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Partijprogramma Open Vld Kampenhout 2018
gewoon doen

voor kampenhout

Met frisse ideeën, gezond verstand en een hart voor iedereen gaat Open Vld voor een nog
beter Kampenhout.
Open Vld wil bewaren wat goed is en met een frisse aanpak hervormen en vernieuwen.
Met uw steun willen wij onze projecten en ideeën in de praktijk realiseren.
Wij steken de handen uit de mouwen met een positieve blik op de toekomst.
Gewoon doen.
Onze kandidaten en bestuursleden kwamen de afgelopen maanden met onze ijskar bij alle
Kampenhoutenaren langs. Met een lekker ijsje hebben wij naar u geluisterd en vele
boeiende gesprekken gevoerd. Deze vormden de inspiratie voor ons programma,
waarvoor we iedereen hartelijk willen danken.

Een gemeente met eerlijke en transparante politiek
Inspraak voor alle Kampenhoutenaren
Open Vld kiest voor een eerlijke en transparante politiek, met inspraak voor alle
Kampenhoutenaren, om zo tot een echt participatief en gedragen beleid te komen. Onze
partij wil de kans niet laten liggen om de inwoners, experts van hun eigen leefomgeving, te
betrekken vóór we beslissingen nemen.
Maar een eerlijk en open beleid kan slechts in de praktijk gerealiseerd worden als alle
burgers goed geïnformeerd zijn, er geen sprake is van achterkamerpolitiek én regels gelijk
worden toegepast voor iedereen.
Open Vld wil de vergaderingen van de gemeenteraad live streamen en de opnames via de
gemeentelijke website beschikbaar stellen. Tenslotte is Open Vld ook voorstander van het
herinvoeren van het vragenhalfuurtje, dat de huidige CD&V-NVA meerderheid heeft
afgeschaft. Dat geeft alle Kampenhoutenaren de kans om de gemeenteraad toe te
spreken.
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Belang van digitalisering en communicatie
Open Vld Kampenhout wil digitale informatieborden in het straatbeeld en een digitale
nieuwsbrief, waardoor iedereen beter op de hoogte wordt gehouden van initiatieven,
activiteiten, openbare werken, beslissingen, …
Open Vld wil naast de vernieuwde website en actieve aanwezigheid op sociale media, ook
een gemeentelijke applicatie (mobiele 1910 APP) in het leven roepen. Een echt
communicatieplatform om iedereen beter te informeren, in samenwerking met
handelaars, verenigingen en alle Kampenhoutenaren. Via deze applicatie kunnen de
Kampenhoutenaren ook bepaalde meldingen doen aan onze gemeentelijke diensten om
zo actie en opvolging te verbeteren.
Ook de gemeentelijke diensten kunnen op een gebruiksvriendelijke manier gedigitaliseerd
worden, zonder het persoonlijk contact met de burger te verliezen. Integendeel, we
wensen méér contact en inspraak van onze inwoners.

Een gemeente met een vlotte, veilige én toegankelijke mobiliteit
Open Vld Kampenhout wil een ambitieus, toekomstgericht en geïntegreerd mobiliteitsplan
met verschillende maatregelen voor het volledige grondgebied van Kampenhout. Daarin
besteden we aandacht aan de verkeersveiligheid, het snel verkeer, het sluipverkeer,
minder files, gevaarlijke situaties, zwaar verkeer, …
Sluipverkeer en overdreven snelheid
Open Vld wil een vlotte en veilige verkeerssituatie voor alle weggebruikers.
De doorstroming op de N21 Haachtsesteenweg en de N26 Leuvense/Mechelsesteenweg
moet dringend verbeterd worden om de problematiek van het sluipverkeer grondig aan te
pakken. Er lopen momenteel enkele mobiliteitsstudies door de hogere overheid.
Om de doorstroomcapaciteit te verhogen, dringen we aan op een snelle realisatie van de
turborotondes aan Kampenhout-Sas en het doortrekken van de huidige parallelbanen ter
hoogte van de baanwinkels gelegen aan de N26.
Het sluipverkeer en overdreven snelheid willen we tegengaan door snelheidscamera’s te
plaatsen op strategische plaatsen. Hiernaast willen we slimme verkeerslichten en
elektronische verkeersborden die snelheidsbeperking kunnen inroepen op gevaarlijke
punten of bij overdreven snelheid.
Open Vld pleit voor meer structureel overleg met onze buurtgemeenten en de hogere
overheden inzake onze gemeenschappelijke mobiliteitsuitdagingen en de aanpak van het
sluipverkeer.
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Openbaar vervoer
De ligging van onze gemeente, in de driehoek Leuven-Brussel-Mechelen, is één van de vele
troeven van Kampenhout. Open Vld wil dat het busvervoer beter op elkaar wordt
afgestemd met vlotte aansluitingen, een betere bereikbaarheid van de drie steden en een
rechtstreekse busverbinding naar Vilvoorde. Hiernaast moeten we blijven inzetten op een
versterkt openbaar vervoer met onder meer voldoende parkeerruimte, fietsenstallingen,
deelfietsen, ...
Open Vld wil de toegankelijkheid van ons openbaar vervoer verbeteren met aandacht voor
minder mobiele mensen. Zo willen we bijvoorbeeld de steile trappen aan de bushalte van
Kampenhout-Sas aanpakken.
Fiets- en wandelgemeente
Open Vld Kampenhout wil het fietsen aanmoedigen, veiliger en aangenamer maken via
doelgerichte acties en met een goede fietsinfrastructuur. Open Vld wil de gevaarlijke
verkeerssituaties voor fietsers en wandelaars oplossen en inzetten op veiliger en beter
onderhouden fiets- en voetpaden (bv. de voetpaden in de wijk De Hutte).
Voor korte afstanden is de fiets vaak het meest aangewezen vervoermiddel. Maar Open
Vld erkent ook het belang van de fiets voor langere afstanden en wil daarom ook meer
inzetten op snelle fietsverbindingen of fietsroutes.
Hiernaast wil Open Vld meer fietsenstallingen in onze gemeente én een fietsherstelzuil
plaatsen aan Kampenhout-Sas waaraan allerlei gereedschap is bevestigd. Je kunt er je fiets
ophangen en kleine herstellingen uitvoeren. Een QR-code leidt je naar Youtube-filmpjes
over de meest courante herstellingen. Na evaluatie kan dit eventueel uitgebreid worden.
Gedeelde mobiliteit: autodelen
Open Vld wil gedeelde mobiliteit beter bekend maken en stimuleren via de opmaak van
een autodeel-actieplan. Autodelen is ook de ideale manier om alle Kampenhoutenaren te
laten kennismaken met elektrisch rijden.
Verkeersveiligheid schoolomgeving
De verkeersveiligheid aan de schoolomgevingen moet verbeterd worden in overleg met de
scholen, de ouders én de buurt.
Circulatieplan centrum Kampenhout
Het centrum van Kampenhout dient vlot en zonder omwegen bereikbaar te zijn, met extra
parkeergelegenheid en fietsstallingen. Het circulatieplan dient bijgestuurd te worden.
De nog bestaande omwegen en onveilige situaties na de invoering van het circulatieplan,
dienen verder aangepakt te worden.
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Toegankelijkheid
Er moet meer aandacht zijn voor minder mobiele personen.
Zo kan het afschuinen van voetpaden bij oversteekplaatsen de toegankelijkheid van
voetpaden voor minder mobiele inwoners vergroten. Open Vld wil ook alle bushaltes
aanpassen voor mensen met een beperking en onze senioren.
Onze partij wil duidelijke en veilige oversteekvoorzieningen voor fietsers en wandelaars.
Minder hinder
Onze partij wil een kortere doorlooptijd van de verschillende wegen-en rioleringsprojecten
door een beter overleg tussen de gemeente en de nutsbedrijven bij openbare werken om
de hinder voor alle Kampenhoutenaren te verminderen. Een duidelijke voorafgaande
informatie voor alle inwoners en handelaars is hierbij prioritair.

Een financieel gezonde gemeente met lagere belastingen
Open Vld Kampenhout wil een belastingverlaging en pleit voor een financieel gezonde
gemeente met een begroting in evenwicht, en het behoud van de dienstverlening.
De belastingverhoging die de huidige CD&V-NVA meerderheid invoerde, tast de
koopkracht van de gezinnen én van de zelfstandigen aan. De personenbelasting steeg
initieel na de vorige gemeenteraadsverkiezingen van 6 naar 7,5%. Bovendien steeg de
onroerende voorheffing van 950 euro naar 1350 euro. En, ook de vuilniszakken en gftstickers, de speelpleinwerking, de sportweken en de algemene gemeentebelasting werden
duurder.
Deze belastingverhoging betekent voor een gemiddeld gezin ca. 700 euro meerkosten per
jaar. Voor kleine zelfstandigen komt daar nog 175 euro bovenop, of het dubbele, als zowel
man als vrouw een zelfstandige activiteit uitoefenen.
Onze gemeente moet de beschikbare middelen beter en efficiënter inzetten, de juiste
prioriteiten stellen en haar uitgaven herzien om middelen vrij te kunnen maken voor de
uitdagingen van de toekomst. Dit kan door het gemeentebeleid te optimaliseren en de
uitgaven te rationaliseren.
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Een gemeente waar iedereen zich veilig voelt
Voor Open Vld is veiligheid een grondrecht. Geen vrijheid zonder veiligheid. In veiligheid
voorzien voor iedereen is een kerntaak voor de overheid en in het bijzonder voor de
gemeente. Veilige straten, wijken en industriezones kunnen gegarandeerd worden met
zowel een preventief (toezicht en informatie) als een repressief (sanctionering) optreden.
Wat preventie en sensibilisering betreft is de functie van de wijkagent cruciaal en wil Open
Vld een verbetering en uitbreiding van de buurtinformatienetwerken (BIN’s). Dit zijn
samenwerkingsverbanden tussen de burgers en de lokale politie in een bepaalde wijk of
buurt met als doel de buurt of wijk veiliger te maken.
In 2015 werden er in Kampenhout ANPR- camera’s geplaatst. Open Vld is voorstander van
de plaatsing van intelligente camera’s op strategische invalswegen en onveilige buurten,
als maatregel voor de bestrijding van criminaliteit, de aanpak van het zwerfvuil en het
bevorderen van de verkeersveiligheid, mits respect voor de privacy.
Wat sanctionering betreft moet de gemeente ervoor blijven zorgen dat politie en justitie
efficiënt samenwerken om zware misdrijven aan te pakken. Daarnaast blijven kleine
overlastdaden vaak onbestraft. Open Vld wil dat ook overlast kordaat wordt bestraft.
Daartoe moet gebruik gemaakt worden van Gemeentelijke Administratieve Boetes (GAS),
die overtreders een administratieve geldboete opleggen als zij zich aan overlast, zoals
sluikstorten of nachtlawaai, bezondigen.

Een gemeente waar iedereen thuis is
Een eigen woning verwerven is de beste sociale zekerheid voor de oude dag. Open Vld wil
het verwerven van een eigen woning dan ook als prioriteit in het woonbeleid blijven
stimuleren. Ook moet de gemeente in samenspraak met private en sociale verkavelaars
voorzien in kleinere, betaalbare percelen en wooneenheden.
Open Vld wil meewerken aan een ruim en divers aanbod aan betaalbare woningen en
alternatieve woonvormen zoals gemeenschappelijk wonen en co-housing in Kampenhout.
Iedereen heeft recht op betaalbare en goede huisvesting, ook wie het moeilijk heeft. De
sociale huisvesting moet ten goede komen aan mensen die het echt nodig hebben. Ook wil
Open Vld het kooprecht op de eigen sociale woning aanmoedigen.
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Open Vld wil niemand in de kou laten staan. De bestaande ondersteuningsmaatregelen
dienen nog beter bekend gemaakt te worden bij de doelgroep. Er moet intenser en
efficiënter worden samengewerkt met de sociale verhuurkantoren.
Onze partij is ook voorstander van een sterke kwalitatieve huurmarkt in Kampenhout. Een
goede dialoog, ondersteuning én begeleiding van de verhuurder is hierbij belangrijk. Niet
elke verhuurder is op de hoogte van de kwaliteitsnormen uit de Vlaamse Wooncode. We
wensen de begeleiding van de verhuurders te verbeteren via een lokaal woonloket om zo
ook de woonkwaliteit van de huurders te garanderen.

Een gemeente waar veel te beleven valt
… een hart voor een bruisend centrum
Open Vld is voorstander van bruisende dorpskernen, waarin voldoende lokale handelaars
actief zijn. Dit wil onze partij bereiken door lokale handel actief te promoten en in
samenspraak met lokale middenstandsorganisaties initiatieven uitwerken om het
handelscentrum te versterken.
Open Vld wil een toegankelijk, gevarieerd en kwalitatief basisaanbod detailhandel in ons
centrum en zal in samenwerking met de provincie concrete projecten uitwerken om ons
handelscentrum actiever en levendiger te maken.
Onze partij wil het ondernemerschap in het centrum van Kampenhout financieel
ondersteunen met een starterspremie. Ook willen we werk maken van een formeel
horecabeleidsplan in overleg met de lokale handelaars.
Na de succesvolle editie van het eerste foodtruckfestival in onze gemeente wil Open Vld
dit concept herhaaldelijk laten plaatsvinden in onze verschillende deelgemeenten samen
met nog meer frisse initiatieven. Daarnaast wil Open Vld witlooffeesten op touw zetten
aan de start van het witloofseizoen. Onze partij wil dit in samenwerking met de lokale
verenigingen én de lokale horeca in het centrum organiseren.

… een hart voor een recreatief en leefbaar Kampenhout-Sas
We wensen het toeristisch potentieel en de unieke locatie van Kampenhout-Sas beter uit
te spelen als een troef. We willen deze kleine toeristische haven verder uitbouwen en in
bijkomende recreatiemogelijkheden voorzien, zoals moderne houten terrassen aan het
water, gezellige ligweiden, hippe strandstoelen,... Uiteraard dient de natuur in deze
omgeving versterkt te worden en wensen we nieuwe horeca met zicht op de Vaart te
stimuleren.
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… een hart voor ondernemen
Bij de verdere ontwikkeling van Kampenhout-Sas is respect en inspraak van alle
Kampenhoutenaren van zeer groot belang. Het mobiliteitsvraagstuk blijft ook hier de
grootste uitdaging en vereist een dringende aanpak. De geplande nieuwe initiatieven,
zoals ‘Retailproject Witloofsite’, dienen ook een toegevoegde waarde te hebben voor onze
inwoners. We zullen hier dan ook over waken.
Open Vld wil verder de oneerlijke gemeentetaks voor zelfstandigen verlagen en
hervormen. Door pestbelastingen zullen bedrijven immers snel verhuizen en is het
moeilijker nieuwe bedrijven en tewerkstelling aan te trekken. Onze partij wil in
Kampenhout het ondernemingsklimaat verder verbeteren. Onze partij staat achter de
lokale ondernemingen, de kleine zelfstandigen, de horeca-uitbaters en de landbouwers
van onze gemeente.
De gemeente moet lokaal ondernemen sterk aanmoedigen en begeleiden, met extra
aandacht voor de startende ondernemer. Open Vld wil werken aan de uitbouw van een
ondernemersloket dat het centraal aanspreekpunt wordt voor ondernemers.
Onze partij is voorstander van een beter contact tussen gemeentebestuur en ondernemers
door meer samenwerking met alle lokale middenstandsorganisaties en door het oprichten
van
een
gemeentelijk
ondernemersoverleg.
De
recent
georganiseerde
netwerkevenementen wil Open Vld versterken en op regelmatige basis verderzetten.
Naast onze lokale ondernemingen en bedrijventerreinen zorgt onze nationale luchthaven
voor een belangrijke tewerkstelling in onze gemeente. Open Vld pleit voor een
economische groei van de luchthaven en de bijhorende jobs voor de luchthavenregio, mits
respect voor de omgeving, het behoud van onze open ruimte én zonder verlenging van de
baan 25L. Een evenwichtige spreiding van de overlast en geluidshinder is prioritair.
Voor Open Vld kan verdere economische groei plaatsvinden mits respect voor de
omwonenden en de leefbaarheid van de omgeving.

… een hart voor cultuur
Kampenhout heeft een rijk verenigingsleven dat Open Vld verder wil ondersteunen en
stimuleren. Het ruim vrijetijdsaanbod wil onze partij verder uitbouwen én vernieuwen.
Kampenhout moet een echte belevingsgemeente worden met nieuwe frisse initiatieven.
Open Vld wil een gevarieerd en vernieuwend cultuuraanbod voor alle Kampenhoutenaren.
Zo veel mogelijk inwoners moeten zich aangesproken voelen. We wensen nieuwe frisse
initiatieven te nemen zoals we 15 jaar geleden Kampenhout Swingt met onze partij
hebben opgestart.
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De realisatie van een degelijke fuif- en evenementenzaal is voor onze partij één van de
prioriteiten. De zoektocht naar een locatie voor het organiseren van (culturele) activiteiten
en evenementen is voor vele verenigingen een uitdaging. Momenteel wijken reeds
meerdere verenigingen uit naar een locatie in een buurgemeente.
Door het gebruik van het huidig gemeentelijk patrimonium optimaal te benutten, zoals de
Glazen Zaal, kan de infrastructuur voor culturele activiteiten worden uitgebreid en
geoptimaliseerd, zonder extra geld uit te geven. Zo kunnen lokale kunstenaars,
muziekgroepen en andere cultuurverengingen de mogelijkheid krijgen om hun werk te
presenteren en/of hun activiteiten te laten plaatsvinden.
Bij het uitbouwen van een cultureel beleid en het versterken van het verenigingsleven is
het voor Open Vld belangrijk om zoveel mogelijk inwoners te laten participeren én
niemand achter te laten.

… een hart voor sport
Open Vld wil werken aan een sterk sportbeleid met blijvende optimalisatie en uitbreiding
van de bestaande sportinfrastructuur en met oog voor nieuwe moderne sportfaciliteiten.
Buiten sporten, meer specifiek sporten in onze natuur, willen we promoten door in kleine
sporttoestellen op verscheidene plaatsen in onze gemeente te voorzien.
De talrijke sportverenigingen in onze gemeente moeten blijvend ondersteund worden op
logistiek en materieel vlak.
We zijn voorstander van een zwembad in onze gemeente aan Kampenhout-Sas . Om een
zwembad financieel haalbaar te maken moet er met minstens 3 gemeenten een
intergemeentelijk samenwerkingsverband gesloten worden.
Bij de verdere uitbouw van ons vrijetijdsbeleid en de vele evenementen in onze gemeente
pleit Open Vld voor samenwerkingsverbanden tussen sportclubs, scholen, andere
(cultuur)verenigingen, het bedrijfsleven, …

Een gemeente met een hart voor iedereen
Iedere Kampenhoutenaar heeft zijn eigen wensen en noden. Jongeren, alleenstaanden,
sociaal zwakkeren, werkenden, werkzoekenden, senioren, mensen met een beperking, …
Open Vld zal beleid voeren met een hart voor iedereen.
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… een hart voor onze jeugd
Open Vld wil onze jeugdverenigingen blijven omkaderen en onderstreept de sociale rol
van deze verenigingen. Open Vld wil een inclusieve jeugdwerking stimuleren, die ook
moeilijk bereikbare jongeren kan aantrekken en toegankelijk is voor kinderen die extra
ondersteuning nodig hebben.
Op vlak van jeugdwerking wil onze partij verder investeren in betaalbare, degelijke en
veilige infrastructuur. Open Vld verwelkomt het stijgend aantal leden in onze
Kampenhoutse jeugdverenigingen. Dit gaat echter gepaard met uitdagingen zoals een
tekort aan speelterrein en lokalen. Wij willen dit in overleg met de verenigingen en de
buurtbewoners aanpakken.
Via een herziening van het huidige subsidiereglement wil Open Vld
jeugdwerkinfrastructuur reorganiseren met meer flexibiliteit voor de verenigingen.
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Een degelijke fuif- en evenementenzaal is voor onze partij één van de prioriteiten op vlak
van jeugdbeleid.
Voor de allerkleinsten moet het recht op spelen gevrijwaard blijven. Open Vld wil een
snelle realisatie van het speelbos en wil de door ons gecreëerde speelpleintjes in alle
deelgemeenten in ere herstellen en ook nieuwe natuurvriendelijke speellocaties inrichten.
De speelpleinen moeten ook goed onderhouden worden. Onze partij pleit verder voor een
grotere vrije toegang tot onze Kampenhoutse bossen, met respect voor de natuur.

… een hart voor onze gezinnen en alleenstaanden
Open Vld wil dat Kampenhout een gemeente blijft waar iedereen graag komt wonen.
Zowel gezinnen als alleenstaanden hebben nood aan een brede waaier van diensten:
verkeersveilige schoolomgevingen, betaalbaar wonen, recreatieve mogelijkheden, een
degelijk openbaar vervoer, …
Open Vld wil gaan voor voldoende en betaalbare kinderopvang. De huidige meerderheid
heeft de prijzen van de opvang, speelpleinwerking, sportweken, … drastisch verhoogd
zonder uitbreiding of verbetering in het aanbod of rekening te houden met de financiële
gevolgen voor sociaal zwakkeren en alleenstaanden.
Onze partij zal erover waken dat alle Kampenhoutse kinderen blijvend in de
Kampenhoutse scholen terecht kunnen. Open Vld wil een online inschrijvingssysteem
invoeren om kampeertoestanden te vermijden.
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… een hart voor onze senioren
Open Vld wil een inclusief seniorenbeleid, steeds in dialoog en overleg met de
seniorenadviesraad en andere seniorenverenigingen.
Onze ouderen hebben immers heel wat kennis en ervaring in de aanbieding, uitwisseling
over generaties is voor Open Vld belangrijk.
Open Vld Kampenhout wil elke oudere de kans geven om actief ouder te worden.
Kampenhout moet een nog meer leeftijdsvriendelijke gemeente worden. Door ouderen
de kans te bieden om levenslang te leren en zich persoonlijk te ontplooien door in overleg
met de lokale verenigingen meer vormingen en activiteiten te organiseren, met oog voor
de digitalisering. Hierbij moet er aandacht zijn voor de toegankelijkheid, de betaalbaarheid
en de mobiliteit naar activiteiten binnen onze gemeente.
Open Vld wil gaan voor een kwaliteitsvolle zorg voor senioren die het nodig hebben. Onze
partij pleit voor voorrang aan Kampenhoutenaren in ons rusthuis Molenstee, zodat zij de
band met de thuisgemeente kunnen behouden.
Daarnaast wil Open Vld inzetten op langer thuis wonen. Senioren willen vaak zo lang
mogelijk zelfstandig leven. Hiervoor moeten zij beroep kunnen doen op kwaliteitsvolle
zorgdiensten aan huis, zoals gezinszorg, huishoudelijke hulp, personenalarm en
klusjesdienst. Ook de mantelzorg, waarbij bejaarden thuis verzorgd worden door een
mantelzorger (dikwijls zelf een bejaarde) moet de gemeente blijven ondersteunen.
Om ouderen die het nodig hebben te helpen bij het zoeken naar de juiste informatie en
ondersteuning, moet er werk gemaakt worden van een seniorenloket.

… een hart voor een sociaal beleid
Het doel van een sterk sociaal beleid is uiteindelijk om de zelfredzaamheid en sociale
cohesie te verhogen. Maar wie niet (meer) voor zichzelf kan zorgen en de touwtjes niet
meer aan elkaar kan knopen, moet geholpen worden en heeft recht op een goede sociale
zekerheid en een menswaardig bestaan.
De integratie van het OCMW en gemeente biedt grote kansen om in overleg met alle
betrokken actoren het lokaal sociaal beleid te versterken en de samenwerking te
verbeteren.
Iedereen die bijstand ontvangt om een menswaardig bestaan te verzekeren, moet
voldoende inspanningen leveren, zoals bereid zijn om te werken indien dat mogelijk is,
een schuldbegeleidingsplan volgen, opleidingen volgen, … Open Vld wil erop blijven
toezien dat mensen die bijstand genieten waar mogelijk ook voldoen aan bepaalde
plichten en dat de sociale systemen rechtvaardig ingezet worden.
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Open Vld wil fraude bij sociale uitkeringen verder aanpakken, zodat de steun gegeven
wordt aan mensen die het effectief nodig hebben.
Meer mensen aan de slag krijgen is een belangrijke manier voor Open Vld om het aantal
mensen met een leefloon te doen dalen en uit de armoede te houden. Hiervoor is een
intensieve begeleiding door de OCMW-dienst in samenwerking met de VDAB,
volwassenenonderwijs en uitzendkantoren belangrijk, met opleidingen en taallessen als
ondersteuning. Ook het stimuleren van samenwerkingsverbanden met het bedrijfsleven
én de ondersteuning van de sociale en lokale economie kan helpen bij het inschakelen van
leefloners.
Open Vld wil eenzaamheid effectief aanpakken en mensen warm maken om deel te
nemen aan sport, cultuur en aan ons bruisend verenigingsleven. Verdoken armoede is in
onze gemeente toegenomen. Onze partij wil deze mensen actief opzoeken, ondersteunen
en de verdoken armoede aanpakken via een betere informatiedoorstroming over de
bestaande tegemoetkomingen in een nauwe samenwerking met liefdadigheidsinstellingen.
Wij willen dat iedereen betrokken wordt en alle kansen krijgt om zich te ontplooien naar
een mooie en waardige toekomst.
Open Vld wil het sociaal restaurant betrekken bij acties om eenzaamheid en verdoken
armoede tegen te gaan.

… een hart voor dieren
Het verantwoordelijk en respectvol omgaan met dieren is een natuurlijk gevolg van de
menselijke waardigheid en integriteit.
De eerste stap om dieren en hun welzijn vooruit te helpen is het informeren en
sensibiliseren van mensen. Sterilisaties op een diervriendelijke manier blijvend uitvoeren
in welbepaalde buurten of wijken.
Binnen onze gemeente moet minstens één politieagent worden aangesteld die
gespecialiseerd is in dierenwelzijn.

Een groene én landelijke gemeente
… een hart voor natuur en landbouw
Kampenhout is een groene gemeente met veel waardevolle landschapselementen en
natuurreservaten. De talrijke groene zones moeten beter worden ontsloten en in overleg
met de verschillende natuurverenigingen beter onderhouden worden.
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Het aanwezige groen moet worden gevrijwaard en nieuw groen moet zo natuurlijk
mogelijk worden ontwikkeld.
Open Vld wil een halt toeroepen aan het te makkelijk verlenen van kapvergunningen op
ons grondgebied en de boscompensatie beter controleren en handhaven. Deze legislatuur
werd er onder leiding van de huidige CD&V-NVA meerderheid veel ontbost in
Kampenhout, waardoor we allemaal veel minder groen hebben.
Open Vld wil steeds een compensatieplicht bij kapvergunningen en wil ook de controle en
handhaving inzake illegale kappingen verscherpen. De gemeente moet een voorbeeld zijn
inzake natuurbescherming en het behoud van onze bossen.
Open Vld wil bebossingsprojecten realiseren, met aandacht voor privébebossingsinitiatieven. Onze partij wil in en rond alle schoolomgevingen meer groen. Open
Vld wil in voldoende mogelijkheden tot bosuitbreiding voorzien en pleit voor het
organiseren van jaarlijkse acties zoals een boomplantactie, de aanleg van een geboorte- en
overlijdensbos,…
Onze partij wil het mooie Hellebos met waardevolle natuur, waar de slipschool
momenteel uitgebaat wordt zonder milieuvergunning, beschermen en in ere herstellen.
Open Vld denkt hierbij aan een herbestemming van dit militair domein naar natuurgebied
en de herlocalisatie van de slipschool in overleg met de bevoegde overheden.
Onze lijsttrekker was de ‘bloemenschepen’ en onze partij zal opnieuw zorgen voor meer
bloemen en bomen langs onze wegen en pleinen.
Open Vld wil meer investeren in het groenonderhoud van straten, pleinen, ...
We willen hiervoor in extra budget voorzien. Het is voor inwoners niet altijd duidelijk
wanneer de onderhoudsploegen in hun buurt langskomen. We wensen transparant de
onderhoudsplanning te communiceren zodat iedereen via de website of via de mobiele
app kan bekijken wanneer het groenonderhoud in zijn/haar buurt zal plaatsvinden.
Zwerfvuil is en blijft een grote bron van ergernis voor vele Kampenhoutenaren. Open Vld
wil verder de strijd aangaan tegen zwerfvuil en sluikstorten via een versterkt
sensibiliserings- en handhavingsbeleid. We willen met mobiele camera’s meer inzetten op
opsporing én bestraffing van diegenen die de omgeving vervuilen.
Open Vld is er voorstander van om zo snel mogelijk alle plastics toe te laten in de blauwe
zak.
In een landelijke gemeente als Kampenhout zijn de open ruimten een troef die we zeker
willen vrijwaren. Onze partij wil de duurzame landbouw blijvend ondersteunen en
omkaderen, steeds in overleg met de land- en tuinbouwers. Open Vld wil ook initiatieven
opzetten om onze eigen streek- en bio-producten te promoten binnen en buiten onze
gemeente.
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… een hart voor zuivere lucht
Op vraag van Open Vld werd in samenwerking met de Vlaamse Instelling voor
Technologisch Onderzoek (VITO) de luchtkwaliteit op ons grondgebied gemeten. Meten, is
weten.
Het fijn stof in onze gemeente wordt vooral veroorzaakt door wagens en vrachtwagens op
de gewestwegen en door het luchtverkeer. Open Vld wil de luchtkwaliteit in Kampenhout
verbeteren, met de opmaak van een lokaal luchtkwaliteitsplan met verschillende
maatregelen.
Voor Open Vld is er zeker geen plaats voor bijkomende afvalverwerkende industrie, zoals
een afvalverbrandingsoven. De bestaande afvalververwerkende bedrijven met mogelijke
gezondheidsrisico’s dienen van nabij opgevolgd te worden zodat hinder en risico’s tot een
minimum worden beperkt.

… een hart voor het klimaat
Wij vervullen allen een belangrijke rol in het halen van de klimaatdoelstellingen. Open Vld
wenst verder werk te maken van de huidige klimaatdoelstellingen om de CO2-uitstoot te
verminderen en wil verdere uitvoering geven aan het provinciaal convenant.
Het gemeentebestuur dient een voorbeeld te zijn. Open Vld wil meer investeringen in
energie-efficiënte gemeentegebouwen door onder meer zonnepanelen te plaatsen op de
gemeentelijke gebouwen. Ook door projecten wil onze partij het draagvlak bij alle
Kampenhoutenaren vergroten en participatie bevorderen: zonnedelen biedt hiervoor
mooie kansen.
We willen onze burgers ondersteunen rond energie- en milieuvriendelijk bouwen en
renoveren.
Met een doordachte en lokale waterberging wil Open Vld een antwoord bieden op de
klimaatverandering, via de opmaak van een hemelwaterplan dat aandacht schenkt aan
opvang, infiltratie en optimaal hergebruik van hemelwater.
Open Vld wil idealiter ook op plaatsen waar er momenteel geen riolering aanwezig is, deze
gefaseerd aanleggen. Daarnaast is het cruciaal om bestaande rioleringen in goede staat te
houden en indien nodig te vernieuwen.
Inzake de openbare verlichting moet Open Vld vaststellen dat slechts 0,4% van het
openbare verlichting-park uit LED- verlichting bestaat. Onze partij pleit voor meer
dynamische en openbare ledverlichting in Kampenhout. Met LED-technieken bespaart
men op energie-en onderhoudskosten.
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