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Kampenhout verMolenbeekt
Met de goedkeuring van de Burgemeester 
én de Schepenen wordt er koranles 
gegeven in de gemeenteschool van Berg.

Een supermarkt in de buurt heeft 
gehoofddoekte kassiersters in dienst.

In het Elewijtse Molenveld kan je 
misschien nog gaan vissen, maar 
alcohol krijg je er niet meer. Halal wel. 
‘Molenveld’… Molenbeek is niet ver af.

Haast onmerkbaar strikt het net zich 

rondom de Kampenhoutse kerktoren.

In Duitsland hingen ze hun waarschuwing 
aan de autostradebruggen: “uw kind zal 
moslim zijn of dood”.
Blíjft u stemmen voor diegenen die dit 
alles mogelijk maakten? Voor zij die 
medeplichting zijn?
 
 

Filip Beelen
Afdelingsvoorzitter
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CD&V-wensenHalfweg
De Kampenhoutse coalitie is halfweg. Aan 
de verspilzucht van het voorbije CD&V/
OpenVLD-bewind is ondertussen 
een halt toe geroepen. 15% van de € 
22.000.000 schulden is terugbetaald. 
Weliswaar met uw belastingsgeld. Dat 
heeft u aan den lijve ondervonden.

Wat onze welvaart en onze toekomst 
wordt, dat is een andere zaak. Daar fáált 
de N-VA: we zien geen enkele vorm 
van protest tegen de aan Kampenhout 
toegewezen asieleisers.

Nochtans kunnen ze op een eenvoudige 
manier buitengehouden worden (zie 

artikel ‘Referendum in Kampenhout’).
Ze toelaten kost in elk geval meer. Véél 
meer. Daar waar de doorsnee Vlaming tot 
nog toe de Walen, de Brusselaars en Zuid 
Europa financieel moest steunen, komen 
daar nu ook nog eens de asieleisers bij.

De Kampenhoutse Welzijnsraad maakt 
zich ongerust over het stijgend aantal 
zelfmoorden. Zeg nu zelf: als je als 
Vlaming altijd opnieuw je zuurverdiend 
geld moet uitdelen aan bovenstaande 
– hoofdzakelijk – profiteurs, dan zou je 
voor minder somber worden.

Filip Beelen

In zijn nieuwjaarsbrief beloofde 
de Kampenhoutse CD&V-
voorzitter per definitie het één en 
het ander, maar besloot hij met de 
opgemerkte woorden “…met extra 
aandacht voor de zwakkeren”.

Als de vos de passie preekt, boer 
pas op uw ganzen: wie zijn “de 
zwakkeren”?

De Kampenhoutse gepensioneerden 
met hun beperkt pensioentje? De 
Kampenhoutse leefloners met hun 
krap budget? De Kampenhoutse 
zieken met hun hoge zorgrekeningen? 
De Kampenhoutse alleenstaanden 
met hun verterende eenzaamheid? 
De Kampenhoutse….
Bedoelde hij die mensen die gewroet 
en bijgedragen hebben en nu hulp 
kunnen gebruiken?

Of zijn voor de CD&V ‘de zwakkeren’ 
de Syriërs, de Marokkanen, de 
Afghanen, de Irakezen, de Iranezen, 
de Ghanezen, de Algerijnen, de 
Irakezen, de …(keuze te over!)? 
Allemaal lieden die hier (en bij hun?) 
amper een vinger uitgestoken of 
bijgedragen hebben?

Kunnen wij dat oplossen? Ja: door de 
grenzen potdicht te maken. 
Tenzij we rekenen op CD&V-
achtigen die dan consequent die 
asieleisers in hun eigen huis zullen 
moeten opnemen. Ze eten geven. 
Gevarieerd halal. Hen een slaapplaats 
aanbieden. Mét alle privacy. En 
een GSM. En Wifi. En snelle 
verbindingen. En geld. Vooral geld. 
Want daarvoor is de meerderheid 
van hen naar hier gekomen. De échte 
oorlogsvluchtelingen ten spijt.

Maar of Kampenhout dáár extra 
aandacht moet voor hebben is zéér 
de vraag. Kampenhout zou beter 
eerst zijn eigen Kampenhoutenaars 
met alle zorg omringen.
Ik meen echter te weten dat ‘eigen 
volk eerst’ geen CD&V eis is. Wel 
integendeel.

Filip Beelen

fauna & flora
Ooit brandde in het Torfbroek het café 
‘Fauna & Flora’ volledig af. Het mocht 
niet heropgebouwd worden omdat het in 
natuurgebied stond.
Een tijdje geleden gaven de groene 
jongens een info-avond over hun plannen 

met dat Torfbroek. Ze gaan de bestaande 
parking afschaffen en vragen aan de 
gemeente € 20.000 om hun nieuwe 
parkings aan te leggen. Straffer nog: ze 
gaan er een nieuwe horeca-zaak-in-eigen-
beheer bouwen…

natuurbeleid?
Tijdens de laatste gemeenteraad van 2015 
stelde ik volgende mondelinge vraag aan 
Schepen Vandevenne:
“Een aantal landbouwbedrijven kregen 
van de overheid een oranje brief in verband 
met hun teveel aan CO2-uitstoot. Om dit 
te neutraliseren eist men dat de gemeente 
Kampenhout voorziet in de aanplanting 
van meer bossen.
Natuurpunt ontvangt per jaar € 15.000 
subsidie van de gemeente om aan 
natuurbeheer te doen. Laat het nu net 
datzelfde Natuurpunt zijn dat op Berg 
Heide drie percelen, meer dan 1 hectare, 
gaat ontbossen daar waar ze anderzijds 
aan de Hutteweg landbouwgrond gaan 
opofferen voor bosaanplanting.
Waar is hier de beleidslogica?”

Schepen Vandevenne beantwoord 
deze vraag met het vaag schetsen 
van een algemeen kader en besluiten 
van de Vlaamse Regering, speciale 
beschermingszone, prioriteiten en 
blablabla…. Kort samengevat men wil 

“herstel van blauwgraslanden”…???

Dit blauwgras komt voor op schraal 
drassig grasland. Schraal? Naast akkers? 
Of wil men daar in de toekomst de 
landbouwers verbieden te bemesten? 
Drassig? Het huidig bosgebied wordt 
gedraineerd door een veelvoud aan 
beekjes. Nét die twee voorwaarden 
voor het o zo dierbare blauwgras zijn 
niét aanwezig en toch vergunde het 
gemeentebestuur de ontbossing.

In Limburg heerst grote heisa omdat 
er een bos gekapt wordt (dat trouwens 
een beetje verder heraangeplant zal 
worden) voor uitbreiding van een bedrijf 
dat werkgelegenheid kan verschaffen 
aan heel wat mensen. En dan hier in 
Kampenhout gaat men bos kappen om 
gras te doen groeien? Waarom subsidieert 
de gemeente Kampenhout zo een beleid?
Begrijpe wie begrijpen kan.

Marleen Fannes



Referendum in Kampenhout
De N-VA legt alle Vlaamse dorpen 
een boete op van € 75 per dag en per 
geweigerde asieleiser. Voor alle aan 
Kampenhout toegewezen asieleisers 
samen komt dat neer op € 2 per 
inwoner per maand. De prijs van een 
goeie pint.
Als meer dan 9 Vlamingen op 10 
tegen de asieleisers zijn, moet er dan 
in Kampenhout geen referendum 
georganiseerd worden met de vraag: 
“Heeft u € 2 per maand over om 
Kampenhout asieleiser-vrij te houden? 
JA/NEEN.”

Het Vlaams Belang neemt aan dat de 
burgemeester & co hier geen probleem 
mee zullen hebben. Leiders die schrik 
hebben van een referendum weten 
van zichzelf dat ze de wil van het volk 
NIET vertegenwoordigen.
Het Vlaams Belang wacht dus op 
dat democratisch initiatief (de ‘D’ in 
CD&V). De financiering hiervan kan 
geenszins een probleem zijn: als er geen 
asieleisers meer moeten betaald worden 
is er zelfs geld over.

Filip Beelen

SK Kampelaar proper
Tijdens de gemeenteraad van december 
2015 stelde ik vragen bij de geplande 
installatie van een Individuele 
Behandeling Afvalwater (IBA) aan het 
voetbalterrein Kampelaar.
Wij houden van propere beken maar € 
40.000 is wel een heel groot bedrag voor 
iets dat volgens het gemeentebestuur in 
2028 zal verdwijnen.
Bedenking hierbij is, wat houdt deze € 
40.000 in buiten natuurlijk de plaatsing 
van de installatie?:
- Het jaarlijks onderhoud?
- Gezien de beperkte levensduur, de 
kosten van een mogelijke vervanging?
- Gezien het uitdovend karakter, de 
afbraak?
De achtergrond van de milieuschepen 
kennende vinden wij het vreemd dat er 
niet aan een alternatief gedacht werd.
Het aanleggen van een rietveld en poel 
zou meer stroken met het ruimtelijk 
structuurplan. Bovendien is een rietveld 
en poel een meer duurzame benadering 
en zullen ze na afloop van het uitdovend 
karakter een meerwaarde vormen voor 
natuur en landschap.
Bijkomend heeft het bufferend karakter 
van een rietveld ook een meerwaarde voor 
de bewoners die stroomopwaarts wonen. 

Het ontheft hen immers van de verplichte 
buffer en infiltratievoorzieningen voor 
regenwater.
Op die manier investeert de gemeente 
duurzaam, op lange termijn én dit voor 
alle omwonenden van de Kampelaar, ook 
voor de “lauwere” voetbalfans.
Tenslotte willen we nog meegeven dat de 
Vlaamse Gemeenschap subsidies voorziet 
voor het aanleggen van poelen en kleine 
landschapselementen.
Het argument van de Schepenen dat 
er hiervoor onvoldoende ruimte is en 
nog meer kost kunnen wij eenvoudig 
weerleggen.

Marleen Fannes
Gemeenteraadslid

- Kerk en Leven overweegt kerken te 
verkopen als moskee. Exit Kerk en 
Leven.

- De scheurkalender ‘De Druivelaar’: 
“… Niet alles is immers geschikt voor 
publicatie. Door de tijdsomstandigheden 
en gevoeligheden van onze multiculturele 
samenleving mag dit aspect niet uit 
het oog verloren worden. Vele moppen 
die vroeger probleemloos werden 
opgenomen, zijn nu uit den boze”. Exit 
‘De Druivelaar’.

- De Welzijnsraad bespreekt het 
gebruik van ‘duurzame oordopjes’ bij 
muziekconcerten en fuiven. Waarom 
niet gewoon het volume iets lager 
zetten? De buurtbewoners zullen er 
blij om zijn.

- Een Vlaming waarbij de 
nummerplaat overplakt werd met een 
‘VL’ werd beboet. Hij reed hiermee 
door Nederland, door Luxemburg, 
door Duitsland, door Polen, door 
Letland en door Lithouwen. Hij werd 
zelfs grondig(!) gecontroleerd op de 
grensovergang met Wit-Rusland, 
maar kreeg uiteindelijk een boete 
in… Schaarbeek. Uitgeschreven 
door een agent met een vreemde 
naam. Geen Nederlandse naam, geen 
Luxemburgse, geen Duitse, geen 
Poolse, geen Letse, geen Lithouwse of 
geen Wit-Russische naam. Om u te 
zeggen waar de háát zit…

- De saaie begroting heeft altijd 
een lyrisch taalgebruik als er iets 
weggemoffeld moet worden: “Budget 
voor een dynamisch OCMW om in te 
spelen op de actuele maatschappelijke 
noden”. In mensentaal: “dit moet 
Kampenhout betalen voor de opvang 
van de asieleisers”.

- Kampenhout heeft een nieuw 
logo dat sinds kort op alle 
gemeentedocumenten prijkt: 4 
inktvlekken. 2 blauwe en 2 gele. 
Het alomgekende Kampenhoutse 
Onze Lieve Vrouw Wapenschild 
wordt opzij gezet. Om Kampenhout 
moslimvriendelijk te maken?

- De ophaalkalender van Interza 
is gewijzigd om economischer 
en rendabeler te kunnen werken. 
Goedkoper zeg maar. Voor hén ja, niet 
voor de burger.

 En dit nog...



Ondervindt u overlast van asielzoe-
kers? Bent u getuige van vandalis-
me, diefstal, aanranding of andere 
criminele feiten gepleegd door 
asielzoekers? Hebt u een tip voor 
ons omtrent asielfraude? Wilt u 

iets aankaarten met betrekking tot 
de opvang van asielzoekers in uw 
buurt? Meld het ons! Uw melding 
wordt steeds in alle vertrouwen be-
handeld.

Geen ‘Calais’  
aan onze kust!
De ongeziene immigratiecrisis waarmee Europa geconfronteerd wordt, 
gaat niet aan Vlaanderen voorbij. Wel integendeel. Vorig jaar werd in 
dit land afgeklokt op liefst 35.476 asielaanvragen, het hoogste aantal in 
vijftien jaar. 

Balkanroute aan de 
Noordzee?

De jongste maanden is onze kust 
bovendien een populaire transit-
zone geworden voor illegalen op 
weg naar het Beloofde Land, Groot-
Brittannië. Wanneer niet eindelijk 
doeltreffend wordt ingegrepen, is 
het slechts een kwestie van tijd voor 
er aan onze kust een nieuw ‘Ca-
lais’ ontstaat of de hele kuststrook 
verwordt tot een soort ‘Balkanroute 
aan de Noordzee’. 

Geen ‘verandering’

Wie dacht dat er met de N-VA in de 
regering ‘verandering’ zou komen 
in het lakse asiel- en immigratiebe-
leid, komt bedrogen uit. Van een 
evenwichtig en geloofwaardig uit-

wijzingsbeleid is minder dan ooit 
sprake. De instroom houdt absoluut 
geen gelijke tred met de uitstroom: 
tegenover de duizelingwekkende 
stijging van het aantal nieuwe asiel-
zoekers (+ 106%!) staat een toe-
name van de terugkeer van illega-
len van amper 15%. Ondertussen 
blijven minister Jan Jambon (N-VA) 
en staatssecretaris Theo Francken 
(N-VA) dweilen met de kraan open 
door koppig te weigeren de open 
grenzen in vraag te stellen. 

Grenzen stellen

Nochtans is het duidelijk dat 
de problemen alleen maar 
zullen toenemen indien geen 
werk wordt gemaakt van een 
correct en strikt immigratiebe-
leid. Er is dringend nood aan 
een politiek die de uitstroom 

vergroot (door een geloofwaardig 
uitwijzingsbeleid) en de instroom 
verkleint (door een geloofwaardige 
grensbewaking). 

Een land heeft niet alleen het recht 
zijn grenzen te beschermen; het 
heeft tegenover zijn burgers ook 
de plicht dat te doen. Dit land moet 
met andere woorden – ook in de 
meest letterlijke betekenis van het 
woord – grenzen stellen.

Tom Van Grieken
voorzitter@vlaamsbelang.org

Volg het Vlaams Belang op:
facebook.com/vlbelang 

twitter.com/vlbelang
www.vlaamsbelang.org

youtube.com/vlaamsbelang

Doe mee!
Vlaams Belang 
Madouplein 8/9

1210 Brussel
info@vlaamsbelang.org

02 219 60 09


