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Beste medestander, 
 
Vanochtend hebben we onder ruime persbelangstelling uw bezwaarschriften tegen de 
afvalverbrandingsovenoverhandigd aan het gemeentebestuur van Kampenhout. 
 
Het totaal aantal bezwaarschriften zal pas over een aantal dagen gekend zijn, want het openbaar 
onderzoek loopt vandaag af en u kan nog de hele dag uw bezwaarschriften met de post versturen. 
 
Wat we wel weten is dat er vanochtend bij de gemeente Kampenhout al 1127 bezwaarschriften 
waren binnengekomen. 
Wij hebben er daar 12581 bijgedaan, wat het totale aantal brengt op 13708. 
 
Voor de duidelijkheid herhalen we even: Dertien duizend zevenhonderd en acht 
bezwaarschriften tegen de bouw van een afvalverbrandingsoven in Kampenhout. 
 
In de wetenschap dat er in Kampenhout iets meer dan 11000 mensen wonen, zijn bijna 
14000 bezwaarschriften ‘du jamais vu’. 
Wij zijn bijzonder opgetogen over het aantal bezwaarschriften en willen U daar allen 
uitdrukkelijk voor bedanken. 
 
Een resultaat als dit onderstreept dat het project niet alleen leeft bij de onmiddellijke 
omwonenden, maar ver over de grenzen van de naburige gemeenten. Wie nu nog niet beseft dat 
er absoluut geen draagvlak is voor dit project is ziende blind. 
 

� Gelet op het massaal protest van de bevolking; 
� Gelet op het standpunt van de gemeentes Kampenhout, Haacht en Boortmeerbeek die allen 

gekant zijn tegen dit project; 
� Gelet op het bezwaarschrift dat de door de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant 

werd ingediend tegen het project;  
� En gelet op de visie van de Vlaamse Regering die in de recente herziening van het 

Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen afvalverbranding uitsluit op Kampenhout-Sas; 

Menen wij dan ook dat het ondenkbaar is dat er voor dit project een stedenbouwkundige 
vergunning zou worden toegekend. 
 
 
U mag van ons binnenkort een bericht verwachten waarin we schetsen hoe de 
vergunningsprocedure verder verloopt en wat er nu precies gaat gebeuren. In tussentijd mag U 
genieten van de overwinningsroes. De eerste veldslag is gestreden en het is een verpletterende 
overwinning geworden voor ons allemaal. 
 
 
Nogmaals bedankt voor jullie strijdvaardigheid. 
We zijn apetrots op jullie allemaal :) 
 
 
 
Met vriendelijke groeten, 
 



Stop de Oven 
 
PS: Nieuwsgierig van waar de bezwaarschriften vandaan komen? Voor meer info: kijk eens op 
static.stopdeoven.be/stats/  Enkele foto's van vanochten kan je hier bekijken. 
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