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Het KL-Team
De Kampenhoutse CD&V komt
blijkbaar tot de bevinding dat er iets mis
is met hun partijnaam. Ze komen niet op
onder de naam CD&V, maar onder de
naam “het Team van de Burgemeester”.

Vu: Tom Van Grieken, Madouplein 8/9, 1210 Brussel

Om het in hun ‘Teamtaal’ te stellen:
What’s in a name? Ze kunnen zichzelf
misschien een andere naam geven, maar
alleen tsjeven voelen zich geroepen om
op die lijst te gaan staan. Vandaar dat de
naam ‘de CD&V van de burgemeester’
een juistere omschrijving zou zijn, zowel
naar vorm als naar inhoud.
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Die CD&V van de burgemeester doet rare
dingen. Zij heeft minstens de perceptie
tegen. Lees ter zake de binnenbladzijden.
Tot slot nodigen wij u van harte uit op
onze brunch van 15 april eerstkomend
(zie info onderaan). Noteer dat
Kampenhoutse leden gratis eten op
vertoon van hun lidkaart.
Tot dan!
Filip Beelen
Afdelingsvoorzitter
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CD&V-gesjoemel?
In onze vorige editie werd gesteld
dat de pastorij van Berg slechts voor
de helft van haar geschatte waarde
verkocht werd. “In het artikel werd
minstens de schijn opgewekt dat er
gesjoemeld werd” stelde de CD&V van
de burgemeester. Ja, dat was inderdaad
de bedoeling van dat artikel. De
CD&V van de burgemeester doet al de
hele tijd dingen die ‘minstens de schijn
opwekken’ dat er gesjoemeld wordt.
Op allerhande gebied.

Als men bij een openbare aanbesteding
het werk aan een bepaalde aannemer wil
gunnen, dan kan men hem mondeling
beloven dat er meerwerk komt. Daardoor
dalen zijn eenheidsprijzen en wint de
uitverkorene. Als er na de fietspadwerken
in het centrum ineens door dezelfde
aannemer de hele binnenkoer van het
gemeentehuis mag aangelegd worden,
geeft dat dan niet de indruk dat de
CD&V van de burgemeester aan het
sjoemelen is?

We hebben het dan niet over de brooden spelen-toestanden of netwerkrecepties
die met het oog op de verkiezingen
georganiseerd worden met belastinggeld.
We hebben het over volgende
overwegingen:

Als men een witloofmuseum wil bouwen
en men kiest daartoe 3 aannemers: één
van vlakbij en twee uit de Kempen - op
fileafstand verwijderd - dan weet men
op voorhand wie de minste manuren zal
moeten betalen. Maar geeft die keuze
niet de indruk dat de CD&V van de
burgemeester aan het sjoemelen is?

Als na ons hogervermeld artikel van
vorige editie het immokantoor én de
koper SAMEN aan het college - niet
aan het Vlaams Belang - een brief
met gemeenschappelijk briefhoofd (!)
schrijven, en de CD&V, zonder te stellen
dat ze als betrokken partij spreekt, dit op
de gemeenteraad aankaart, wordt er dan
geen schijn opgewekt dat ‘ons ons’ kent?

Als dan blijkt dat die aannemingsprijs
boven het geraamde budget zit, vraagt
men dan aan die aannemer om zélf
besparingsvoorstellen in te dienen? Om
daarna in alle subjectivieit en zonder
pottenkijkers te kunnen beslissen dat de
uitverkorene wint? Geeft die manier van

doen niet de indruk dat de CD&V van
de burgemeester aan het sjoemelen is?
En tot slot: als een kandidaat-koper
zijn biedprijs in één bod met meer dan
€100.000 kan verhogen tot het bedrag
dat de pastorij van Berg minimaal moest
opbrengen, is het dan niet wijselijk om
een tweede verkoopdag in te stellen? Een
goede huisvader zou dat alvast doen. De
CD&V niet. Geeft die manier van doen
niet de indruk dat de CD&V van de
burgemeester aan het sjoemelen is?
Let op: we zeggen NIET dat het
bovenstaande ook effectief zo gebeurd
is of zal gebeuren. We stellen alleen
maar vast dat het de CD&V van de
burgemeester is die ZELF ‘de schijn
opwekt’. Het Vlaams Belang doet wat
een oppositiepartij moet doen: dat
aankaarten. Andere oppositiepartijen
kunnen/durven dat niet, want die hopen
morgen zelf in de vetbetaalde zetels te
zitten.

Kampenhout kleurt
De CD&V wil Kampenhout verder
volbouwen. Omdat ze geen tweede
keer op haar bek wil gaan – herinner
u haar bedrijventerrein tussen de Volvo
en het Rood Klooster – heeft ze ditmaal
een studiebureau ingehuurd om aan de
Kampenhoutenaar te vragen hoe hij de
toekomst van zijn gemeente
ziet.
De actie heet “Kleur mee de
toekomst van Kampenhout”
en kost € 15.000. Plus
personeel, plus vergaderzalen,
plus verlichting, verwarming,
… noem maar op. Volgens
het Vlaams Belang allemaal
weggesmeten geld. Op de
laatste vergadering waren
er een kleine 30 inwoners
aanwezig van de 11.000.
Erg representatief is dat
niet. Bovendien kwam er

tijdens de eerste vergadering duidelijk
uit de bus dat de aanwezigen geen
verdere bouwplannen wilden. Zeker
geen appartementsgebouwen, (sociale)
verkavelingen
of
lintbebouwingen
meer. Daarmee was in feite alles gezegd,
maar de CD&V deed mordicus verder.

Om één of andere reden wil ze de
immobiliënmarkt in Kampenhout
kost wat kost helpen. Eén zaak is
daarbij duidelijk: de ‘CD&V van de
burgemeester’ wil helemaal geen groen
en landelijk Kampenhout.
Bovendien: stel dat de
kleurders
Kampenhout
ingekleurd
krijgen,
dan
nóg moet er een openbaar
onderzoek volgen. Dat is
de wet. Als er gefundeerde
bezwaren aangebracht worden
kan men van voor af aan
opnieuw beginnen. Wat er ook
van zij, het Vlaams Belang kiest
onvoorwaardelijk voor een
groen landelijk Kampenhout,
zonder
bijkomende
appartementsblokken
of
verkavelingen.
Voor
een
betonstop.

Startbaan doorheen
Kampenhout?
De Kampenhoutse meerderheid zegt
begaan te zijn met de lawaai-, CO2- en
kerosine-overlast van de vliegtuigen.
Maar als het van de Brusselse CD&V
of Open VLD afhangt moeten hun
geluidsnormen geenszins wijken. Zij
willen de startbanen doortrekken tot
in het midden van het Grootveld,
met een meterhoge geluidsberm er
om heen.
Maar dat is niet het ergste! In alle grote
luchthavens staat de controletoren
precies in het midden van de start- en
landingsbanen. Die van Steenokkerzeel
staat opzij. Een fout? Helemaal niet!
Hij komt immers automatisch netjes
in het midden te staan als er een
nieuwe landingsbaan aangelegd wordt
evenwijdig aan de 19-01. Die baan is
nodig om de pieken op te vangen bij
bepaalde windrichtingen en komt
bovendien tegemoet aan de geluidseisen
van de Franstaligen van WezembeekOppem. Voor Kampenhout betekent
dit dat minstens het Duistbos, het

Lemmeken en Kutsegem gewoonweg
verdwijnen.
De Haachtse sw, de Bulsomstraat,
de Perkse sw en zelfs Frijsel zullen
laag overvlogen worden. De CD&V
wist dus zéér goed wat men van plan
was toen ze de bouw van die toren
goedkeurde!
Over dit alles heeft de huidige
afgevaardigde van onze gemeente in
de Overlegcommissie Luchthaven
Brussels Airport, een Open VLD-ster,
nog geen woord gerept! Waarom niet?
Ze zou beter moeten weten want eens
die baan er ligt, is het een kleintje om
ineens de 25R (die aan de kant van de
Haachtse sw) door te trekken tot aan die
nieuwe startbaan. Met andere woorden
een serieuze uitbreiding richting het
centrum van Kampenhout.
Moet er nog zand zijn?

En dit nog
• De huurprijs van de nieuwe sociale
woningen bedraagt een paar honderd
euro, afhankelijk van het inkomen.
Wie legt er bij? Komen onze eigen
Kampenhoutenaars ook aan bod? Of
onze kinderen? Spreekt iedereen er
Nederlands? De vraag stellen, is ze
beantwoorden.
• De draagbare computers die het
schepencollege zichzelf en aan de
gemeenteraadsleden (het Vlaams Belang
weigerde) cadeau gaf, worden amper
gebruikt in de gemeenteraad. Nochtans
was dat de bedoeling: kom eens kijken
hoeveel gemeenteraadsleden er met een
computer voor hun neus zitten.
• Een Kampenhoutenaar die op
een Vlaams-Brabants voetbalterrein
protesteerde tegen het feit dat de
allochtone arbiter een Vlaams spelertje
in het Frans berispte, werd door zijn
omstaanders beladen met alle zonden
van Israël. Allée, zonden: het hele scala
van verwijten dat terug te brengen is tot
“racist”.
• Zoals meermaals in de pers
aangeklaagd worden volgens de Vlaamse
Ombudsman
bouwvergunningen
in Kampenhout eerder willekeurig
behandeld. Het Vlaams Belang vroeg
tijdens de gemeenteraad om voor
iedereen dezelfde regels toe te passen.
Het gemeentebestuur verdedigde zich
nietszeggend maar met hand en tand.
Het heeft de perceptie tegen: naar
verluidt komt er een aanvraag voor een
helikopterhoge stal voor hobbypaarden,
daar waar een geitenstal voor
gepensioneerde trekpaarden het bezoek
krijgt van de milieudienst, vergezeld van
7 federale en 2 lokale politieagenten.
• In de gemeenteberichten wordt reclame
gemaakt voor de firma van een bepaalde
kandidaat-laureaat. Allicht kan dat
omdat hij van een oppositiepartij naar
de CD&V van de burgemeester overliep.

ONS LAND
ONZE MENSEN
ONZE TOEKOMST!
Massa-immigratie of sociale zekerheid?
De immigratiefactuur liep afgelopen jaar op tot 7,2 miljard euro.
Dat is 987 euro per Vlaming. Intussen bespaart de regering op de
kap van gepensioneerden, zwakkeren en hulpbehoevenden. Meer
dan ooit tonen de feiten aan dat
massa-immigratie en sociale rechtvaardigheid onverenigbaar zijn.
Terwijl onder deze regering op een
jaar tijd 136.000 migranten het
land binnenkwamen en de uitkeringen aan asielzoekers met 114
procent stegen, sneed men steeds
dieper in het vel van de modale
burger. Langer werken, een indexsprong, verhoogde
taksen op water en
elektriciteit. De N-VA
stelde zelfs voor om
knieprotheses
niet
meer terug te betalen.
Intussen liggen
de pensioenen 40 procent
lager
dan in onze

buurlanden, is het aantal senioren dat de rusthuisfactuur niet meer
kan betalen met een
derde gestegen en leeft
1 op 7 landgenoten in
armoede.

Massaimmigratie
Sociale
rechtvaardigheid

Een greep uit de
immigratiefactuur
Asielopvang:

Vreemdelingen in
gevangenissen:

Sociale woningen
voor vreemdelingen:

€ 1,3 miljard
€ 260 miljoen

grenzen met
besparingen
op de kap van
onze
eigen
mensen
omdat het onaanvaardbaar is.

Onze economie
is sterk genoeg
€ 188 miljoen
Moslimaanslagen:
om een stevige
€ 4,7 miljard
Werkloosheidsuitkeri
sociale
zekerng
en
aan vreemdelingen:
heid
te
garan€ 808 miljoen
deren. Niet om
Bron: VBO, begroti
ng 2017, POD Maa
FOD werkgelegenhe
tsch
het
OCMW van
id, Agentschap Binn appelijke integratie,
enlands bestuur
de hele wereld te
blijven spelen.
Leefloon asielzoekers:

Het Vlaams Belang
verwerpt het links
model van open
grenzen en een open
sociale zekerheid omdat het onbetaalbaar is. Maar het verwerpt ook
het N-VA-model van feitelijke open

€ 375 miljoen

Tom Van Grieken
nationaal voorzitter

“De immigratiefactuur kost elke
Vlaming 987 euro per jaar”

Kies samen met het Vlaams Belang voor onze toekomst!
 SMS “Info + naam en adres” naar
0468 22 11 33 en ontvang een
gratis proefpakket en onze
immigratiebrochure.

 Surf naar

vlaamsbelang.org/lidworden
 Mail naar
info@vlaamsbelang.org
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