jaarverslag 2015-2016

In 2015 startte het eerste lokaal dienstencentrum (LDC) op in
Tielen. Het gemeentebestuur opende nadien nog een LDC in
Lichtaart en Kasterlee.

provincie Antwerpen
arrondissement Turnhout
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1. voorwoord

Beste lezer
Omwille van het vele extra werk dat de buurtvergaderingen in 2016 meebracht voor de
communicatiedienst, is er voor gekozen om dit jaar een dubbel jaarverslag te maken voor
2015 en 2016. Bij lezing zal het u meteen opvallen dat ons gemeentebestuur bruist van
initiatieven, projecten, professionele inzet en heel veel concrete resultaten waar inwoners,
verenigingen en bedrijven de vruchten van plukken.

Voor de Kempense Heuvelrug die zo bepalend is voor onze gemeente werd een landschapsbiografie in een boek verwerkt, en onder de naam ‘Slapende Reus’ een omvattende toekomstvisie ontwikkeld. De bib Kasterlee onderging een grondige opknapbeurt. In Lichtaart
kunnen baasjes hun honden uitlaten in de hondenlosloopzone. De gemeente werd vereremerkt met een oorkonde van bijvriendelijkheid en in het gemeentehuis werd lindenhoning
geoogst van bijenkasten die op het dak waren opgesteld.
In Vorsel-Kluis-Isschot-Terlo werden de rioleringswerken afgerond. De schadecommissie
draaide overuren als gevolg van wateroverlast. In Tielendorp werd het nieuwe wegdek gecombineerd met toegankelijke bushaltes. Op vlak van fietspaden werd achter de schermen
vooruitgang geboekt met grondverwervingen en fase 1 Olensteenweg, met onder meer
fietsbruggen over de Kleine Nete, werd effectief gerealiseerd.
Dit jaarverslag is een hulde aan al onze medewerkers, politieke mandatarissen, partners en
vrijwilligers die op een of andere wijze mee hun schouders hebben gezet onder de vele uitgevoerde projecten van gemeente en OCMW.

Ward Kennes
burgemeester
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Aan de loketten van de bevolking werd een ticketsysteem ingevoerd, ons inwoneraantal
steeg richting 18.500 en de gemeente werd met AED-toestellen en bijhorende opleiding
hartveilig gemaakt. In de drie deelgemeenten ging lokaal dienstencentrum Harten Drie van
start en op de Rulheyde verrees een prachtig speelpaviljoen voor de jeugd. Met gemeentelijke subsidies werden een indoor-ruiterhal gebouwd, een kayakclublokaal met ruime loods
opgetrokken aan de Neteoever en een kunstgraskorfbalveld aangelegd op de sportcampus
Meulestraat. De gevechtssportzaal van Duineneind verdubbelde in oppervlakte om de groeiende gevechtsportclubs goede infrastructuur te bieden.
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Er waren een hele reeks evenementen en ontvangsten. Zo kwamen de gouverneur en de
gedeputeerden op officieel bezoek, werden mensen gehuldigd en werden honderden evenementen ondersteund. Er werd verder gewerkt aan de integratie van gemeente en OCMW en
de gemeentelijke kinderopvang werd overgedragen aan de Landelijke Kinderopvang. Na een
doorgedreven archeologisch onderzoek kon de bouw van het OC echt van start gaan,

2. bestuur en organisatie
dagelijks bestuur
Het college van burgemeester en schepenen is belast met het dagelijkse bestuur van de
gemeente. Het college bestaat uit de burgemeester en zes schepenen, waaronder de OCMWvoorzitter.
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burgemeester Ward Kennes (CD&V)
Turfakkers 7 – 2460 Kasterlee – GSM 0485 75 19 44
e-mail: ward.kennes@kasterlee.be
bevoegdheden: algemeen beleid, veiligheid, mobiliteit, personeelszaken, burgerzaken & burgerlijke stand, communicatie en internationale aangelegenheden
1ste schepen Mies Meeus (CD&V)
Plaats 11/2 – 2460 Lichtaart – GSM 0497 44 60 60
e-mail: mies.meeus@kasterlee.be
bevoegdheden: ruimtelijke ordening en groen, cultuur en toerisme
2de schepen Griet Noyens (CD&V)
Neerzijde 18 – 2460 Kasterlee – Tel. 014 85 33 10 – GSM 0496 12 06 10
e-mail: griet.noyens@kasterlee.be
bevoegdheden: milieu en bosbeheer, onderwijs, jeugd en senioren
3de schepen Guy Van de Perre (CD&V)
De Hese 3 – 2460 Kasterlee – GSM 0497 44 28 68
e-mail: guy.vandeperre@kasterlee.be
bevoegdheden: technische dienst, openbare werken, landbouw, waterbeleid en dierenwelzijn
4de schepen Gert Storms (CD&V)
Gierlebaan 33 – 2460 Tielen – GSM 0476 56 89 38
e-mail: gert.storms@kasterlee.be
bevoegdheden: financiën en begroting, ICT, lokale economie en PWA
5de schepen Sumati Adriaensen (CD&V)
Plaats 5 /3 – 2460 Lichtaart – GSM 0490 64 26 68
e-mail: sumati.adriaensen@kasterlee.be
bevoegdheden: welzijn, lokaal dienstencentrum, kinderopvang, gelijke kansen, bibliotheken
en begraafplaatsen
6de schepen – OCMW voorzitter Walter Van Baelen (CD&V)
Prijstraat 59 – 2460 Tielen – GSM 0478 38 88 81
e-mail: walter.vanbaelen@kasterlee.be
bevoegdheden: OCMW, sport en woonbeleid

dE GEMEENTERAAD
De gemeenteraad bestuurt, samen met het college van burgemeester en schepenen, de
gemeente en neemt alle beslissingen van gemeentelijk belang, die niet toegewezen zijn aan
het college van burgemeester en schepenen of aan de burgemeester.

In Kasterlee bestaat de gemeenteraad uit 26 leden. Begin 2015 zetelden hierin
vertegenwoordigers van volgende politieke fracties: CD&V (15), Open Vld (1), Groen (1),
Vlaams Belang (1), N-VA (8).
samenstelling:

- op 24 februari 2015 legde Marc Stijnen (Groen) de eed af als vervanger van Jan Peeters (Groen)
- op 24 maart 2015 legde Marleen Verbeek de eed af als vervanger van Katrien De Seranno (CD&V)
- op 22 september 2015 legde Alois Peinen (N-VA) de eed af als vervanger van Nathalie Philtjens (N-VA)
- op 24 november 2015 legde Valérie Van Laer (N-VA) de eed af als vervanger van Luc Van Laer (N-VA)
- op 26 januari 2016 legde Bart Van Ossel (N-VA) de eed af als vervanger van Yoleen Van Camp (N-VA)
(**) Volgende personen namen ontslag uit de N-VA fractie en zetelen voortaan als onafhankelijk raadslid:
- Frank Van Nijlen op 15 december 2015
- Alois Peinen op 26 januari 2016

ontvangsten en vieringen
In de loop van 2015-2016 organiseerde het gemeentebestuur van Kasterlee volgende ontvangsten en vieringen:
30 januari 2015		
3 februari 2015		
4 februari 2015		
27 februari 2015		
14 maart 2015		

voorstelling volkskalender Heemkundige Kring KLT
opening Lokaal Dienstencentrum Tielen
opening Lokaal Dienstencentrum Lichtaart
sportlaureatenviering
ontvangst nieuwe inwoners
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(*) In 2015 en 2016 werden volgende vervangingen doorgevoerd in de gemeenteraad:
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Rangorde
naam			
partij			
datum van eerste indiensttreding 								niet onderbroken mandaat
1		
Meeus Mies		
CD&V			
1 januari 1995
2		
Guns Rob (voorzitter) CD&V			
1 januari 1995
3		
Noyens Griet		
CD&V			
1 januari 2001
4		
Verrycken Jef		
Vlaams Belang		
1 januari 2001
6		
Van Baelen Walter
CD&V			
1 januari 2007
7		
Van de Water Jeroen
N-VA			
2 januari 2007
8		
De Seranno Katrien(*) CD&V			
2 januari 2007
9		
Aerden Els		
CD&V			
2 januari 2007
10		
Van Nijlen Frank (**) N-VA			
2 januari 2007
11		
Jaenen Bea		
CD&V			
23 januari 2007
12		
Van de Perre Guy
CD&V			
2 januari 2013
13		
Storms Gert		
CD&V			
2 januari 2013
14		
Diels Robby		
CD&V			
2 januari 2013
15		
Biermans Jan		
CD&V			
2 januari 2013
16		
Baeyens Hanne		
CD&V			
2 januari 2013
17		
Lauwers Eric		
CD&V			
2 januari 2013
18		
Van Camp Yoleen (*) N-VA			
2 januari 2013
19		
Adriaensen Sumati
CD&V			
2 januari 2013
20		
Vanneste Tim		
N-VA			
2 januari 2013
21		
Van de Water Jo
N-VA			
2 januari 2013
22		
Van Laer Luc (*)
N-VA			
2 januari 2013
23		
Goossens Kris		
N-Va			
2 januari 2013
24		
Philtjens Nathalie (*) N-VA			
2 januari 2013
25		
Peeters Jan (*)		
Groen			
2 januari 2013
5		
Rita Thijs		
Open Vld		
26 augustus 2014

9 juli 2015			

Ode aan de Ode

				
In de brandweerkazerne van Kasterlee volgen enkele honderden
				
inwoners op groot scherm de 30.000ste Last Post onder de Me				
nenpoort in Ieper mee. Deze ‘Ode aan de Ode’ was niet enkel
				
een eerbetoon aan de gesneuvelden en vermisten van de Eerste
				
Wereldoorlog, maar ook aan de brandweerlieden die elke dag
				
opnieuw de Last Post blazen opdat het offer en het lijden, en
				
ook de solidariteit, het plichtsbewustzijn en de heldhaftigheid
				
van de soldaten die aan de strijd deelnamen, nooit vergeten
				worden.
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26
12
21
30

augustus 2015		
september 2015		
november 2015		
november 2015		

29 januari 2016		
26 februari 2016		
12 maart 2016		
13 april 2016			
17 september 2016		
30 september 2016		
1 oktober 2016		
15 oktober 2016		

huldiging zwemmer Louis Croenen
ontvangst nieuwe inwoners
ontvangst verzorgers Kastelse kapellen
huldiging culturele prestaties
voorstelling volkskalender Heemkundige Kring KLT
sportlaureatenviering
ontvangst nieuwe inwoners
viering 20 jaar buitenschoolse kinderopvang
ontvangst nieuwe inwoners
huldiging olympiër Louis Croenen
opening gevechtssportzaal Duineneind
inhuldiging ‘kopjafa’ heemerf

				
Naar aanleiding van 25 jaar vriendschapsbanden schonk de
				
Roemeense gemeente Acatari een traditionele ‘kopjafa’ aan
				partnergemeente Kasterlee.

personeel
Diversiteitsplan
Het gemeentebestuur startte in 2014 met de uitvoering van een éénjarig groei- en diversiteitsplan. Hiermee werd, door middel van een aantal concrete acties, extra ingezet op kwaliteitsvol personeelsbeleid. Veel acties werden al in 2014 gerealiseerd. Deze situeerden zich
voornamelijk op het vlak van het vacaturebeleid en de evaluatie van de personeelsleden. In
2015 en 2016 werd verder ingezet op het onthaalbeleid voor de nieuwe personeelsleden. Dit
vertaalde zich in een onthaalbrochure voor nieuwe personeelsleden en de verbetering van
een aantal interne procedures.

Vacatures
In totaal werden 24 functies ingevuld in 2015 en 31 in 2016. Het gaat om 23 vaste aanstellingen (contract van onbepaalde duur of statutaire tewerkstelling) en 32 tijdelijke contracten, waarvan twee via een opdrachthouderschap voor drie jaar (coördinator vrije tijd en
stafmedewerker grondgebiedzaken). Vijf van de functies zijn nieuw.
De taken van financieel beheerder bij gemeente- en OCMW-bestuur worden voortaan in één
functie gecombineerd. Op 1 september 2016 werd Ann Noyens, voordien diensthoofd financiën, na het doorlopen van de selectieprocedure aangesteld als financieel beheerder voor
het gemeente- en OCMW-bestuur. De functie van diensthoofd financiën (A-niveau) dooft uit
en de nieuwe functie van stafmedewerker financiën (B-niveau) werd toegevoegd. Andere
nieuwe functies: administratief medewerker (C-niveau) voor toerisme, grondgebiedzaken en
mobiliteit en een stafmedewerker toezicht (B-niveau). Deze laatste zorgt onder meer voor
de opvolging van de grote werken (bouw OC Kasterlee en masterplan De Met).
Aantal personeelsleden

*Het personeel van de gemeentelijke basisscholen is niet in deze cijfers opgenomen.

De jaarrekening geeft ons inzicht in de financiële resultaten gedurende een boekjaar. In
september 2016 keurde de gemeenteraad de jaarrekening van 2015 goed. Het budgettaire
resultaat van het boekjaar 2015 bedroeg 5.214.700 euro.
Exploitatie
Het exploitatieresultaat (= dagelijkse werking) kende een positief saldo van 8.272.632 euro.
De exploitatie-uitgaven bedroegen in totaal 18.161.513 euro of 94% van wat er in het budget voorzien was. De personeelsuitgaven (exclusief bezoldigingen onderwijs) vormen met
44% de grootste uitgavenpost. Het aandeel voor goederen en diensten bedraagt 29%, en
toegestane werkingssubsidies 25%.
De exploitatie-ontvangsten bedroegen 26.434.145 euro, of 122% van wat er in het budget voorzien was. De voornaamste verklaring voor deze extra onvoorziene ontvangsten
zijn te vinden in onder meer het aanzuiveren van de transferten- en beleggingsrekeningen
(978.371 euro), een uitzonderlijk saldo RSZ (1.645.000 euro) en extra ontvangsten uit de
opcentiemen op de onroerende voorheffing (362.445 euro).
De gemeente haalde haar ontvangsten voornamelijk uit fiscale ontvangsten (41%), werkingssubsidies (29%), financiële ontvangsten (12%) en ontvangsten uit de werking (11%).
Binnen de fiscale ontvangsten zorgen de aanvullende belasting op de personenbelasting
(53%) en de opcentiemen op de onroerende voorheffing (35%) voor de grootste bron aan
inkomsten.
Investeringen
Het investeringsresultaat (= van de investeringsprojecten in wegen, gebouwen, materiaal…)
leverde een negatief saldo op van 2.974.012 euro. 32% van de gebudgetterde uitgaven
zijn gerealiseerd, namelijk voor 6.235.659 euro. Daarnaast zijn er voor 3.261.646 euro
aan investeringsontvangsten gerealiseerd of 38% van wat voorzien was. De verschillen met
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Enkele cijfers uit de jaarrekening
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Het gemeentebestuur telde begin 2015 175* personeelsleden, waarvan een groot deel deeltijds werkt. Het aantal personeelsleden schommelt al enkele jaren rond dit getal. Door de
overname van de gemeentelijke buitenschoolse kinderopvang door Landelijke Kinderopvang,
verminderde het aantal personeelsleden in 2016 sterk (naar 152 personen). Ook de twee
personeelsleden van de brandweer zijn sinds 2016 niet meer opgenomen in het personeelsbestand, door de opname van de gemeentelijke brandweer in Hulpverleningszone Taxandria.

het budget zijn voornamelijk te verklaren door investeringsprojecten met een looptijd van
meerdere jaren, zoals de bouw van het ontmoetingscentrum in Kasterlee en Rulheyde, de
heraanleg van wegen en fietspaden,...
Andere
Het derde resultaat heeft onder meer betrekking op het terugbetalen van de kapitaalsaflossing op opgenomen leningen. Zo betaalde de gemeente in 2015 133.919 euro aan de aflossing van financiële schulden. Op 31 december 2015 bedroegen de financiële schulden van
de gemeente nog 125.139 euro.
Jaarrekening 2015 OCMW
Het OCMW kende een positief budgettair resultaat voor het boekjaar 2015 van 165.453
euro:
• exploitatieresultaat: 197.195 euro
• investeringenresultaat: 13.258 euro
• andere resultaat: -45.000 euro
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In totaal werden voor 2.748.586 euro aan exploitatieuitgaven gerealiseerd of 88% van het
budget. De personeelsuitgaven vormen ook hier het grootste aandeel met 63%, daarnaast
zijn er de specifieke kosten sociale dienst (23%) en goederen & diensten (14%).
De exploitatieontvangsten bedroegen 94% van het budget of 2.945.781 euro. De grootste
bron van ontvangsten zijn de gemeentelijke bijdrage (43%), de specifieke werkingssubsidies (35%) en het gemeentefonds (10%).
Wat betreft de investeringen werd een bedrag van 8.820 euro uitgegeven voor de verwarming van de LOI-woning (lokaal opvanginitiatief voor asielzoekers).

INTEGRATIE GEMEENTE-OCMW
De integratie van de gemeente en OCMW is een belangrijk punt uit het beleidsprogramma
van de Vlaamse regering voor deze legislatuur. De Vlaamse regering voorziet een maximale
politieke en ambtelijke integratie tegen 1 januari 2019. De nieuwe decretale regeling wordt
pas tegen eind 2017 verwacht, maar Kasterlee heeft hier niet op gewacht. De integratie is
immers belangrijk voor de verdere uitbouw van een sterk, efficiënt en effectief lokaal sociaal
beleid in het belang van alle inwoners van onze gemeente.
Historisch was er al een nauwe samenwerking tussen beide organisaties. Zo heeft het
OCMW steeds beroep gedaan op diensten van de gemeente: de technische dienst, de communicatiedienst en de ICT-dienst. Daarna volgde ook een aanzet om de personeelsgroepen
nader tot elkaar te brengen, met een gezamenlijk personeelsfeest, een gezamenlijk personeelskrantje,…. Ook op politiek vlak was er al een samenwerking, onder andere doordat de
OCMW-voorzitter deel uitmaakt van het college van burgemeester en schepenen.
In
•
•
•
•

2015-2016 zijn nog bijkomende stappen gezet voor een verdere integratie, zoals:
de personeelsdiensten zijn geïntegreerd en werken met dezelfde softwarepakketten;
er is een gezamenlijk intranet uitgewerkt voor informatiedeling;
de beide poetsdiensten zijn onder gemeenschappelijke aansturing gebracht;
het financieel beheer wordt onder aansturing van de gezamenlijke financieel beheerder
verder op elkaar afgestemd.

Er blijft echter nog heel wat werk aan de winkel. Daarom zijn de voorbereidingen getroffen
om vanaf januari 2017 nog een versnelling hoger te schakelen, zodat de maximale integratie tegen 1 januari 2019 volledig voorbereid zal zijn.

3. projecten
masterplan de met
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Op maandag 18 mei 2015 startte
het archeologisch onderzoek op het
terrein aan het Binnenpad. Een oppervlakte van ongeveer 3.300 m2
werd volledig afgegraven. Het was
de eerste keer dat zo’n grootschalig
archeologisch onderzoek in Kasterlee plaatsvond. Op 22 en 23 mei
2015 gaven archeologen van AdAK
(Archeologische dienst Antwerpse
Kempen) rondleidingen op de site
voor de Kastelse schoolkinderen en
alle geïnteresseerden. Bij de opgravingen werden sporen gevonden
van bewoning uit de Middeleeuwen.

Na het archeologisch onderzoek
startte de bouw van het ontmoetingscentrum Kasterlee. Op
27 februari 2016 organiseerde
het gemeentebestuur een symbolische eerstesteenlegging op
de werf. De ondergrondse parking was intussen afgewerkt en
de contouren en de indeling van
het gebouw zouden snel zichtbaar zijn!

Het bestuur organiseerde in mei 2016 een adviesvraag over de toekomstige naamgeving
van de infrastructuur. Aangezien er geen uitgesproken voorkeur was, en vooral om de uniformiteit in de drie deelgemeenten te behouden, besliste het schepencollege om de huidige
namen OC Tielen, OC Lichtaart en Ligahof Lichtaart te behouden en uit te breiden met OC
Kasterlee. Voor de naam van het café werd wél een nieuwe naam gezocht. Inwoners konden
stemmen op drie naamsvoorstellen, er werden 136 stemmen uitgebracht. ‘De Pit’ behaalde
de meeste stemmen, gevolgd door De Kalebas en De Maat. De Pit verwijst naar de pompoenpit en de levendigheid van het café, het ontmoetingscentrum en het dorp. Pit is ook
synoniem voor een gasbrander of vlam, een verwijzing naar de brandweer die vroeger op
deze locatie gevestigd was.
In september 2016 lanceerde het bestuur een oproep naar kandidaten voor de uitbating van
het café met zomerterras van het nieuwe ontmoetingscentrum in Kasterlee. Na het doorlopen van de selectieprocedure werd An Belmans, op 7 november 2016 door het schepencollege aangesteld als concessiehouder voor het café.
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Door de werken aan Binnenpad werd een gedeelte van de kermis van Kasterlee tijdelijk verhuisd naar de Turhoutsebaan.

kasterlee, lichtaart en tielen ‘BUURT’
Het gemeente- en OCMW-bestuur organiseerden in 2016 ‘Kasterlee buurt’, ‘Lichtaart buurt’
en ‘Tielen buurt’. Tijdens deze buurtvergaderingen konden aanwezigen vragen stellen over
thema’s die van belang zijn voor hun buurt, maar ook voor Kasterlee als gemeente.
Onder andere volgende thema’s kwamen aan bod: Masterplan de Met, OC Kasterlee, nieuw
toeristisch infokantoor, opmaak mobiliteitsplan, groenbeleid, politiewerking, opvang vluchtelingen. Deze vaste agendapunten werden telkens aangevuld met thema’s op maat van de
buurt.
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In totaal werden zes buurtvergaderingen georganiseerd waar we samen 296 aanwezigen
(118 Kasterlee, 86 Lichtaart en 92 Tielen) mochten verwelkomen. Er werden 177 bijkomende vragen ingediend door de aanwezigen.

sociale mediastrategie

Sociale media (Facebook, Twitter, Instagram,…) zijn niet meer weg te denken uit de actualiteit en ons dagelijks leven. Op 15 september 2015 vernieuwde het bestuur alle sociale
media-accounts. Waarom? Om nog meer en beter met onze burgers in dialoog te treden én
Kasterlee extra in de kijker te zetten.

•
•
•

•

•

de bestaande pagina’s van de cultuurdienst en het evenementenloket gingen mee op in
de nieuwe facebookpagina Gemeente Kasterlee, de pagina van de jeugddienst blijft in
zijn huidige vorm bestaan
de facebookpagina van toerisme Kasterlee bleef bestaan maar onder een nieuwe naam:
Visit Kasterlee
de gemeentelijke twitteraccount @infoKasterlee blijft bestaan, de twitteraccount van
het evenementenloket (@EvenementenKast) verdween. We tweeten snelle, korte boodschappen (bv. over een tijdelijke verkeerswijziging of over een stroompanne in het gemeentehuis), beantwoorden vragen en retweeten leuke foto’s over Kasterlee.
de instagramaccount @Wimvdjgddnst (Wim van de jeugddienst) werd vervangen door
@Visitkasterlee. Hierop posten we beelden over Kasterlee, we volgen andere accounts
die mooie beelden over Kasterlee posten, en (re)posten de leukste foto’s van sportevenementen, uitstapjes en belevenissen in onze gemeente.
helemaal nieuw is de Pinterestaccount Visit Kasterlee. We creëerden een gemeentelijk virtueel fotobord (een board) en verzamelen ‘pins’ (foto’s) over Kasterlee, in eerste
instantie met nadruk op het toeristisch karakter van Kasterlee: natuur, gastronomie,
pompoenen, kabouters, …

In een notendop betekende dit:
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Overname buitenschoolse kinderopvang

Het gemeentebestuur heeft de voorbije jaren sterk ingezet op de uitbouw van de buitenschoolse kinderopvang (BKO). Dit resulteerde onder andere in de bouw van moderne en
grotere vestigingen in Kasterlee en Lichtaart.
Mede daardoor groeide de BKO snel, enerzijds in aantal opvangplaatsen en anderzijds in
aantal personeelsleden. De BKO was uitgegroeid tot een van de grootste gemeentelijke
diensten met een dertigtal medewerkers.
In een snel wijzigend wettelijk kader besliste het gemeentebestuur om de uitbating van de
BKO uit te besteden. Uiteindelijk viel de keuze op de Landelijke Kinderopvang als partner.
De Landelijke Kinderopvang is een grote en stabiele speler in het Vlaamse kinderopvanglandschap en biedt onze BKO de beste garanties om zich ook in de toekomst verder te kunnen ontwikkelen.
Vanaf 1 april 2016 is de uitbesteding een feit. De gemeentelijke personeelsleden zijn overgedragen aan de Landelijke Kinderopvang. Zij verzorgen sindsdien effectief de uitbating. In

de dagelijkse werking is vooral ingezet op continuïteit zodat kinderen en ouders zo weinig
mogelijk merkten van de overgang.
De uitbesteding van de uitbating betekent niet dat het gemeentebestuur de BKO volledig
uit handen heeft gegeven. Het gemeentebestuur blijft betrokken bij het beleid, de tarieven, .. en blijft ook mee financieren. Het gemeentebestuur blijft verantwoordelijk voor de
gebouwen. Na de nieuwbouwprojecten in Kasterlee en Lichtaart, wordt ook de zoektocht
verdergezet naar een geschikte locatie in Tielen, om ook daar het stijgend aantal kinderen
te kunnen opvangen.
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Start vrijwilligersbeleid
In 2016 is het stappenplan voor het vrijwilligersbeleid binnen het gemeentebestuur voor
de volgende vijf jaar voorgesteld aan het
college van burgemeester en schepenen. Op
5 december 2016 - de internationale dag van
de vrijwilliger - is het gemeentebestuur een
samenwerking gestart met Vlaams Steunpunt Vrijwilligers, om samen een vacaturedatabank gewijd aan vrijwilligerswerk op
te starten. Zowel het gemeentebestuur, het
OCMW, de gemeentelijke scholen als Kastelse organisaties kunnen vacatures ingeven. De
inwoners van Kasterlee kunnen deze vacatures bekijken via www.kasterleevrijwilligt.be Het
doel is een hecht netwerk voor lokaal vrijwilligerswerk uit te bouwen.

Gemeentelijk rennersteam voor ‘Kom op tegen Kanker’
De gemeente Kasterlee nam in 2016 het
engagement op om een gemeentelijk rennersteam op te richten en mee te fietsen met
de ‘1000 km van Kom op tegen Kanker’. Acht
sportieve collega’s namen deel.
Om mee te mogen fietsen onder de Kom op
tegen Kanker-vlag, moet elk deelnemend
team alvast 5000 euro startgeld inzamelen.
Om tot dit startgeld te komen, zetten vele
gemeentelijke collega’s hun schouders onder
diverse initiatieven en kleine events. Zo werd
ondermeer een dessertendag en een pannenkoekenslag georganiseerd, werd tijdens een
gemeenteraad ‘met de klak rondgegaan’ en
haakte een collega van de personeelsdienst
eigenhandig heel wat knuffels om ze per opbod te verkopen. Een bijzondere vermelding
ook voor de Ahmaddiyya moslimgemeenschap. Zij schonken een cheque van maar
liefst 2000 euro. Zo werd 6.850,43 euro startgeld verzameld. Een warm gebaar. Het startgeld wordt ondermeer gebruikt voor onderzoek naar kankerbestrijding.

4. veiligheid
POLITIE
Woninginbraken

Verkeersongevallen
In 2015 werden 41 verkeersongevallen met lichamelijk letsel vastgesteld. Een daling van
20% in vergelijking met 2014. Er werden snelheidsborden geplaatst in de Turnhoutsebaan,
Retiesebaan, Tielendorp, Dijkstraat, Goorseweg, Kerkstraat en Kleinrees. Daarnaast voerde
de politie op diverse locaties in onze gemeente snelheidscontroles uit.
Fietsdiefstallen
Politie Kasterlee noteerde 74 fietsdiefstallen. Om fietsdiefstal te voorkomen, kunnen burgers
hun fiets – zonder afspraak – tijdens de openingsuren van de politiepost laten labelen.
Controle nieuwe inwoners in de gemeente
In 2015 voerden de wijkagenten 874 woonstcontroles uit. In 2016 waren dat er 843.
Wie deze cijfers graag gedetailleerder bekijkt, kan hiervoor terecht op
www.politieregioturnhout.be.
Toezicht uitgangsleven en andere gebeurtenissen
In 2015 ging een ploeg ‘uitgangsleven’ ’s tijdens 38 weekends nachts op pad, voornamelijk
om toezicht uit te uitoefenen op de vele tent- en andere fuiven. Daarnaast wordt de wijkagent ook geregeld ingezet om een oogje in het zeil te houden tijdens kermissen, brade-
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De politiepost nam in 2016 deel aan de nationale actie ‘1 dag niet’, waarbij het gevaar op
woninginbraken extra in de kijker werd gezet.
Delhaize Kasterlee, Spar Lichtaart, Spar Tielen en de verschillende OKRA-afdelingen in
onze gemeente verleenden hun medewerking
voor dit afsluitmoment. 1.500 folders werden
uitgedeeld.
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In 2015 werden 73 woninginbraken vastgesteld, in 2016 waren het er nog 47. Woninginbraken blijven een aandachtspunt voor de
politiezone Regio Turnhout. De politiepost in
Kasterlee beschikt over twee ‘diefstalpreventieadviseurs’. Zij verlenen - op afspraak en
ter plaatse - gratis advies over welke maatregelen burgers kunnen nemen om hun woning
te beschermen tegen ongewenst bezoek.
Naar aanleiding van een inbrakenplaag in
Lichtaart werd een informatieavond georganiseerd in het ontmoetingscentrum van Lichtaart. 71 personen kwamen luisteren naar de
uiteenzetting en konden vragen stellen.

rijen, sportwedstrijden enz. De wijkagenten kaartten het topic ‘comadrinken’ en de daarbij
horende overlast aan bij de burgemeester. Dit resulteerde in een multidisciplinaire samenwerking. Ondertussen is ook een gemeentelijke nota opgesteld voor het afleveren van vergunningen voor het schenken van sterke dranken op jeugdfuiven.
Het grootste evenement van 2016 was de ‘Pompoenmarkt’ die zo’n 10.000 bezoekers aantrok. Daarnaast werden heel wat sportevenementen georganiseerd. De ‘Marathon van Kasterlee’ en de winterduathlon ‘Hel van Kasterlee’ trokken massa’s sportliefhebbers aan. In het
laatste weekend van augustus werd een rallycross georganiseerd. Heel wat voorbereidende
vergadering gingen hieraan vooraf, met ondermeer een bespreking op de FOD Binnenlandse
Zaken.
Samenwerking met de Kastelse scholen
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Dienstwerking
Op 1 februari 2016 ging commissaris Paul Van Laer op
pensioen. Hij werd vervangen door commissaris Jan
Theys, uit Turnhout. Op 1 april 2016 ging wijkagent
Karel Van Houdt op pensioen. Inspecteurs Patrick
Vennekens en Benny Beyens kwamen in de loop van
2016 over vanuit het hoofdcommissariaat in Turnhout
naar de politiepost van Kasterlee om voortaan als
wijkagent te fungeren. In 2016 werden 3.564 personen aan het onthaal geholpen of doorverwezen.
Terreurdreiging niveau 3
Naar aanleiding van dreigingsniveau 3 hielden de
wijkagenten ook extra toezicht op grote bevolkingsconcentraties van meer dan 1.000 bezoekers, bijvoorbeeld in Bobbejaanland. Hiervoor werd soms ook
beroep gedaan op de polyvalente teams binnen onze
politiezone.
Moraliteitsonderzoeken
Samen met de HVZ Taxandria (brandweer) en de gemeentelijke diensten werden afspraken gemaakt voor
een betere opvolging van de vergunningsplicht voor nieuwe publiek toegankelijke inrichtingen, overeenkomstig het Uniform Gemeentelijk Politiereglement (UGP). Voor dertien horecazaken, twee nachtwinkels en één seksinrichting werd telkens een moraliteitsonderzoek
uitgevoerd.
Sluikstorten
Met de gemeentelijke technische dienst en milieudienst werden afspraken gemaakt om
kleine sluikstorten (o.a. misbruik bladerkorven) sneller af te handelen. Er werd één GAS-pv
opgesteld.

wissel van de (politie)macht in Kasterlee.

Sinds 2009 neemt politiepost Kasterlee deel aan het project ‘Duurzaam naar School’- een
initiatief van het Departement Onderwijs en Vorming. Het gemeentebestuur verbindt zich
ertoe om, in overleg met de directies van alle kleuter- en lagere scholen op haar grondgebied, materiële en logistieke steun te verlenen aan allerlei projecten die de verkeersveiligheid van de schoolgaande jeugd verhoogt. Uiteraard wordt hierbij in de eerste plaats
aandacht gegeven aan verkeerseducatie. In december 2016 werden 197 fietsers (niet enkel
scholieren) preventief gecontroleerd op hun zichtbaarheid in het verkeer.

5. burgerzaken
De dienst bevolking registreert alle personen, zowel Belgen als vreemdelingen, die in onze
gemeente verblijven. Zij helpen de burgers de nodige formaliteiten in orde te brengen. De
dienst burgerlijke stand is betrokken bij belangrijke gebeurtenissen in het leven van de inwoners zoals geboorte, huwelijk, echtscheiding of overlijden.
BEVOLKINGSCIJFERS
(op basis van de cijfers op 31/12/2016 van het Rijksregister)
2015

2016

18.043

18.318

18.472

aantal niet-Belgen

712

792

809

geboorten

182

150

147

overlijdens

145

146

143

aantal inwoners

Ticketsysteem werd ingevoerd
In het voorjaar van 2015 werd aan de loketten van de dienst bevolking heel wat veranderd. De vroegere sta-loketten werden
verbouwd tot twee loketten met zitplaatsen,
en er werd een ticketsysteem ingevoerd. Bezoekers geven nu aan een kiosk aan waarvoor ze langskomen (rijbewijs, identiteitskaart,…), en krijgen dan een volgnummer
toegewezen. Ze kunnen nu wachten in een
speciaal daarvoor voorziene wachtruimte
en hoeven dus niet langer aan te schuiven
in een rij. Dit nieuwe systeem biedt meer
privacy voor de bezoekers en een vlottere
werking voor de medewerkers van de dienst
bevolking.
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Een stijging van het bevolkingsaantal is ingezet in 2014 en werd vergezet in 2015 en 2016.
Hierbij viel op dat het aantal geboortes in 2014 beduidend hoger lag dan in de twee volgende jaren. Daarnaast merken we ook een stijgend aantal niet-Belgen in 2015 en in 2016.
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2014

6. sociaal
OCMW
Samenstelling vast bureau en de raad voor maatschappelijk welzijn:
Het VAST BUREAU
voorzitter Walter Van Baelen (CD&V)
Prijstraat 59, 2460 Kasterlee - Tel. 014 55 30 98
GSM: 0478 38 88 81 - e-mail: walter.vanbaelen@kasterlee.be
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Bob Aerts (N-VA)
Zagerijstraat 4, 2460 Kasterlee
GSM: 0474 49 51 60 - e-mail: bob.aerts@kasterlee.be
Peggy De Busser (CD&V)
Stenenstraat 33, 2460 Kasterlee
GSM: 0477 55 94 28 - e-mail: peggy.debusser@kasterlee.be
Sylvie van Hasselt (CD&V)
Retiesebaan 174, 2460 Kasterlee
Tel. 014 85 12 74 - boonen.vanhasselt@kasterlee.be

raad voor maatschappelijk welzijn
naam			
partij		
datum van eerste indiensttreding 					niet onderbroken mandaat
Alfons Brosius 		
(Open VLD)
2 april 2001
Dirk Van Peer 		
(CD&V)		
7 februari 2005
Pascale Puts (*)
(N-VA)		
16 september 2008
Walter Van Baelen
(CD&V)		
2 oktober 2008
Bob Aerts 		
(N-VA)		
7 januari 2013
Peggy De Busser
(CD&V)		
7 januari 2013
Nick Stevens 		
(CD&V)		
7 januari 2013
Sylvia van Hasselt
(CD&V)		
7 januari 2013
Marleen Verbeek (**) (CD&V)		
7 januari 2013
Filip Verwimp (**)
(N-VA)		
7 januari 2013
Monique Hens 		
(CD&V)
18 februari 2013
(*) zetelt vanaf 14 januari 2016 als onafhankelijke in de raad.
(**) Vanaf 1 januari 2016 zetelt Eric Van Beurden (Groen) in de raad als vervanger van Monique Hens
(CD&V), die op haar beurt de vervanger was van Marleen Verbeek (CD&V). Vanaf 15 februari 2016 zetelt Elvira Bellens (N-VA) in de raad als vervanger van Filip Verwimp (N-VA).

20-JARIG BESTAAN
MINDER MOBIELEN CENTRALE (MMC)
In samenwerking met Taxistop werd in 1996 door
het OCMW een MMC opgericht. Het is een dienst die
mensen naar allerlei activiteiten voert: familiebezoek,
dokter, supermarkt, kapper,... Het vervoer wordt
mogelijk gemaakt door vrijwillige chauffeurs. Het is
bedoeld voor inwoners met een beperkt inkomen die
wegens ouderdom of handicap geen gebruik kunnen

maken van eigen of openbaar vervoer. De gebruiker betaalt een lidgeld en een tarief per
kilometer. Het aantal leden (142) en het aantal effectieve gebruikers (106) is nog nooit zo
hoog geweest. In 2016 werd maar liefst 56.261 km gereden.
In 2016 vierden we ook het 20-jarig bestaan van de Minder Mobielen Centrale. De 22 vrijwilligers-chauffeurs werden getrakteerd op een bezoek aan de musical ‘Evita’ in Antwerpen.
Daarnaast zijn intussen ook nog twee nieuwe aansluitende initiatieven ontstaan: de Rolmobiel vanuit Welzijnszorg Kempen voor mensen met een mobiliteitsbeperking en de Mobiliteitscentrale Aangepast Vervoer vanuit de provincie Antwerpen.
samenwerking vzw Feestvarken
Het OCMW van Kasterlee werkt voortaan samen met Feestvarken vzw. Deze vzw voorziet gratis verjaardagspakketten voor kinderen tussen 3 en 12 jaar in kansarmoede. In
het pakket zit een cadeau voor het jarige kindje en allerlei
feestartikelen om op school of thuis een feestje te organiseren. Zo kan elk kind dat verjaart, zijn verjaardag toch
vieren.

Wegwijzer is een project van ISOM (Intergemeentelijke Samenwerking OCMW’s in de Middenkempen (*)). Het wil mensen van buitenlandse herkomst wegwijs maken in de gemeenten en het onderwijs in de Middenkempen.
• ‘Wegwijs in je gemeente’ zet in op een toegankelijk onthaal en een toegankelijke dienstverlening, met specifieke focus op anderstalige nieuwkomers.
• ‘Wegwijs in het onderwijs’ legt de nadruk op een sterke instap en participatie van anderstalige ouders en hun kinderen in het onderwijs.
Het project loopt over een periode van drie jaar (2015-2018) en wordt mogelijk gemaakt
dankzij een subsidie van het Agentschap Binnenlands Bestuur, Afdeling Gelijke Kansen, Integratie en Inburgering.
Enkele concrete acties zijn: de opmaak van een onthaalbrochure in klare taal, de organisatie
van een (taal)toegankelijk onthaalmoment en de uitwerking van een project rond ouderbetrokkenheid in het onderwijs.
Voor de personeelsleden van alle ISOM-gemeenten en OCMW’s
die in aanraking komen met diversiteit worden trefmomenten
georganiseerd om na te gaan hoe de verschillende gemeenten
omgaan met diversiteit, wat hun sterktes, maar ook hun verbeterpunten zijn. Naast deze trefmomenten, zullen ook vormingen georganiseerd worden rond diversiteit.

(*) tussen de gemeenten Herentals, Vorselaar, Lille, Herenthout, Grobbendonk, Olen en Kasterlee
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PROJECT WEGWIJZER
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Hoe werkt het concreet? Het OCMW stuurt de gegevens
van kinderen die in aanmerking komen voor een verjaardagspakket door aan de vzw, een maatschappelijk werker
bezorgt de doos dan aan het gezin. Voor het kind zelf is
dit alles een grote verrassing! De pakketten worden door
een sociale werkplaats gemaakt. Elk pakket kost 40 euro.
Feestvarken vzw kan de dozen gratis aanbieden dankzij giften en schenkingen die ze ontvangen. Het OCMW-bestuur
besliste om ook kinderen van 0-2 jaar in armoede voortaan
van een verjaardagspakket te voorzien. OCMW Kasterlee zal
dit doen in eigen beheer, met eigen middelen.
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WELZIJNSSCHAKEL ’T LOCOMOTIEFJE
Iedereen verdient respect en heeft basisrechten in onze samenleving. Dat is de visie
van de vrijwilligers van Welzijnsschakels. ‘t
Locomotiefje (*) - de Kastelse afdeling van
Welzijnsschakels – is een groep vrijwilligers
die zich engageert om mensen in financiële
en/of kansarmoede een stem te geven, en
toekomstmogelijkheden te bieden. Door ook
mensen in armoede zélf actief te betrekken,
willen ze de cirkel van armoede en uitsluiting doorbreken. Vrijwilligers met en zonder
armoede-ervaring werken samen – met open
blik, en vrij van vooroordelen - om mensen
aan te moedigen zich te ontplooien. Deze
gedeelde betrokkenheid maakt van Welzijnsschakel ‘t Locomotiefje een heel laagdrempelig initiatief. Ze leggen de nadruk op ontmoeting, ontspanning en vorming. Zo werd
ondermeer al een picknick, een knutselnamiddag, sport- en spelactiviteiten georganiseerd.
‘t Locomotiefje draait echter niet enkel om ontspanning: de vrijwilligers staan de mensen
ook bij als ze in gesprek gaan met het OCMW, de huisvestingsmaatschappij, scholen, artsen,
verenigingen,… of als ze praktische steun nodig hebben. Bovendien voeren ze ook samen
actie, ondermeer voor de toegang tot goede huisvesting, gezondheidszorg, onderwijs, arbeid, vrijetijdsbesteding…
(*) ‘t Locomotiefje is een samenwerking tussen de gemeentelijke diensten vrije tijd en welzijn, het OCMW en de
Welzijnsschakels.

WELZIJN
Hartveilige gemeente
Op 7 maart 2016 ondertekenden het gemeentebestuur en het Rode Kruis de samenwerkingsovereenkomst ‘Hartveilige gemeente’. Een ‘Hartveilige gemeente’ zet in op het plaatsen
van publiek toegankelijke AED-toestellen (Automatische Externe Defibrillator).
In samenwerking met IOK kocht het gemeentebestuur vier AED-toestellen aan. Dankzij de
gebruiksvriendelijke toepassing, kunnen omstanders - nog vóór de ambulance ter plaatse is
- starten met een reanimatie. In Lichtaart werden reeds AED-toestellen geplaatst door privépartners. Dankzij een samenwerking met deze partners zijn de toestellen in Lichtaart ook
voor iedereen toegankelijk gemaakt. De locaties van deze toestellen werden in samenspraak

met de lokale afdeling van het Rode Kruis bepaald. De toestellen worden maandelijks (of na
elk gebruik) gecontroleerd, en jaarlijks door een externe firma geïnspecteerd. Alle toestellen
zijn voor iedereen toegankelijk, gebruiksvriendelijk en voorzien van een vandalismebescherming. De Kastelse afdeling van het Rode Kruis organiseert bovendien een aantal keer per
jaar de (gratis) opleiding ‘AED en reanimatie’. In deze cursus worden de basistechnieken
reanimeren toegelicht en ingeoefend, en het gebruik van een Automatische Externe Defibrillator wordt aangeleerd. Ook enkele personeelsleden van gemeente en OCMW (10% van het
totale personeelsbestand) leerden een AED-toestel te gebruiken.
Lokaal Dienstencentrum Harten Drie
Het lokaal dienstencentrum (LDC) Harten Drie startte op in februari 2015. Het gemeentebestuur koos ervoor om in elke deelgemeente actief te zijn.
De dorpsrestaurants van LDC Harten Drie gingen van start in Tielen (Dagopvang ’ t Margrietje), gevolgd door Lichtaart (GBS de Pagadder) en Kasterlee (WZC Aquamarijn). Inmiddels verhuisde het LDC in Lichtaart naar WZC De Witte Bergen.

Het dorpsrestaurant draait mede dankzij de steun van vrijwilligers: zij verzorgen het onthaal, dekken en ruimen de tafels, voeren gesprekken met de deelnemers. Sommige vrijwilligers - bijvoorbeeld van Het GielsBos - worden ondersteund door een jobcoach, die hen
structuur en inzicht in hun taken bijbrengt. In 2015 kon het LDC rekenen op 9 vrijwilligers,
in 2016 op 13. In 2015 en 2016 werden telkens 3 vrijwilligers ondersteund door jobcoaches.
Uiteraard is ook steeds minstens één medewerker van de gemeentelijke welzijnsdienst aanwezig.
De communicatie over de activiteiten van LDC Harten Drie, gebeurt – naast de gemeentelijke website - door middel van het ‘Harten Drie krantje’. Hierin lees je de maandmenu’s, de
maandactiviteiten en andere relevante info voor de doelgroep (valpreventie, gezonde voeding, herkennen signalen beroerte,…). Het krantje wordt verdeeld door de leden van OKRA
in de drie deelgemeentes. Je kan ook een exemplaar meenemen in verschillende gemeentelijke gebouwen, zoals het gemeentehuis, Sociaal Huis en de bibliotheken.
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Voor wie niet op eigen kracht naar de dorpsrestaurants kan komen, werd een chauffeur van
PWA ingeschakeld. De kostprijs bedraagt 1 euro voor een enkele rit. In 2016 werden 456
ritten geboekt voor 8 personen.
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Door het organiseren van ‘dorpsrestaurants’ wil het LDC inzetten op ontmoeting, en zo het
netwerk van de bezoekers verstevigen. Wie mee wil komen eten, reserveert hiervoor bij de
dienst welzijn (of ter plaatse voor een volgende maaltijd). De kostprijs voor een maaltijd
bedraagt 8 euro. In 2015 werden 1.284 maaltijden verkocht, in 2016 waren dat er 2.181.
De deelnemers zijn voornamelijk 60-plussers, mantelzorgers en hulpbehoevenden. Naast
de maaltijden, worden er ook activiteiten georganiseerd. Dit kunnen zowel recreatieve, vormende als informatieve momenten zijn. De drempel om deel te nemen aan de activiteiten
wordt bewust laag gehouden. Zo telden we in 2016 367 deelnemers.

7. vrije tijd
cultuur
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Biekenbusseltje Bloeit
Op zondag 31 mei 2015 (Dag van het Park) zetten de Kastelse Biervereniging en het gemeentebestuur voor de eerste keer de charme van het Biekenbusseltje-bos in de aandacht.
Handelaars, verenigingen, organisaties en ondernemende inwoners boden streeklekkers en
ambachtelijke producten aan
en stelden hun b(l)oeiende
activiteiten voor. Tien verenigingen en organisaties brachten boeiende (kinder)animatie op en naast het podium.
Liefhebbers en eigenaars van
oldtimers installeerden zich
op de afgesloten oldtimerparking. In samenwerking met
de Kastelse Biebond werd een
pop-up wandelpad tussen het
Biekenbusseltje-bos en het
Heemerf ingericht. Op het
pad en aan het Heemerf werden bezoekers ondergedompeld in de wondere wereld
van de bijen.
Kasterlee Grafiekdorp
In 2016 bundelden het gemeentebestuur, de heemkundige kring,
het Frans Masereel Centrum, de Academie voor Schone Kunsten van
Arendonk en enkele lokale kunstenaars hun krachten om de titel
‘Kasterlee Grafiekdorp’ nieuw leven in te blazen.
Tijdens het grafiekweekend van 17 tot 20 november 2016 werden
drie tentoonstellingen rond de grafiekkunst in Kasterlee geopend.
Fons Mertens, de oprichter van het Frans Masereel Centrum kwam
langs bij de heemkundige kring voor een praatavond, en in het
Frans Masereel Centrum opende de tentoonstelling Jan Cremer/
Multiplier. De bib van Kasterlee vormde het decor voor de tentoonstelling ‘Lokaal grafisch talent’ waaraan zowel de leerlingen van de
Academie voor Schone Kunsten van Arendonk als lokale grafische
kunstenaars deelnamen. Ook konden geïnteresseerde personen en
verenigingen onder begeleiding van een gids deelnemen aan een grafiekwandeling en verscheen ter gelegenheid van het grafiekweekend de brochure ‘Kasterlee Grafiekdorp’.
Om het project extra in de kijker te zetten brachten ook alle vijfde leerjaren van Kasterlee,
Lichtaart en Tielen een bezoek aan het Frans Masereel Centrum en werd de collectie grafische kunstwerken die het gemeentebestuur al sinds jaren ontleent bij het FMC, vernieuwd
en uitgebreid.

jeugd
Vernieuwing Rulheyde
In september 2016 werd gestart met grote bouwwerken aan De Rulheyde. Het oude gebouw
werd afgebroken om plaats te maken voor een nieuw speelpaviljoen. In het nieuwe speelpaviljoen is plaats voor een animatorenruimte, enkele bergplaatsen, moderne sanitaire voorzieningen en een kitchenette. Vooral jeugdverenigingen, adviesraden en scholen kunnen
gebruik maken van de nieuwe Rulheyde. In de maanden juli en augustus zetelen speelpleinwerking De Speelvogels en Sproet in het vernieuwde gebouw.
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Sportinfrastructuursubsidies
Het gemeentebestuur verleent financiële steun aan verenigingen die zelf bouwen. Dit heeft
al tot mooie resultaten geleid in het verleden. Enkele projecten kregen zo de voorbije jaren
al een infrastructuursubsidie van 125.000 euro.
LRV Kasterlee kon mede dank zij deze subsidie van
125.000 euro een nieuwe indoor-ruiterhal bouwen op de
oefenterreinen naast hun clublokaal. Zo kunnen de leden
van de club ook in de wintermaanden in optimale omstandigheden blijven trainen. De nieuwe ruiterhal werd op
25 maart 2016 officieel geopend.
De Kastelse Kayak klub kon dankzij dezelfde steun een nieuw clublokaal met ruime loods
bouwen aan de Breevensedijk. Met een symbolische kayaktocht van het oude naar het
nieuwe clublokaal werd het gebouw op 21 mei 2016 officieel geopend.
Vobako mag zich met meer dan 300 leden met trots de grootste korfbalclub in Vlaanderen
noemen. Hun jeugdwerking draait op volle toeren en met de seniorenploeg handhaaft de
club zich al jarenlang op het hoogste niveau. De club speelde tot nog toe hun buitencompetitie op natuurlijk gras. Vobako gebruikte hun 125.000 euro subsidie om twee kunstgraskorfbalvelden aan de leggen. Er werd ook extra verlichting en een omheining geplaatst. Een
ideale uitvalsbasis om te trainen en competitie te spelen dus. De officiële opening van de
korfbalterreinen is verplaatst naar 2017.
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sport

Gevechtssportzaal
De voorbije jaren kenden de diverse Kastelse gevechtssportclubs een forse ledenaangroei.
Daarom werd gestart met een uitbreiding van hun trainingslokaal met maar liefst 100m2 een verdubbeling van de oorspronkelijke oppervlakte. Ook de rest van het interieur werd
grondig opgefrist: de muren en het plafond
werden geschilderd, er werd een railsysteem
geïnstalleerd om de bokszakken gemakkelijker weg te hangen, een nieuwe sportvloer
met uitstekende schokdempende eigenschappen geplaatst en er werden valmatten aangekocht. Op 1 oktober 2016 werd de nieuwe
gevechtssportzaal feestelijk geopend met een
demonstratie van verschillende gevechtsportclubs.

toerisme
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Nieuwe website toerisme Kasterlee

Na acht jaar werd het hoog tijd om de website van Toerisme Kasterlee te restylen. In januari 2016 ging de nieuwe website online. De naam veranderde van www.toerisme-kasterlee.
be naar www.visitkasterlee.be, en ook de lay-out werd vernieuwd. Om de website optimaal
gebruiksvriendelijk te maken, worden voortaan al de toeristische activiteiten en producten gelinkt aan één van de vijf hoofdthema’s: ‘doen’, ‘op maat’, ‘proeven’, ‘overnachten’ en
‘brochures’. Bezoekers vinden hun informatie via een trechtersysteem, bijvoorbeeld: doen
-> fietsen -> fietszoektocht. Door te focussen op beleving (via foto’s, filmpjes, sociale media,…) zorgen we ervoor dat websitebezoekers een zo volledig mogelijk beeld krijgen van
toeristisch Kasterlee.
Horeca is een van de belangrijkste pijlers voor het toerisme in Kasterlee. Elke horecazaak
heeft een aparte pagina op www.visitkasterlee.be. Hierop staan, naast een beschrijving van
de horecazaak en de openingsuren, ondermeer de dichtstbijzijnde fiets- en wandelknooppunten, een omgevingsplan én is het mogelijk om foto’s en filmpjes te plaatsen.

Toeristisch infokantoor
In 2014 werd een subsidiedossier ingediend bij Toerisme Vlaanderen voor de bouw van
een nieuw toeristisch infokantoor. De bouwaanvraag hiervoor werd ingediend in september
2015, de aanbestedingsdossiers opgemaakt de maand daarna. In mei 2016 startten de (gedeeltelijke) afbraak- en verbouwingswerken van het bestaande pand (Markt 42).
Het nieuwe toeristische infokantoor zet in op de thema’s pompoenen, kabouters, gastronomie en actieve recreatie én biedt ook een belangrijke, innovatieve toegevoegde waarde:
naast een hartelijk onthaal, zal de nadruk immers liggen op beleving voor iedereen – ook
voor personen met een beperking en/of rolstoelgebruikers. Zo komt er een levensgrote en
levensechte kabouterboom – met bladerdek - waarin kinderen écht kunnen klimmen, interactieve infoschermen over de belangrijkste Kastelse toeristische troeven, handbikes om
een virtueel parcours door de Kempen te volgen, streekgebonden lekkernijen en een heuse
pompoenruimte.
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Toekomstvisie ‘Slapende Reus’
De luchtwortels van de dennenbomen op Kabouterberg spreken al sinds jaar en dag tot
de verbeelding van de inwoners en bezoekers van Kasterlee. Het Provinciaal Groendomein
Hoge Mouw en Zwarte Berg staan hierdoor echter wat in de schaduw van de Kabouterberg,
terwijl de Kabouterberg zelf dan weer te lijden heeft onder z’n eigen toeristisch succes. Het
gemeentebestuur heeft samen met verschillende partners - Regionaal Landschap Kleine en
Grote Nete, Toerisme Provincie Antwerpen,
provincie Antwerpen - en tal van andere
professionals en vrijwilligers - een toeristisch ontwikkelingsplan uitgeschreven dat
in de loop van volgende jaren wordt uitgevoerd, en dat als doel heeft om deze drie
deelgebieden met elkaar te verbinden. De
rode draad in dit verhaal is ‘De Slapende
Reus’. De landschapsbiografie en het toeristisch ontwikkelingsplan is vanaf 1 mei te
koop in boekvorm.

Start digitaal evenementenloket
Om nog verder in te zetten op de digitalisering van haar dienstverlening, besloot het gemeentebestuur om vanaf 2015 een volwaardig digitaal evenementenloket op te zetten. Dit loket
is een digitale verzamelplaats voor alle informatie die organisatoren van evenementen aan
het gemeentebestuur moeten bezorgen. Sinds januari 2015 werden bijna 1.000 vergunningsplichtige evenementen via dit platform aangevraagd. Belangrijke documenten, beslissingen,
e-mails, adviezen en besluiten zijn per activiteit en op een uniforme manier raadpleegbaar.
Om het digitale evenementenloket nog performanter te maken, wordt ook gewerkt aan een
digitale kluis waarin de organisator een evenementenhistoriek opbouwt en gegevens van activiteiten uit het verleden kan hergebruiken. De toepassing hiervan is voorzien in 2018.
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Bibliotheek Kasterlee 2.0
22 jaar na de opening in 1994 was de hoofdbibliotheek in Kasterlee aan renovatie toe. De
nieuwe bibliotheek, versie 2.0, ademt meer
ruimte en licht, met meer plaats voor de bezoekers. Kwaliteit boven kwantiteit dus. De computerruimte werd afgebouwd en vervangen door
een tabletomgeving. Verder werd ook de ingang
in functie van de parking aangepast, de toegankelijkheid voor personen met een beperking
en voor (groot)ouders met kinderwagens werd
verbeterd. Er werden ook energiebesparende
maatregelen getroffen, zowel voor de verlichting
als de verwarming.
Dankzij deze update is de bib - die nog steeds groeit (in 2014 +6% , in 2015 +5%, in 2016
+2%) - weer klaar voor de toekomst.

8. grondgebiedzaken
milieu
Klimaatactieplan voor Kasterlee
Kasterlee zet zich in om 20% minder CO2-uitstoot op zijn grondgebied te realiseren tegen
2020, ondermeer door minder energie te verbruiken en volop in te zetten op hernieuwbare
energie. Samen met IOK, de provincie Antwerpen, de distributienetbeheerder en het VITO,
bundelde het gemeentebestuur een aantal concrete acties in het ‘energie- en klimaatactieplan’.
Als uitgangspunt van dit plan werd de CO2-uitstoot van het jaar 2011 gebruikt, de zogenaamde nulmeting. Deze nulmeting brengt de CO2-uitstoot van de verschillende sectoren in
onze gemeente in kaart. Zo werd duidelijk waar het grootste energieverbruik ligt en welke
acties het meeste effect hebben op de CO2-uitstoot.
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Fig. CO2-uitstoot grondgebied gemeente Kasterlee – nulmeting 2011
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De verwarming van de gemeentelijke basisscholen werd grondig vernieuwd en geoptimaliseerd bv. met elektronische regelaars, frequentiegestuurde pompen en overwerktimers. De
verwarming van de bibliotheek van Kasterlee werd eveneens vernieuwd, alsook de verlichting (energiezuiniger en efficiënter).
Er werden samenaankopen georganiseerd om particulieren de kans te geven energiebesparende maatregelen uit te voeren tegen een zo voordelig mogelijke prijs. Tijdens een
infoavond in 2016 over de samenaankoop van dakisolatie leerden de aanwezigen meer over
verwarmingsinstallaties, radiatoren en de haalbaarheid van hernieuwbare energie. Ook een
infoavond specifiek over warmtepompen kon op heel wat belangstelling rekenen.
IOK Afvalbeheer neemt ophaling restafval over
Sinds januari 2016 gebeurt de ophaling van restafval niet langer door de gemeentelijke
technische dienst, maar door IOK Afvalbeheer. Verschillende factoren werden in overweging
genomen alvorens over te gaan tot deze beslissing: kostprijs (vervangen verouderde huisvuilwagen), personeel, flexibiliteit, … Het systeem van de vertrouwde grijze restafvalzakken
blijft bestaan, de ophaling gebeurt nu voor het ganse grondgebied op dezelfde dag. Verenigingen moeten voor de afvalophaling na hun evenementen evenwel beroep doen op private
afvalophalers.

Hondenlosloopzone
Elke gezonde hond geniet ervan om zich eens
vrij te kunnen uitleven, maar dit is natuurlijk niet zomaar toegelaten in de bossen of
op openbaar domein. Honden moeten steeds
aangelijnd blijven. Om ze toch de kans te bieden vrijuit te spelen, ploeteren en ontdekken,
legden medewerkers van Natuurwerk vzw
in opdracht van de gemeente een hondenlosloopzone aan in de Lichtaartse bossen. In
dit afgesloten stuk bos kunnen honden, onder
het waakzame oog van hun baasjes, veilig
vrij rondlopen en ravotten.
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bijvriendelijke gemeente
Het gemeentebestuur engageerde zich om
sensibiliseringsacties op te zetten rond het
behoud van bijen en om concrete acties uit te
voeren voor het creëren van een stuifmeelrijke omgeving. Er werden drie informatieavonden georganiseerd:
•
•
•

‘Oog in oog met wilde bijen’, welke soorten bestaan er? Hoe leven ze?
Welke planten toveren je tuin om tot een
paradijs voor bijen?
Hoe leven honingbijen? Wat is honing?
Wat maken deze bijen nog meer? Je kon
ook proeven van verschillende soorten
eerlijke, Kastelse honing, rechtstreeks van
de imker.

Op het Heemerf konden geïnteresseerden onder deskundige leiding van Natuurpunt Kasterlee een insectenhotel bouwen. Op het openbaar domein houdt het bestuur waar mogelijk
rekening met de waarde voor de bijen bij de plantenkeuze.
Schadecommissie wateroverlast
In juni 2016 viel er uitzonderlijk veel regen.
Heel wat landbouwgronden overstroomden,
waardoor landbouwers schade aan teelten
(en dus inkomstenverlies) leden. 121 landbouwers, waarvan 59 uit onze gemeente,
ondervonden schade aan teelten op grondgebied Kasterlee. De ‘gemeentelijke commissie
voor schade aan teelten’ beoordeelde maar
liefst 1.400 hectare landbouwgewassen op
787 percelen. De totale schade werd geraamd
op meer dan 1 miljoen euro. Op 7 oktober
2016 erkende de Vlaamse Overheid deze wateroverlast als algemene ramp en konden de
getroffenen een aanvraag tot tegemoetkoming indienen bij het Vlaams Rampenfonds.

mobiliteit

Olensteenweg, Poederleesteenweg
Aanleg fietspaden Olensteenweg

Aanleg fietspaden Poederleesteenweg
IOK heeft in 2015-2016 onderhandelingen met de bewoners van Poederleesteenweg opgestart om de nodige akkoorden voor inname van grond te verkrijgen om fietspaden aan te
leggen over de hele lengte van de N134.
Aanleg ventweg t.h.v. kleuterschool ’t Bosvriendje
Ook hier werden de nodige akkoorden bekomen voor inname van grond voor de aanleg van
een ventweg met veilige oversteken t.h.v. de kleuterschool en WZC De Witte Bergen. Het
bestek werd goedgekeurd in augustus 2016 door de gemeenteraad. De aanbesteding en
uitvoering starten in 2017.

technische dienst
Vernieuwen wegdek Tielendorp
Omwille van verzakkingen in het bestaande
wegdek, met na elke regenbui mogelijk een
nat pak voor voetgangers en fietsers tot
gevolg, werd in Tielendorp een nieuw wegdek
in asfalt aangelegd. Tezelfdertijd werden de
bushaltes toegankelijk gemaakt voor rolstoelgebruikers en kinderwagens, en werden er
duidelijke fietssuggestiestroken aangebracht.
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Ondertussen voert IOK verdere besprekingen met de bewoners van de Olensteenweg over
de grondverwerving voor de uitvoering van fase 2 van het dossier, nl. de aanleg van fietspaden tussen de Herentalsesteenweg en de Eerselingenstraat.

pag i n a 31

Het dossier aanleg fietspaden Olensteenweg werd in
augustus 2015 goedgekeurd
door de gemeenteraad. Begin
januari 2016 namen de werken van fase 1 effectief een
start, ze zouden 80 werkdagen duren. Er werden fietspaden aangelegd langs beide
zijden van de Olensteenweg,
er werd een fietsbrug geplaatst, het kruispunt met
de Eerselingenstraat werd
heringericht, er werden verkeerslichten t.h.v. de parking
Bobbejaanland geplaatst, een
kiss & ride aangelegd en bushaltes geplaatst. De zone tussen de Kleine Nete en de Eerselingenstraat werd verkeersveiliger gemaakt - op maat van voetgangers, bezoekers van Bobbejaanland en fietsers.

Om de hinder voor de schoolomgeving te beperken, werden de werken uitgevoerd in de
maand augustus 2016. De weg werd op tijd terug opengesteld, vóór de start van het nieuwe
schooljaar.
Onderhoudswerken wegen
Gegunde asfaltwerken:
In 2015:
• onderhoudswerken aan asfalt in verschillende straten: Dijkvoorten, Vossenhaag, Weyer,
Hulst (tussen Boekweitbaan en Akkerstraat) en lokale herstellingen in verschillende straten;
• aanleg van verharding in Reffenakkers en Slagmolenstraat.
In 2016:
• onderhoudswerken aan asfalt in verschillende straten: Vorsel, Zandhoef, Sint-Rochusstraat;
• herstellingen aan het wegdek Turnhoutsebaan en Geelsebaan.
Gegunde betonwerken:
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In 2015:
• onderhoudswerken aan verschillende kruispunten in de gehuchten Grootrees en Kluis.
In 2016:
• onderhoudswerken aan een gedeelte van het fietspad Geelsebaan, in 2017 wordt het
resterende gedeelte hersteld.
Strooien gebeurt efficiënt én milieubewust
Het gemeentebestuur investeerde in een
nieuw zoutstrooisysteem, met pekelinstallatie
en ingebouwd gps-systeem. Via een gpssysteem worden de strooitrajecten voor het
vertrek ingelezen. Efficiënt en milieubewust
dus, want zo wordt ook de hoeveelheid zout
en de strooibreedte aangepast aan de weg
waarop gestrooid wordt (bv. middengeleiders,
wegversmallingen, plantvakken). De pekel
(een oplossing van zout en water) wordt
vooraf aangemaakt in de juiste verhouding.
Een flinke besparing op strooizout, want het
zout wordt gedoseerd en aangepast aan het
wegdek, waardoor het langer effect heeft.
Pekel komt - in tegenstelling tot zout - bij zijwind ook niet in de bermen terecht. Door een perfecte dosering van het zout in functie van
de rijsnelheid en door het gebruik van pekel wordt om en bij de 70% bespaard op strooizout. Bovendien wordt dankzij het gps-systeem ook 50% op mankracht bespaard.
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colofon
Het jaarverslag werd samengesteld met de medewerking van het personeel van alle gemeentelijke diensten, het
OCMW en van het college van burgemeester en schepenen. De foto’s werden geleverd door diverse gemeentediensten. De eindredactie en de vormgeving zijn het werk van de communicatiedienst.
gemeentebestuur Kasterlee
Markt 1 - 2460 Kasterlee
Tel. 014 85 00 01 - Fax: 014 85 07 77
e-mail: info@kasterlee.be - www.kasterlee.be
v.u. Ward Kennes, Markt 1, 2460 Kasterlee

