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CO2 uitstOOt: KampenhOut in de 
KOu
In de gemeenteberichten staat uitgelegd hoe 
Kampenhout tegen 2020 CO2–neutraal zou 
moeten zijn. ‘Zou moeten’ want om dat te 
bereiken is het weer de Kampenhoutse bur-
ger die de inspanning moet leveren.

De cijfers: de in Kampenhout geprodu-
ceerde CO2 is voor 47% afkomstig van de 
burgers en voor 33% van het vervoer. Samen 
80%. Het leeuwenaandeel dus. Tegen 2020 
moet de uitstoot met 20% zakken. Dat wil 
zeggen dat de burger verwarming en vervoer 
drastisch zal moeten minderen! Komt daar 
nog bij dat het zijn schuld niet is dat er niet-
Kampenhouts verkeer rijdt op de Mechelse 
en de Haachtse steenweg en op de sluipwe-
gen.
Om iedereen daarvan op de hoogte te bren-

gen is er gemeentepersoneel dat daarvoor ’s 
avonds overuren klopt om het op elke verga-
dering te gaan uitleggen. Geld genoeg?eten 
minderen! Komt daar nog bij dat het zijn 
schuld niet is dat er niet-Kampenhouts ver-
keer rijdt op de Mechelse en de Haachtse 
steenweg en op de sluipwegen.

Om iedereen daarvan op de hoogte te 
brengen is er gemeentepersoneel dat daar-
voor ’s avonds overuren klopt om het op 
elke vergadering te gaan uitleggen. Geld 
genoeg?eten minderen! Komt daar nog 
bij dat het zijn schuld niet is dat er niet-
Kampenhouts verkeer rijdt op de Me-
chelse en de Haachtse steenweg en op de 
sluipwegen.
Om iedereen daarvan op de hoogte te 

brengen is er gemeentepersoneel dat daar-
voor ’s avonds overuren klopt om het op elke 
vergadering te gaan uitleggen. Geld genoeg?

Filip Beelen
Voorzitter Vlaams Belang Kampenhout



Buurt- 
restaurants  
te duur!
De dorpsrestaurants, georganiseerd 
door de welzijnsraad Kampenhout 
zijn op zich een lovenswaardig initia-
tief: mensen uit een buurt samenbren-
gen, samen tafelen aan een democrati-
sche prijs.

Echter, in tijden van crisis, ook voor 
gemeenten, waar de burgers zwaar 
belast worden om schulden in te los-
sen, daar moet men besparen, ook op 
personeelskost. Personeelskost? Toch 
allemaal vrijwilligers? Neen, toch niet. 
De kok van het OCMW (betalend) 
wordt ingeschakeld, plus dito materi-
aal en transport ervan.

Logisch dat die kok voorstelt al deze 
dorpsrestaurants te laten plaatsvinden 
in de ongezellige miskleun Glazen 
Zaal (zonder zicht) van het OCMW. 
Keuken bij de hand, geen transport: 
dus alles goedkoper. Maar dan is het 
natuurlijk geen dorp/buurt-restaurant 
meer.  Wij stellen ons echter de vraag 
of de lokale verenigingen van de ver-
schillende parochies Kampenhout, 
Berg, Nederokkerzeel, Buken en Relst 
al niet voldoende eetdagen en derge-
lijke initiatieven organiseren.

Marleen Fannes
Gemeenteraadslid Vlaams Belang

KampenhOut, 
‘Wiet’lOOfgemeente?
In 2015 voorziet het Kampenhouts 
gemeentebestuur €4000 voor drugpre-
ventie. Een erg laag bedrag voor iets 
wat met de jeugd - de toekomst van 
Kampenhout - te maken heeft (zeker in 
vergelijking met de sommen die gaan 
naar projecten aan de andere kant van 
de wereld).

Ter zake: tot voor kort gebeurde deze 
drugpreventie in samenwerking met 

Steenokkerzeel en Zemst. Samen had-
den we een drugpreventieambtenaar. 
De twee zustergemeenten stoppen de 
KASTZE-drugsamenwerking. Terecht 
stellen ze dat er met een ventje achter 
een bureautje geen resultaten kunnen 
geboekt worden. Het Vlaams Belang 
geeft ze gelijk. Met informatie over 
waarop de ouders  moeten letten en het 
plaatsen van online webcamera’s wordt 
veel meer bereikt.

CO2 uitstOOt: 
KampenhOut in de KOu
In de gemeenteberichten staat uitgelegd hoe 
Kampenhout tegen 2020 CO2–neutraal zou 
moeten zijn. ‘Zou moeten’ want om dat te 
bereiken is het weer de Kampenhoutse bur-
ger die de inspanning moet leveren.

De cijfers: de in Kampenhout geprodu-
ceerde CO2 is voor 47% afkomstig van de 
burgers en voor 33% van het vervoer. Samen 
80%. Het leeuwenaandeel dus. Tegen 2020 
moet de uitstoot met 20% zakken. Dat wil 
zeggen dat de burger verwarming en vervoer 
drastisch zal moeten minderen! Komt daar 
nog bij dat het zijn schuld niet is dat er niet-
Kampenhouts verkeer rijdt op de Mechelse 
en de Haachtse steenweg en op de sluipwe-
gen.

Om iedereen daarvan op de hoogte te bren-
gen is er gemeentepersoneel dat daarvoor ’s 
avonds overuren klopt om het op elke verga-
dering te gaan uitleggen. Geld genoeg?

Filip Beelen
Voorzitter Vlaams Belang Kampenhout

Gespod op weg naar Kampenhoud



Heksenjacht tegen ‘discriminerende’ dienstenchequebedrijven

Tom Van Grieken: “Baas in eigen huis!”
In het Vlaams Parlement woedde een de-
bat over de ‘welig tierende’ discriminatie 
bij dienstenchequebedrijven. Volgens 
het Minderhedenforum zouden heel wat 
bedrijven die poetshulp aanbieden met 
dienstencheques ingaan op de vraag van 
de klant om geen allochtone poets vrouw 
te sturen. “Racisme” volgens het Min-
derhedenforum. Het Forum pleitte ver-
volgens voor overheidscontroles waarbij 
anonieme racismespionnen discriminatie 
dienen op te sporen. Big Brother zoals u 
het nooit eerder zag.

PRAKTIJKTESTS

Oppositiepartijen SP.a en Groen, maar 
ook meerderheidspartijen CD&V en 
Open VLD pleitten voor praktijktests 
om de 

vermeende 
‘discriminatie’ bij diensten-

chequebedrijven aan te pakken. Praktijk-
tests komen erop neer dat via anonieme 
telefoontjes (‘mystery calls’) gecontro-
leerd zou worden of de firma’s inderdaad 
bereid zijn in te gaan op een dergelijke 
vraag van hun cliënteel. In het Vlaams 
Parlement beloofde bevoegd minister 
Muyters (N-VA) de praktijktests te zul-
len onderzoeken. 

Vlaams Belang-voorzitter Tom Van Grie-
ken toonde weinig begrip voor de hek-
senjacht tegen de ‘discriminerende’ dien-
stenchequebedrijven: “Een bedrijfsleider 
die gewoon de voorkeur van een klant 
voor een bepaalde schoonmaakhulp in-

willigt, die moet 
keihard worden 
aangepakt, maar 
haatpredikers die de 
wapens willen op-
nemen tegen ons, 

het Westen, die 
moeten een bro-
chure krijgen. Ik 
vind het allemaal 
te gek voor woor-
den. Ik heb wél 
alle begrip voor 

oude dametjes die 
een poetshulp van hier 
prefereren, kwestie van 
ook eens een babbel te 

kunnen slaan of samen een koffie te drin-
ken.” “Men moet toch nog het recht heb-
ben om toe te laten in het huis wie men 
zelf wil”, zei hij nog.

Facebook.com/vangriekentom 
Twitter.com/tomvangrieken 

andere Bejaarden eerst!
De KATZ-schaal is een formulier ge-
bruikt om de zorgbehoevendheid van 
patiënten, in verband met Activitei-
ten Dagelijks Leven (ADL), te meten. 
Het formulier wordt ingevuld door de 
behandelende geneesheer of door de 
verpleegkundige. Daarbij is de graad 
van zelfredzaamheid belangrijk.

Een bejaarde die “te goed scoort”, ook 
al is na bijvoorbeeld een herseninfarct 
het kort geheugen weg, moet na ontslag 
uit het ziekenhuis toch naar huis. “Even 
proberen”. Men vindt voor hen geen 
plaats in een rusthuis. Zij die een slech-
ter label toegekend krijgen, bezorgen de 
rusthuizen immers meer subsidies! Dan 

ben je dus welkom!

Goed, dan maar thuis 
alle hulp inschakelen: 
maximum 3 nachten 
inslapende hulp, een 
maximum voor fami-
liale hulp,… Wil je als 
zwaar zorgbehoevende 
thuis blijven wonen 
dan is de bestaande 
hulp ontoereikend.

Heeft de naoorlogse 
generatie niet zwaar ge-
investeerd in de opbouw van een 
sociale zorgstaat? Toch wel maar nu ze 

er zouden van kunnen pro-
fiteren blijkt dat het geld 
niet toereikend is om hun 
zorg te betalen. Maar ja, ie-
dereen is hier dan ook wel-
kom in dit beloofde land. 
De andere partijen laten ze 
maar komen, de bomma’s 
en bompa’s van over de 
hele wereld kunnen hier 
hun oude dag doorbrengen. 
Hebben onze voorouders 
daarom zo gezwoegd?

Marleen Fannes
Gemeenteraadslid



Naam: ...............................................................................................................................................................................    Man  Vrouw
Straat: ....................................................................................................................................................................  Nr.: .................................................

Postcode: ................................. Gemeente: ..........................................................................................................................................................

Tel.: ...........................................................................................................................................Geb.datum:............................................................

E-post: ................................................................................................................................................................................................................................

Conform de wetgeving van 8 december 1992 worden uw gegevens verwerkt om met u in communicatie te treden. U kunt ons steeds kosteloos laten weten dat u geen verder 
contact wenst. Dit kan per brief naar Vlaams Belang, Madouplein 8/9, 1210 Brussel of per fax naar 02 219 50 47. In dat geval worden uw gegevens onmiddellijk verwijderd.

 een gratis infopakket
 een gratis brochure met 
Sociaal Economisch  
Programma
 een jaarabonnement op 
Vlaams Belang Magazine (€ 9)
 lid worden van het 

 Vlaams Belang (€ 12,50)
 een lidmaatschap als  
student/scholier (€ 6,50)

Ja, ik wil
VB/Lok - 11/14

VLAAMS BELANG KAMPENHOUT
 Sint Servaesstraat 209, 1910 Kampenhout of via 0496/557336 

www.vlaamsbelanghallevilvoorde.org  vlaams-brabant@vlaamsbelang.org
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testhOut 
in de KOu
In de gemeenteberichten staat uitgelegd hoe 
Kampenhout tegen 2020 CO2–neutraal zou 
moeten zijn. ‘Zou moeten’ want om dat te be-
reiken is het weer de Kampenhoutse burger die 
de inspanning moet leveren.

De cijfers: de in Kampenhout geproduceerde 
CO2 is voor 47% afkomstig van de burgers 
en voor 33% van het vervoer. Samen 80%. 
Het leeuwenaandeel dus. Tegen 2020 moet de 
uitstoot met 20% zakken. Dat wil zeggen dat 
de burger verwarming en vervoer drastisch zal 
moeten minderen! Komt daar nog bij dat het 
zijn schuld niet is dat er niet-Kampenhouts 
verkeer rijdt op de Mechelse en de Haachtse 
steenweg en op de sluipwegen.
Om iedereen daarvan op de hoogte te brengen 
is er gemeentepersoneel dat daarvoor ’s avonds 
overuren klopt om het op elke vergadering te 
gaan uitleggen. Geld genoeg?eten minderen! 
Komt daar nog bij dat het weg en op de sluip-
wegen.

Om iedereen daarvan op de hoogte te brengen 
is er gemeentepersoneel dat daarvoor ’s avonds 
overuren klopt om het op elke vergadering te 
gaan uitleggen. Geld genoeg?eten minderen! 
Komt daar nog bij dat het zijn schuld niet is 
dat er niet-Kampenhouts verkeer rijdt op de 
Mechelse en de Haachtse steenweg en op de 
sluipwegen.
Om iedereen daarvan op de hoogte te brengen 
is er gemeentepersoneel dat daarvoor ’s avonds 
overuren klopt om het op elke vergadering te 
gaan uitleggen. Geld genoeg?

Filip Beelen
Voorzitter Vlaams Belang Kampenhout


