ons doel waar te maken. Met deze verfijning van het lokaal sociaal 
beleid nodigden we de inwoners uit naar het ‘Sociaal huis’. 

Het project ‘Glazen zaal’ kwam tot stand om het samenzijn te bevorderen. 
Zowel voor de bewoners van het woonzorgcentrum, de buurtrestaurants 
voor senioren en de vergaderplaats voor vele verenigingen. Ik denk ook 
nog even terug aan ons sociaal engagement van de ‘stoempdag’, ‘een 
succes van jaren’. Ook de kinderen werden door de goede Sint niet 
vergeten. Een nieuw schooljaar starten met nieuwe stiften en schoolgerief 
was al een goed begin. Dan kwam het project ‘Zuurhage’ met zijn senioren-
flats tot stand waar senioren met leeftijdsgenoten, kleiner en zelfstandig 
kunnen wonen.  

Bij de start van deze legislatuur is het OCMW samengevoegd met de 
gemeente. Dit gaf me de mogelijkheid om me verder in te leven, zowel in 
het sociale als in de belangrijke welzijnspunten. Hoewel er een corona 
lockdown was kon ik mij inzetten via de actie van ‘Solidair Kampenhout’. 
Door het online of telefonisch contact met senioren merkte ik dat een 
babbeltje hen deugd deed. Als gemeenteraadslid kan ik de inzet en het 
werk van onze burgemeester en de schepenen van kortbij opvolgen.
Actie en reactie liggen dicht bij elkaar. 

En laat ons verder uitkijken naar de volgende drie jaar waar we Corona 
stilaan achter ons laten. Dat het ‘verbonden zijn’ als een rode draad mag 
verder lopen in onze werking.

NATASCHA SOBOLEWSKI

Jullie kennen mij waarschijnlijk vooral van Home Theater De Jonghe
waar ik de laatste tijd vooral bezig ben met het herplannen van de
voorstellingen. Binnen team Burgemeester ben ik de vrolijke, opgewekte 
stem die enthousiast de anderen ondersteunt in hun activiteiten. 

In mijn beroepsleven ben ik sales manager voor een internationale
hotelketen. Reizen is dus mijn beroep en passie. Daarnaast is mijn andere 
grote liefde ‘cultuur in al zijn vormen’. De voorbije zomer organiseerde ik,
in een grote tent op het grasplein van school ‘Het Spectrum’, een muziek-
festival met elke dag een ander genre muziek. We hadden wat pech met 
het weer maar de ‘goesting’ om dit elk jaar te doen is er wel.
Wordt vervolgd dus!

Heb je dus raad nodig voor het organiseren van een cultureel event,
dan ben je bij mij aan het goede adres. Wat wens ik verder nog voor 
Kampenhout: dat we de draad snel weer terug kunnen opnemen en van 
Kampenhout een warme plaats maken waar ieder zich thuis voelt.
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STEFAN IMBRECHTS

2022, halfweg de legislatuur. Tijd om eens terug te blikken op de
afgelopen drie jaar en om vooruit te kijken naar de volgende drie jaar.
Wat werd al gerealiseerd, wat is opgestart en zal op het terrein het
levenslicht nog zien?
Welke zaken gaan er misschien niet meer van komen, ook dat moet je 
durven zeggen.

Begin 2018 had ik persoonlijk een vijftiental actiepunten. Op de website 
wordt op elke van deze punten meer in detail ingegaan. Ga daar gerust 
eens kijken. Van de 15 punten kan Team Burgemeester zeggen dat er 
vandaag 3 afgerond zijn. Er zijn er maar liefst 11 opgestart zijn en er is er 
spijtig genoeg ook 1 dat deze termijn (nog) niet aan bod zal komen.

De zaken die afgerond zijn: de afwerking van de renovatie van de 
gemeenteschool in Nederokkerzeel, de afwerking van cultuurcentrum
De Krop in Kampenhout en de snelheidremmende maatregelen in de 
Tritsstraat.

De 11 punten uit het programma van 2018 waar aanvang is mee 
genomen en waarvan resultaten de komende jaren zichtbaar zullen 
worden, zijn de heraanleg van de Leibeek- en Daallaan in Berg,
de heraanleg van de Nieuwe kassei in Nederokkerzeel,
de rioleringsprojecten in de Ahornbomenlaan, de Kasteellaan en de 
Lentelaan, het opstarten van de rioleringsprojecten (doorlooptijd vaak vijf 
jaar of langer) in de Weisetterstraat, de Terloonststraat, de Balkestraat en 
Wilder, het indienen van de subsidieaanvraag voor de Van Bellinghenlaan, 
de Glimwormlaan, de Jagerslaan en de Eekhoornlaan, de opstart van het 
rioleringsproject in de Oude Brusselsebaan en de Laarstraat met inbegrip 
van regenwaterbuffering.
Verder werd ook de heraanleg van de buitenomgeving van de Cultuurberg,
de muziekschool, aanbesteed. In dezelfde periode de voetpaden in wijk de 
Hutte en Kerkwegel. 
Er werd een eerste visie ontwikkeld voor de sportterreinen achter de 
sporthal, die stapsgewijs zal ingevuld worden. De collega’s van het 
woonzorgcentrum werken verder aan de volledige verbouwing van het 
WZC. De renovatie van de binnenzijde van de pastorij van Kampenhout is 
in december 2021 gestart en in 2022 voorzien we opnieuw een aantal 
straten van een nieuwe asfalttoplaag. Je merkt het zelf; in “Kampenhout 
werkt” het enthousiasme van Team Burgemeester aanstekelijk. 

Het enige dossier waar we vandaag van dachten verder te staan, 
maar terug naar af zijn, is dat van het zwembad.
Er was een akkoord met de vorige initiatiefnemer opdat de gemeente 
Kampenhout een deel van zijn eigendom zou mogen gebruiken om een 
zwembad te bouwen (die overeenkomst is zelfs op de gemeenteraad 
goedgekeurd geweest). Maar door de bezwaren tegen de plannen heeft de 
Raad voor vergunningsbetwistingen de vergunning vernietigd en ligt dit 
dossier stil. 

Team Burgemeester zal alvast niet nalaten om met een volgende initiatief-
nemer dezelfde voorwaarden te bepleiten. Spijtig genoeg is de gemeente 
Kampenhout GEEN eigenaar van deze terreinen in tegenstelling wat veel 
van onze inwoners denken. Dus we zijn hier afhankelijk van een initiatief 
van de grondeigenaars.

Doen wat je zegt
en zeggen wat je doet
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Zoals je kan zien zijn we goed op weg om de 
15 programmapunten van 2018 bijna allemaal te 
realiseren. “DOEN WAT JE ZEGT EN ZEGGEN WAT 
JE DOET”, is op deze manier werkelijkheid geworden.

Maar… er zijn nog een aantal andere projecten waar 
druk aan gewerkt wordt. Deze stonden in 2018 niet 
direct op de agenda. 
Zo is door de gemeente een studiebureau aangesteld 
voor de aanleg van vrijliggende fietspaden op de N26 
(sas-Buken), werd in november 2019 beslist om het 
kasteel van Bellinghen aan te kopen. Lees zeker op de 
website de uitgebreide versie van dit artikel zodat u 
ook de motivatie en financiële afwegingen kan lezen, 
want hierover bestaan spijtig genoeg vele indianen- 
verhalen. Verder zal er een studiebureau worden 
aangesteld voor vernieuwing van de fietspaden op de 
Voortstraat en de Kampenhoutsebaan. De plannen om 
het gevaarlijke kruispunt van de Bulsomstraat met de 
Haachtsesteenweg af te sluiten en af te buigen tot 
recht tegenover de Bergstraat en hier een lichtengere-
geld kruispunt te voorzien zijn ook gevorderd. 

In de laatste budgetwijziging, voorzagen we ook 
budgetten voor de buitenaanleg rond de Krop, 
het woonzorgcentrum en het OCMW gebouw.

Kampenhout was de afgelopen jaren ook trendsetter in 
het droogte-verhaal. We zijn het, na een nat 2021 
misschien allemaal wat vergeten. maar begin 2020 
voerde Kampenhout een verstrenging in van het 
bemalingsreglement zoals dit in Vlaanderen bestaat op 
initiatief van Team Burgemeester. We zijn dan ook 
aangenaam verrast dat de huidige Vlaamse minister 
van Leefmilieu nu voorstellen voorbereidt waarbij de 
maatregelen waartoe Kampenhout in 2020 besliste 
worden overgenomen in de Vlarem-wetgeving. 
Dan ben je relevant en met je zaken bezig. 

Begin 2021 keurden we als eerste gemeente in 
Vlaanderen ook een reglement goed waarbij het 
mogelijk was om in droge perioden bemalingswater 
aan huis te leveren om regenputten te vullen. Naast de 
bijzondere aandacht voor bemalingen is ontharding en 
ruimte-voor-water een aandachtspunt. Deze punten 
zijn ook opgenomen in ons hemelwaterplan, we 
keurden dit begin 2021 goed op de gemeenteraad. 
In nieuwe projecten zoals Ahornbomenlaan Weistter-
straat en verkaveling "Hutte" wordt al rekening 
gehouden met de maatregelen uit het hemelwaterplan. 
Het dossier van de Laarstraat en Oude Brusselsebaan 
is nog een dossier waar sterk zal worden ingezet op 
buffering en infiltratie van regenwater, zodat lager 
gelegen gebieden stroomafwaarts minder water te 
verwerken krijgen.

Naast openbare werken en mobiliteit valt het luik finan-
ciën ook onder mijn bevoegdheid. Deze legislatuur is 
de personenbelasting en onroerende voorheffing 
ongewijzigd gebleven en zal het ook niet wijzigen. 
Daarmee is de belastingdruk in Kampenhout straks 12 
jaar stabiel. Tegelijk slagen we er in om de leninglasten 
uit het verleden stevig af te bouwen. Waar de schuld-
graad van de gemeente Kampenhout in 2012 nog 
boven de 21 M euro bedroeg, is deze intussen gezakt 
tot ruim onder de 10M euro. Na samenvoeging van 
gemeente en OCMW in 2019 is de gezamenlijke schuld 
op eind 2021 iets meer dan 11M euro. Tegen het einde 
van deze legislatuur zal deze verder afgebouwd 
worden, maar de huidige schuldgraad stelt ons als 
lokaal bestuur terug in staat om een lening aan te gaan 
moest dit nodig zijn. Sedert 2012 werd er jaarlijks meer 
dan 1.5M schuld afgebouwd en werd slechts 1 nieuwe 
lening van 3M (aan zeer lage rentevoeten) aangegaan. 
Desondanks slagen we er tot op vandaag in om ook 
onze investeringen op peil te houden. Het is als 
openbaar bestuur immers van kapitaal belang om je 
investeringsritme aan te houden, zo niet schuif je tal 
van zaken door naar toekomstige generaties. 
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WARD VAN HECKE

Team Burgemeester was mijn eerste stap in de 
gemeentepolitiek. Nadat we elkaar wat hebben leren 
kennen werden we een echt team! 

Team Burgemeester ontpopte zich verder tot een ploeg 
waar tijdens de maandelijkse vergaderingen iedereen 
om beurt vertelt waar men mee bezig is en zo kwam 
men geregeld op de proppen met voorstellen voor 
initiatieven of acties. Bij Team Burgemeester heb ik de 
kans gekregen om drie jaar te zetelen in het Bijzonder 
Comité Sociale Dienst (BCSD). 
Hier heb ik veel geleerd over de werking en het doel 
van ons OCMW.  Wist je bv dat het OCMW er eigenlijk 
is voor IEDEREEN? 
Iedereen kan er terecht voor hulp, voor alle soorten 
vragen. Niet alleen dus voor financiële bijstand. 

De opdracht van het BCSD is om ons mee te buigen 
over verschillende dossiers waar er geld van de 
gemeenschap moest toegekend worden. Altijd is het 
de opdracht om iedereen een menswaardig bestaan te 
garanderen, zonder een levenswijze te veroordelen. 
Middelen komen van de Staat of van de Gemeente. 
Hier leerde ik om samen te overleggen en beslissen 
met mensen over de partijgrenzen heen. Er waren 
nooit conflicten. De volgende drie jaar geef ik de fakkel 
door aan Rina. 

Verder kreeg ik ook de kans om in de Milieuadviesraad 
te zetelen. Hierbij trok vooral het mee organiseren van 
de zwerfvuilactie mij aan. De volgende drie jaren is het 
doel om toch minstens één zwerfvuilactie met afsluit-
feest te kunnen organiseren. De vorige twee konden 
jammer genoeg niet doorgaan. Mijn drijfveer is en blijft 
een gemeente waarin iedereen zich thuis voelt en waar 
er plaats is voor verschillende overtuigingen met 
respect voor elkaar. Bij Team Burgemeester verwelko-
men we graag iedereen die hier wil aan meewerken. 

SONIA DE WANDELER

Wat vliegt de tijd snel als je je amuseert. Al halfweg, 
wat is er al veel gebeurd. Zoveel geleerd over het reilen 
en zeilen van onze gemeente en veel nieuwe mensen 
ontmoet. Dat ligt natuurlijk niet alleen aan Team 
Burgemeester maar aan activiteiten waarvoor ik me 
geëngageerd heb. 

Vanuit één van de Kampenhoutse topverenigingen 
(en dat zijn er zo’n 97 volgens de website van de 
gemeente), Ferm Kampenhout, zetel ik in de cultuur-
raad. De werking hiervan staat nu even op een lager 
pitje maar we hebben wel kunnen meedenken over de 
subsidiering van de verenigingen tijdens de lockdown. 
Wat ben ik blij met de realisatie van ‘De Krop’. 
Samen met jou kijk ik uit naar wat hier allemaal te 
beleven zal zijn net als in onze bibliotheek, ook een 
sterke poot in het cultuurbeleid.

Voor mij zijn de verenigingen het bindweefsel van onze 
gemeente, ze verdienen alle steun. De eetdagen 
verlopen nu iets anders. Het was even lekker en men 
was creatief. We misten vooral de ‘saus’ van de 
contacten en de verbinding tussen mensen.

Naast het verenigingsleven is er aan vrijwilligerswerk 
geen tekort in Kampenhout: het vaccinatiecentrum, 
Kinderkansen, Café Combinne, …wie een beetje tijd 
over heeft kan hierin zeker zijn gading vinden. 
Het is leuk, je doet goed werk en leert veel over 
mensen en onze wereld.

Vanuit Ferm heb ik mee mijn schouders gezet onder 
‘Het Mamadepot’, met de hulp van Greet en Kris 
hebben we ons plaatsje gevonden. We werken hier met 
een topteam van vrijwilligers van Kampenhout maar 
ook Ferm Perk. Hier ben ik ferm fier op.

Als ik onze schepenen bezig zie weet ik dat er vanuit 
een goede insteek aan ‘ons Kampenhout’ gewerkt 
wordt. De momenten van inspraak worden geappreci-
eerd en de info wordt meegenomen in het beleid. In de 
verschillende raden worden mensen betrokken vanuit 
hun interesse maar er zetelen ook veel specialisten die 
in Kampenhout wonen en zo hun bijdrage leveren. In 
de toekomst wens ik dat een jonge generatie de durf 
heeft om al mee te lopen, te leren en zich klaar te 
stomen om de fakkel over te nemen.



HALF WEG •  REFLECTIE EN VOORUITBLIK  /  19

JEAN- MARIE NEVENS

Sinds 1986 sloot ik mij aan bij het bestuur van CD&V en nu vertaald in 
“Team Burgemeester”. Het is een toffe groep mensen die bereid zijn om 
samen na te denken en die een visie wensen op te bouwen hoe wij samen 
onze leefomgeving Kampenhout verder leefbaar, veilig en landelijk in 
welzijn kunnen uitbouwen. Inspiratie, verbondenheid, actie en inzet zijn 
sleutelwoorden in dit samenwerkingsverband.

Als jong-gepensioneerde kan ik mijn competenties opgebouwd in mijn  
vroegere job verder uitdragen door actief deel te nemen aan de werkzaam-
heden van de Gemeentelijke Verkeerscommissie. 
Ook een proper Kampenhout gaat mij ter harte en daarom wens ik zoveel 
mogelijk een steentje bij te dragen in de zwerfvuilacties.

Als secretaris van de kerkraad Sint-Servaas Berg, lid van Campenholt en 
actief wandelaar is het nuttig ‘tussen pot en trippel’ ook tijd te nemen voor 
wat mensen op het hart ligt en deze bezorgdheden door te spelen naar het 
beleidsniveau of zaken aan mensen te duiden.

In het bestuur moeten alle inzichten aan bod kunnen komen, ook opbou-
wende kritiek is welkom, maar eens een beslissing is bereikt moeten wij er 
allen achter kunnen staan. Een teammoment inbouwen om alles eens 
regelmatig te evalueren en het beleid zo-nodig bij te sturen is beslist nuttig. 
Goed en tijdig communiceren van en naar de bevolking toe is dan ook 
essentieel om een vertrouwensklimaat te genereren. Dit komt goed aan 
bod in het organiseren van overlegsessies met de betrokken bevolking om 
de geplande maatregelen correct te duiden “het waarom”.

Het jaarlijks mosselfeest is een gelegenheid om het beste van de ploeg te 
geven en waar ik mij traditiegetrouw achter de bar schaar om de dorstige 
te laven. Prosit! Nog een mooie toekomst gewenst aan Team Burgemeester.

FILIP VAN DE MAELE

De politieke kriebel kreeg mij een hele tijd terug te pakken. 
En als ik aan iets begin dan wil ik dat met volle inzet doen. Ik vind mijn 
gezin en sportieve hobby’s uiteraard erg belangrijk maar daarnaast wil 
ik mijn verantwoordelijkheid opnemen in het verenigingsleven om zo iets 
te doen voor onze gemeente. 

Mijn focus ligt weliswaar in Buken omdat ik daar woon en goede banden 
heb opgebouwd met buren en vrienden, als voorzitter van Landelijke Gilde, 
het trefpunt en andere activiteiten. Vanuit mijn engagement en mijn 
professionele ervaring als preventieadviseur zetel ik in de milieuraad 
en heb ik veel aandacht voor preventie en een goed evenwicht 
tussen landbouw, natuur en het behoud van het landelijk karakter van 
onze gemeente.

Sinds vorig jaar kan ik Team Burgemeester vertegenwoordigen in het 
BCSD (Bijzonder comité van de sociale dienst). Dit geeft mij veel 
voldoening omdat je hier, in samenwerking met anderen, iets kan beteke-
nen voor bewoners van Kampenhout. Binnen het team breng ik expertise, 
betrokkenheid en zal ik geen blabla verkopen maar zaken ernstig nemen 
en de essentie willen weten.
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MARGO VERBIST

2018 was een jaar vol onverwachte wendingen … de eerste keer dat ik zelf 
mocht stemmen én ik deed ook meteen zelf mee. Is dat niet zot? 
Mijn politieke ontdekkingsreis begon met de start van de campagne. 
Allemaal nieuwe dingen die op je afkomen, uitgesproken thema’s die je 
“moeten” interesseren en veel goede raad van iedereen. De steun van 
vrienden en familie heeft me geholpen om mezelf te blijven en op 
te komen waarvoor ik sta. 

Jeugd; als jonge vrouw in de gemeenteraad. Mijn hele jeugd was ik 
actief lid van de plaatselijke scoutsvereniging van Nederokkerzeel en zat er 
ook in de leiding. Later werd ik animator en hoofdmonitor binnen de 
Kampenhoutse speelpleinwerking. Beide bezige hobby’s die me 
toelieten mijn eigen jeugdige stem te verrijken met die van de echte 
jeugd in Kampenhout. 

Welzijn; voor iedereen, in en buiten Kampenhout. Als verpleegkundige 
haal ik energie uit het zorgen voor andermans welzijn. Binnen mijn job in 
het operatiekwartier te UZ Leuven uit zich dat in patiënten de beste zorg 
en steun geven die ze verdienen voor, tijdens en na een operatie. 
In Kampenhout heeft zich dat reeds geuit in mijn vrijwillige steun en hulp 
op onze befaamde stoempdagen. Tijdens de coronapandemie heb ik mezelf 
ook vrijwillig aangeboden om onze oudere generatie en alleenstaanden 
telefonisch een hart onder de riem te steken. 

De komende drie jaar hoop ik verder te kunnen borduren op alle 
initiatieven en thema’s die me nauw aan het hart liggen. Ik vind het 
bijzonder boeiend na te denken over hoe we de politieke interesse van 
onze Kampenhoutse jeugd kunnen stimuleren.  
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HENDRIK DE REUS

Het is niet omdat ik een gepensioneerde landbouwer 
ben, dat ik mij ‘de stiel‘ niet aantrek. 
Integendeel; de ervaring heeft mij veel bijgebracht en 
wil ik doorgeven. Onze landbouw staat meer dan ooit 
onder druk. Alle respect voor de natuur, bossen en 
natuurreservaten. Onze ecologisch voetafdruk vraagt 
om nog meer in te zetten op de ‘korte keten’.

Respect voor onze echte voedselproducenten – onze 
landbouwers – onze boeren.

RINA VANOSMAEL

Waar zal ik beginnen, ik ben altijd al een ‘felle’ geweest, ik zeg graag mijn 
gedacht en ik wil zaken in orde zetten. De meesten kennen mij waarschijn-
lijk vanuit het Kampenhoutse verenigingsleven. Ik zet wel graag mijn 
schouders mee onder zaken die mensen plezant vinden, die verbinding 
brengen en iets doen met een mens. 

‘k Ben nu al enkele jaren politiek actief, eerst bij CD&V en intussen 
Team Burgemeester. Hier trek ik een groot deel van de evenementen en 
zorg dat deze in goede banen geleid worden. Een eetdag is geen eetdag als 
alles niet vlotjes verloopt. We willen dat de mensen met een goed gevulde 
buik en goed gemoed naar buiten stappen. Veel van dit werk gebeurt 
achter de schermen, maar dit is geen probleem voor mij. 

Toch wil ik ook graag mijn inbreng doen bij ander zaken en ik ben dan ook 
blij met mijn rol in de cultuurraad, in de milieuraad,…. Sinds 1 januari 2022 
zetel ik in het Bijzonder Comité Sociale Dienst en ik kijk er echt naar uit om 
hier mijn steentje bij te dragen. 

Verder draai ik al enkele jaren mee bij De Landelijke Gilde Berg waar mijn 
praktische talenten goed van pas komen. Mijn goede voornemens voor de 
komende 3 jaar: verder gaan op dit elan.
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EDITH GRAUWELS

Dag Edith, we zijn nu halfweg de legislatuur. 
Hoe was de voorbije periode voor jou?

Als Schepen van begraafplaatsen, jeugd, buitenschool-
se opvang, landbouw en trage wegen heb ik al een 
behoorlijk traject afgelegd, samen en in overleg met het 
schepencollege en de gemeenteraad natuurlijk. De 
pandemie had op alle domeinen zijn weerslag maar ik 
ben vooral fier over hoe onze jeugd (de jeugdbewegin-
gen en de monitors) zich enorm hebben ingespannen 
om er voor de kinderen toch het maximale uit te halen.

Zullen we eens per domein bekijken wat je 
allemaal gerealiseerd hebt?

Da’s een prima idee, laten we beginnen met de 
begraafplaatsen (vroeger de kerkhoven genoemd maar 
er ligt er geen enkel meer rond de kerk natuurlijk)

Na het aanleggen van een nieuw urneveld en collum-
bariummuur op de begraafplaats in Berg en Kampen-
hout komen nu de andere begraafplaatsen aan de 
beurt . Omdat we hier veel belang aan hechten zullen 
ook de sterretjesweides verder opgewaardeerd 
worden. Mensen hebben veel nood aan troost en 
komen graag naar de begraafplaats om te vertoeven in 
de buurt van hun geliefden. Meer zitbanken en het 
vergroenen van de kiezelweggetjes moeten er mee 
voor zorgen dat een begraafplaats een oase van rust 
zal uitstralen. 

Alle aspecten van het leven zijn bij jou 
vertegenwoordigd, ik vermoed dat je ook heel 
graag bij onze jeugd vertoeft?

Ja, je blijft daar zo jong van hé. Ik volg alles op de voet 
via de jeugdraad waar elke jeugdbeweging en jeugd-
vereniging een afvaardiging in heeft. En ze mogen mij 
ook altijd inschakelen achter een hamburgerkraam of 
andere praktische hulp. Onze jeugdverenigingen en 
ook andere verenigingen blijven groeien wat hen en 
ons, als gemeente, voor nieuwe uitdagingen plaatst. 
We hebben daarom een investeringssubsidie in het 
leven geroepen.  
Elk jaar houden we 200 000 euro klaar voor de erkende 
Kampenhoutse jeugd-cultuur- sportverenigingen of 
parochie comités dewelke een dossier indienen voor 
verbouwingen, renovaties of zelfs om een nieuwbouw 
te steunen. Zelf staan ze in voor 1/3 van de kosten en 
de gemeente zal hen ondersteunen met de overige 2/3 
van de bouwkost.  
Voor de toekomst zijn we nog steeds actief op zoek 
naar een speelbos waarin kinderen kunnen ravotten. 
Buiten spelen blijft ontzettend belangrijk en we willen 
dat het veilig en natuurvriendelijk kan. De nodigen 
gelden staan klaar en het overleg is druk bezig.

De ouders zien hun kinderen doodgraag maar af 
en toe willen ze deze toch eens elders hun hartje 
laten ophalen. En zeker als ze moeten werken, 
werken… of thuiswerken.

De buitenschoolse opvang is een supertoffe plek voor 
onze Kampenhoutse kinderen. 
Speelplein ‘t Grobbeltje heeft nieuwe speeltuigen in de 
tuin gekregen en voor de opsmuk van het gebouw, wat 
niet overbodig is, zijn de nodige stappen gezet. 
Nooit voorheen was er zoveel keuze om de kinderen 
naar toe te sturen tijdens de schoolvakanties, 
van ‘t Grobbeltje tot een legokamp, een crea- of 
tekenkamp, muziek, dans en diverse sporten.

Zullen we het nu eens over ons 
Landelijk Kampenhout hebben?

Mijn andere passie natuurlijk en grote bron van 
bezorgdheid. Want het is een blijvende uitdaging om 
onze landbouwers te beschermen tegen het verdwij-
nen van gronden waarop zij ons voedsel kunnen 
kweken. Wat me zeer positief stemt is dat de mensen 
de weg naar de korte keten gevonden hebben. 
We sprongen ook meteen op de kar om aan onze korte 
ketenproducenten de juiste uithangborden te 
bezorgen. Op de website van gemeente Kampenhout 
kan je hun producten en adressen vinden zodat 
iedereen bij hen rechtsreeks terecht kan voor onze 
Kampenhoutse producten. 

Waar we met het hele schepencollege en de gemeente-
raad heel fier op zijn is de opening van het nieuwe 
witloofbeleefcentrum. Via “De Krop” hopen we dat ver 
buiten onze grenzen de mensen ons witte goud te 
leren kennen en waarderen.
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En dat Kampenhout landelijk is hebben we de voorbije periode maar 
al te goed leren appreciëren, een grote uitdaging als schepen van 
Trage wegen?

Ja, maar ik ben vooral blij dat velen de Kampenhoutse natuur leren kennen 
en waarderen via onze trage wegen. Maar inderdaad om deze 136 km 
trage wegen bewandelbaar te maken/houden was het nodig dat we een 
plan opmaakten om deze wegen en de staat waarin ze zich bevinden in 
kaart te brengen. Intussen is de Inventaris klaar en nu volgt de actie, 
het optimaliseren van het trage wegennet. 

En als schepen van jeugd hebben we natuurlijk ook aan onze jongeren 
gedacht. Zo zijn er na de rondvraag in scholen enkele specifieke trage 
wegen verhard om het naar school fietsen te verbeteren en te promoten.  
En voor onze fervente wandelaars werden er al zit- en picnickbanken 
geplaatst en er zullen er nog komen op de trage wegenroutes

Wauw, en ik veronderstel dat jij met nog wel wat plannen in je hoofd zit. 
Bedankt voor dit interview Edith.

SDW
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