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1. voorwoord

Beste lezer
2017 zal voor ons het jaar blijven waarin we afscheid moesten nemen van schepen Griet
Noyens. Haar overlijden heeft het gemeentebestuur en veel inwoners diep geraakt. Griet was
als schepen van onder meer jeugd, onderwijs, milieu, financiën, senioren een vaste waarde in
de lokale politiek. In dit verslag komen heel wat projecten aan bod die Griet mee op de rails
heeft gezet of waarvan zij de trekker was.

Begin 2017 werd het fietspad van Tielen naar Gierle verbreed van 1,25 m naar 1,75 m en
met een haag gescheiden van de rijweg. In het najaar was het fietspad Tielen-Lichtaart aan
de beurt voor eenzelfde ingreep. In het kader van de burgemeestersconvenant werden op
de sporthal Tielenhei en het gebouw technische dienst aan de Noord-Zuidlaan zonnepanelen
geplaatst.
Op financieel vlak werd de zogenaamde ‘activeringsheffing’ op onbebouwde percelen afgeschaft en net voor het einde van het jaar werden onze laatste nog openstaande schulden
vervroegd terugbetaald; Zo konden wij het nieuwe jaar 2019 helemaal schuldenvrij starten
om onze volgende ambitieuze plannen te realiseren.
Ward Kennes
burgemeester
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Er waren een vijftal heuglijke openingsmomenten. Het nieuwe speelpaviljoen van de Rulheyde
zal de jongeren vele heerlijke speelmomenten bieden in onze bosrijke natuur. Begin september zwaaiden de deuren open van het OC Kasterlee. Een gans weekeinde werd er gefeest met
toespraken, optredens en een kraampjesfestival lokten duizenden bezoekers naar de nieuwe
infrastructuur met een podiumzaal, cafetaria, vergaderzalen, foyer en ondergrondse parking.
Het nieuwe toeristisch kantoor dat tevens een belevingscentrum is waar al onze troeven in de
kijker worden gezet, bevestigt de koploperspositie van Kasterlee als toeristisch centrum van
de Kempen. De veilige schoolomgeving van ’t Bosvriendje is een geslaagde voorafname op
de aanleg van het fietspad Lichtaart-Poederlee vanaf september 2018. En met steun van de
gemeente kon Vobako zijn kunstgrasveld sportief inspelen.
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We begonnen het jaar meteen met een nieuw initiatief: een heuse nieuwjaarsdrink voor alle
inwoners. De eerste editie ging door in Lichtaart en voortaan wordt deze drink via een beurtrol
afwisselend in de drie dorpen georganiseerd. Nog meer muziek zat er in het project ‘1 jaar
Tielen Muziekdorp’ dat op 1 september werd gelanceerd.

2. bestuur en organisatie

dagelijks bestuur
Samenstelling college van burgemeester en schepenen:
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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 en burgerlijke
stand, communicatie, internationale aangelegenheden en onderwijs
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, toerisme

in memoriam schepen Griet Noyens (1965-2017)
Op 28 september 2017 overleed schepen Griet Noyens aan de gevolgen
van een ernstige ziekte. Onze gemeente zal nog jarenlang de vruchten
plukken van haar inzet en verwezenlijkingen als schepen. Denk maar aan
het nieuwe speelpaviljoen Rulheyde, het belang dat ze hechtte aan de
uitbouw van een sterk seniorenbeleid, haar toewijding voor een duurzaam
leefmilieu en bosbeheer en haar steun voor de jeugd en het onderwijs in
de gemeente. Voor velen was ze – vaak samen met haar man Paul – een
vertrouwd gezicht op evenementen en vieringen, er altijd graag bij en
steeds betrokken en behulpzaam. Ze zal herinnerd worden als een warme
en loyale vrouw en als een liefhebbende moeder en echtgenote.
Haar bevoegdheden werden verdeeld over de andere schepenen:
• milieu en bosbeheer – Guy Van de Perre
• onderwijs – Ward Kennes
• jeugd – Gert Storms
• senioren – Sumati Adriaensen
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, milieu en bosbeheer
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, PWA en jeugd
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, begraafplaatsen en senioren

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, woonbeleid.

de gemeenteraad
In Kasterlee bestaat de gemeenteraad uit 26 leden. Begin 2017 zetelden hierin
vertegenwoordigers van volgende politieke fracties: CD&V (15), Open vld (1), Groen (1),
Vlaams Belang (1), N-VA (6). 2 gemeenteraadsleden zetelden als onafhankelijk raadslid.
De OCMW-voorzitter, Walter Van Baelen, heeft enkel een raadgevende stem.
Rangorde
Naam				Partij			Datum van eerste
							
indiensttreding - niet
									onderbroken mandaat

(**) Jef Verrycken (Vlaams Belang) deed afstand van zijn mandaat en werd op 26 september
2017 vervangen door Maria Van Laer (Vlaams Belang)
(***) Sinds 19 december 2017 zetelt Valérie Van Laer als onafhankelijk lid in de gemeenteraad

ontvangsten en vieringen
In de loop van 2017 organiseerde Kasterlee volgende ontvangsten en vieringen:
27 januari 		
24 februari		

voorstelling volkskalender Heemkundige Kring KLT
sportlaureatenviering
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(*) Na het overlijden van schepen Griet Noyens op 28 september 2017, legde Nick Stevens
(CD&V) op 24 oktober 2017 de eed af als gemeenteraadslid
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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
5		
Kennes Ward			
CD&V			
1 januari 2001
6		
Van Baelen Walter		
CD&V			
2 januari 2007
7		
Van de Water Jeroen		
N-VA			
2 januari 2007
8		
Aerden Els			
CD&V			
2 januari 2007
9		
Van Nijlen Frank		
onafhankelijk		
2 januari 2007
10		
Jaenen Bea			
CD&V			
23 januari 2007
11		
Van de Perre Guy		
CD&V			
2 januari 2013
12		
Storms Gert			
CD&V			
2 januari 2013
13		
Diels Robby			
CD&V			
2 januari 2013
14		
Biermans Jan			
CD&V			
2 januari 2013
15		
Baeyens Hanne			
CD&V			
2 januari 2013
16		
Lauwers Eric			
CD&V			
2 januari 2013
17		
Adriaensen Sumati		
CD&V			
2 januari 2013
18		
Vanneste Tim			
N-VA			
2 januari 2013
19		
Van de Water Jo		
N-VA			
2 januari 2013
20		
Goossens Kris			
N-Va			
2 januari 2013
21		
Thijs Rita			
Open Vld		
26 augustus 2014
22		Stijnen Marc 			Groen			24 februari 2015
23 		
Verbeek Marleen		
CD&V			
24 maart 2015
24		Peinen Alois			onafhankelijk		22 september 2015
25		
Van Laer Valérie (***)		
N-VA			
24 november 2015
26		
Van Ossel Bart			
N-VA			
26 januari 2016
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6 maart 		
18 maart		
22 mei			
29 mei			
23 september		
11 november		
4 december		
9 december		
18 december		
18 december		

huldiging judokampioenen Sofie en Evelien Stessens
ontvangst nieuwe inwoners
huldiging wiskundekampioen Flor Boonen
huldiging wielerkampioen Senne Leysen
ontvangst nieuwe inwoners
herdenking wapenstilstand
bedanking vrijwilligers militaire oefening 3Para
huldiging acteur Jelle Palmaerts
huldiging kerstmedewerkers
huldiging schaatskampioenen Luna en Laura Van Laer

nieuwe inwoners september 2017

Volgende officiële openingen vonden plaats in 2017:
26 maart		
2 april			
1 september		
30 september		

speelpaviljoen Rulheyde
kunstgrasveld Vobako Molenstraat
OC Kasterlee
toeristisch infokantoor

personeel

personeelsbezetting
Het gemeentebestuur telde eind 2017 telde 158 (*) personeelsleden, waarvan een groot aantal deeltijds werkt. Dit verklaart het grote verschil tussen personeelsleden in hoofden (158)
en de berekening in VTE (voltijds equivalent): 126,24 VTE op 31 december 2017 (59 werknemers van de gemeente werken voltijds). 62% van de personeelsleden zijn vrouwen, 38%
mannen. De leeftijdspiramide van de werknemers betekent in de volgende jaren een uitdaging voor de organisatie: 34 personeelsleden zijn tussen de 51 en 55 jaar, 35 personeelsleden tussen de 55 en 60 jaar, en 5 personeelsleden 60-plus. Het vertrek – pensionering – van
deze grote groep werknemers betekent immers een ernstig verlies van kennis en ervaring.
Bovendien betekent dit ook een grote inspanning op gebied van recrutering en selectie van
kandidaten en geschikte profielen.
(*) het personeel van de gemeentelijke basisscholen is niet in deze cijfers opgenomen.

vacatures
In totaal werden 23 functies ingevuld in 2017. 12 daarvan zijn nieuw, met onder meer 5
nieuwe aanwervingen voor het ontmoetingscentrum Kasterlee. Daarnaast werden ook 24

vervangingscontracten en/of tijdelijk contracten voor bijkomende uren afgesloten om alle
mogelijke vormen van afwezigheid (ziekte, loopbaanonderbreking, …) op te vangen.

psychosciale aspecten op het werk
Met het oog op de nieuwe wettelijke verplichtingen in het kader van welzijn op het werk,
werd aan IDEWE de opdracht gegeven om in 2017 een analyse te maken van de risico’s met
betrekking tot psychosociale belasting, geweld, pesterijen en ongewenst seksueel gedrag op
het werk. Het doel daarvan is enerzijds om na te gaan in welke mate de risico’s voorkomen
en anderzijds welke gevolgen zij bij betrokken personeelsleden veroorzaken. Een belangrijk
instrument hierbij is een individuele personeelsbevraging. In samenwerking tussen IDEWE, de
personeelsdienst en het CPBW werd een enquête uitgewerkt voor alle personeelsleden.
Met een respons van 62% kunnen we spreken van een representatieve bevraging. De resultaten werden vergeleken met een benchmark van Vlaamse werkgevers. Uit de resultaten blijkt
dat we gemiddeld goed scoren. Waar vanuit de bevraging extra risico’s en problemen werden
vastgesteld, wordt via een werkgroep (met personeelsleden, leidinggevenden en personeelsdienst) een opvolgingstraject uitgewerkt.

inclusief ondernemen

jaarrekening 2016 gemeente
De jaarrekening geeft ons een inzicht over de financiële resultaten gedurende een boekjaar.
In juni keurde de gemeenteraad de jaarrekening 2016 goed. Het budgettaire resultaat van het
boekjaar 2016 bedroeg bijna 600.000 euro.
exploitatie
Het exploitatieresultaat (= dagelijkse werking) kende een positief saldo van 5,4 miljoen euro.
De exploitatie-uitgaven bedroegen in totaal 17,6 miljoen euro. De personeelsuitgaven (exclusief bezoldigingen onderwijs) vormen met 42% de grootste uitgavenpost. Het aandeel voor
goederen en diensten bedraagt 32% en toegestane werkingssubsidies 26%.
De exploitatie-ontvangsten bedroegen bijna 23 miljoen euro. De gemeente haalde haar ontvangsten voornamelijk uit fiscale ontvangsten (50%), werkingssubsidies (32%), ontvangsten
uit de werking (12%) en financiële ontvangsten (5%). Binnen de fiscale ontvangsten zorgen
de aanvullende belasting op de personenbelasting met 6,4 miljoen euro (55%) en de opcentiemen op de onroerende voorheffing met 3,9 miljoen euro (34%) voor de grootste bron aan
inkomsten.
investeringen
Er zijn voor 6 miljoen euro aan investeringen gerealiseerd. De grootste investeringsuitgaven
voor 2016 zijn onder meer OC Kasterlee, Olensteenweg, verwerving van de oude Delhaize
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In samenwerking met I-Diverso en vzw WEB werden een aantal trajecten opgestart om mensen die nog een grote afstand tot de arbeidsmarkt hebben, te begeleiden. Door middel van
werkverkennende stages, werkervaringsstages en BIO (beroepsinlevingsovereenkomst) kregen een tiental mensen de kans om werkervaring op te doen in verschillende gemeentelijke
diensten. Als blijk van waardering mocht de gemeente een ‘Referentiebewijs Inclusieve Onderneming’ ontvangen.

op de Markt, project Rulheyde, gevechtsportlokaal in Duineneind, heraanleg en onderhoud
van wegen, toeristische infokantoor Markt 42, aanpassingen aan de bibliotheek in Kasterlee,
rioleringswerken, infrastructuur van GBS de Pagadder en een subsidie aan Vobako voor een
kunstgrasveld in de Molenstraat. Het betreft hier enkel de uitgaven die effectief betaald zijn
in 2016 en niet de totale projectprijs.
Daarnaast zijn er 1,2 miljoen euro aan investeringsontvangsten gerealiseerd door onder meer
subsidies voor riolering en verkoop van de pastorij in Lichtaart. Het investeringsresultaat leverde een negatief saldo op van 4,8 miljoen euro.
De jaarrekening van 2016 kan je terugvinden op de website.

jaarrekening 2016 OCMW
Het OCMW kende een positief budgettair resultaat voor het boekjaar 2016 van bijna 500.000
euro.
De exploitatie-uitgaven bedroegen 2,7 miljoen euro. De personeelsuitgaven bedragen met
62% de voornaamste uitgavenpost, gevolgd door de specifieke kosten voor de sociale dienst
(met onder andere leefloon en steunen) met 27%. De exploitatie-ontvangen bedroegen in
2016 3,2 miljoen euro. Hiervan komt 41% van de gemeentelijke bijdrage.

J A A R V E R S L AG 2017

pag i n a 12

De investeringsuitgaven bleven beperkt tot zo’n 3.000 euro.
De jaarrekening van 2016 kan je terugvinden op de website.

geen openstaande schuld uit leningen meer
Op 1 januari 2017 bedroeg de openstaande schuld uit leningen nog 80.803 euro. Eind december is er overgegaan tot een vervroegde terugbetaling van de kredieten. Dit betekent dat de
gemeente 2018, wat leningen betreft, schuldenvrij gestart is.

belasting op onbebouwde percelen afgeschaft
De gemeente was sinds 1 januari 2012 decretaal verplicht om een zogenaamde ‘activeringsheffing’ te innen op onbebouwde percelen. Maar vanaf 2018 is deze belasting strikt genomen
niet meer verplicht voor Kasterlee. Daarom heeft het schepencollege beslist deze belasting
niet te verlengen vanaf 2018. In 2017 bracht deze belasting nog bijna 74.000 euro op.

3. projecten

masterplan De Met
fase 1 bouw ontmoetingscentrum en heraanleg plein Binnenpad
De bouw van het OC Kasterlee ging in 2017 in volle vaart vooruit. Op 18 januari startte ook
de heraanleg van de omgeving. Het Binnenpad en de parking van het gemeentehuis en de
Karekietstraat waren een lange periode afgesloten voor alle verkeer. De parkings werden heraangelegd, er kwam nieuwe groenaanleg en een permanente doorgang naar de parking van
de Delhaize. Tot slot dook er ook een (overdekte) fietspergola op.

zonovergoten terrassen tijdens het openingsfeest van
het OC Kasterlee

spetterend optreden van Barbara Dex
- fotograaf Sophie Dupont

infosessie voor verenigingen

jaarverslag 2017

Zaterdag 2 september in de namiddag werden 187 vrijwilligers van diverse verenigingen via
rondleidingen, infosessies en demo’s voorbereid op het gebruik van de infrastructuur. Zaterdagavond genoten 530 genodigden van een optreden van Barbara Dex. Zondag 3 september
werd er gevierd met een kraamfestival (verenigingenmarkt). Duizenden inwoners verkenden
de infrastructuur en maakten kennis met het verenigingsleven via infostands en activiteiten.
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Op 1 augustus 2017 startte de conciërge Robin Wils. Vrijdag 1 september werd de infrastructuur en café de Pit officieel geopend. Samen met 230 genodigden en KF De Kunstminnaars
Kasterlee werd er teruggeblikt op het afgelopen bouwproject en getoast op een bloeiende
toekomst.

fase 2 heraanleg Markt en toegangswegen
Ontwerpers dierendonckblancke en Sweco werkten een voorontwerp uit voor de herinrichting van de Markt en de invalswegen: een groen plein, veel bomen, belevingsruimte, ruimte
voor terrassen,… rekening houdend met de gewestweg N134 (Retie-Herentals) als primaire
as en de voormalige N19 (Turnhout-Geel) als ondergeschikte weg.
De voorontwerpen werden via infovergaderingen in het OC Kasterlee gepresenteerd aan
de eigenaars, bewoners en handelaars in het projectgebied en aan de adviesraden. De
presentatie en de plannen zijn voor iedereen beschikbaar op onze gemeentelijke website.
Iedereen kreeg de kans om input te geven op deze voorontwerpen. Alle opmerkingen werden aan de ontwerpers overgemaakt.
Met deze input zijn de ontwerpers terug aan de slag gegaan om het voorontwerp bij te
sturen. Tegelijkertijd werd ook de voorbereiding voor de adviesprocedure over mobiliteit
opgestart, waarover begin 2018 de nodige commissies plaatsvonden.
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masterplan bloemenwijk
Studiebureau Arcadis maakte in 2016 een Masterplan op voor heel de bloemenwijk. In maart
2017 vond een infomoment voor de bewoners
plaats in de Kringwinkel. Op basis van het Masterplan wordt de uitvoering verder uitgewerkt
in verschillende fasen. IOK heeft de opdracht
gekregen om elk jaar een fase uit te werken.
In 2017 werd gestart met de opmaak van fase
1: de groenzone en het parkeren rondom de
Kringwinkel, het speelplein en de Anjerlaan. In
het najaar van 2018 zal deze eerste fase in uitvoering gaan.

huidige situatie bloemenwijk

voormalig parochiecentrum wordt groene zone
Nadat het nieuwe OC Kasterlee en cafetaria De Pit begin september hun deuren hebben geopend, heeft het voormalige Parochiecentrum aan de Geelsebaan zijn functies verloren. Jarenlang was het PC de draaischijf van het Kastelse sociaal-cultureel leven.
Met de Dekenale Werken Kempen en de parochie Sint-Willibrordus Kasterlee werd een overeenkomst bereikt om het geheel voor dertig jaar aan de gemeente in erfpacht te geven. De
parochie stelt als voorwaarde dat de gemeente het gebouw afbreekt en het perceel inricht als
een groene zone.
Er komen dus graspartijen, bomen (geen hoogstammen), struiken, een wandelpad met banken. Ook het plaatsen van een monument of een speeltuig behoren tot de mogelijkheden.
Door haar ligging en haar inrichting sluit deze zone mooi aan bij fase 2 van het project De
Met, de herinrichting van de Markt en de toegangswegen, en kan ze een extra troef betekenen
voor de dorpskern van Kasterlee.
Na ondertekening van de erfpachtakte zal het gemeentebestuur het sloopdossier en de herinrichting opstarten.

eerste nieuwjaarsdrink
De jarenlange traditie van een nieuwjaarsreceptie in het OC Lichtaart - waarop alle mandatarissen, personeelsleden en leden van de adviesraden werden uitgenodigd – werd in 2017
doorbroken met de organisatie van de eerste ‘nieuwjaarsdrink’.
In een sfeervolle wintersetting kregen niet enkel personeelsleden en mandatarissen, maar
ook alle inwoners van de gemeente, de kans om elkaar te ontmoeten op het bibliotheekplein
in Lichtaart. Met een glühwein, warme chocomelk of een beker warme soep konden de vijfhonderd aanwezigen zich verwarmen. Voor een vrolijke noot zorgden de fanfare van Lichtaart
en Satellite Seven.
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een ijskoude, maar heel gezellige eerste nieuwjaarsdrink

militaire oefening Storm Tide 4
Van 24 tot 26 oktober vond op verschillende locaties in Kasterlee en in enkele buurgemeenten
een grote internationale militaire oefening plaats. Ook het Derde Bataljon Paracommando in
Tielen, waarover Kasterlee het peterschap heeft, trainden hierbij de procedures en technieken
tijdens veiligheidsoperaties, en voor de repatriëring van landgenoten in het buitenland.
Om de oefening zo realistisch mogelijk te maken, namen er - naast 750 militairen - ook
burgervrijwilligers deel, waaronder ook kinderen en rolstoelgebruikers. Dit betekende dat zij
samen met hun militair materieel, zowel op het land als in de lucht zeer zichtbaar waren. Verschillende gemeentelijke gebouwen werden ingeschakeld als basis of als oefenterrein.

aftrap Tielen Muziekdorp
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Vrijdag 1 september 2017 werd het project ‘1 jaar Tielen Muziekdorp’ afgetrapt. Dit gebeurde door de werkgroep Tielen Muziekdorp in samenwerking met de leerlingen van VBS de Omnibus uit
Tielen. De kinderen vertolkten samen voor alle ouders en grootouders het gloednieuwe schoollied. Na deze officiële start vonden
in 2017 in het kader van het project nog 15 nieuwe en gevestigde
muzikale evenementen plaats. De cultuurdienst stond in voor de
communicatie en verspreidde o.a. een huis-aan-huisprogrammabrochure. Het nieuwe Tielen Muziekdorp-logo, ontworpen door
Tineke Van Hemeldonck, rees op via beachvlaggen, balpennen,
stickers en borden aan de Tielense invalswegen. De identiteit van
Tielen Muziekdorp werd vereeuwigd met twee nieuwe straatnamen: de Muziekstraat en Flor Baron Peeters straat.

VBS de Onmibus in Tielen trapte het muziekjaar feestelijk af

een goed jaar ‘vrijwilligen’
In 2017 werkte het gemeentebestuur aan zowel administratieve aspecten als ook aan het
ambassadeurschap voor het vrijwilligersbeleid.
Een inventarisatie van de vrijwilligers in een vrijwilligersregister en een gestandaardiseerd
informatie- en afsprakennota en uitbetalingsdocument werden opgemaakt. Naast administratieve duidelijkheid zorgt dit vrijwilligersbeleid er ook voor vrijwilligers zich goed voelen en
zich blijven inzetten.
Kasterlee telde in 2017 zo’n zevenhonderd vrijwilligers op verschillende domeinen. Om hun

noden te kennen werd een enquête uitgevoerd. 51 mensen vulden deze in en hieruit werden
enkele lessen getrokken. Op hun vraag wordt de komende jaren meer ingezet op vorming,
netwerkmomenten en een verwelkomingsbeleid.
Van 4 tot en met 12 maart werd de week van de vrijwilliger gevierd. De vrijwilligers werden
bedankt voor hun inzet aan de hand van een bedankkaart en aan het gemeentehuis werd ook
een banner opgehangen.
Op de internationale dag van de vrijwilliger, 5 december, genoten 200 vrijwilligers van een
ontbijt dat door het gemeentebestuur van Kasterlee werd aangeboden. Samen met bedankingsfoto’s op Facebookpagina van de gemeente was dit het hoogtepunt van weer een goed
jaar ‘vrijwilligen’.
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bedankkaartje vrijwilligers

4. veiligheid
noodsituaties leren beheersen
alarmering via Be-Alert
Om ervoor te zorgen dat burgers tijdens een noodsituatie de juiste handelingen stellen, is
een efficiënte alarmering van kapitaal belang. Daarom tekende het gemeentebestuur in op
Be-Alert, een alarmeringssysteem ontwikkeld door het Crisiscentrum (FOD Binnenlandse
Zaken) om burgers bij noodsituaties snel, duidelijk en efficiënt te alarmeren.

Op 9 november vond de provinciale tafeloefening Caesar in Kasterlee plaats met als voornaamste oefendoel het testen van het BNIP spoorwegen. De organisatie lag in handen van
HVZ Taxandria, Infrabel, NMBS, PZ Turnhout, Spoorwegpolitie Antwerpen, FOD Volksgezondheid en de dienst noodplanning van de Federale Diensten van de Gouverneur Antwerpen. De oefening werd voorbereid door een multidisciplinair samengesteld planningsteam.
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provinciale oefening Caesar

vrijwilligers Psychosociaal Hulpcentrum

crisiscentrum CC-GEM

lokale politie beter bereikbaar

nieuwe wijkindeling
Vanaf 1 januari werd de wijkindeling herleid naar quasi het grondgebied van de drie deelgemeenten:
•
•
•

wijk Kasterlee: HINP Gust van Gorp, INP Joris Goethaert, INP Benny Beyens;
wijk Lichtaart: INP Joery Schaeken, INP Benny Cuyvers;
wijk Tielen & Rielen: INP Patrick Vennekens.

Door de vereenvoudiging van de wijken werd het voor elke inwoner gemakkelijker om zijn
plaatselijke wijkagent te vinden en te contacteren.

woninginbraken
Voor het jaar 2017 werden 89 woninginbraken geregistreerd. Dit betreft een lichte stijging
t.o.v. het voorgaande jaar. Traditioneel is tijdens de donkere maanden november en december een toename van diefstallen in woningen. Op 7 december werd een infoavond georganiseerd in Tielen, waar 58 inwoners aanwezig waren. Acht van hen sloten aan bij een bestaand
BuurtInformatieNetwerk (BIN) en drie diefstalpreventieadviezen werden die avond aangevraagd aan de twee diefstalpreventieadviseurs.
Naar aanleiding van de overgang naar het ‘Be-alert-platform’ werd op 1 juni een vergadering
belegd met alle B(W)IN-coördinatoren. Alle straten in onze gemeente worden in een BIN ondergebracht. Elke inwoner kan dus voortaan aansluiten bij een bestaand BIN.

ophokplicht
Door de vogelgriep werd nogmaals een ophokplicht ingevoerd. Door de wijkagenten werd
hierop toezicht gehouden en alle duivenmaatschappijen werden verwittigd. In de Berkenlaan
moest het gemeentebestuur hierdoor tientallen verwilderde kippen en ander gevogelte vangen.

In 2017 kreeg de politiepost 3.321 personen aan het onthaal.

In 2017 werden 105 fietsen gegraveerd met het rijksregisternummer van de eigenaar.
Negenenzeventig gevonden fietsen werden opgehaald door de technische dienst. Twintig fietsen werden terugbezorgd aan de eigenaar. De resterende fietsen (59) werden overgedragen
aan de gemeente.
Voor gevonden mobiele apparaten (gsm, smartphone, ..) werd de lokale recherche ingeschakeld voor het uitlezen van dit toestel. Het lukte af en toe om de eigenaar terug te vinden. De
meeste verloren voorwerpen waren sleutels, gsm’s, maar ook wel eens ringen en geldbeugels.

woonstcontroles
In 2017 werden door de wijkagenten 938 dossiers over woonstcontrole uitgevoerd.

zichtbaarheid in het verkeer
In 2017 werden op vijf verschillende dagen 162 fietsers gecontroleerd op hun zichtbaarheid
in het verkeer. Dit leidde tot vier pv’s verkeer, waarvan drie minderjarige overtreders naar de
verkeersklassen worden gestuurd.
De jaarlijkse verkeersvormingsklas werd door acht minderjarigen gevolgd.
Wie alle cijfers graag gedetailleerder bekijkt, kan terecht op www.lokalepolitie.be/5364.
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Een voorafgaandelijke afspraak voor verhoor maken is nog niet ingeburgerd in Kasterlee.
Sinds de start van het digitaal afsprakenregister op 24 april 2017 werden 159 afspraken geregistreerd, waarvan 76 door een burger, 69 door de politiepost Kasterlee, 14 via buitenposten
(politiepost Turnhout of het hoofdcommissariaat).

pag i n a 19

dienstwerking

5. burgerzaken
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De dienst burgerzaken is opgebouwd uit drie onderdelen. De dienst bevolking zorgt voor de
registratie van alle inwoners uit de gemeente, zowel in het rijksregister als het vreemdelingenregister. Hier kan je ook terecht voor hulp bij een waaier aan administratieve vragen.
Daarnaast staat de vreemdelingendienst in voor het nakijken van het verblijfsrecht voor mensen die, vanuit een ander Europees land of een land buiten Europa, zich willen vestigen in de
gemeente. Nadien wordt de juiste verblijfskaart toegekend, samen met de nodige administratieve formaliteiten. Tot slot neemt de dienst burgerlijke stand kennis van de belangrijkste gebeurtenissen in een mensenleven. Denk hierbij maar aan een geboorte, huwelijk, overlijden,
geslachtsverandering, enz. Vervolgens worden van deze gebeurtenissen akten opgemaakt,
die jaarlijks ingebonden worden in een speciaal daarvoor bestemd register.
Zoals de voorbije jaren steeg ook in 2017 het inwonersaantal van de gemeente. Op 31 december 2016 stond de teller op 18.472, wat steeg naar 18.576 op 31 december 2017. Dit
cijfer is als volgt verdeeld over de drie deelgemeenten, 8.500 inwoners uit Kasterlee, 6.173
inwoners uit Lichtaart en 3.903 inwoners uit Tielen.

bevolkingscijfers
(op basis van de cijfers op 31/12/2017 van het Rijksregister)
aantal inwoners

2015

2016

2017

18.318

18.472

18.576

aantal niet-Belgen

792

809

955

geboorten

150

147

151

overlijdens

146

143

165

modernisering
In een tijd waar modernisering centraal staat kan een dienst burgerzaken uiteraard niet
achterblijven. In 2017 werd het project ‘Modernisering en Informatisering van de Burgerlijke
Stand’ door de Dienst voor Administratieve Vereenvoudiging (DAB) en enkele partners bekend
gemaakt. De eerste stappen naar het digitaal verwerken en opslaan van akten werden gezet.
In het komende jaar zal gewerkt worden naar een digitaal bestand dat zowel voor de burger
als voor de medewerker van de burgerlijke stand meer overzichtelijk en gebruiksvriendelijk
zal worden. Alle akten van eenzelfde burger zullen immers opgenomen worden in een nieuwe
centrale toepassing, de Databank voor Akten van de Burgerlijke Stand (DABS), waaruit ze
gemakkelijk opgevraagd en gebruikt kunnen worden.

6. sociaal
OCMW

Samenstelling vast bureau en de raad voor maatschappelijk welzijn:

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

Peggy De Busser (CD&V)
Stenenstraat 33, 2460 Kasterlee
GSM: 0477 55 94 28 - e-mail: peggy.debusser@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		
onafhankelijk		
16 september 2008
Walter Van Baelen
CD&V			
23 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
Monique Hens		
CD&V			
18 februari 2013
Eric Van Beurden
Groen			
1 januari 2016
Elvira Bellens		
N-VA			
15 februari 2016
(*) Nick Stevens (CD&V) werd op 23 november 2017 vervangen door Paul Meynen (CD&V)

Minder Mobielen Centrale
In samenwerking met Taxistop werd in 1996 door het OCMW een Minder Mobielen Centrale
(MMC) opgericht. Het is een dienst die mensen naar allerlei activiteiten voert zoals familiebezoek, doktersbezoek, boodschappen, de kapper,... Het vervoer wordt mogelijk gemaakt door
talrijke vrijwillige chauffeurs. Zonder de inzet van deze mensen is deze vorm van dienstverlening onmogelijk. De MMC is bedoeld voor inwoners met een beperkt inkomen die wegens
ouderdom of handicap het eigen of openbaar vervoer niet kunnen gebruiken en lid zijn van
onze dienst. De gebruiker betaalt een lidgeld en een tarief per kilometer.
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Sylvie Van Hasselt (CD&V)
Retiesebaan 174, 2460 Kasterlee
Tel. 014 85 12 74 - sylvia.vanhasselt@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

In 2017 had het OCMW 174 betalende leden.
Daarvan maakten 124 cliënten effectief gebruik
van de MMC. De leeftijd van de leden schommelt tussen 22 en 93 jaar. 59% is ouder dan
70 jaar. 19 vrijwilligers reden samen 60.271
km. In 2017 namen de vrijwillige chauffeurs
2.266 ritten voor hun rekening. In totaal werden gedurende het hele jaar 2.756 ritten aangevraagd en geregeld. Dit wil zeggen dat 490
ritten geannuleerd werden. De redenen voor
een rit zijn erg divers: dagcentrum, familiebezoek, boodschappen, kapsalon, restaurant, ....
vrijwilligers minder mobielen centrale
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Sociaal Verhuurkantoor (SVK)
Kasterlee is sinds 2015 lid van het SVK ISOM in samenwerking met Lille, Herentals, Vorselaar,
Herenthout en Olen. Een SVK biedt aan de ene kant kansarme huurders de mogelijkheid om
tegen een betaalbare prijs een goed onderhouden woning te huren. Aan de andere kant geeft
het aan eigenaars allerlei voordelen zoals de kans om hun eigendom voor een fatsoenlijke
prijs tegen stabiele voorwaarden veilig te verhuren. Bovendien kunnen zij op die manier ook
aanspraak maken op allerlei premies om hun eigendom te renoveren. Momenteel zijn er in
Kasterlee al 22 woningen die onder dergelijk stelsel verhuurd worden.

voortaan psychologische hulp mogelijk
De voorbije jaren werd door de sociale dienst vastgesteld dat meer en meer cliënten naast de
gebruikelijke problemen van huisvesting en inkomen ook kampten met psychische problematieken. Het betrof ongeveer een vierde van het cliënteel. Dit was ook het geval in de andere
gemeenten waarmee Kasterlee een samenwerkingsverband heeft. Daarom werd begin 2017
via Isom met het Centrum voor Geestelijke Gezondheidszorg een overeenkomst afgesloten
waardoor een psychologe wekelijks een halve dag ter plaatse cliënten begeleidt.
De bedoeling was enerzijds een laagdrempelig aanbod van psychologische ondersteuning
voor sociaal-financieel kwetsbare cliënten te bieden. Er wordt aan de cliënten een kortdurend
behandel- of begeleidingstraject aangeboden van maximaal tien gesprekken. Indien aangewezen wordt gekeken naar een mogelijke doorverwijzing voor een verder traject. Via een
maatschappelijk werker worden de cliënten op een ‘warme manier’ toegeleid naar de psychologe. Een doorverwijzing naar de psychologe kan enkel via de maatschappelijk werkers.
Anderzijds was het ook een ondersteuning voor de maatschappelijk werkers in een OCMWcontext. Deze ondersteuning gebeurt door middel van coaching en casusbesprekingen.
Het voorbije jaar waren er 25 actieve zorgperiodes. Deze cliënten bestonden voor 64% uit
vrouwen en 36% uit mannen. De meeste cliënten zaten in de leeftijdsgroep tussen 27 en 47
jaar oud. De belangrijkste diagnose was stemmingsstoornissen.

nieuwe initiatieven binnen welzijn

gemeentelijke (mantel)zorgpremie
De gemeentelijke mantelzorgpremie werd hervormd. Ze werd vereenvoudigd en iedereen
wordt voortaan gelijkgeschaald. De nieuwe zorgpremie is meer dan het samenvoegen van
de sociaal pedagogische toelage en de mantelzorgpremie. Met de goedkeuring van de zorgpremie zal iedereen die zorgbehoevend is en die geniet van de Vlaamse zorgpremie jaarlijks

recht hebben op een premie van 240 euro. Omwille van juridisch-technische redenen zal 2018
een overgangsjaar vormen waarbij voor senioren de bestaande mantelzorgpremie zal behouden blijven. Voor personen jonger dan 65 jaar treedt de nieuwe gemeentelijke zorgpremie al
wel in werking.

dagopvangpremie
Voor veel senioren is het een moeilijke stap om toe te geven dat ze zorgbehoevend worden.
Vaak kunnen ze rekenen op een sterk netwerk van mantelzorgers. Dat neemt niet weg dat de
zorg zwaar wordt en dat mantelzorgers vaak overbevraagd worden. Met het invoeren van de
dagopvangpremie wordt voortaan ingezet op het ontlasten van de mantelzorgers én op het
stimuleren van een zorgplanning en het wegwerken van eventuele drempels naar professionele opvang en/of ondersteuning. De dagopvangpremie kan enkel aangevraagd worden door
65-plussers. De premie bedraagt maximum 5 euro per dag met een maximum van 260 euro
per jaar.

Vermist@Kasterlee

Op 22 februari werd het Huis van het Kind Middenkempen boven de doopvont gehouden. Dit
huis is een samenwerking van het gemeentebestuur en OCMW van Kasterlee, de Landelijke
Kinderopvang en ISOM. ISOM is een samenwerkingsverband van zeven gemeenten; Kasterlee, Grobbendonk, Herentals, Lille, Olen,
Vorselaar en Herenthout. ISOM neemt een coördinerende rol op zich zoals bijvoorbeeld de
aanvraag voor subsidiëring, het opstellen van
een werkplan Huis van het Kind en de organisatie van de peuterspeelpunten. Dit houdt ook
in dat alle middelen (subsidies en personeelsHuis van het Kind
inzet) worden verdeeld onder deze zeven gemeenten. In Kasterlee werd gekozen voor de
bijkomende inzet van een derde partner, de Landelijke Kinderopvang. Zij nemen het fysieke
loket voor hun rekening en de taken die hiermee samenhangen, zoals het zorgen voor bekendheid van Huis van het Kind, het samenbrengen van lokale partners die werken rond opvoeding, het organiseren van Lokaal Overleg Kinderopvang…
In het Huis van het Kind kan iedereen terecht met grote of kleine opvoedingsvragen voor baby’s, peuters, kleuters, lagereschoolkinderen, pubers en adolescenten, kortom voor alle grote
en kleine(re) mensen van 0 tot 24 jaar. Ook worden ontmoetingen gestimuleerd voor mensen
met kinderen. Regelmatig zullen ook vormingen georganiseerd worden. in 2017 namen in
totaal 25 personen in Kasterlee deel aan een vorming. Gemiddeld namen twee mensen deel
aan de Speelbabbels.
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Huis van het Kind - Middenkempen
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Met een steeds groter wordende groep senioren stijgt ook het aantal senioren met geheugenproblemen en dementie. Bij een kleine groep resulteert dit in ernstige problemen
om zich te oriënteren. Zij verliezen dan letterlijk hun weg. Omdat dit dwaalgedrag grote
risico’s inhoudt, rolde de gemeente in samenwerking met Politiezone Turnhout het project
‘Vermist@Kasterlee’ uit. Met dit project wordt ingezet op een tweesporenbeleid. Enerzijds
sensibiliseert het mantelzorgers om tijdig stil te staan bij de problemen rond dementie.
Anderzijds is het een heel concreet zoekinstrument wanneer iemand vermist is. Met een
concrete leidraad weet de mantelzorger wat hij in het eerste kwartier moet doen. Als hij de
persoon na een kwartier niet gevonden heeft, moet hij de politie (101) bellen. Aan de hand
van de fiches kan de zoektocht dan snel en efficiënt uitgebreid worden. Als zoekinstrument
bestaat Vermist@kasterlee immers uit een aantal fiches zoals een persoonsfiche met foto
en een lijst van allerlei adressen waar die persoon vroeger veel kwam.

7. vrije tijd
nieuw reservatiesysteem culturele infrastructuur
Sinds mei 2017 werkt de cultuurdienst met het nieuwe reservatiesysteem i-Rent voor het
beheer van de culturele infrastructuur. De administratie werd in een eerste fase vertrouwd
gemaakt met de internetapplicatie en sinds september worden de facturen aan de gebruikers
via i-Rent digitaal verstuurd. In een volgende fase zullen gebruikers zelf ook toegang krijgen
tot de internetapplicatie om de bezetting van de zalen na te kijken, reservaties aan te vragen
en facturen zelf te beheren.
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Nieuw speelpaviljoen Rulheyde
Op zondag 26 maart 2017 opende domein de Rulheyde in Ossengoor, de deuren voor het publiek. De opening van het nieuwe speelpaviljoen werd letterlijk ingezet met toeters en bellen,
zo kwam de jeugdfanfare spelen, werd een cool bosspel gedaan, een escape game, afgedaald
met de kabelbaan en nog zoveel meer.
Ecologie en de relatie met de omringende natuur stonden bij dit project centraal. Om het
gebouw de warme, natuurlijke uitstraling te geven én om het optimaal in de omgeving te
doen passen, werd ervoor gekozen om de hele constructie – van gevel tot dak – in hout op te
trekken. De Rulheyde doet dienst als uitvalsbasis voor activiteiten van de Kastelse scholen en
jeugdverenigingen, en de speelpleinwerking in de zomermaanden.

nieuw speelpaviljoen Rulheyde

sportinfrastructuursubsidie
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.
In 2017 kreeg LRV Lichtaart de goedkeuring voor een investeringssubsidie van 125.000 euro
voor het uitbreiden en moderniseren van haar infrastructuur aan de oefenterreinen in de
Dressenstraat. Zo plannen de ruiters van Lichtaart een nieuwe kantine en een ruime opbergplaats voor het clubmateriaal. De huidige kantine is aan vernieuwing toe en de nood aan een
ruime opslagplaats voor al hun materiaal werd de laatste jaren alleen maar groter. Dankzij de
steun van het gemeentebestuur kunnen zij hun plannen definitief vorm geven in 2018.

nieuwe sportvloer voor turnzaal Pagadder
De turnzaal van GBS De Pagadder was na meer dan twintig jaar aan vervanging toe en werd
in een nieuw kleedje gestoken. De muren van de turnzaal en de berging werden opnieuw bezet en geschilderd. De sportvloer werd vervangen door een vlakelastische sportvloer die aan
de strengste normen voldoet. Met een krachtafbouw van 54% wordt de kans op kwetsuren
bij de sporters serieus verlaagd waardoor spelplezier en veiligheid centraal staan.

De omzet van het toeristisch infokantoor steeg
in 2016 met 19 % (97.000 euro) tegenover
2015 (81.400 euro). Deze goede cijfers zijn
een stimulans om te blijven investeren in toerisme, dé economische sector in Kasterlee. Om
die reden blijft het gemeentebestuur investeren in de drie kerndoelstelling van toerisme:
promotie, toeristisch onthaal en productontwikkeling.

gezin in Kabouterboshuisje
- fotograaf Bart van der Moeren
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In Kasterlee werden in 2016 25.000 extra
overnachtingen geteld tegenover in 2015. Dit
bracht de teller op 285.000 overnachtingen,
een stijging van ongeveer 10 % tegenover
2015.
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25.000 extra overnachtingen in Kasterlee

opening nieuw toeristisch infokantoor
Op Markt 42 bevindt zich sinds oktober 2017 het nieuw toeristisch infokantoor. Dit gerenoveerde gebouw toont het innovatieve toeristisch beleid van het gemeentebestuur. Hier wordt
het accent gelegd op de thema’s pompoenen, kabouters, gastronomie en actieve recreatie.
De belevingsruimte en de onthaalbalie vormen de spil van het toeristisch infokantoor.
In de belevingsruimte staat een levensgrote kabouterboom, een handbike waarop bezoekers
virtueel de Kempen ontdekken, een jaarlijn met de belangrijkste activiteiten in Kasterlee,
een gastronomische hoek waar al het lekkers kan ontdekt worden, een virtuele top tien van
Kasterlee ….
Het label A+ van Toerisme Vlaanderen bewijst dat het kantoor ook voor mindervaliden een
ruimte is die zij volop kunnen beleven. Ook aan de bezoekers van over de taalgrens werd
gedacht, zo wordt alle info ook in het Frans, Duits en Engels aangeboden.
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Een goed onthaal zorgt voor herhaalbezoeken, verhoging van de bezoekfrequentie, een langere verblijfsduur en hogere bestedingen door de toeristen. Allemaal zaken die zorgen voor
een economische meerwaarde voor de meer dan negentig horecanten en andere bedrijven.

beleving troef in het nieuwe toeristiche infokantoor
- fotograaf Thomas De Backer

8. grondgebiedzaken

duurzame maatregelen
Verschillende acties kaderden in de burgemeestersconvenant om de CO2-uitstoot op het
grondgebied met 20 % te verminderen tegen 2020:

zonnepanelen op gemeentelijke gebouwen
Twee gemeentelijke gebouwen werden voorzien van zonnepanelen:
• sporthal Tielenhei
• gebouw technische dienst aan de Noord-Zuidlaan

Door de aankoop van elektrische dienstvoertuigen en -fietsen gebeurt een deel van de dienstverplaatsingen op basis van groene stroom. Er werden drie voertuigen en twee fietsen aangekocht via een raamcontract van Eandis. De voertuigen en één elektrische fiets krijgen hun
stroom van de zonnepanelen op het gebouw van de technische dienst. De tweede elektrische
fiets wordt opgeladen aan het gemeentehuis en wordt gebruikt voor dienstverplaatsingen.
Ook deze verbruikt groene stroom vermits het gemeentebestuur reeds jaren 100 % groene
stroom aankoopt.

elektrische laadpalen
Bij de heraanleg van de parking achter het gemeentehuis en op de parking in de Schoolstraat
achter de kerk werd telkens één publieke laadpaal voor auto’s voorzien. Elke paal kan twee
voertuigen opladen en de oplading is tegen
betaling. Deze palen kaderen in het plan van
de Vlaamse Overheid om tegen 2020 in totaal
2.500 publieke laadpalen te plaatsen in Vlaanderen. Dit gebeurt in samenspraak met Infrax
en Eandis. Op de parking achter het gemeentehuis werden ook vier laadpalen voor telkens
twee fietsen geplaatst. Hier kunnen elektrische
fietsen gratis hun batterij opladen.

laadpaal Binnenpad
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elektrische voertuigen en fietsen
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Samen zijn de installaties goed voor 322 zonnepanelen met een productie
van ongeveer 70.000 kilowattuur groene stroom. Een totale investering
van om en bij de 120.000 euro met een geschatte terugverdientijd van
acht jaar. Bij de dimensionering en plaatsing van de installaties werd rekening gehouden met het verbruik van de gebouwen, toestand van het dak
en de mogelijke beschaduwing van de panelen.
De aanleg gebeurde in samenwerking met Eandis.

mobiliteit

vernieuwing mobiliteitsplan
In 2016 werd gestart met de vernieuwing van
het mobiliteitsplan. Er volgde een participatietraject, waarvoor een tijdelijke Mobiliteitsraad (MoRa) opgericht werd. In 2017 werd op
basis van de input van burgers, MoRa, adviesraden, … een synthesenota opgemaakt waarin
twee scenario’s werden vooropgesteld.
De keuze van de MoRa en de Gemeentelijke
Begeleidingscommissie (GBC) ging uit naar
volgend scenario waarbij de verkeersleefbaarheid centraal staat:

start participatietraject mobiliteitsplan
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duurzaam scenario ‘De pompoen gemeente’
De kern hierbij is om Kasterlee een beschermde (pompoen)schil aan te bieden en het aantal externe relaties te beperken en te concentreren tot enkele toegangspoorten. Deze toegangspoorten zullen een link leggen tussen de externe netwerken en het lokaal fijnmazig
netwerk (zoals het dradig vruchtvlees van een pompoen). Kasterlee kan op deze manier
haar waardevolle troeven blijven uitspelen, maar zelf beslissen hoe het verkeer zich binnen
haar gemeentegrenzen ontplooid. Op deze manier kan Kasterlee haar groen en levendig
karakter behouden en ten volle beschermen.
De synthesenota werd goedgekeurd door de GBC op 1 december 2017 en door de Regionale
mobiliteitscommissie (RMC) op 21 december 2017.

nieuwe ventweg langs de Poederleesteenweg
De Poederleesteenweg was enkele maanden
afgesloten voor verkeer voor de aanleg van een
veilige schoolomgeving aan de kleuterschool ‘t
Bosvriendje. De werkzaamheden gingen gepaard met de aanleg van een ventweg met een
kiss & ride-zone ter hoogte van het woonzorgcentrum De Witte Bergen en VKS ‘t Bosvriendje, de herinrichting van het kruispunt Kapelhof
met veilige fiets- en voetgangersoversteken en
de aanleg van twee rolstoeltoegankelijke bushaltes. De nodige bekabeling werd al voorzien
indien de plaatsing van oversteeklichten voor
voetgangers en fietsers toch nodig zouden zijn.
Poederleesteenweg

werken aan de Tielensteenweg
In september 2017 werden rioleringswerken en onderhoudswerken aan het fietspad uitgevoerd van Tielensteenweg tot aan Tielendorp. De werken omvatten de aanleg van een gescheiden riolering: aanleg vuilwaterriolering (DWA) in de berm en bestaande inbuizing voor
regenwater (RWA). De bewoners werden verplicht om hun regenwater af te koppelen.
Het fietspad werd aangelegd in beton en verbreed van 1,25 m naar 1,75 m. Er werd ook een

haag geplant tussen de rijweg en het fietspad. Tegelijkertijd werd de bushalte van de Tielensteenweg toegankelijk gemaakt voor rolstoelgebruikers, en werd ter hoogte van Engakkers
een verkeersremmende middengeleider aangelegd in de schoolomgeving. Dit project werd
gesubsidieerd door het fietsfonds van de provincie Antwerpen.

aanleg fietspad Gierlebaan
In januari 2017 werden aanpassingswerken uitgevoerd aan het fietspad Gierlebaan.
Het fietspad werd aangelegd in beton en verbreed van 1,25 m naar 1,75 m. Er werd ook een
haag geplant tussen de rijweg en het fietspad. Dit project werd gesubsidieerd door het fietsfonds van de provincie Antwerpen.

Binnenpad voortaan 30 km/uur

nieuwe fietsstallingen Turnhoutsebaan

verkeerslichten Turnhoutsebaan
Naar aanleiding van het dodelijk verkeersongeval met drie fietsers op de Turnhoutsebaan
(N19) en de reeds ingediende petitie van de omwonenden besliste de Provinciale Commissie voor Verkeersveiligheid (PCV) om op de Turnhoutsebaan ter hoogte van het kruispunt
Kleinrees-Vekemans verkeerslichten te plaatsen. Het betreft hier een gewestweg, waarover
het gemeentebestuur geen bevoegdheid heeft. Het gewest heeft ervoor gekozen om het
kruispunt compacter te maken door het opheffen van de rechtsafstroken en uit te rusten met
drukknoppen voor fietsers en voetgangers en detectielussen voor voertuigen in de zijstraten.
Tegelijkertijd werd een snelheidsbeperking van 70 km/uur ingevoerd vanaf het kruispunt
Noordzuidlaan/Turnhoutsebaan tot aan de grens van Turnhout.

jaarverslag 2017

Vanaf 2012 had de gemeente een perceeltje grond gratis in gebruik in de Kattenberg dat
ingericht was als fietsenstalling. In 2017 werd de overeenkomst beëindigd, maar plaatste de
gemeente naast het wachthuisje van De Lijn op de Turnhoutsebaan een dertigtal fietsbeugels
extra.
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Bij de bouw van het nieuwe OC was het moment aangebroken om ook ingrepen rond verkeersveiligheid in Binnenpad uit te voeren. De site tussen de Hofstraat en de Markt is ondertussen een druk punt door de aanwezigheid van het gemeentehuis, het politiekantoor, het
OC met café De Pit, het WZC Aquamarijn, een supermarkt en het lokaal van Okra. Om een
veiligere omgeving voor de zwakke weggebruikers te voorzien, werd een zone 30 km/uur
ingevoerd (tot nu enkel voorbehouden voor schoolomgevingen). Ook volgende maatregelen
werden nog genomen: een zone waar enkel vrachtwagens onder de 3,5 ton mogen parkeren,
parkeerplaatsen voor gehandicapten, een parkeerzone maximum 30 minuten voor de bezoekers van het gemeentehuis, een verbod parkeren ter hoogte van de glasbollen, eenrichtingsverkeer richting Okralokaal en de Karekietstraat werd terug doodlopend gemaakt.
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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
info@kasterlee.be - www.kasterlee.be
v.u. Ward Kennes, Markt 1, 2460 Kasterlee

