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Masterplan De Met: nieuwe toekomst
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arrondissement Turnhout
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Voorgelegd aan de gemeenteraad in zitting van 25 juni 2013

Gemeentebestuur Kasterlee
Markt 1 - 2460 Kasterlee
Tel. 014 85 00 01
Fax: 014 85 07 77
info@kasterlee.be
www.kasterlee.be

gemeentesecretaris: Tom De Munter
financieel beheerder: Chris Buyens
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1. voorwoord
Beste lezer
Ward Kennes
burgemeester
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2. bestuur en organisatie
In Kasterlee bestaat de gemeenteraad uit 26 leden. Hierin zetelden in 2012 vertegenwoordigers van volgende politieke fracties: CD&V/N-VA (15), Open vld (2), sp.a/Groen! (3), Vlaams
Belang (1), Vrij KLT (2) en drie onafhankelijke raadsleden. De OCMW-voorzitter heeft enkel
een raadgevende stem.

dagelijks bestuur
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De samenstelling van het college van burgemeester en schepenen wijzigde niet in 2012. Het
college was als volgt samengesteld:
Burgemeester Ward Kennes (CD&V/N-VA)
Turfakkers 7 – 2460 Kasterlee – GSM. 0485 75 19 44
E-mail: ward.kennes@kasterlee.be
Bevoegdheden: algemene coördinatie, personeel, burgerlijke stand, veiligheid, wijkwerking, communicatie, interne aangelegenheden
1ste schepen Mies Meeus (CD&V/N-VA)
Plaats 11/2 – 2460 Lichtaart – GSM 0497 44 60 60
E-mail: mies.meeus@kasterlee.be
Bevoegdheden: cultuur, lokale economie, toerisme, tewerkstelling & PWA, markten & foren, kinderopvang
2de schepen Griet Noyens (CD&V/N-VA)
Neerzijde 18 – 2460 Kasterlee – Tel. 014 85 33 10 – GSM. 0496 12 06 10
E-mail: griet.noyens@kasterlee.be
Bevoegdheden: financiën, onderwijs, jeugd en informatica
3de schepen Emiel Hermans (CD&V/N-VA)
Hoogstraat 57 – 2460 Lichtaart – Tel. 014 55 52 36 – GSM. 0496 12 05 98
E-mail: emiel.hermans@kasterlee.be
Bevoegdheden: ruimtelijke ordening, mobiliteit, milieu en huisvesting
4de schepen Jef Van de Perre (CD&V/N-VA)
De Hese 5 – 2460 Kasterlee – Tel. 014 85 03 90 – GSM 0496 50 71 71
E-mail: jef.vandeperre@kasterlee.be
Bevoegdheden: openbare werken, technische dienst, landbouw en bosbeheer
5de schepen Bea Jaenen (CD&V/N-VA)
Broekstraat 55 – 2460 Tielen – Tel. 014 55 72 05 – GSM 0492 27 03 74
E-mail: bea.jaenen@kasterlee.be
Bevoegdheden: sport, welzijn & sociale zaken, bibliotheek en begraafplaatsen
6de schepen Walter Van Baelen (CD&V/N-VA)
Prijstraat 59 – 2460 Tielen – Tel. 014 55 30 98 – GSM 0478 38 88 81
E-mail: walter.vanbaelen@kasterlee.be
Bevoegdheden: OCMW-voorzitter

de gemeenteraad
Begin 2012 was de gemeenteraad als volgt samengesteld:

ontvangsten en vieringen
In de loop van 2012 organiseerde Kasterlee volgende ontvangsten en vieringen:
27 januari 		
17 februari 		
3 maart		
12 maart		
			
10 maart 		
24 maart		
2 juni			
9 juni 			
			
			
22 juni			
			
			
6 september		
29 september		
			
15 september		
26 oktober		

voorstelling volkskalender Heemkundige Kring KLT
sportlaureatenviering
huldiging verzorgers Kastelse kapelletjes
prijsuitreiking Vondelstichting aan ‘Ik Dien’, ‘De Orchidee’ 		
en ‘KF De Kempenzonen’
onthaal nieuwe inwoners
herdenking crash Manchester bommenwerper Lichtaart
opening dirt bike terrein Lichtaart
eerste steenlegging bouw Noordlaan
inhuldiging twee nieuwe brandweervoertuigen
(ladderwagen + personeelsbus)
eerste steenlegging nieuwbouw
buitenschoolse kinderopvang
Lichtaart
ontvangst Kastelse G-sporters
ontvangst Joost Eelen, nieuwe
koning Sint Antoniusgilde Kasterlee
onthaal nieuwe inwoners
viering 20 jaar containerpark
ontvangst G-sporters
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(*) Op 27 maart 2012 nam Monique Van Gilsen-Hens ontslag uit de Open vld–fractie; sindsdien zetelde zij als onafhankelijk raadslid.
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Rangorde
Naam						Datum van eerste indiensttreding 								
niet onderbroken mandaat
1		
Hermans Emiel (CD&V/N-VA)			
1 januari 1989
2		
Gouvaerts Ludo (CD&V/N-VA)			
1 januari 1989
3		
Meeus Mies (CD&V/N-VA)			
1 januari 1995
4		
Van de Perre Jef (CD&V/N-VA)			
1 januari 1995
5		
Moeskops Maria (sp.a / Groen!)			
1 januari 1995
6		
Guns Rob (CD&V/N-VA) 			
1 januari 1995
7		
Schuermans Koen (sp.a/Groen!)		
1 januari 1995
8		
Noyens Griet (CD&V/N-VA)			
1 januari 2001
9		
Vandebriel Fons (onafhankelijk raadslid)
1 januari 2001
10		
Van Hemelen Jef (Open vld)			
1 januari 2001
11		
Verrycken Jef (Vlaams Belang)			
1 januari 2001
12		
Campforts Kurt (CD&V/N-VA)			
1 januari 2001
12		
Van Baelen Walter (CD&V/N-VA)		
1 januari 2007
13		
Aerden Els (CD&V/N-VA)			
1 januari 2007
14		
Van Ballaer Guy (CD&V/N-VA)			
1 januari 2007
15		
De Seranno Katrien (CD&V/N-VA)		
1 januari 2007
16		
Van Nijlen Frank (Vrij KLT)			
1 januari 2007
17		
Van de Water Jeroen (onafhankelijk raadslid) 1 januari 2007
18		
Van Gorp Matthias (sp.a/Groen!)		
1 januari 2007
19		
Aerts Bob (CD&V/N-VA)			
23 januari 2007
20		
Jaenen Bea (CD&V/N-VA)			
23 januari 2007
21		
Van Gilsen-Hens Monique (Open vld) (*)
23 oktober 2007
22		
Geerts Rita (CD&V/N-VA)			
25 november 2008
24		
Peinen Aloïs (Vrij KLT)				
23 februari 2010
25		
Brosius Fons (Open vld)			
22 juni 2010

personeel
Personeelsbezetting
Net zoals voorgaande jaren zijn ook in 2012 heel wat wijzigingen en verschuivingen gebeurd
binnen de personeelsgroep. Het gemeentebestuur nam afscheid van een aantal mensen die
na vele jaren dienst op pensioen gingen en werden vervangen door nieuwe krachten. Anderen vertrokken en gingen nieuwe uitdagingen tegemoet.
Toch was er in 2012 een stijging van het aantal personeelsleden. Alle vertrekkers werden immers vervangen en de alsmaar groter wordende vraag naar arbeidsduurvermindering zorgde
ervoor dat er bijkomend mensen konden aangeworven worden waardoor de kaap van 170
werknemers werd overschreden.
In grote lijnen bleef de verhouding tussen de drie statuten (statutaire personeelsleden, contractuelen en gesubsidieerde contractuelen (gesco’s)) gelijk aan voorgaande jaren. De gesco’s vormen nog steeds de grootste groep binnen het personeelsbestand, gevolgd door de
statutairen en contractuelen.
Onderstaande grafiek geeft het totaal aantal personeelsleden, de omzetting in VTE (= voltijds
equivalenten) en de verhouding tussen de drie verschillende statuten weer.
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Het duidelijke verschil tussen het aantal personeelsleden en het aantal VTE’s toont aan dat
het gemeentebestuur veel deeltijdse werknemers telt.
Regeringsmaatregelen zorgen voor vragen
Een aantal maatregelen die de regering Di Rupo heeft genomen zorgden voor heel wat (ongeruste) vragen bij de personeelsleden:
•
•
•
•

de geleidelijke verhoging van de pensioenleeftijd van 60 jaar naar 62 jaar heeft ook voor
de werknemers van de gemeente tot gevolg dat zij langer zullen moeten werken;
de halftijdse vervroegde uittreding loopt enkel nog verder in een uitdoofscenario, nieuwe
aanvragen hiervoor zijn niet meer mogelijk;
de regeling vrijwillige vierdagenweek wordt beperkt en (financieel) minder aantrekkelijk
gemaakt;
als laatste werd ook gesleuteld aan de verschillende vormen van loopbaanonderbreking.
Deze wijzigingen houden de facto allemaal een beperking in van de mogelijkheden, tijdsduur of financiële vergoeding.

De personeelsdienst kreeg dan ook heel wat vragen te verwerken met betrekking tot deze
materie.

Nieuwe functie binnen de gemeente
Kasterlee probeert, net zoals andere gemeentes, de tering naar de nering te zetten en beperkt daarom in de mate van het mogelijke een stijging van het aantal personeelsleden en/of
functies. In 2012 werd, naast de invulling van het bestaand organigram, slechts één nieuwe
functie open verklaard en ingevuld en kreeg de afdeling grondgebiedzaken (technische dienst,
ruimtelijke ordening, milieu en huisvesting,…) een nieuw overkoepelend afdelingshoofd.
Samenwerking met Cipal voor de verwerking van de lonen
Tot en met september 2012 werd de verwerking van de lonen volledig in eigen beheer uitgevoerd. Gezien de complexiteit van de informatica in verband met de loonsverwerking werd
vanaf september 2012 gekozen voor een nieuwe vorm van samenwerking met Cipal, namelijk
de gemengde service. De personeelsdienst blijft verantwoordelijk voor de input en de controle
van alle (loons)gegevens, maar de technische verwerking werd overgeheveld naar Cipal. Zo
blijft het loonsverwerkingsprogramma gegarandeerd up-to-date en heeft de personeelsdienst
wat extra ruimte voor andere taken.
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personeelssportdag in Tielen

3. projecten
Ingrijpende veranderingen in Kasterlee
nieuwe verbinding tussen Kasterlee en Geel
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De Kempense Noord-Zuidverbinding was een van de Missing Links in Vlaanderen. De Vlaamse
regering gaf eind 2011 het startschot voor dit bouwproject. Het project bestaat uit drie deelprojecten: de herinrichting van 11 kruispunten in en rond Geel, de bouw van een fly-over ter
hoogte van Geel-West en de aanleg van een nieuwe verbinding tussen Kasterlee en Geel. Dit
alles zal leiden tot een vlottere en veiligere mobiliteit in de regio.
Een van de deelprojecten voorziet dus een nieuwe verbindingsweg van 7 km tussen Kasterlee
en Geel, parallel aan de bestaande N19. Om vlot en veilig verkeer op deze nieuwe weg te
garanderen worden er op het nieuwe tracé geen kruispunten met lokale wegen aangelegd. De
nieuwe weg zal ter hoogte van het natuurgebied ‘De Hoge Mouw’ overgaan in een tunnel van
500 m lang, en zal met bruggen over de Kleine Nete en het Kanaal Bocholt-Herentals gaan.
Na één jaar begint de nieuwe verbindingsweg tussen Geel en Kasterlee herkenbare vormen
aan te nemen: de tunnel ter hoogte van de Zaardenstraat werd gebouwd en voor verkeer
geopend en de tunnel onder de Hoge Mouw is in aanbouw.
Op zondag 13 mei kwamen meer dan 5000 bezoekers de werken aan de Noord-Zuid Kempen
in Kasterlee bezoeken tijdens de Open Wervendag.

tunnel Zaardenstraat

tunnel Hoge Mouw

Masterplan de Met:
opmaak programma van eisen en aanstelling ontwerpteam
De opdracht voor Masterplan de Met werd in 2012 verder uitgewerkt in een programma van
eisen voor het nieuwe ontmoetingscentrum en zijn omgeving en voor het nieuwe marktplein.
Via de Open Oproep Procedure van de Vlaamse Bouwmeester schreven 155 ontwerpers zich
in voor de opdracht. De Vlaamse Bouwmeester selecteerde hieruit 10 ontwerpers waaruit een
jury vervolgens 5 ontwerpteams uitkoos om een ontwerp uit te werken. De jury was samengesteld uit: 3 stemgerechtigde en 2 waarnemende leden vanuit het gemeentebestuur, 2 waar-

nemende leden vanuit het studiebureau Grontmij, 1 stemgerechtigde externe deskundige en
de Vlaamse Bouwmeester zelf.
De vijf teams werden via twee briefings in Kasterlee geïnformeerd over het project en de site
en kregen ook de kans om vragen te stellen voor de opmaak van hun projectvoorstel. De laureaten presenteerden op 21 september 2012 hun schetsontwerp aan de jury. De vijf teams
hadden uiteenlopende oplossingen voor de herinrichting van de Kastelse dorpskern en de
bouw van het ontmoetingscentrum. Het gemeentebestuur koos uiteindelijk op advies van de
jury het ontwerpteam Dierendonckblancke Architecten uit Gent uit om Masterplan de Met te
realiseren. Zij wisten de jury vooral te bekoren door de goede verhoudingen van het ontwerp,
op maat van Kasterlee en zijn inwoners. Voor het marktplein legt het ontwerpteam het accent op een geactiveerd plein met een groen karakter, ruimte voor terrassen en ontmoetingsruimte. Het ontwerp van het ontmoetingscentrum kenmerkt zich door een grote openheid,
transparantie en vooral flexibiliteit. Het is een publiek gebouw op mensenmaat.
Het winnende ontwerp zet enkele krijtlijnen en intenties uit en zal vanaf 2013 in concrete
plannen gegoten worden.

infrastructuur
Technische dienst, brandweer en Rode Kruis krijgen nieuwe,
gezamenlijke locatie

Het werkhuis van de technische dienst bestaat uit: technische werkplaatsen, een garage, een
magazijn, administratieve ruimten, een personeelsruimte, een parkeerruimte en een buitenopslag voor materialen. Het Rode Kruis krijgt een jeugdlokaal, garages, een opslagruimte
en een aantal vergaderzalen.
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In het voorjaar van 2012 werd daarom gestart met de bouw van een nieuwe brandweerkazerne en een nieuw werkhuis voor de technische dienst. Ook het Rode Kruis krijgt een aantal
lokalen op deze nieuwe locatie.

pag i n a 1 3

De huidige brandweerkazerne en het gebouw van de technische dienst aan het Binnenpad
bieden te weinig ruimte en zijn sterk verouderd. De vele evenementen (zoals de kermis, de
11-juliviering, …) rond het gemeentehuis bemoeilijken bovendien het aan- en afrijden van de
voertuigen en zorgen voor gevaarlijke situaties.

De brandweerkazerne is een aparte entiteit omdat dit wettelijk verplicht is. De kazerne is
opgebouwd uit twee delen: een administratief gedeelte en een gedeelte voor de stalling en
onderhoud van voertuigen en materieel. Het einde van de werken is voorzien rond de jaarwisseling 2013-2014.
NIEUWBOUW buitenschoolse kinderopvang Lichtaart
Half april startte in de Schoolstraat de bouw
van de nieuwe buitenschoolse kinderopvang
(BKO) in Lichtaart. Momenteel vangt de huidige locatie, de Stepkes, op topdagen 100
kinderen op in een locatie die eigenlijk maar
geschikt is voor de opvang van 68 kinderen.
Een grotere opvangcapaciteit was dus dringend nodig.
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Door de centrale ligging en de aanwezigheid
van een grote buitenruimte is het de bedoeling
dat de nieuwe locatie ook de centrale opvang
wordt. Dit wil zeggen opvang voor alle kinderen van Kasterlee, Lichtaart en Tielen tijdens
de vakanties.
Bij het ontwerp van het gebouw werd vooral
rekening gehouden met de visie van de kinderclub. Meer dan 100 kinderen opvangen in
een huiselijke, gezellige, geborgen sfeer aan
de ene kant en zorgen voor avontuurlijke, stimulerende en prikkelende ambiance aan de
andere kant, vormt een hele uitdaging. Twee
grote trechtervormige opvanglokalen vormen
het hart van de opvang. Er is ook opbergruimte voorzien voor de spelotheek van de Landelijke Kinderopvang vzw en voor de gemeentelijke jeugddienst. In september 2013 wordt
het nieuwe gebouw in gebruik genomen.
voorbereiding restauratie Keesesmolen
Het gemeentebestuur kocht in 2011 de Keesesmolen. Met de aankoop wil het bestuur het
beeldbepalend dorpsgezicht aan de zuidelijke inkompoort van Kasterlee verankeren en een
belangrijke aantrekkingspool voor bezoekers en toeristen behouden. Aangezien de molen in
slechte staat was, krijgt de molen de volgende jaren eerst een grondige restauratie. De molen werd hiervoor volledig ontmanteld. De wieken en de trap werden van de molen gehaald
en de volledige molenkast werd van het gebinte genomen en op de grond ernaast geplaatst.
Concreet betekent dit dat de molen tijdelijk uit het straatbeeld van Kasterlee is verdwenen.
Ter voorbereiding van de restauratie werd in 2012 door de afdeling Onroerend Erfgoed een
onderhoudspremie toegewezen.
Plannen voor de aanleg van een rolstoeltoegankelijk belevingspad
In 2012 werd van start gegaan met de plannen om een rolstoeltoegankelijk belevingspad aan
te leggen. Met dit pad wil de gemeente een project ontwikkelen waarbij de leefkwaliteit, de
zelfredzaamheid en integratie van rolstoelgebruikers worden verbeterd. Natuurrecreatie en
natuurbeleving worden mogelijk voor deze specifieke doelgroep. De gemeente ontvangt een
Leadersubsidie voor dit project. De nodige vergunningen werden verkregen en in het voorjaar
van 2013 kan het pad worden aangelegd.

gemeente- en provincieraadsverkiezingen
Op 14 oktober 2012 werden gemeente- en provincieraadsverkiezingen gehouden. Burgers
moesten een nieuw, digitaal stemsysteem gebruiken omdat de vorige stemcomputers hun
beste tijd hadden gehad. De gemeente organiseerde verschillende infosessies voor de burger om dit nieuwe systeem uit te testen.
De gemeenteraadsverkiezingen in Kasterlee
leverde volgend resultaat op: CD&V 14 zetels,
N-VA 8 zetels, open VLD 1 zetel, Groen 1 zetel
en Vlaams Belang 1 zetel.
De volledige uitslag van Kasterlee kan je bekijken op www.vlaanderenkiest.be.

Ambassadeur Vlaanderen Lekkerland

In het informatieblad werden in elke editie twee pagina’s gewijd aan het ambassadeurschap,
lokale producten en culinaire activiteiten.Toerisme Kasterlee bracht in samenwerking met de
horeca de brochure ‘Lekker Kasterlee’ uit op 10.000 exemplaren. Hierin werd Kasterlee gepromoot als culinaire bestemming bij uitstek.

Culi Kidz

Culinaire acties
Culi-Kidz familiepicknick
Op zaterdag 23 juni 2012 werd het Culi Kidz
kookseizoen 2011–2012 afgesloten met een
heuse familiepicknick met streekproducten
op domein Rulheyde in Kasterlee. De cultuuren jeugddienst werkten hiervoor samen met
de drie Gezinsbonden, geitenboerderij Polle,
de Schaapskooi, de Biebond, de Melkweg, de
Kastelse Biervereniging en de wereldwinkel.
Culinaire cultuurdagen
In 2012 werden voor de eerste keer culinaire
cultuurdagen georganiseerd voor de kinderen
van de vierde leerjaren. In elke deelgemeente konden de kinderen op een actieve manier
kennismaken met de streekproducten en culinaire uitstraling van Kasterlee.
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In 2012 heeft Toerisme Kasterlee opnieuw de gastronomische troeven van Kasterlee uitgespeeld door twee culinaire tochten uit te werken voor het zomerseizoen. 247 recreanten namen deel aan ‘fietsen en culinair genieten’ en 142 volwassenen en 18 kinderen namen deel
aan de ‘fietspicknick met streekproducten’.
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In september 2010 werd Kasterlee Ambassadeur Vlaanderen Lekkerland van de provincie
Antwerpen. Kasterlee draagt deze titel tot september 2012. Daarom werd twee jaar lang promotie gevoerd en culinaire acties ondernomen.

4. 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.
Kasterlee in cijfers

(op basis van de cijfers op 31/12/2012 van het Rijksregister)

Voor het tweede jaar op rij daalt het inwonersaantal in Kasterlee. Zo telde onze gemeente
op 31 december 2012 17.963 inwoners, verdeeld over 3.870 inwoners in Tielen, 6.056 in
Lichtaart en 8.037 in Kasterlee. We tellen 61 verschillende nationaliteiten in onze gemeente,
waarvan 630 personen niet de Belgische nationaliteit hebben.

J A A R V E R S L AG 2 0 1 2

pag i n a 1 6

aantal inwoners

2010

2011

2012

18.138

18.120

17.963

geboorten

169

155

171

overlijdens

132

135

143

aankomsten

771

686

659

vertrekkers

802

727

847

Nieuw geschenk bij geboorte
De gemeente biedt een nieuw geboortegeschenk voor kinderen geboren vanaf 1 januari 2012.
De twee gratis rollen vuilniszakken werden vervangen door een Kastelse cadeaubon van 50
euro.
Kies zelf waar je begraven wil worden
Burgers kunnen hun laatste
wilsbeschikking over de manier waarop ze begraven willen worden, voortaan aangeven aan de ambtenaar van
de burgerlijke stand van de
woonplaats. Verder is het ook
mogelijk om een keuze te maken uit een aantal rituelen van
levensbeschouwing. Voortaan
kunnen burgers ook de naam
van de gemeente en/of deelgemeente laten registreren,
waar ze begraven willen worden.

5. veiligheid
Resultaten bevraging politiezone
Eind 2011 ontvingen 2.309 inwoners van de
politiezone Turnhout (Baarle-Hertog, Beerse,
Kasterlee, Lille, Oud-Turnhout, Turnhout, Vosselaar) een enquête die peilde naar veiligheid,
slachtofferschap en politiewerking. 964 burgers vulden een geldige vragenlijst in. De resulaten werden in 2012 bekendgemaakt:
Buurtproblemen

Het merendeel van de bevolking voelt zich veilig in onze politiezone. Zeven op tien respondenten zeggen immers zich zelden of nooit onveilig te voelen, waar tegenover staat dat één
procent zich altijd onveilig voelt. Opvallend is
dat het vooral de 15-24 jarigen en/of studenten zijn die altijd of vaak bepaalde plekken in de
gemeente mijden.
Slachtofferschap
De respondenten zijn vooral slachtoffer geweest van autobeschadiging, fietsdiefstal en bedreigingen. Lang niet alles wordt aangegeven bij de politie.
Politiewerking
Het gros van de respondenten meent dat de politiediensten goed tot heel goed werk verrichten. In de groep 15-24 jarigen ligt dit percentage het laagst. Het minst tevreden zijn de
bevraagden over de aanwezigheid van de politie in de straat en over de informatie die wordt
gegeven. Volgens 70% van de respondenten is de politie (heel) gemakkelijk te contacteren.
Bijna de helft van de bevraagden kent zijn/haar wijkagent niet, maar slechts 15% van de
respondenten zegt meer contact te willen hebben. De burger is het meest tevreden over de
telefonische bereikbaarheid van de politie en over de houding en het gedrag van de politiediensten. De minste tevredenheid is er op vlak van de snelheid van de politiediensten.
Deze resultaten zullen gebruikt worden bij de opmaak van het nieuw zonaal veiligheidsplan
2013-2016. Het uitgebreide verslag vind je op de website www.politieregioturnhout.be.
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Uit de enquête blijkt dat inwoners van de politiezone zich in hun buurt vooral zorgen maken
om een onaangepaste snelheid in het verkeer,
sluikstorten en zwerfvuil, en woninginbraken.
Het zijn dan ook deze fenomenen die prioritair
aangepakt moeten worden door de overheid,
met een absolute voorrang voor woninginbraken en onaangepaste snelheid in het verkeer.

mobiliteit
Aanleg fietspaden Olensteenweg
Voor de aanleg van fietspaden langs de Olensteenweg werd een samenwerkingsovereenkomst opgemaakt in 2010 tussen Geel en Kasterlee. Ook het pretpark Bobbejaanland, feestzaal Cobra en camping Korte Heide stapten mee in het dossier om een vlottere en veiligere
verkeersafwikkeling te realiseren. In 2012 werd door Bobbejaanland ter hoogte van de ontsluiting van de Eerselingenstraat met de Olensteenweg een proefproject aangelegd waarbij
de bussen halt houden aan de kant van het pretpark. Er werd ook een kiss and ride zone op
parking A voorzien.
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Aanleg fietspaden Poederleesteenweg N134
Voor de aanleg van fietspaden langs de gewestweg Poederleesteenweg werden verschillende
modules afgesloten met het Agentschap Wegen en Verkeer:
• module 13 specifiek voor de fietspaden;
• module 10 voor de aanleg van een ventweg (= parallelweg) ter hoogte van de VKS ‘t Bosvriendje en het woon- en zorgcentrum De Witte Bergen
• module 4 voor de plaatsing van openbare verlichting.
Module 13 en 10 werden in 2012 goedgekeurd door de Vlaamse overheid. De grondinnameplannen werden door de Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij voor de Kempen (IOK)
opgemaakt en teruggekoppeld aan de bewoners/eigenaars tijdens een infovergadering. Nadien werden de plannen nog bijgestuurd.
Verkeerspark voor de scholen
In september 2012 gaf de federale politie verkeerslessen aan de vijfde en zesde leerjaren van
GBS De Vlieger, VBS De Waaier, GBS De Pagadder, VBS De Parel en VBS De Omnibus. Ook
leerlingen van SBSO De Mast Kasterlee en MPI Retie en Herentals volgden deze verkeerslessen. Het verkeerspark staat opgesteld in een hangar bij de para’s in Tielen.

leerlingen van
de Pagadder
krijgen
verkeerslessen

6. onderwijs
FLANKEREND ONDERWIJSBELEID
Hieronder vallen alle acties die het gemeentebestuur onderneemt om een eigen onderwijsbeleid te ontwikkelen, aanvullend op het Vlaamse beleid. Het gaat in de praktijk om verschillende voordelen die het gemeentebestuur toekent aan de scholen en de leerlingen. Het
gemeentebestuur is niet verplicht om dit te doen, maar kiest hier bewust voor. De voordelen
worden toegekend aan alle scholen op het grondgebied van de gemeente, dus niet enkel aan
de gemeentescholen. In juni 2012 keurde de gemeenteraad een aantal aanpassingen goed in
de reglementeringen rond middagtoezicht en zwemgelden.
MIDDAGTOEZICHT

Vanaf het schooljaar 2012-2013 kunnen de basisscholen rekenen op een zwemtoelage van
15 euro per leerling vanaf het eerste tot en met het vijfde leerjaar. De school is vrij om deze
toelage aan te wenden voor inkomgeld voor het zwembad, het busvervoer naar het zwembad
of de betaling van een zwemleerkracht.
ANDERE TEGEMOETKOMINGEN
Volgende gemeentelijke tegemoetkomingen aan leerlingen en scholen bleven ongewijzigd:
• tussenkomst van 17 tot 22 % in de kosten voor meerdaagse extra–muros activiteiten zoals sneeuwklassen, bosklassen, zeeklassen, sportklassen (tot maximaal 68 euro);
• voor- en naschoolse kinderopvang in de buitenschoolse kinderopvang
• gratis gebruik van de gemeentelijke infrastructuur tijdens de schooluren (sporthal, ontmoetingscentrum, domein Rulheyde); gratis bibliotheekbezoek en organisatie van de
jeugdboekenweek met voorlees-sessies; gemachtigde opzichters op de oversteekplaatsen in de schoolomgeving; gratis toneelvoorstellingen en cultuurdagen; gratis deelname
aan de scholenveldloop; mega-project (Mijn Eigen Goede Antwoord) voor het zesde leerjaar; schoolroutekaart; financiële toelage aan de ouderraden; milieulessen gegeven door
IOK en betaald door de gemeente; gratis PMD-zakken.

kunstonderwijs
Ruim 240 kinderen van het jeugdatelier zorgden voor honderden tekeningen, schilder- en
knutselwerkjes, die door de leerkrachten in een kleurrijke en boeiende tentoonstelling werden gepresenteerd. Het thema voor de lagere graad was ‘tv, film en media’. De leerlingen van
de middelbare graad werkten rond enkele bekende kunstenaars, insecten en de natuur. De
lokalen, gangen en kelder van de Oude Pastorij in Kasterlee waren omgetoverd tot kleurrijke
ruimtes.
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De school zelf organiseert het middagtoezicht en geeft hieraan een eigen invulling. Ze krijgt
hiervoor per schijf van 60 leerlingen in het lager onderwijs en per schijf van 30 leerlingen in
het kleuteronderwijs, een toelage die overeenkomt met de kost van één werkuur. Per vestiging
en per niveau wordt de berekening apart gemaakt. Elke vestiging heeft ongeacht het aantal
leerlingen, recht op minimaal twee eenheden middagtoezicht. De bijdrage die de ouders zelf
betalen (remgeld) bedraagt 15 eurocent per middag per kind voor de eerste twee kinderen in
de school uit hetzelfde gezin. Vanaf het derde kind is het remgeld niet meer verschuldigd. De
school levert fiscale attesten af voor de belastingaangifte.

7. OCMW
bestuur
Het VAST BUREAU
In 2012 was het vast bureau als volgt samengesteld:
Voorzitter Walter Van Baelen (CD&V / N-VA)
Prijstraat 59 – 2460 Kasterlee – Tel. 014 55 30 98 – GSM. 0478 38 88 81
e-mail: walter.vanbaelen@kasterlee.be
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Vic Peeters (CD&V / N-VA)
Plaats 21 – 2460 Kasterlee – Tel. 014 55 41 75
e-mail: vic.peeters@scarlet.be
Hilda Lenaerts (CD&V / N-VA)
Heiblok 16 – 2460 Kasterlee – Tel. 014 85 22 82 – GSM. 0478 54 92 19
e-mail: eddy.hilda.vanaelten@telenet.be
Maria Moeskops (sp.a/Groen!)
Kastanjelaan 19 – 2460 Kasterlee – Tel. 014 55 31 19 – GSM. 0485 71 86 44
e-mail: maria.moeskops@scarlet.be

raad voor maatschappelijk welzijn
Begin 2012 was de raad voor maatschappelijk welzijn als volgt samengesteld:
Rangorde
Naam					Datum van eerste indiensttreding –
							
niet onderbroken mandaat
1
Rita Stessens (CD&V / N-VA)			
1 april 1989
2
Vic Peeters (CD&V / N-VA)			
3 april 1995
3
Alfons Brosius (Open vld)			
2 april 2001
4
Dirk Van Peer (CD&V / N-VA)			
7 februari 2005
5
Marie-Therese Van Laer (Vlaams Belang)
5 januari 2007
6
Hilda Lenaerts (CD&V / N-VA)			
5 januari 2007
7
Marc Stijnen (sp.a/Groen!)			
19 februari 2007
8
Ann Van der Heggen (CD&V / N-VA)		
21 augustus 2008
9
Pascale Puts (Vrij KLT)				
16 september 2008
10
Walter Van Baelen (CD&V / N-VA)		
23 oktober 2008
11
Maria Moeskops (sp.a/Groen!)			
23 december 2009

werking
Thuiszorgdiensten
Conform het woonzorgdecreet van 2009 werd het takenpakket van een verzorgende aangepast en moet een verzorgende minder poetsen. Dit betekent concreet dat er meer combinatieposten zijn, waar zowel poetsdienst als gezinszorg aangeboden wordt. In 2012 had het
OCMW in totaal 21 posten, waar zowel gezinszorg als poetsdienst vanuit OCMW Kasterlee
aangeboden werd.

Verwarmingstoelagen
In 2012 deden 265 cliënten beroep op de verwarmingstoelage van de federale overheid om de
stookoliekost te kunnen betalen. Dit aantal stijgt elk jaar. Dit kan verklaard worden doordat
enerzijds meer cliënten de weg naar het OCMW vinden om de toelage aan te vragen, maar
anderzijds doordat ook meer mensen gerechtigd zijn en voldoen aan een van de vier voorwaarden. In onderstaande tabel kan je een vergelijking met voorgaande jaren vinden.

schuldhulpverlening
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In 2012 waren er 10 budgetbegeleidingen en 70 budgetbeheren. Dit is opnieuw een stijging
in vergelijking met voorgaande jaren. Sinds augustus is een halftijdse kracht aangeworven op
de sociale dienst, specifiek voor de aanvragen schuldhulpverlening. Dit maakte dat de wachtlijst die op dat moment opgelopen was tot 15, op vrij korte tijd was weggewerkt:
• een aantal cliënten werden doorverwezen naar een collectieve schuldenregeling omwille
van te hoge schulden;
• een aantal cliënten toonden zelf geen interesse meer of waren niet meer bereikbaar;
• een aantal cliënten waren ondertussen ook gestart met een budgetbeheer.
Dit neemt echter niet weg dat eind december opnieuw vijf personen op de wachtlijst stonden.
Een fenomeen dat moet vermeden worden omdat cliënten vaak te lang wachten om de stap
naar het OCMW te zetten. De schuldenberg is dan meestal al groot. Als ze dan geconfronteerd
worden met een wachtlijst waarvan we niet kunnen zeggen op welke termijn ze verder geholpen worden, gaan ze volledig ten onder.
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De schuldhulpverlening heeft een belangrijk aandeel in het takenpakket van de sociale dienst.
Het vraagt een erg intensieve samenwerking tussen cliënt en maatschappelijk werker. De opstart van een budgetbeheer of begeleiding is arbeidsintensief. Eens de start goed is gemaakt
en de afbetalingen zijn lopende, moet de cliënt leren om zijn budget te plannen. Het OCMW
merkt hier echter dat een groot aantal dossiers eerder langlopend zijn en een afbouw niet
gemakkelijk is. Dit vormt een aandachtspunt voor de toekomst. Een snellere overschakeling
naar budgetbegeleiding waar de cliënt meer verantwoordelijkheden krijgt, maar met een
doorlopende begeleiding van de maatschappelijk assistent, is het doel.

8. vrije tijd
cultuur
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Bedanking vrijwilligers kapellen
In heel Kasterlee staan maar liefst 115 (grote
en kleine) kapellen. Deze kapellen zijn een
belangrijk stukje Kastels erfgoed dat blijft bestaan dankzij de zorgen van heel wat vrijwilligers. De cultuurdienst spoorde in 2010 deze
vrijwilligers op en inventariseerde de dingen
die ze doen en de vragen die ze hebben. Op
zaterdag 3 maart 2012 werden een 70-tal vrijwilligers die zorg dragen voor een (grote of
kleine) kapel in de gemeente bedankt met een
cadeau en een receptie.
Kermissen
Het groot kermisplan werd verder uitgevoerd met:
• promotie van de kermissen in Lichtaart en Tielen via spandoeken, vermelding op de website en een advertentie in een plaatselijk weekblad;
• de organisatie van het Spiegeltentfestival in Lichtaart van 13 tot en met 16 september.
Eind 2012 werd het groot kermisplan geëvalueerd. Opnieuw werd er een enquête afgenomen
bij (groot-)ouders. In Lichtaart en Tielen was er een evaluatievergadering voor alle inwoners
en horeca. Ook de foorkramers werden uitgenodigd om het groot kermisplan te evalueren. Op
basis van de resultaten van de enquête en de evaluatievergaderingen besliste het schepencollege dat de geleverde inspanningen niet tot het gewenste effect leidden en dat er vanaf 2014
nog één kermis zal doorgaan in Lichtaart (september) en Tielen (juli).
Nieuwe kermisdagen in Kasterlee
Vanaf 2012 gaat de kermis in Kasterlee door op zaterdag, zondag en maandag (i.p.v. zondag, maandag en dinsdag). De nieuwe kermisdagen werden in 2011 al in Lichtaart en Tielen
ingevoerd. Na een bevraging van de Kastelse horeca, bezoekers en foorkramers werd beslist
om de gewijzigde kermisdagen ook in Kasterlee toe te passen.
Kempen zingt
Het gemeentebestuur nam in 2012 deel aan het leaderproject
‘Kempen Zingt ‘van de drie Kempense Erfgoedcellen. Tussen 29
oktober en 21 december 2012 konden onze inwoners gratis een
bezoekje brengen aan de interactieve kinderliedjestentoonstelling ‘Oozewiezewatte’ in de bibliotheek van Kasterlee.
Op het podium van Kasterlee Feest brachten drie muzikanten
van ‘Kempen Zingt’ Kempense volksliedjes en klassiekers die
het publiek kon meezingen.

jeugd
Dirt bike ‘7Trails’
Na zeven jaar hunkeren, onderhandelen en vergunningen aanvragen, voltooiden het gemeentebestuur en de dirtbikers met trots hun parcours ‘7Trail’ aan de Herentalsesteenweg – Kattenhagenstraat in Lichtaart. De jongeren werden in hun voorbereidingen begeleid door de
jeugddienst en het gemeentebestuur stelde de materialen voor het parcours ter beschikking.
Op een perceel van het OCMW gingen de fietsfanaten aan het werk en creëerden er een
parcours voor gevorderde BMXers. Op zaterdag 2 juni werd het terrein geopend in ware festivalsfeer. Naast demo’s van een professioneel demoteam stonden optredens van Travelling
Somewhere Else en Cletus and the Drunken Farmboys en heel wat randanimatie op het programma. Als leuk extraatje trakteerde het gemeentebestuur de aanwezigen op een gratis vat.
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Skateloods L341
Op maandag 25 juni opende skateloods L341 haar deuren. Samen met een groep lokale
skaters ontwikkelde het gemeentebestuur en de Hoge Rielen een nieuw skatepark voor beginnende en gevorderde skaters in een gerenoveerde loods op de hoofdas van het jeugdcentrum. De recent aangekochte funbox en quarter van het terreintje in Duineneind werden in de
skateloods verder uitgebouwd en aangevuld met een flatbank en grindrail.
De Panna
Tijdens Buitenspeeldag op woensdag 28 maart werd de Panna van Kastel ingespeeld. De Panna is een lage ovale voetbalkooi waarin een straatvoetbalspel kan worden gespeeld met speciale spelregels. Van maart tot oktober stond de kooi maandelijks op een ander buurtterrein.
Nieuwe speeltoestellen
Dit jaar werden twee speelterreintjes ingericht met nieuwe avontuurlijke toestellen. In de
Breemakkers in Tielen plaatste het gemeentebestuur een klimrots van drie meter hoogte. In
Lichtaart werd het Zomerplein aangelegd met een speelheuvel, doorkruipbuis, glijbaan en

dubbele schommel.
kKaZz gaat verniet
De jeugd- en cultuurdienst ontwierpen – zoals opgenomen
in het jeugdbeleidsplan – een ludieke formule om jongeren
goedkoper aan cultuurparticipatie te laten doen. Met ‘kKaZz
gaat verniet’ kunnen jongeren tot en met 26 jaar gratis duotickets winnen voor producties van lokale cultuurverenigingen.

sport
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Nieuwe tenniscentrum Kastelse tennisclub
Op de plaats waar vroeger voetbalclub VV Lichtaart – intussen opgegaan in KFC De Kempen
- speelde, is op 31 maart 2012 het nieuwe tenniscentrum geopend. De Kastelse tennisclub
(KTC) bestaat al sinds 1978. KTC was eerder gehuisvest aan de Geelsebaan in Kasterlee, nadien aan de Lichtaartsebaan en zit nu voor jaren goed aan de Kattenhagenstraat in Lichtaart.
KTC heeft dit domein in erfpacht van OCMW Kasterlee. De vroegere voetbalvelden zijn verdwenen en hebben plaatsgemaakt voor vijf nieuwe outdoor-tenniscourts van het kunstgravel
type Grand Clay en een vernieuwe ontvangstruimte met buitenterras. Daarnaast zijn er ook
twee mini-tennisvelden in rode asfalt, een tennismuur, speeltuinen en parking aangelegd.
Dankzij de verlichting en een drainagesysteem kunnen de velden het hele jaar door bespeeld
worden. De gemeente stelde zich borg voor de lening.
Nieuw vertrekpunt mountainbike TieleN
De bestaande BLOSO mountainbikeroute KasterleeHerentals werd uitgebreid met een officieel vertrekpunt en de plaatsing van een infobord aan sporthal
Tielenhei. Van hieruit vertrekt een aanlooptraject
naar de Haarlebeek-route (Lille) en de route Kasterlee-Herentals (Lichtaart). Vanuit sporthal Duineneind werd een nieuwe verbinding gemaakt met
het nieuwe MTB-pad ‘Zeven Neten’ in Retie. Op de
nieuwe infoborden van Bloso vind je de omleiding
naar aanleiding van de werken aan de Noord-Zuidverbinding door de Hoge Mouw.
Jeugdsportnet K*D*R* KDR blijft groeien
Jeugdsportnet K*D*R* werd ontwikkeld binnen het kader van een Interlokale Vereniging met
de gemeenten Dessel en Retie, met als doel de jeugdbegeleiding in de sportclubs te verbeteren. In Kasterlee zijn 20 jeugdsportclubs ingestapt sinds eind 2009. Sindsdien zijn er al heel
wat resultaten geboekt:
• in 2012 werden 264 uren aan vorming en opleiding georganiseerd. 299 trainers van Kasterlee, Dessel en Retie namen deel.
• 52,1% van de jeugdsportbegeleiders is gediplomeerd (46,5% in 2009)
• 68,2% van de jeugdsportcoördinatoren is gediplomeerd.
Er zijn momenteel vier regionale netwerken actief: basketbal, korfbal, volleybal en badminton. Zij werken op regelmatige basis samen om zo hun werking te professionaliseren. Momenteel zijn er meer dan 4.000 jongeren actief in het Jeugdsportnet K*D*R* waardoor de
meerwaarde voor de jongeren van Kasterlee meer dan duidelijk is.

Initiatiereeks petanque groot succes
Meer dan 30 senioren namen deel aan de driedaagse initiatiereeks petanque op het petanqueveld in sportcentrum Meulenstraat in Lichtaart. De deelnemers kregen onder deskundige
leiding meer inzicht in de verschillende aspecten van petanque: pointeren, plaatsen, spelen in
doublet of triplet. Kortom, we beschikken nu over petanque-experts.

toerisme

Toerisme Kasterlee streeft ernaar om de veranderingen in de toeristische markt op de voet te
volgen. Daarom heeft Toerisme Kasterlee in 2012 ingezet op ontwikkeling van twee verschillende productlijnen: digitale productontwikkeling en gastronomische productontwikkeling.
Digitale productontwikkeling
Toerisme Kasterlee ontwikkelde drie digitale applicaties voor de toeristische ontsluiting van
Kasterlee: de gps-zoektocht ‘Help Fien’, de schattenjacht met QR-codes en de geocache. De
digitale tochten waren een groot succes en werden meer dan 200 keer verhuurd. De tochten
richtten zich vooral op kinderen van 6 tot 14 jaar.
Gastronomische productontwikkeling

Kabouterberg
Gezinnen uit voornamelijk Antwerpen en Brabant komen naar Kasterlee om deel te nemen
aan de kaboutervertellingen. 5471 kinderen
hebben met een begeleide vertelling Kabouterberg bezocht.
Pompoenmaand
Jaarlijks slaat in oktober de pompoengekte
toe. Een hele maand is Kasterlee in de ban van
deze reusachtige oranje vrucht. Overal liggen
pompoenen en zijn er pompoenevenementen
zoals de pompoenregatta, de pompoenmarkt,
het pompoenschieten …
Maïsdoolhof
Voor de derde en laatste keer werd ook de maïsdoolhof georganiseerd. De maïsdoolhof ging
een maand later open wegens het slechte weer
maar kreeg toch meer dan 3.600 bezoekers.
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Kabouterberg en pompoenmaand blijven de pijlers
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Een van de productlijnen van Toerisme Vlaanderen is de rijke eet-, drink- en tafelcultuur. Dit
sluit perfect aan bij het toeristisch profiel van Kasterlee. Kastelse gastronomie: de kennis
en ervaring van de Kastelse koks en streekproducenten. Vakmensen die met producten van
eigen bodem de heerlijkste gerechten en lekkernijen bereiden. In samenwerking met lokale
handelaars werkte Toerisme Kasterlee in 2012 twee culinaire tochten uit voor het zomerseizoen. 247 recreanten namen deel aan ‘fietsen en culinair genieten’ en 142 volwassenen en 18
kinderen namen deel aan de ‘fietspicknick met streekproducten’. De brochure ‘Lekker Kasterlee’werd in 5000 exemplaren verspreid.

evenementen
Het evenementenloket registreerde in 2012 247 activiteiten.
geregistreerde activiteiten

aantal

activiteiten onderhevig aan meldingsplicht
activiteiten onderhevig aan vergunningsplicht
geweigerde activiteiten

58
187
2

totaal

247

Daarbuiten leverde het evenementenloket 28 vuurvergunningen af voor kampvuren, fakkeltochten of andere vuurgerelateerde activiteiten.
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Het evenementenloket behandelde de meest uiteenlopende evenementaanvragen gaande
van complete festivals, buurtfeesten, braderijen, concerten, motorwedstrijden, rommelmarkten tot stoeten.
soort activiteit

aantal

geluid, muziek

80

sport

96

andere

71

totaal

247

Onder de categorie ‘andere’ zijn alle evenementen of activiteiten
terug te vinden die niet dadelijk aan sport of geluid/muziek te
relateren zijn.
Verder konden we in 2012 ook nog 52 buurtfeesten registreren.

Qua interne werking startte het evenementenloket in 2012 met een doorgedreven registratie
van alle activiteiten in een evenementenagenda. Belangrijke documenten, beslissingen, mailberichten, adviezen en besluiten worden per activiteit opgeslagen in een Outlook kalenderbestand. Het evenementenloket wil deze werkwijze in de toekomst verder uitbouwen om zo een
volwaardig e-loket voor activiteiten en evenementen te implementeren.
2012 was voor het evenementenloket een transitiejaar voor wat betreft de regelgeving omtrent activiteiten met elektronische versterkte muziek. In overleg met politie, het schepencollege en de milieudienst werd een voorstel uitgewerkt om alle activiteiten waarbij elektronische versterkte muziek gebruikt wordt onder een welbepaald type thuis te brengen. Dit maakt
een toekomstige uniforme behandeling van dergelijke activiteiten in Kasterlee mogelijk.

buitenschoolse kinderopvang
In 2012 kende de buitenschoolse kinderopvang (BKO) 662 verschillende gebruikers en organiseerde de BKO 234 opvangdagen. Zowel De Kriebels in Tielen als De Stepkes in Lichtaart
kampen met een structurele overbezetting van meer dan 130%. Dit vormt een groot probleem
om de erkenning van de opvang te blijven behouden. Het hoogst aantal opgevangen kinderen
op een schooldag bedroeg 271 en 91 tijdens de vakantie. Daar bovenop organiseerde de BKO
20 extra schoolvrije dagen (facultatieve of pedagogische studiedagen).
NIEUWE OPVANGLOCATIE IN KASTERLEE in gebruik
De opstart van de nieuwe opvanglocatie in Kasterlee, de Kast-Trollekes, werd verder gezet in
2012. Voor het eerst werder er langere vakanties georganiseerd. In 2012 kreeg de BKO een
erkenning van Kind en Gezin voor de Kast-Trollekes van 80 kinderen. Bij de inspectie merkten
ze echter op dat er nog een uitbreiding kan aangevraagd worden tot 90 kinderen.
OVERCAPACITEIT IN LICHTAART
Omdat De Stepkes in Lichtaart nog altijd met een hele ernstige overcapaciteit kampte werden
volgende maatregelen genomen:

•
•

Sportsnack wordt voortaan door de kinderclub georganiseerd. De lesgever, Ludo Boonen,
werd gezocht onder het personeel van de bibliotheek. Hij kreeg hiervoor 6 uur per week
extra.
de bibliotheek organiseerde voor de BKO wekelijks het bib-uurtje. Hierbij worden ze bijgestaan door een vrijwilliger.

Op deze manier lukt het om alle kinderen die het nodig hebben een opvangplaatsje aan te
bieden voor en na de school.
De BKO organiseerde niet alleen opvang, ze besteedde ook de nodige tijd en aandacht aan de
buren. Zo nodigde de BKO tijdens de eerste steenlegging in Lichtaart de buren uit om samen
de opstart te vieren.
Infrastructuur in TIelen
Voor de locatie in Tielen werden vooralsnog geen plannen gemaakt. Deze locatie is te klein
en voldoet niet aan de noden van een kinderopvang. Het tekort aan sanitair is er een van de
grootste problemen.
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nieuwe locatie de Kast-Trollekes in Kasterlee

9. leefmilieu
milieu
Samenaankoop groene energie
De Provincie Antwerpen organiseerde voor de derde keer een samenaankoop groene energie.
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In de loop van september werd in elke deelgemeente nog een infosessie georganiseerd in de
respectievelijke bibliotheken. Er werd individueel uitgelegd hoe je de V-test (een objectieve
vergelijking van de verschillende elektriciteits- en aardgasproducten van alle energieleveranciers in Vlaanderen) kan gebruiken. Ook inschrijven voor de samenaankoop was mogelijk. Na
de inschrijfperiode gevolgd door de veiling, kreeg elke inschrijver een persoonlijk aanbod van
de energieleverancier. Na dit aanbod kon men definitief beslissen om al dan niet over te stappen naar de nieuwe energieleverancier.
In totaal schreven 827 inwoners zich in voor de actie: 178 via het loket op het gemeentehuis
en tijdens de infodagen en 649 personen online. In totaal hebben 571 personen effectief de
overstap gezet naar de nieuwe energieleverancier, waarvan 138 via de gemeenteloketten.
Samenaankoop dakisolatie
In samenwerking met IOK kon men deelnemen aan de samenaankoop dakisolatie.
Het opzet was om veel gezinnen te verzamelen zodat er goede voorwaarden bedongen zouden worden. Honderden gezinnen volgden de infoavonden in de verschillende gemeenten en
schreven zich in. Een stuurgroep van geïnteresseerde klanten koos de firma’s met de beste
voorwaarden. Bij het afsluiten van de actie, bleek dat 700 Kempense gezinnen hun dak isoleerden of hun dak lieten isoleren. De helft van die gezinnen kochten isolatiemateriaal aan en
isoleerden hun dak zelf. De overige helft liet zijn dak isoleren door een vakman.
Op deze manier werden de prijzen gedrukt. Uit een prijsvergelijking bleek dat de korting via
de samenaankoop tot 30 % bedroeg. Door de dakisolatie besparen de deelnemers jaarlijks
gemiddeld 570 euro op hun energiefactuur. Door de gunstige prijzen en de subsidies verdienen de deelnemende gezinnen hun investering gemiddeld op 2 jaar terug.
Goedkeuring Bosbeheerplan en toegankelijkheidsregeling
Een bosbeheerplan geeft aan waar de boseigenaar met het beheer van zijn bos heen wil. Het
legt de ecologische, economische, sociale, educatieve, milieubeschermende en wetenschappelijke doelstellingen vast die hij met zijn bos wil bereiken. Het somt ook alle werkzaamheden
en handelingen op die de komende 20 jaar nodig zijn om die beheerdoelstellingen zo efficiënt
mogelijk te realiseren.
In navolging van het uitgebreid bosbeheerplan voor het boscomplex Herentals-Lichtaart
(goedgekeurd in 2007), werd op 25 september het beheerplan goedgekeurd voor de resterende openbare bossen op het grondgebied van Kasterlee en voor een aantal bossen van
privé-eigenaars, aangesloten bij de bosgroep Kempense Heuvelrug. Het provinciaal domein
De Hoge Mouw en Kabouterberg, wellicht de meest bekende bosgebieden, zijn in dit plan mee
opgenomen.

Door de goedkeuring van dit bosbeheerplan beschikken alle openbare
bossen van Kasterlee over een goedgekeurd bosbeheerplan.
Op 6 december 2012 keurde het Agentschap voor Natuur en Bos
de toegankelijkheidsregeling voor de openbare bossen goed. Een
toegankelijkheidsregeling regelt de toegankelijkheid van de bezoekers van een afgebakend stuk bos. Het bestaat uit twee delen: een
tekstgedeelte en een kaartgedeelte. Hierin staan al de wegen en zones aangeduid met hun specifieke bestemming, bv. welke boswegen
toegankelijk zijn voor ruiters, welke voor fietsers, welke gebieden
verboden zijn voor bezoekers, waar bevinden zich de speelzones...
Slagbomen en borden duiden dit ter plaatse aan.
Kasterlee FairTradeGemeente
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In 2009 behaalde Kasterlee voor de eerste keer
de titel van FairTradeGemeente. Ook in 2012
werden de nodige acties uitgevoerd om de titel
te behouden. Tijdens de week van de Fair Trade breiden de bewoners en het personeel van
het woonzorgcentrum De Witte Bergen kleurrijke lapjes die op verschillende plaatsen in het
straatbeeld verschenen. De trekkersgroep, die
bestaat uit een groep vrijwilligers met een hart
voor Fair Trade, zorgde ook op de dag van de
Fair Trade voor een blikvanger: een slinger gemaakt van lege verpakkingen van Fair Trade
producten werd op de Markt van Kasterlee gehangen.
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FairTrade@work is een jaarlijkse traditie geworden van het gemeentebestuur: aan alle
werknemers van de administratieve diensten,
buitendiensten, technische dienst en OCMWpersoneel werd een ontbijt of lunch aangeboden met Fair Trade-, lokale- en bioproducten.
pompoen in breiwerk

dag van de Fair Trade

FairTrade@work

ruimtelijke ordening en woonbeleid
De volgende tabel toont de evolutie inzake bouwen en verkavelen:
2010

2011

2012

Stedenbouwkundige aanvragen

271

229

222

Stedenbouwkundige vergunningen

246

159

194

18

14

17

1

2

4

meldingen

10

32

19

Verkavelingsaanvragen

18

25

11

Verkavelingsvergunningen

14

21

14

Weigeringen stedenbouwkundige vergunningen
stilzwijgende weigeringen van stedenbouwkundige vergunningen

Weigeringen van verkavelingsvergunningen

4

2

0

stilzwijgende weigeringen van verkavelingsvergunningen

1

0

0

12

14

10

Vergunningen tot wijziging van verkaveling

7

11

10

Weigering wijziging van verkaveling

2

2

1
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Aanvragen wijziging van verkaveling

stilzwijgende weigering van wijziging van verkaveling

1

0

0

Aanvragen stedenbouwkundige attesten

5

6

9

Afgifte positieve stedenbouwkundige attesten

7

5

7

Afgifte negatieve stedenbouwkundige attesten

5

1

0

Vastgestelde bouwovertredingen
Notariële informatie

11

13

6

475

573

566

Ruimtelijke uitvoeringsplannen
De gemeente beschikt sinds 26 januari 2006 over een goedgekeurd gemeentelijk ruimtelijk
structuurplan (GRS). Sinds deze goedkeuring heeft de gemeente verschillende ruimtelijke
uitvoeringsplannen (RUP) kunnen opmaken. Zoals de naam al doet vermoeden zorgt een RUP
voor de (gedeeltelijke) uitvoering van het structuurplan. De vastgestelde principes uit het
GRS vinden hun uitvoering in één of meerdere RUP’s. In zo’n RUP legt de gemeente de richtlijnen vast waaraan een project in het gebied van het betrokken RUP moet voldoen en wat er
in de toekomst in dat gebied nog mogelijk is op vlak van ruimtelijke ordening.
RUP Kern Lichtaart
Het RUP Kern Lichtaart werd, net als het reeds in
2011 goedgekeurde RUP Kern Kasterlee, opgemaakt
in functie van het behoud van het landelijk karakter van de gemeente. Een aantal noodzaken voor
de opmaak van dit RUP betroffen de wildgroei aan
appartementen, de beperkte groenvoorzieningen en
het behoud van de uitstraling van de kern. In het
RUP zijn voorschriften opgenomen die gericht zijn
op bouwmogelijkheden, groenvoorzieningen, verfraaiingen en het aangenaam landelijk wonen. Via
verschillende strategische woonprojecten is er ook
aandacht gegeven aan het aspect wonen. In deze
projectzones schuilt veel potentieel voor een uitbreiding van de bestaande kern met voldoende aandacht
voor verschillende woonvormen, groenvoorzieningen
en aangename buitenruimte.

luchtbeeld kern Lichtaart

In functie van het openbaar onderzoek werd een informatiebrochure bezorgd aan alle inwoners van Lichtaart. Daarnaast organiseerde de gemeente eveneens een infoavond. Tijdens
het openbaar onderzoek werden 72 bezwaarschriften ingediend. In overleg met de Gecoro
(gemeentelijke commissie ruimtelijke ordening), het betrokken studiebureau en de dienst
ruimtelijke ordening heeft de gemeenteraad in zitting van 23 oktober 2012 rekening gehouden met deze bezwaren, deze indien nodig weerlegd en het RUP definitief vastgesteld. De deputatie van de provincie Antwerpen heeft het RUP vervolgens op 20 december 2012 definitief
goedgekeurd.
Door de definitieve goedkeuring van dit RUP en het effectief in werking treden ervan, kan
de gemeente voortaan rechtstreeks een vergunning verlenen voor projecten die zich in het
gebiedsdekkend deel van dit RUP bevinden. Zo’n dossiers moeten dus niet langer voor een
verplicht advies aan de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar worden bezorgd.
RUP Tielen
Het RUP Kern Tielen werd naar analogie van het RUP Kern Kasterlee en het RUP Kern Lichtaart
opgemaakt om het landelijke karakter van het dorp te vrijwaren. Ook hier was de noodzaak
voor de opmaak van het RUP voornamelijk gebaseerd op de wildgroei aan appartementen en
de beperkte groenvoorzieningen.

Het RUP Linten Nederzettingen is, evenals de RUP’s voor de kernen, opgemaakt om het landelijk karakter van de gemeente te behouden. Tot de linten en nederzettingen behoren de
gehuchten en de woongebieden die zich buiten de kern bevinden. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de gehuchten Achterlee, Terlo en Mazel. Bij de woongebieden die zich buiten de kern
bevinden gaat het bijvoorbeeld om Villapark, Snepkenshof en Rozenwijk.
Het RUP Linten en Nederzettingen is geen gebiedsdekkend RUP, maar legt een overdruk op
het bestaande gewestplan. Dit betekent dat de bestemming van het gewestplan behouden
blijft. Dit kan bijvoorbeeld woongebied zijn, maar ook woongebied met landelijk karakter of
woonparkgebied. Het RUP verfijnt deze bestemming door enkel nog grondgebonden woningen en open bebouwing toe te laten. Op die manier zijn er geen appartementen mogelijk in
Parkeerverordening
Om te voorkomen dat de parkeerdruk van private projecten wordt afgewenteld op het openbaar domein heeft de gemeenteraad in zitting van 28 februari 2012 de gemeentelijke parkeerverordening definitief vastgesteld. Een gemeentelijke stedenbouwkundige verordening
kan specifieke voorschriften opleggen voor stedenbouwkundige vergunningsaanvragen op het
grondgebied van de gemeente. Zo legt de parkeerverordening een minimale parkeernorm
op voor meergezinswoningen, groepswoningbouwprojecten en verkavelingen. Bij een meergezinswoning moet er voortaan minimum 1,5 parkeerplaats per wooneenheid worden voorzien. Dit betekent bijvoorbeeld dat bij een blok appartementen met 6 woongelegenheden er
minimum 9 parkeerplaatsen moeten ingericht worden op het betreffende bouwterrein. Voor
groepswoningbouwprojecten en verkavelingen zijn minimaal 2 parkeerplaatsen vereist per
woonentiteit. Naast het minimum aantal parkeerplaatsen legt de parkeerverordening ook de
minimale afmetingen vast van staanplaatsen, carports en garages. Ook de minimale breedte
van de toegangsweg is vastgelegd, evenals de maximale hellingsgraad van de in- en uitrit van
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In 2012 werd een eerste openbaar onderzoek opgestart voor dit RUP. Dit openbaar onderzoek
liep parallel met de openbare onderzoeken voor de uitvoeringsplannen Kern Lichtaart en Linten en Nederzettingen. Tijdens het openbaar onderzoek voor het RUP Kern Tielen werden 8
bezwaarschriften ingediend. Op basis van deze bezwaarschriften heeft de gemeenteraad geoordeeld dat het noodzakelijk was om een aantal aanpassingen door te voeren aan het RUP.
Vanwege deze wijzigingen was de gemeente verplicht om het ontwerp-RUP opnieuw voorlopig
vast te stellen en een nieuw openbaar onderzoek op te starten. Eind december 2012 heeft de
gemeenteraad dan ook het RUP Kern Tielen voor een tweede keer voorlopig vastgesteld. Dit
RUP zal bijgevolg in tegenstelling tot de andere pas in de loop van 2013 definitief van kracht
kunnen gaan.

een ondergrondse parkeergarage. Deze gemeentelijke verordening is van toepassing op het
ganse grondgebied van de gemeente Kasterlee.
Vergunningen- en plannenregister
De gemeente was in 2012 nog geen ontvoogde gemeente. Om autonoom vergunningen te
kunnen afleveren moet een gemeente voldoen aan vijf voorwaarden.
1.
2.
3.
4.
5.

een
een
een
een
een

goedgekeurd gemeentelijk ruimtelijk structuurplan;
gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar;
conform verklaard plannenregister;
vastgesteld vergunningenregister;
register van de onbebouwde percelen.

In 2012 voldeed de gemeente Kasterlee aan de 1ste, 2de en 5de voorwaarde. In het afgelopen jaar heeft de dienst ruimtelijke ordening volop werk gemaakt van de voltooiing van het
plannen- en vergunningenregister. Zowel voor het vergunningen- als voor het plannenregister
werd een laatste informele controle aangevraagd eind 2012. Uit deze controle bleek dat de
beide registers na een aantal kleine aanpassingen klaar zijn voor definitieve vaststelling en
voor conform verklaring.
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Definitieve bescherming erfgoedhuis Tielen
Sinds 21 februari 2012 is het erfgoedhuis te
Tielen definitief beschermd als monument.
Niet alleen het voormalig gemeentehuis is
sindsdien beschermd. Ook het voorplein met
de dorpspomp en vrijheidslinde, de twee lindebomen en het standbeeld op het achterplein
zijn mee opgenomen in het beschermingsbesluit. De gemeente is als eigenaar van het
erfgoedhuis voortaan verplicht om dit in stand
te houden. Dit betekent dat het gebouw niet
mag ontsierd, beschadigd of vernield worden.
Daarnaast moet de gemeente ook zorgen voor
een goed onderhoud van het monument.

Woonbeleid
Verlenging samenwerking Kempens Woonplatform
Sinds november 2009 is de gemeente ingestapt in het project van het Kempens Woonplatform
van IOK. Dit is een gesubsidieerd project dat de deelnemende gemeenten moet helpen om
een actief woonbeleid te voeren. Het project werd aanvankelijk voor een periode van drie jaar
goedgekeurd. In februari 2012 bevestigde Kasterlee haar deelname in functie van een verlenging van het project. De gevraagde verlenging werd door de hogere overheid in de loop van
2012 goedgekeurd voor een periode van 1,5 jaar met een optie op een bijkomende verlenging
van nogmaals 1,5 jaar.
Via het Kempens Woonplatform wordt de gemeente ondersteund in volgende zaken:
• ontwikkeling van een beleidsvisie op vlak van wonen;
• faciliteren van het lokaal woonoverleg;
• aanbieden van gestructureerde basisinformatie aan de inwoners;
• uitvoeren van taken gericht op de verbetering van de kwaliteit van het volledige woningpatrimonium;
• nemen van initiatieven in het kader van het grond- en pandenbeleid met het oog op betaalbaar wonen.

Lokaal woonoverleg en bindend sociaal objectief
Als regisseur van het lokaal woonbeleid krijgt de gemeente via de Vlaamse Wooncode een
belangrijke rol toegewezen. Voor de uitwerking van dit lokaal woonbeleid wordt op regelmatige basis een lokaal woonoverleg georganiseerd. In de loop van 2012 is vooral de opvolging
van het bindend sociaal objectief belangrijk gebleken via dit lokaal woonoverleg. Dit bindend
sociaal objectief of BSO legt de gemeente een minimale norm op qua sociale huisvesting die
uiterlijk in 2020 behaald moet zijn. Om dit correct te kunnen opvolgen werd in 2012 een
voortgangstoets uitgevoerd. Op die manier kon onderzocht worden hoe ver de gemeente
stond met de uitvoering van haar BSO. Via de voortgangstoets 2012 bleek dat Kasterlee op
schema zit en geen bijkomende verantwoording moet indienen.
Heffing op onbebouwde percelen
Op basis van het Grond- en Pandendecreet van de Vlaamse overheid is de gemeente verplicht
elk half jaar een controle te voeren van de spanning tussen het bouwpotentieel en de woonbehoefte. Het bouwpotentieel van een gemeente omvat het aantal onbebouwde percelen die
nog beschikbaar zijn in die gemeente. De woonbehoefte is een cijfer dat per gemeente werd
vastgelegd door de bevoegde minister. Indien een gemeente bij drie opeenvolgende metingen een onderaanbod heeft vastgesteld, moet er een activeringsheffing worden ingevoerd.
Aangezien in Kasterlee de woonbehoefte bij drie opeenvolgende metingen groter was dan het
bouwpotentieel is er verplicht een heffing op onbebouwde percelen (of activeringsheffing)
ingevoerd. De eerste heffing werd geïnd op basis van de toestand op 1 januari 2012.
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De basis voor deze activeringsheffing vormt het register onbebouwde percelen. In dit register
zijn alle onbebouwde kavels en onbebouwde gronden opgenomen die bebouwbaar zijn. Op
1 januari 2012 waren 547 onbebouwde kavels en 388 onbebouwde gronden opgenomen in
dit register. Deze percelen kwamen allemaal in aanmerking voor een heffing. Doordat de gemeente echter verschillende vrijstellingsmogelijkheden heeft opgenomen in haar heffingsreglement moesten meerdere eigenaars geen heffing betalen. Voor de activeringsheffing werd
in 2012 aan 966 natuurlijke en/of rechtspersonen een volledige vrijstelling verleend. Aan 19
natuurlijke en/of rechtspersonen werd een gedeeltelijke vrijstelling verleend.

11. technische dienst

Onderhoudswerken voet– en fietspaden Markt en Pastorijstraat
Op de Markt werd het voetpad vanaf het gemeentehuis tot aan de Turnhoutsebaan aan beide
kanten heraangelegd. Het voet– en fietspad in de Pastorijstraat werd aan de linkse kant heraangelegd vanaf de kerk tot aan de Mgr Cardijnstraat en aan de rechtse kant vanaf de bibliotheek tot aan B&B De Casteleer.
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Weg-en rioleringswerken Hukkelbergen – Goor
De weg– en rioleringswerken Hukkelbergen–Goor werden in 2012 gestart. Er werd een volledig gescheiden rioleringsstelsel aangelegd en de bewoners werden verplicht om hun regenwater af te koppelen. Hiervoor werden ze begeleid door een afkoppelingsdeskundige. De
wegenis werd op verschillende plaatsen verbeterd. Het rioleringsproject is een gezamenlijk
project met Aquafin en de gemeente. Het einde van de werken is voorzien in 2013.
Heraanleg Molenstraat
De Molenstraat werd vanaf het kruispunt met de Plaats en de Lamstraat tot aan het sportcentrum Meulenstraat heraangelegd. De elektriciteit en openbare verlichting werden ondergronds
gebracht. Het wegdek werd volledig vernieuwd in asfalt.
Aan de ene kant van het wegdek werd een voetpad aangelegd en aan de andere kant wadi’s
(= ondiepe glooiing in de berm) afgewisseld met enkele parkeervakken in grasbetontegels.
Een wadi lijkt op een brede, met gras begroeide greppel. Het regenwater kan zich hierin verzamelen en de bodem infiltreren. Meestal staat de wadi droog, alleen bij regen komt er water
in de wadi.
De bewoners werden verplicht om hun regenwater af te koppelen, hiervoor kregen ze begeleiding van een afkoppelingsdeskundige. Het einde van de werken is voorzien in 2013.
Heraanleg Kraanschot
Kraanschot werd vernieuwd tot aan de grens
van Turnhout. De gemeente heeft een stedenbouwkundige vergunning verkregen onder de volgende voorwaarden: het verbreden
bestaand fietspad; het versmallen van de bestaande asfaltverharding tot 3 m breed en het
aanleggen van een tweesporenverharding in
beton in het achterste stuk. Het einde van de
werken is voorzien in 2013.
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colofon
Het jaarverslag 2012 werd samengesteld met de medewerking van het personeel van alle gemeentelijke diensten
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

