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De toekomst luistert 
naar Flore de Keyser

Flore wil graag kinderburgemeester zijn omdat: 
“ik veel kinderen kan helpen! Ik wil graag kinderbur-
gemeester zijn omdat ik plannen maken tof vind.
Ik wil graag kinderburgemeester zijn omdat ik dan 
beroemd ben.” 
Flore de Keyser, 10 jaar wint de IPAD in het kader van 
de wedstrijd “De toekomst luistert”
U vindt in deze bijdrage een greep uit de inzendingen 
van de kinderen. Voor meer surft u gerust naar 
www.cdenvboortmeerbeek.be

De toekomst is 
aan de kinderen

Elke dag maken we onze toekomst en 
die van onze kinderen. Jongeren gebo-
ren tussen 1990  en 2000 noemen we 
weleens de ‘net’-generatie. Voor hen is 
internet vanzelfsprekend. Zij zijn opge-
groeid met digitale media. De jongste 
generatie van na 2000 noemen we 
weleens ‘google kids’. Ze groeien op in 
een economische crisis en zullen nog 
meer technologische kennis ontwik-
kelen dan ooit te voren. Hun wereld zal 
er fundamenteel anders uitzien.
Toch wordt elke generatie gecon-
fronteerd met dezelfde fundamentele 
vragen. Hoe vind ik evenwicht tussen 
gezin, werk en vrije tijd? Voor welke 
gezinsvorm kies ik? Wil ik kinderen? 
Hoe zorg ik duurzaam voor mezelf  
en mijn omgeving? Hoe kan ik mij 
verplaatsen? Waar liggen mijn grenzen? 
Hoe maak ik tijd voor vrienden en 
hobby’s? Met wie wil ik solidair zijn en 
onder welke voorwaarden? 
De wortels voor antwoorden groeien 
vandaag. Houden we daarbij al reke-
ning met de volgende generaties? De 
toekomst heeft een stem, maar wordt 
deze vandaag ook voldoende gehoord? 
CD&V werkt aan een duurzame 
samenleving: op het werk, in het gezin, 
de buurt en het verenigingsleven, 
aan duurzame mobiliteit met minder 
vervuiling en meer veiligheid, aan een 
duurzame levenswijze met gezonde 
voeding, sport en beweging.
Daar tekenen we voor!

Bert, Anne en Steven
CD&V-schepenen

“Mensen helpen en beroemd zijn.”
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De toekomst luistert 
Kinderen aan het woord

CD&V Boortmeerbeek nodigde kinderen van 4 tot 12 uit 
om te antwoorden om de vraag: “Als ik één dag burge-
meester zou zijn, dan…” Kinderen lieten hun inspiratie de 
vrije loop en maakten een mooie tekening, een knutsel-
werk of schreven een korte tekst. Een onafhankelijke jury 
koos Flore als winnaar. Op deze pagina vind je een greep 
uit de inzendingen. 

 Mirthe Verlinden (7 jaar): 
Als ik burgemeester zou zijn, dan 
deel ik centjes uit aan de arme 
mensen. De rest van de centjes 
daar maak ik veel bomen mee voor 
in het dorp. Dan wil ik dat alle kin-
deren af  en toe mogen gaan spelen 
in het gemeentehuis.

 Stien Hendrickx (11 jaar): 
Als ik burgemeester zou zijn zou ik een heel groot dorp bouwen, 
waar het fijn is om te wonen
waar kinderen kunnen spelen en er veel plaats is voor dromen
waar we alles netjes maken en daarnaast ook veel praatjes maken
waar ik de baas ben bovendien en jawel daarvoor krijg ik dan 10 op 10

 Jorrit Bielen (8 jaar): 
Als ik burgemeester zou zijn dan 
maak ik drie bossen. Ik maak een 
grote vijver in het bos. Ik maak 
ook wegen om op te fietsen en een 
andere weg voor de auto’s.

 Flore de Keyser (10 jaar en een heel grote fan 
van de gedichtjes van Joke Van Leeuwen): 
Ik rij heel graag met de fiets 
maar de auto’s in ons dorp rijden zo snel
Met een mooi fietspad en een smallere baan
zal dat niet meer gaan!
Sommige mensen gooien hun blikjes zomaar op straat
Die zou ik hele dure boetes laten betalen en 
met dat geld maak ik in ons dorp een speelstraat!
Bij onze school is er een ‘Kiss and Ride’ en er mogen dus
geen auto’s parkeren, maar dat doen er toch een paar
Ik zou er elke dag een verkeersagent zetten, zodat ze dat niet meer kunnen
Zo, en nu ben ik klaar!

Jasper Lameilleure (10 jaar): 
Als ik burgemeester zou zijn dan 
bouw ik 
een heel groot mountainbikeparcour
Dat is fun en cool
Dan kunnen we racen tussen de 
zandheuvels en langs de spoorweg
Aan sport doen is gezond en dan 
blijven alle mensen gezond
Ik zou ook veel speelstraten maken
En ik wil zeker ook een groot 
zwembad

 Boris Vanopstael (7 jaar): 
Als ik burgemeester zou zijn dan 
zou ik veel met de mensen gaan 
praten. Het beste van al is dan 
laat ik een zwembad bouwen waar 
iedereen kan komen spelen.
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Koekezingen tegen verbrandingsoven

Tijdens het traditionele Koekezin-
gen trakteerde CD&V Boortmeer-
beek de zangertjes op chocomelk 
en een leuke attentie. Meer dan 70 
kinderen kwamen langs. En bij een 
glühwijn tekenen de ouders mas-
saal bezwaarschriften voor ‘Stop de 
Oven’. De CD&V-afdelingen Boort-
meerbeek, Haacht, Herent en Ka-
menhout verzamelden samen meer 
dan 500 bezwaarschriften tegen de 
bouw van de verbrandingsoven aan 
Kampenhout-Sas. 

bouw mee aan een gelukkige 
toekomst voor iedereen
www.detoekomstluistert.be
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Werk mee aan 
de toekomst 

van onze 
gemeente

Uw lokale contactpersoon
An Degryse
(adegryse@cdenv.be)
www.cdenvboortmeerbeek.be

Uw nationale contactpersoon
Tine van CD&V (tine@cdenv.be)
Wetstraat 89
1040 Brussel
www.cdenv.be

Doe mee met CD&V
Lid worden van CD&V is heel  
eenvoudig:
www.cdenv.be/doe-mee/lid-worden

Volg ons op facebook:
www.facebook.com/cdenv

Heeft u een vraag over 
het gemeentebeleid of 
de CD&V-werking in onze 
gemeente? Of heeft u een 
suggestie voor wat beter 
kan? Aarzel niet en neem 
contact op met ons!

Verbrandingsoven absoluut geen draagvlak: 
13.708 bezwaarschriften

Bert Meulemans zorgt voor gemeentelijk bezwaarschrift 

Onder massale persbelang-
stelling heeft ‘Stop de Oven’ 
12.581 bezwaarschriften 
tegen de afvalverbrandings-
oven overhandigd aan het 
gemeentebestuur van Kam-
penhout. Op dat moment 
waren er al 1127 bezwaar-
schriften bij het gemeentebe-
stuur ingediend. Dat bracht 
het totale aantal op 13.708, 
inderdaad: dertien duizend 
zevenhonderd en acht. 

Als u weet dat er in Kampenhout een 
11.000 mensen wonen, zijn bijna 14.000 
bezwaarschriften ‘du jamais vu’. Het be-
tekent ook dat de tegenstand tegen het 
project niet alleen leeft bij de onmiddel-
lijke omwonenden, maar gehoor vindt 
over de grenzen van de buurgemeenten. 
Er is dus absoluut geen maatschappelijk 
draagvlak voor een verbrandingoven 
aan Kampenhout-Sas. 
Om mensen duidelijk te informeren 
over de komst van de verbrandingsoven 
werden in Kampenhout en de aangren-
zende gemeentes, Herent, Haacht en 
Boortmeerbeek niet minder dan 20.000 
folders door de lokale CD&V afdelin-
gen verdeeld. Op initiatief  van CD&V-
schepen voor leefmilieu Bert Meule-
mans, bogen ook de milieuraad en het 
gemeentebestuur van Boortmeerbeek 
zich over de verbrandingsoven. Beiden 
brachten een gelijklopend en stevig 
onderbouwd advies uit. 

De belangrijkste argumenten
De bouwvergunning werd eerst inge-
diend bij het college van burgemeester 
en schepenen van de gemeente Kam-
penhout. Nadat de aanvraag onvolledig 
werd bevonden, diende de N.V. Recover 
Energy onverwacht de aanvraag recht-
streeks bij de Vlaamse Regering in. Dit 
is o.i. een procedurefout omdat in eerste 
instantie de gemeente Kampenhout 
bevoegd is.
De bufferzone van 10,36 m tot 5 meter 
en op een enkele plaats zelfs minder 
dan 5 meter, is totaal ontoereikend en 
voldoet niet aan de gangbare richtnor-
men van 25 m voor milieubelastende en 
50 m voor vervuilende industrie. 
Waterwegen en Zeekanaal gaf  nog geen 
toestemming voor een afvaltunnel, een 
fietstunnel en een loskade, zodat de 
huidige stedenbouwkundige vergunning 
totaal voorbarig is. 
Het milieueffectenrapport (MER) is 
onvolledig, vertoont ernstige hiaten en 
voldoet niet aan de richtlijnen. Een aan-
tal nabije woonzones en woonkernen 
binnen een straal van 5 kilometer werd 
niet opgenomen en de mogelijke effec-
ten op gevoelige groepen (bv. scholen 
en kinderopvang) en de hinder voor het 
milieu en de ruimere omgeving werden 
onvoldoende onderzocht. 
Om uiteenlopende redenen is het pro-
ject strijdigheid met de goede ruimtelij-
ke ordening: de actuele verkeerssituatie 
en mobiliteitseffecten werden onvol-
doende in rekening gebracht, hinder-, 

veiligheids- en gezondheidsaspecten 
worden onderschat, het gebouw kan 
niet functionele ingepast worden bin-
nen de beperkte ruimte, voor de over-
tollige energie zijn er in de buurt geen 
afnemers, en de ontwikkeling strookt 
niet met de naburige activiteiten en de 
ruimtelijke structuurplannen. 

Schepen voor leefmilieu Bert Meulemans: “Iedereen bedankt voor het massale protest!”


