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1. voorwoord
Beste lezer
2018 was het laatste jaar van een legislatuur. Dat bracht extra werk met zich mee om de
verkiezingen te organiseren en de integratie van OCMW en gemeentebestuur tot in de puntjes voor te bereiden. Zo konden zowel de nieuwe politieke ploeg als het vernieuwde lokale
bestuur in januari 2019 vlot van start gaan.

In juni 2018 werd gestart met een praatpunt waar nieuwkomers met vrijwilligers hun kennis
van het Nederlands oefenen en verbeteren. Vanuit deze dynamiek zagen meerdere initiatieven die gericht zijn op integratie, het levenslicht. Op de laatste dag van het jaar konden de
nieuwjaarszangertjes op pad met een leuke nieuwjaarszak die door het gemeentebestuur aan
alle kinderen werd verdeeld. Er werden ook posters verspreid om de zangertjes welkom te
heten.
Ik wil graag afronden met een woord van dank aan alle mandatarissen, personeelsleden en
vrijwilligers die de vele projecten en initiatieven in onze gemeente in 2018 mogelijk hebben
gemaakt. En graag sta ik dan even stil bij ere-gemeentesecretaris Eddy Van Ballaer van wie
we op het einde van het jaar afscheid namen. Hij was de administratieve architect van het
fusieverhaal van onze drie dorpen Kasterlee, Lichtaart en Tielen. Zo legde hij mee de fundamenten van de administratie die ook vandaag onze bevolking veel diensten verleent.
Ward Kennes
burgemeester
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In juni werd in Lichtaart een grote ode aan Bobbejaan Schoepen georganiseerd. Om de herinnering aan deze Vlaamse artiest levend te houden werd een plein naar hem genoemd en
twee hedendaagse kunstwerken gerealiseerd. De zeer geslaagde editie van ‘Tielen Muziekdorp’ kende nog heel wat activiteiten en een mooie afronding met een knappe muurschildering in de tunnel onder de spoorlijnen. In onze gemeente zijn in de loop der tijden heel wat
merkwaardige archeologische vondsten gedaan. Die werden op een zeer aantrekkelijke wijze
gepresenteerd in een overzichtstentoonstelling in de bibliotheek van Kasterlee. In het kader
van de Slapende reus, het toeristisch ontwikkelingsplan voor de Kempense Heuvelrug, werd
de Goorseweg heringericht. De brede asfaltstrook maakte plaats voor een tweesporenverharding in beton. Met een netto ontharding als resultaat! Er werden twee speelzones ontwikkeld
en boven op de Hoge Mouw verscheen het kunstwerk ‘A Giant Sculpture’. Dat is al snel een
iconisch beeld van onze gemeente aan het worden.
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Voor een aantal projecten die lang werden voorbereid, kon het afgelopen jaar de spade in
de grond. Dit was het geval voor de veilige en vrij liggende fietspaden langs de Poederleesteenweg en fase 1 van masterplan Bloemenwijk. Naast het toeristisch kantoor ging het oude
winkelpand tegen de vlakte en werd voorlopig een groenzone aangelegd. Nog meer projecten zitten in de pijplijn wanneer het nieuwe mobiliteitsplan dat in 2018 werd goedgekeurd
de volgende jaren wordt uitgerold. De fietsstraten die we net voor de start van het nieuwe
schooljaar mochten infietsen, passen helemaal in dat plan. Aan het Tielense station werd een
Fietspunt geopend. De opeenvolgende investeringen in sportcomplex Meulestraat kregen een
vervolg met de aanleg van een randparking. Zo kunnen de sportvelden en de sites van de
jeugdverenigingen autovrij worden gemaakt. Tegelijk werd ook voorbereidend werk verricht
voor een centraal skateterrein en een nieuwe douchecomplex in dit recreatiegebied. Op verschillende plaatsen werden bovengrondse glasbollen vervangen door ondergrondse glascontainers die minder hinder en overlast meebrengen voor de omgeving.

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
2de 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
3de 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
4de 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
5de 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 2018 zetelden hierin
vertegenwoordigers van volgende politieke fracties: CD&V (15), Open vld (1), Groen (1),
Vlaams Belang (1), N-VA (5). Drie 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

In de loop van 2018 organiseerde Kasterlee volgende ontvangsten en vieringen:
26 januari		
16 februari		
10 maart		
19 april		
3 september		
15 september		
27 september		
			
27 september		

voorstelling volkskalender Heemkundige Kring KLT
sportlaureatenviering
ontvangst nieuwe inwoners
huldiging Belgisch zaalkampioen korfbal U14 Vobako
huldiging verdienstelijke G-sporters Silke Bastiaensen en Senne Dierckx
ontvangst nieuwe inwoners
huldiging Kala Pauwels, wereldkampioen beachkorfbal
als lid van de Belgian Scorpions
huldiging Belgisch veldkampioen korfbal U16 Vobako

ontvangst G-sporters Silke en Senne
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1		
Meeus Mies			
CD&V			
1 januari 1995
2 		
Guns Rob (voorzitter)		
CD&V			
1 januari 1995
3		
Kennes Ward			
CD&V			
1 januari 2001
4		
Van Baelen Walter		
CD&V			
2 januari 2007
5		
Van de Water Jeroen		
N-VA			
2 januari 2007
6		
Aerden Els			
CD&V			
2 januari 2007
7		
Van Nijlen Frank		
onafhankelijk		
2 januari 2007
8		Jaenen Bea			CD&V			23 januari 2007
9		
Van de Perre Guy		
CD&V			
2 januari 2013
10		
Storms Gert			
CD&V			
2 januari 2013
11		
Diels Robby			
CD&V			
2 januari 2013
12		
Biermans Jan			
CD&V			
2 januari 2013
13		
Baeyens Hanne			
CD&V			
2 januari 2013
14		
Lauwers Eric			
CD&V			
2 januari 2013
15		
Adriaensen Sumati		
CD&V			
2 januari 2013
16		
Vanneste Tim			
N-VA			
2 januari 2013
17		
Van de Water Jo		
N-VA			
2 januari 2013
18		
Goossens Kris			
N-VA			
2 januari 2013
19		
Thijs Rita			
Open vld		
26 augustus 2014
20		Stijnen Marc			Groen			24 februari 2015
21		Verbeek Marleen		CD&V			24 maart 2015
22		Peinen Alois			onafhankelijk		22 september 2015
23		
Van Laer Valérie		
onafhankelijk		
24 november 2015
24		
Van Ossel Bart			
N-VA			
26 januari 2016
25		
Maria Van Laer			
Vlaams Belang		
26 september 2017
26		
Nick Stevens			
CD&V			
24 oktober 2017

nieuwe onthaalbalie gemeentehuis
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Om een vlotte dienstverlening aan de burgers te kunnen garanderen, was een herinrichting
van de inkomhal van het gemeentehuis nodig. De oude vertrouwde ronde balie werd afgebroken en maakte plaats voor een nieuwe, frisse en vooral praktische onthaalruimte, met
een toegankelijk loket. In een volgende fase zal op de plaats van de vroegere ronde balie een
nieuwe wachtruimte worden ingericht, die meer ruimte biedt aan de wachtende bezoekers.

personeel
integratie
Het jaar 2018 stond in het teken van de verdere integratie van de personeelsdiensten van
het OCMW en het gemeentebestuur. In de voorbije jaren werden het loonpakket, de tijdsregistratie en andere administratieve toepassingen reeds gemeenschappelijk gebruikt, of op
elkaar afgestemd. In 2018 werd de samensmelting van de personeelsdienst verdergezet, en
is ook de effectieve verhuis een feit. Vanaf 1 januari 2019 hebben het gemeentebestuur en
het OCMW een gemeenschappelijke personeelsdienst.

personeelsbezetting
Het gemeentebestuur telde eind 2018 162 personeelsleden, waarvan een groot aantal deeltijds werkt. Dit verklaart het grote verschil tussen personeelsleden in hoofden (162) en de
berekening in VTE (voltijds equivalent): 127,13 VTE op 31 december 2018 (56 werknemers
van de gemeente werken voltijds). 60% van de personeelsleden zijn vrouwen, 40% mannen.
De leeftijdspiramide van de werknemers betekent in de volgende jaren een uitdaging voor de
organisatie: 32 personeelsleden zijn tussen 51 en 55 jaar en 43 personeelsleden zijn 55-plus.
Het OCMW telde 31 december 2018 47 personeelsleden in 32 VTE. Hiervan werkten 7 collega’s voltijds. Het groot aantal vrouwelijke werknemers is hier nog meer expliciet: 94% van
de collega’s zijn vrouwen tegenover 6% mannen. Ook op het OCMW is het aantal 50-plussers
goed vertegenwoordigd: 44% van de werknemers zijn ouder dan 50 jaar.

Pensioneringen betekenen jaarlijks een ernstig verlies van kennis en ervaring. Bovendien
vergt dit ook een grote inspanning op gebied van rekrutering en selectie van kandidaten en
geschikte profielen.

vacatures
In 2018 werden 12 aanwervingsprocedures afgewerkt, waarbij 16 nieuwe mensen werden
aangesteld. Deze nieuwe collega’s werden geselecteerd uit 189 kandidaten die solliciteerden.
Dit is een lichte daling t.o.v. 2017, toen in 19 procedures 23 functies werden ingevuld door
397 kandidaten. Naast deze nieuwe aanwervingen werden ook 19 vervangingscontracten en
tijdelijke contracten voor bijkomende uren afgesloten om alle mogelijke vormen van afwezigheid op te vangen. En zoals elk jaar gingen we ook in 2018 weer op zoek naar een twintigtal
jobstudenten voor de verschillende diensten.

psychosociale aspecten op het werk: agressie tegenover en respect voor de
werknemers
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Uit de personeelsenquête, met betrekking tot psychosociale belasting, geweld, pesterijen en
ongewenst seksueel gedrag op het werk afgenomen door IDEWE in 2017, werden op twee
diensten extra risico’s vastgesteld. In 2018 werd met een werkgroep in deze diensten verder
gewerkt rond deze thematiek. Er werd ook extra aandacht besteed aan agressie ten opzichte
van het personeel van het OCMW en het gemeentebestuur. Rapportering van en onderzoek
naar concrete gevallen van agressie geven een eerste aanzet naar de opmaak van een agressieprotocol. En voor de technische dienst werd - samen met het gemeentebestuur van Lille
- aan de hand van een interactieve theatervoorstelling ‘RESPECT’ extra aandacht besteed aan
de positieve waardering van hun dagdagelijks werk.
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interactieve theatervoorstelling RESPECT voor de
technische diensten van Kasterlee en Lille

inclusief ondernemen
Ook in 2018 bleven het OCMW en het gemeentebestuur aandacht besteden aan hun sociale rol als werkgever. Jaarlijks passeren op de verschillende diensten heel wat stagiaires uit
verschillende scholen in zeer diverse opleidingen. Verschillende diensten hebben ook al een
jarenlange traditie van begeleid werken. 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 en werkervaringsstages
kregen een tiental mensen de kans om werkervaring op te doen in verschillende gemeentelijke diensten. Als blijk van waardering mocht de gemeente het ‘Referentiebewijs Inclusieve
Onderneming’ ontvangen.

enkele cijfers uit de jaarrekening
jaarrekening 2017 gemeente
De jaarrekening geeft ons een inzicht over de financiële resultaten gedurende een boekjaar.
In mei keurde de gemeenteraad de jaarrekening 2017 goed. Het budgettaire resultaat van het
boekjaar 2017 bedroeg een negatief saldo van zo’n 4 miljoen euro.
exploitatie
Het exploitatieresultaat (= dagelijkse werking) kende een positief saldo van ongeveer 5,3
miljoen euro. De exploitatie-uitgaven bedroegen in totaal 18,2 miljoen euro. De personeelsuitgaven (exclusief bezoldigingen onderwijs) vormen met 41% de grootste uitgavenpost. Het
aandeel voor goederen en diensten bedraagt 33% en toegestane werkingssubsidies 24%.
De exploitatie-ontvangsten bedroegen zo’n 23,5 miljoen euro. De gemeente haalde haar ontvangsten voornamelijk uit fiscale ontvangsten (51%), werkingssubsidies (31%), ontvangsten
uit de werking (11%) en financiële ontvangsten (6%). Binnen de fiscale ontvangsten zorgen
de aanvullende belasting op de personenbelasting met 6,3 miljoen euro (53%) en de opcentiemen op de onroerende voorheffing met 3,9 miljoen euro (33%) voor de grootste bron aan
inkomsten.
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investeringen
Er zijn voor 9,8 miljoen euro aan investeringen gerealiseerd. De grootste investeringsuitgaven waren onder meer het OC Kasterlee, het nieuw toeristische infokantoor, de Poederleesteenweg, de hernieuwing van de fiets- en voetpaden (o.a. Tielensteenweg en Gierlebaan),
de investeringssubsidie aan hulpverleningszone Taxandria en de politiezone, de zonnepanelen
op het dak van de BRT en op de sporthal Tielenhei, de sportzone Molenstraat, de aankoop van
machines en voertuigen. Het betreft hier enkel de uitgaven die effectief betaald zijn in 2017
en niet de totale projectprijs.
Daarnaast zijn er 0,5 miljoen euro aan investeringsontvangsten gerealiseerd door onder meer
subsidies voor en verkoop van bouwpercelen in Lichtaart. Het investeringenresultaat leverde
een negatief saldo op van 9,3 miljoen euro.
De jaarrekening van 2017 kan je terugvinden op de website.

jaarrekening 2017 OCMW
Het OCMW kende een positief budgettair resultaat voor het boekjaar 2017 van bijna 30.000
euro.
De exploitatie-uitgaven bedroegen 2,9 miljoen euro. De personeelsuitgaven bedragen met
59% de voornaamste uitgavenpost, gevolgd door de specifieke kosten voor de sociale dienst
(met onder meer leefloon en steunen) met 28%. De exploitatie-ontvangen bedroegen in 2017
2,95 miljoen euro. Hiervan komt 37% van de gemeentelijke bijdrage.
De investeringsuitgaven bedroegen zo’n 32.000 euro voor onder meer aankoop van ICTmateriaal, bureaustoelen en aandelen in samenwerkingsverbanden.
De jaarrekening van 2017 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 Kasterlee in 2018, wat leningen betreft, schuldenvrij gestart is.

3. veiligheid
certificaat Inbraak Veilig

inbraakpreventie

Op 8 januari kende de politiepost Kasterlee een primeur
met de eerste vrouwelijke wijkagente in Kasterlee. Inspecteur Lieve Dekkers nam vanaf dan de wijk ‘Tielen en
Rielen’ als werkgebied voor haar rekening.

een primeur voor Kasterlee!
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eerste vrouwelijke wijkagent
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Een woning die beschikt over een goede basisbeveiliging en die voorzien is van een goed
zichtbaar keurmerk maakt 90% minder kans
om het doelwit te worden van een inbraak.
Deze cijfers zijn afkomstig uit Nederland. Daar
werkt men al twintig jaar met het Politiekeurmerk Veilig Wonen. In 2018 kwam ook in België een keurmerk op de markt ‘Certificaat Inbraak Veilig’ (CIV). Om dit keurmerk te halen
kunnen inwoners van Kasterlee een afspraak
met de diefstalpreventieadviseur maken. Hij
komt langs en geeft tips om de woning beter
te beveiligen. Als deze aanbevelingen worden
gevolgd binnen de drie jaar, dan krijgt de woning het CIV.

4. burgerzaken
Ook in 2018 steeg het inwonersaantal van Kasterlee. Op 31 december 2017 stond de teller
op 18.576, wat steeg naar 18.649 op 31 december 2018. Dit cijfer is als volgt verdeeld over
de drie deelgemeenten, 8.512 inwoners in Kasterlee, 6.197 inwoners in Lichtaart en 3.940
inwoners in Tielen.
(op basis van de cijfers op 31/12/2018 van het Rijksregister)
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aantal inwoners

2016

2017

2018

18.472

18.576

18.659

aantal niet-Belgen

809

955

892

geboorten

147

151

165

overlijdens

143

165

163

En verder stond de voorbereiding van de digitalisering van de akten van de burgerlijke stand
centraal. De nodige maatregelen werden getroffen om van start te kunnen gaan op 1 januari
2019, wat later uitgesteld zou worden naar 31 maart 2019. Op het einde van 2018 werden de
laatste identiteitskaarten met een geldigheidsduur van vijf jaar ingewisseld voor een identiteitskaart met een geldigheidsduur van tien jaar. Zo kan er vanaf januari 2019 meer gefocust
worden op het vernieuwen van oude rijbewijzen.

verkiezingen
Op 14 oktober 2018 vonden de provincie- en gemeenteraadsverkiezingen plaats. Voor deze
verkiezingen werden in Kasterlee 13.789 kiezers opgeroepen. Deze kiezers stonden garant
voor 13.295 geldige stemmen. De overige 494 stemmen waren blanco of ongeldig. De kiezers
werden opgevangen op vier verschillende locaties, waar in totaal 17 stembureaus ingericht
werden. Ook niet–Belgen kregen de kans om zich te registreren als kiezer. Alle niet–Belgen
die in het verleden nog niet geregistreerd werden om te kiezen, kregen per brief een uitnodiging om zich op de kiezerslijst te laten inschrijven. 35 van hen brachten op 14 oktober 2018
voor het eerst hun stem uit.

nieuwe locatie
Inwoners van Kasterlee gingen op 14 oktober voor het eerst hun stem uitbrengen in
het Ontmoetingscentrum (OC) in Kasterlee
in plaats van in sporthal Duineneind.

5. projecten

masterplan De Met

Na de voltooiing van fase 1, de bouw van een ontmoetingscentrum en de aanleg van de
omgeving, werd volop gewerkt aan de ontwerpplannen van de Markt en toegangswegen.
Ontwerpers DierendonckBlancke ontwierpen een plein met naaldbomen en toegangswegen
waarop poorten werden geïmplementeerd om aan te geven dat heel de marktzone een snelheidszone 30 wordt. Het definitief voorontwerp werd in de zomer goedgekeurd door het college van burgemeester en schepenen. Daarna wikkelde Sweco het technische luik verder af
om alle nutsleidingen te implementeren in dit ontwerpplan.
pag i n a 15

Ondertussen werd de oude Delhaize, Markt 42, gesloopt zodat een bijkomende open ruimte
gecreëerd kon worden. Deze zal mee verbinding geven tussen het marktplein en het plein
achter het gemeentehuis. Ook voor het parochiecentrum werden de eerste stappen gezet
om dit te laten slopen. Deze vrijgekomen zone zal eveneens ingevuld worden als een extra
groene ruimte aansluitend aan het project De Met.
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maquette Markt Kasterlee

masterplan bloemenwijk
Masterplan Bloemenwijk omvat een herinrichting van de bermen en publieke ruimte in de
Bloemenwijk in Lichtaart. Een studiebureau ontwierp na een participatietraject met de bewoners van de wijk een totaalvisie. Aan de hand hiervan werd een fasering uitgewerkt over
verschillende jaren. Samen met IOK werd een gedetailleerd ontwerp voor de eerste fase
opgemaakt en aanbesteed. Aannemer Vermetten startte in 2018 met de uitvoering van deze
eerste fase. Hierin werden het speelplein, de groenzone en de parking rond de Kringwinkel
en de Anjerlaan (centrale as door de wijk) onder handen genomen. De werken zullen voltooid
zijn in de zomer van 2019.

In 2018 ging de uitwerking van de Slapende Reus, het toeristisch ontwikkelingsplan voor de
Kempense Heuvelrug, in een stroomversnelling. De Kempense Heuvelrug werd verder ontwikkeld als een topattractie in de Kempen zonder dat de aanwezige landschaps- en erfgoedwaarden werden aangetast. Er werd uitgegaan van de eigenheid en uniciteit van het gebied om
duurzaam toerisme te promoten dat zorgt dat de komende generaties kunnen genieten van
een unieke beleving en tegelijk het bijzonder landschap behouden blijft. Er werden bijzondere rustpunten geplaatst, een geocachereeks zag het levenslicht, twee speelzones werden
gecreëerd en het kunstwerk ‘A Giant Sculpture’ werd geïnstalleerd. Ook de mobiliteit langs de
Slapende Reus werd onder handen genomen. Zo werd de Goorseweg, die het gebied doorkruist, heraangelegd als een tweesporenverharding. Op advies van Onroerend Erfgoed werd
de middenstrook in eerste instantie aangelegd als een grasstrook. Er rezen echter al snel
problemen met deze middenstrook waardoor de voorziene oplossing niet veilig bleek. Het
gemeentebestuur stuurde bij en liet deze strook opvullen met grasdals.
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Slapende Reus

A Giant Sculpture, Gijs Van Vaerenbergh - fotograaf Matthijs van der Burgt

opleiding nieuwe gidsen
Over het gebied van de Slapende Reus valt veel te vertellen. Zo zijn er bijzondere landschapskenmerken en erfgoedwaarden. Om de verhalen juist en duidelijk aan bezoekers te vertellen
vond er een gidsenopleiding plaats. Na zeven lessen beëindigden 26 gidsen in juni de opleiding ‘Met een groep op verkenning op de Slapende Reus’. Sindsdien kan de ‘Landschapswandeling’ gereserveerd worden bij Toerisme Kasterlee. Een groep gaat dan samen met één van
de gidsen op wandel in de Slapende Reus.

Tielen Muziekdorp

In 2018 zette het project ‘Tielen Muziekdorp’
de identiteit van het muzikale Tielen in de kijker. Een overzicht van meer dan 30 muzikale
evenementen in en rond Tielen (huiskamerconcerten, muzikale tuinen, zingen met kleuters, muziekkroegentocht,…) werden in een
brochure gegoten. Deze verscheen in januari
en mei.

vrijwilligersbeleid gaat verder
pop-up coaches
Nieuwe vrijwilligers aantrekken is voor een vereniging of organisatie niet altijd evident. Een
wervende vacature plaatsen op de vacaturedatabank op www.kasterleevrijwilligt.be is een
goede start. Omdat niet iedereen gezegend is met een vlotte pen konden verenigingen en
organisaties beroep doen op coaches Rachel en Charlotte bij het schrijven van een vrijwilligersvacature in een één-op-ééngesprek. De coaches volgden hiervoor een opleiding bij het
Vlaams Steunpunt Vrijwilligerswerk vzw.

vrijwilligers in het informatieblad
In Kasterlee zijn veel vrijwilligers actief. Zij dragen bij tot het sterke sociale weefsel dat onze
gemeente zo typeert. Om deze vrijwilligers en hun taken een gezicht te geven, kwamen in het
gemeentelijk informatieblad vrijwilligers aan het woord. De peters van het mountainbikeparcours, de chauffeurs van de Minder Mobielen Centrale, een kaboutervertelster, een gemachtigd opzichter en de compostmeesters werden in de kijker gezet.
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Eind 2018 werd Tielen Muziekdorp genomineerd voor Dorpskracht: een prijs die toegekend
wordt aan projecten die de leefbaarheid in het dorp en duurzame dorpsontwikkeling stimuleren. Tielen Muziekdorp behaalde de tweede plaats in deze wedstrijd en sleepte zo 5.000
euro in de wacht voor een nieuw project. Een extra pluim op de hoed van de vele Tielense
vrijwilligers en verenigingen die dit fantastische en grootschalige project mogelijk maakten!
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Ter ere van het project lanceerde de Kastelse
Biervereniging een nieuw biertje: ne Rosse van
Thielen. De leerlingen van de Kastelse afdeling
van de Gemeentelijke Academie voor Schone
Kunsten van Arendonk brachten als permanente herinnering een kleurrijke muurschildering
muurschildering station Tielen
aan in de voetgangerstunnel aan het Tielense
station. Op zondag 2 september werd het projectjaar afgesloten met een free podium, foodtrucks en een overzichtstentoonstellingen van
het voorbije jaar, 150 jaar KF De Kempenzonen en 50 jaar drumband.

6. sociaal huis
OCMW

Samenstelling vast bureau en de raad voor maatschappelijk welzijn:

vast bureau
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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
Bob Aerts (N-VA)
Zagerijstraat 4, 2460 Kasterlee
GSM: 0474 49 51 60 - e-mail: bob.aerts@kasterlee.be
Peggy De Busser (CD&V)
Stenenstraat 33, 2460 Kasterlee
GSM: 0477 55 94 28 - e-mail: peggy.debusser@kasterlee.be
Sylvie van Hasselt (CD&V)
Retiesebaan 174, 2460 Kasterlee
Tel. 014 85 12 74 - sylvia.vanhasselt@kasterlee.be

raad voor maatschappelijk welzijn
naam			
partij			
datum van eerste indiensttreding 						niet onderbroken mandaat
Alfons Brosius		
Open Vld		
2 april 2001
Dirk Van Peer		
CD&V			
7 februari 2005
Pascale Puts		
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
Sylvie 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
Paul Meynen 		
CD&V			
23 november 2017

lokaal dienstencentrum Harten Drie
Lokaal dienstencentrum Harten Drie wil in elke deelgemeente ontmoetingen organiseren.
Een belangrijk middel om dit te realiseren zijn de dorpsrestaurants. Harten Drie ‘t Margrietje
in Tielen kreeg daarom een grondige opknapbeurt. Het bestuur investeerde in de aankoop
van nieuw, comfortabel meubilair en ook het interieur werd opgefrist. De heropening van het
dorpsrestaurant gebeurde met een verwenmaaltijd voor de vaste gebruikers. Samen met de
renovatie van de benedenverdieping werd de bovenverdieping van ’t Margrietje heringericht
voor een trainingsappartement door het GielsBos. Met dit trainingsappartement kunnen mensen van het Gielsbos gedurende een jaar trainen in het zelfstandig wonen.

In Kasterlee wordt het dorpsrestaurant georganiseerd in samenwerking met woonzorgcentrum Aquamarijn. Wegens een teveel aan bezoekers en het ontstaan van wachtlijsten werd
een extra dag ingepland om Harten Drie in Kasterlee te openen. Deze bijkomende opening
kon maar gerealiseerd worden door de invoering van de betalingen met factuur en domiciliëring.

Eerste Hulp Bij Dementie

voorstelling EHBD-koffers in de bibliotheek

Het concept zorgcafés heeft als doel om ervaringen uit te wisselen, informatie te verkrijgen en
kennis te delen. Ook napraten is een belangrijk element bij de zorgcafés. Een eerste zorgcafé
vond plaats in september en had als thema ‘‘dementie en hoe de eerste tekenen te herkennen’. Op deze avond waren ongeveer veertig personen aanwezig. Een tweede zorgcafé ging
door tijdens de seniorenweek in november met als thema ‘Zorg om het levenseinde’. Op dit
niet echt toegankelijk thema, kwamen toch een tachtigtal geïnteresseerden luisteren.

Huis van het Kind - Kasterlee
babyborrel
In samenwerking met de bevolkingsdienst werden viermaal per jaar alle nieuwe ouders uitgenodigd op een babyborrel in het Huis van het Kind, BKO De Malle Molen in Lichtaart. Op deze
manier werden jonge ouders vanaf dag één betrokken bij de werking van het Huis van het
Kind en komen ze ook in direct contact met andere ouders.

klik ze vast
De ‘Klik ze vast’-actie was een campagne van de Vlaamse Stichting Verkeerskunde. De actie
had als doel om ouders mee te geven dat ze de nodige aandacht moeten geven om hun kinderen correct vast te klikken in de juiste autostoel. Samen met de kinderopvanginitiatieven
zette het gemeentebestuur zijn schouders onder deze actie door voor elke deelnemende
kinderopvang een knutselpakketje samen te stellen. Samen met de kinderen in de opvang
knutselden de begeleiders bijvoorbeeld een veiligheidsgordel. Deze gordel ging dan mee naar
huis, op die manier kon er in het gezin een gesprek op gang gebracht worden.
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zorgcafés
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In 2018 werden de Eerste Hulp Bij Dementiekoffers (EHBD-koffers) verspreid in Kasterlee.
Er werd geïnvesteerd in materiaal dat verschillende doelgroepen aanspreekt die in contact
komen met dementie. Aan de hand van spelen,
dvd’s en boeken wordt getracht om dementie
uit de taboesfeer te halen. Dit alles om de persoon met dementie en zijn mantelzorgers te
ondersteunen en te informeren. Deze investering wierp zijn vruchten af, de koffers werden
reeds zeven keer ontleend in de bibliotheken.
Naast de EHBD-koffers in de bib werden ook
draagzakken met informatie samengesteld
door de bibliotheek. Deze zakken zijn te vinden
in de woonzorgcentra.

samenwerkingsakkoord INTER
Op 3 mei ondertekende de burgemeester
namens het gemeentebestuur van Kasterlee in het bijzijn van de gehandicaptenadviesraad (GARK) met INTER een samenwerkingsakkoord. Hiermee engageert
het gemeentebestuur zich om het thema
toegankelijkheid structureel en integraal
te verankeren in verschillende beleidsdomeinen. Het is de bedoeling dat elke gemeentelijke dienst rekening houdt met
toegankelijkheid en dus ook advies kan
vragen aan INTER. Een van de eerste projecten waar INTER zich over uitsprak was
het project ‘Bloemenwijk’ in Lichtaart. Hier
gaf INTER enkele praktische tip die bij de
uitvoering geen extra middelen vragen.
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premies
gemeentelijke zorgpremie
De mantelzorgpremie was bedoeld voor senioren. En enkel kinderen hadden recht op een
sociaal-pedagogische toelage. Voor de groep tussen 21 en 64 jaar was er geen zorgpremie
voorzien. Zowel voor de gemeentelijke administratie als voor de burgers was de aanvraagprocedure bovendien te ingewikkeld. Daarom werden beide premies hervormd tot één vereenvoudigde premie, nl. de zorgpremie. Voortaan kan elke inwoner van Kasterlee deze premie
aanvragen. De premie bedraagt 240 euro per jaar.
In 2018 werden 386 volledige dossiers afgewerkt. Van deze dossiers zijn 110 aanvragen van
mensen jonger dan 65 jaar. Hiermee kan gesteld worden dat de -65-jarigen de weg naar de
gemeentelijke zorgpremie goed hebben gevonden. Volgens cijfers van de Vlaamse overheid
hadden in 2017 zo’n 517 mensen recht op het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden. Dat
betekent dat 75 procent van de rechthebbenden ook effectief een aanvraag heeft ingediend.

premie dagopvang
Aanvullend op de zorgpremie konden senioren nog een extra premie aanvragen, nl. de dagopvangpremie. In het kader van ‘Kasterlee dementievriendelijke gemeente’ komen ook mensen
met jong-dementie in aanmerking voor deze premie. Deze premie bedraagt maximum 5 euro
per dag en 260 euro op jaarbasis voor opvangdagen tijdens de werkweek in een erkende
dagopvang.

seniorengids
In april bracht Kasterlee, na een samenwerking tussen de seniorenraad en de welzijnsdienst,
een seniorengids uit. Deze gids informeert zowel senioren als mantelzorgers over verschillende thema’s zoals wonen, vrije tijd, zorg…. De seniorengids is online snel en gemakkelijk
terug te vinden op www.kasterlee.be. Aangezien niet iedereen toegang heeft tot internet,
kunnen senioren ook een papieren versie opvragen bij de gemeentelijke welzijnsdienst of
lezen in de bibliotheken.

Kom op tegen Kanker
Sinds 2016 rijdt een gemeentelijk rennersteam ‘de 1000 km van Kom op tegen Kanker’. Het
gemeentelijk personeel zamelt elk jaar het nodige startgeld (5.000 euro) in. In 2018 doorkruiste het Kom Op Tegen Kanker-peloton op vrijdag 11 mei een aantal keer Kasterlee. Voor
alle renners, en zeker voor het Kastelse rennersteam, was dit een unieke ervaring! Sportcentrum Tielenhei deed dienst als bevoorradingsplaats.

Samenlevingsopbouw in de Rozenwijk

Het project Wegwijzer is een Intergemeentelijke Samenwerking in de Middenkempen tussen
de gemeenten en OCMW’s van Grobbendonk, Herentals, Herenthout, Kasterlee, Lille, Olen
en Vorselaar (ISOM) met ondersteuning van het Agentschap Integratie en Inburgering. Het
project ging effectief van start in 2016 en loopt tot april 2019. Wegwijzer is een project dat
mensen van buitenlandse herkomst ‘wegwijs’ wil maken. Dit vertaalde zich concreet in vormingen, inburgeringsceremonies, cursussen Nederlands, onthaalbrochures in klare taal, de
opstart van praatpunten.
In Kasterlee ging vanaf juni
2018 een praatpunt van start.
Twee keer per maand vindt
een praatpunt plaats in de BKO
Kasterlee en de bibliotheek in
Lichtaart. Er kwamen 31 verschillende deelnemers en 36
vrijwilligers naar het praatpunt.
De deelnemers trakteerden de
vrijwilligers op een zelfgemaakt
ontbijt. Er werd ook een gezamenlijke wandeling gemaakt op
de Kabouterberg. En op 31 december gingen ouders, kinderen
en vrijwilligers samen nieuwjaar
zingen in Kasterlee.

Praatpunt BKO Kasterlee
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Sinds mei 2018 werkt Samenlevingsopbouw, in samenwerking met het gemeentebestuur, aan
een nieuw project in de ‘Rozenwijk’ in Tielen, een wijk van sociale huisvestingsmaatschappij De Ark waar 102 nieuwe woningen werden gebouwd. Het project zal drie jaar lopen met
Thomas Neefs als opbouwwerker. Hij leert in een eerste fase de bewoners kennen door huisbezoeken en contacten op straat. Samenlevingsopbouw wil door regelmatig aanwezig te zijn
in de buurt:
• een aanspreekpunt zijn voor bewoners;
• inspraak en participatie van bewoners over hun woning en leefomgeving stimuleren;
• noden en behoeften van bewoners inventariseren;
• werken aan structurele oplossingen voor specifieke en concrete noden die in de buurt
gedetecteerd worden;
• aandacht hebben voor het samenleven en de leefbaarheid in de buurt
• kwetsbare huurders versterken.

7. vrije tijd
cultuur
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inhuldiging Barbarakapel en bedanking vrijwilligers
Begin 2016 kocht het gemeentebestuur het
perceel in de Kloosterstraat 69 aan waarop
de Barbarakapel zich bevindt. Deze kapel legt
sinds 1958 een blijvende getuigenis af van de
Kastelse mijnwerkersvereniging en de Heilige
Barbara is tegelijkertijd beschermheilige van
de brandweer. Nadat de technische dienst de
kapel opknapte, werd ze op zaterdag 19 mei
2018 officieel ingehuldigd in aanwezigheid van
Leon, zoon van de promotor van de Barbarakapel Jos Vanheuckelom. De inhuldiging werd
gecombineerd met het driejaarlijkse bedanken van de vrijwilligers die zich inzetten voor
het onderhoud van de meer dan 115 Kastelse
kapellen. Heel wat vrijwilligers schreven zich
in, genoten van een receptie in het Ligahof in
Lichtaart en kregen een kleine attentie aangeboden. De buren van de Barbarakapel engageerden zich graag om hun kapel te verzorgen
en breidden zo de grote groep vrijwilligers uit.

WinterWarm

Barbarakapel in Lichtaart

Van 26 januari tot en met 4 februari 2018 vond de tweede editie van WinterWarm plaats, een
samenwerking tussen cultuurhuis De Warande, de Hoge Rielen en de gemeente. Dit eigenzinnig en veelzijdig festival lokte een groot publiek. Tien dagen lang konden bezoekers evenveel
voorstellingen en kunstzinnige initiatieven bewonderen en beleven in De Hoge Rielen: theater,
circus, muziek, bijzondere luisterverhalen op de fiets, architectuurwandelingen en sterrenkijken … stuk voor stuk unieke ervaringen! Drie dagen lang was er de gratis wandeling Uit het
donker: een wandeling in het licht. De wandeling leidde langsheen verschillende licht- en geluidsinstallaties van kunstenaar Floris Van Hoof en het kunstenaarsduo Children of the Light.
Het café van de Hoge Rielen transformeerde voor de gelegenheid in een echte Winterbar met
streekbieren, vuurkorven en sfeervolle verlichting gemaakt door de kinderen van de derde
graad van VBS De Parel uit Lichtaart.

Boekstart
Boekstart laat ouders met hun baby’s genieten van boeken. Want kinderen die al vroeg kennismaken met boeken blijken taalvaardiger, kunnen sneller en beter rekenen. Ze lezen bovendien graag en ze zijn vaker lid van de bibliotheek. Ook de bibliotheek van Kasterlee wil
kinderen al vroeg met boeken in aanraking laten komen. Van Kind & Gezin kregen ouders al
bij het eerste bezoek een pakketje met een leuk knisperboek voor de baby en wat informatie
rond lezen met je baby. Op 18 maanden kregen de ouders een bon waarmee ze een gratis
peuterpakket konden afhalen in de bibliotheek. Dit peuterpakket bevatte verschillende boekjes en informatie over de voordelen van vroeg kennismaken met boeken.

ondertekening bibliotheekcharter
Gemeenten zijn sinds 2016 niet
langer verplicht om een lokale bibliotheek in te richten. Sinds 19 januari 2018 zetten bibliotheekmedewerkers en sympathisanten over heel
Vlaanderen en Brussel zich in voor de
campagne ‘Een bibliotheek voor iedereen’. Met die campagne willen zij
de samenleving en politici laten weten dat een bibliotheek een belangrijke plek is waar iedereen welkom is.
Een lokale bibliotheek behouden vinden zij een must. Ook de gemeente
Kasterlee staat pal achter haar bibliotheken. Op vrijdag 28 september
werd in Kasterlee een officieel moment georganiseerd om het bibliotheekcharter te ondertekenen. Daarna volgden vele burgers, ook zij ondertekenden ‘Bib voor iedereen’. De bibliotheek van Kasterlee verzamelde 125 handtekeningen in.

•
•

•

Bobbejaan Schoepenplein: het plein voor de bibliotheek in Lichtaart kreeg officieel de
naam ‘Bobbejaan Schoepenplein’.
Icon: kunstenaar Michaël Aerts maakte het monumentale werk ‘Icon’. Dit kunstwerk werd
gemaakt van betonplaten en ligt in het grasveld voor de bibliotheek in Lichtaart. In de vier
betonplaten werden kenmerkende iconen van Bobbejaan Schoepen gebeiteld. Het logo
van Bobbejaanland, een reuzenrad, een tent en een cowboy die gitaar speelt.
‘Je me suis souvent demandé’: deze titel van de internationale nummer één hit van Bobbejaan Schoepen pronkt in neonlicht aan de gevel van de bibliotheek in Lichtaart. Kunstenares Kelly Schacht ging met dit werk op zoek naar de mens achter de populaire figuur
met de indrukwekkende carrière.

Naast de voorstelling van de kunstwerken vond er die dag ook een volksfeest plaats met onder meer optredens, kinderanimatie en retro kermisattracties.

toerisme
Kasterlee erkend als toeristisch centrum
Sinds 11 april 2018 is heel het grondgebied van Kasterlee erkend als toeristisch centrum.
Deze erkenning bestaat uit twee goedkeuringen. De eerste goedkeuring, door het ministerie
van Werk, werd gehaald in het kader van de arbeidsreglementering. Door deze goedkeu-
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Bobbejaan Schoepen is vooral gekend als de oprichter van ‘Bobbejaanland’. Samen met zijn
echtgenote Josée bouwde hij het familiepark uit tot een internationale trekpleister. Maar
Schoepen was ook muzikant, auteur-componist, zanger en entertainer. Op 9 juni 2018 huldigde het gemeentebestuur samen met de familie Schoepen, Bobbejaan. Uit respect om wie
hij was en wat hij voor de gemeente Kasterlee heeft betekend. Maar hoe leg je een man met
zo’n grote veelzijdigheid uit aan het grote publiek? Hoe vat je zijn rijkelijk gevuld leven samen
in een monument? Het werd een intens project dat in een drieluik een mooie hommage brengt
aan de persoon achter het park:
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huldiging Bobbejaan Schoepen

ring krijgen Kastelse ondernemers in de toeristische sector meer mogelijkheden om jeugdige
werknemers, jobstudenten tussen 15 en 18 jaar, op zondag in te zetten. De tweede goedkeuring, door het ministerie van Middenstand, is er één in het kader van de middenstandsreglementering en heeft betrekking op de afwijking van de verplichte sluitingsdag. Van 1 mei
tot 30 september en tijdens de kerst- en paasvakantie mogen kapsalons en kleinhandelaars
vanaf nu werknemers de ganse zondag tewerkstellen. Buiten deze kunnen ze ook nog maximum 13 zondagen per jaar extra de deur openen.
Om erkend te kunnen worden als toeristisch centrum moest de gemeente aan minstens
twee voorwaarden voldoen: minstens 55.000 overnachtingen per jaar tellen, én één attractie
hebben die minstens 5.000 bezoeker per jaar aantrekt. De overnachtingcijfers werden met
vlag en wimpel gehaald want in 2016 waren in Kasterlee 285.000 overnachtingen en in 2017
270.000. Ook het gevraagde aantal bezoekers was een eitje, in 2016 telde Kabouterberg
meer dan 10.000 bezoekers, en ook de bezoekersaantallen van de Hoge Rielen en Bobbejaanland waren indrukwekkend.
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Kastels Food festival
Op de parking van het gemeentehuis en het
plein voor het OC in Kasterlee stelden verenigingen en chefs uit Kasterlee en de Kempen
hun mobiel keukentje op. Naast culinaire verwennerij waren er ook deugddoende drankjes, kinderanimatie en sfeervolle muziek. Ook
de winnaar van de wedstrijd ‘oma en opa
kookt met kleinkind’ was aanwezig, zij verkochten een dessertje voor een zelfgekozen
goed doel.

bonnenboekje
Nog tot en met 23 december 2019 kan je bij 14 horeca-uitbaters in Kasterlee genieten van
een gratis product of korting. Deze acties werden voor het eerst gebundeld in een bonnenboekje. Het bonnenboekje kan je gratis afhalen bij Toerisme Kasterlee of in de deelnemende
horecazaken.

jeugd
nieuwe speelterreinen
Al enkele jaren zijn ontwikkelaars van verkavelingen of appartementsgebouwen verplicht
om vanaf een bepaald aantal wooneenheden
een belasting te betalen voor ontspanningszones en groenvoorzieningen. Deze belasting
komt terecht in het zogenaamde ‘speelfonds’.
Het gemeentebestuur gebruikt dit fonds om
onder meer speelterreinen aan te leggen en te
onderhouden. In het voorjaar openden er twee
nieuwe speelterreinen: Heuvelland in Lichtaart
en Meere Goor in Kasterlee. Bij beide speelterreinen kreeg de buurt inspraak in de keuze van
het ontwerp.
Speelterrein Meere Goor

K-dagen
De jeugd- en sportdienst organiseerden samen vijf K-dagen in de paasvakantie en twintig
K-dagen in de zomervakantie. In de paasvakantie genoten 224 kinderen van de K-dagen.
Hiervan werd 73 keer gebruik gemaakt van de gezinskorting van 25%. De 80-20 korting werd
vier keer toegepast. In de zomervakantie werden 1.191 plaatsen bezet (dit is een stijging
van 106 plaatsen in vergelijking met de zomer van 2017), door 442 individuele kinderen.
329 keer werd gebruik gemaakt van de gezinskorting van -25%. Er werd 13 keer gebruik gemaakt van de 80-20 korting door zeven verschillende kinderen. 11 activiteiten waren volzet,
8 activiteiten hadden nog een plaatsje over en één dag werd geannuleerd wegens te weinig
inschrijvingen.

Speelvogels
De Speelvogels waren in 2018 aan hun twaalfde editie toe. De animatoren verzorgden elke
werkdag van 2 tot en met 27 juli een open speelaanbod. Er werden maar liefst 2.161 plaatsen
bezet, door 499 individuele kinderen. Dat is een stijging van 176 plaatsen ofwel 9% tegenover
2017. Het aantal individuele kinderen bleef stabiel.

bokes bij de bomma

jong en oud eten gezellig samen

Maandag 31 december gingen de nieuwjaarszangertjes weer op pad in Kasterlee, Lichtaart
en Tielen. En dit jaar namen ze een gloednieuwe nieuwjaarszak met zich mee. Alle kleuters
en lagere schoolkinderen kregen van het gemeentebestuur een leuke nieuwjaarszak met
toffe print. De zakken werden verdeeld via de
Kastelse scholen. Kinderen die wel in Kasterlee
wonen, maar hier niet naar school gaan, konden een zak ophalen bij de dienst vrije tijd. Er
werden ook posters uitgedeeld om de zangertjes welkom te heten. De posters werden met
de kinderen meegegeven en waren verkrijgbaar in de bibliotheek en op het gemeentehuis.
blije gezichtjes aan de deur van het gemeentehuis
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De kinderen van de kinderraad werkten een
heel schooljaar rond het thema ‘welzijn’. Ze
merkten op dat samen gezellig eten niet voor
iedereen weggelegd is en dat vele bomma’s
en bompa’s vaak alleen eten. Daarom gingen
ze op zoek naar enkele bomma’s waar ze op
vrijdag 20 april hun ‘bokes’ mochten opeten.
Het werd een gezellige middag. De kinderen
werden verwend en de bomma’s en bompa’s
waren verheugd met dit levendig bezoek!

sport
parking Molenstraat
Aan de sportvelden van de Molenstraat werd een nieuwe randparking aangelegd. Deze parking voorziet 145 autostaanplaatsen, 7 parkeerplaatsen voor andersvaliden, een kiss-andridezone en een schuilhuisje en LED-verlichting. De fietsers en de automobilisten hebben nu
een gescheiden toegang waardoor de verkeersveiligheid is gestegen en de mensen gestimuleerd worden om met de fiets te komen.

nieuw jogparcours
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In mei 2018 opende het gemeentebestuur in de Kastelse bossen een nieuwe loopomloop met
een lus van 1,5 km, 5,4 km of 6,6 km. Er is een verbindingslus naar de Natuurloop van De
Hoge Rielen waardoor er meer dan 20 km onverhard in de bossen gelopen kan worden.

onthulling van de nieuwe loopomloop

8. grondgebiedzaken
start omgevingsloket

Sinds 1 januari 2018 is de omgevingsvergunning van kracht. De komst van de omgevingsvergunning hervormde het vergunningenlandschap grondig. Ze verenigt en vervangt de voormalige stedenbouwkundige vergunning en de milieuvergunning. De aanvragen worden ingediend
bij één loket, het omgevingsloket, waarna één openbaar onderzoek en één adviesronde worden georganiseerd. De omgevingsvergunning is er gekomen als antwoord op de vraag naar
vlottere procedures. Om als gemeente met deze veranderingen vlotter te kunnen omgaan
werd ook binnen het gemeentehuis één omgevingsloket ingericht. Sinds 1 maart 2018 vallen
de diensten ruimtelijke ordening en milieu onder één loket, namelijk het omgevingsloket.
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milieu

De gemeenteraad keurde een nieuw subsidiereglement goed voor de opruiming van zwerfvuil
door verenigingen of buurtcomités.
•
•

Elke erkende vereniging in Kasterlee kan een jaarlijkse subsidie aanvragen door zwerfvuil
op te ruimen langs een vast traject binnen de gemeente. Het bedrag van de subsidie is
afhankelijk van de lengte van het traject.
Elk buurtcomité in Kasterlee kan een jaarlijkse subsidie aanvragen door zwerfvuil op te
ruimen langs een vast traject van minimaal twee kilometer binnen de gemeente. Het
buurtcomité ontvangt hiervoor jaarlijks Kastelse cadeaucheques.

Deze reglementen vormden een aanvulling op reeds bestaande initiatieven over zwerfvuil
en sluikstort met onder meer een particuliere zwerfvuilvrijwilligerswerking, jaarlijkse zwerfvuilacties, opruimacties van de gemeentelijke diensten, sensibilisatieprojecten en inzet van
handhavingsmiddelen in de strijd tegen zwerfvuil.

zonnepanelen
In 2018 werden zonnepanelen geplaatst op
twee gemeentelijke gebouwen in Lichtaart.
Zowel het Ligahof als het Sociaal Huis werden
elk voorzien van 45 zonnepanelen met een totaal vermogen van 10 kVA. De totale kostprijs
van deze installaties bedroeg net geen 38.000
euro met een terugverdientijd van ongeveer
acht jaar. Deze investeringen dragen bij tot de
realisatie van de klimaatdoelstellingen van het
burgemeestersconvenant.
zonnepanelen Ligahof
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zwerfvuil

Curieuzeneuzen
Verscheidene burgers en organisaties in Kasterlee werkten in 2018 mee aan een grootschalig
wetenschappelijk onderzoek om de luchtkwaliteit over heel Vlaanderen gedetailleerd in kaart
te brengen. In mei werd op 20.000 meetpunten in Vlaanderen de concentratie van stikstofdioxide, een belangrijke indicator van luchtverontreiniging, in de lucht gemeten. De meetresultaten op het grondgebied Kasterlee waren over het algemeen goed met enkele aandachtspunten. In de dorpskern Kasterlee was er een meetpunt dat matig scoort ter hoogte van
de Pastorijstraat. In de dorpskern van Lichtaart ter hoogte van de Leistraat/Tielensteenweg
waren er drie minder goede resultaten. In de dorpskern van Tielen waren de resultaten goed.
In de buitengebieden was de algemene tendens goed tot zeer goed.
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ondergrondse glascontainers
Bij de heraanleg van de omgeving rond het
ontmoetingscentrum Kasterlee werd voor het
eerst op grondgebied Kasterlee gekozen om
ondergrondse, in plaats van bovengrondse,
glasbollen te plaatsen. Deze tendens wordt stilaan verder doorgetrokken over het hele grondgebied. Zo werden in de Schoolstraat in Lichtaart ondertussen ondergrondse glascontainers
geplaatst ter vervanging van de bovengrondse
aan de BKO en ook aan sporthal Duineneind
werden ondergrondse glascontainers gezet.
ondergrondse glascontainers in de Schoolstraat

mobiliteit
mobiliteitsplan
In 2016 werd gestart met de vernieuwing van het mobiliteitsplan. In 2017 en 2018 werd de
oriëntatienota en synthesenota opgemaakt. De Regionale mobiliteitscommissie (RMC) keurde
het definitieve beleidsplan goed in september 2018, wat nadien werd bevestigd door de gemeenteraad van 23 oktober 2018. De keuze ging uit naar het duurzaam scenario ‘De pompoen gemeente’. De vernieuwing van het mobiliteitsplan wordt vertaald in acties op korte termijn, middenlange termijn en lange termijn. De uitwerking van deze acties en de budgetten
voor de uitvoering worden in de begroting en meerjarenplanning opgenomen.

fietsstraten
Een onderdeel van het nieuwe mobiliteitsplan is het invoeren van
fietsstraten. In een fietsstraat is de maximaal toegelaten snelheid 30 km/uur en mogen voertuigen geen fietsers inhalen. Een
fietsstraat kan je herkennen aan het logo dat op de rijbaan is
aangebracht en aan de verkeersborden. In september 2018, bij
start van het nieuwe schooljaar, werden de eerste fietsstraten
geïntroduceerd in de omgeving van de scholen in Kasterlee en
Lichtaart centrum. Dit was een eerste aanzet om - naast andere
projecten zoals de aanleg van fietspaden langs de Olensteenweg,
Tielensteenweg, Gierlebaan en Poederleesteenweg - de verkeersleefbaarheid en de veiligheid van de trage weggebruikers te verbeteren in heel de gemeente.

heraanleg Poederleesteenweg
In samenwerking met buurgemeente Lille en het Vlaams Gewest wordt de N123 van Lichtaart
naar Poederlee heraangelegd. De aanliggende fietspaden worden vervangen door vrijliggende
fietspaden. In Lichtaart-centrum is dit een enkelrichtingsfietspad aan weerszijden van de rijweg, verderop wordt dit een dubbelrichtingsfietspad ten zuiden van de Poederleesteenweg.
De werken gingen van start in september 2018 en zullen voltooid worden in 2019. Samen met
deze werken wordt ook de openbare verlichting vernieuwd met LED-verlichting.

werken aan gemeentelijke gebouwen en werken in eigen beheer
vloer OC Tielen en Ligahof
Na de bouw van een nieuw ontmoetingscentrum in Kasterlee werd in 2018 extra aandacht
besteed aan het ontmoetingscentrum in Tielen en het Ligahof in Lichtaart. In Lichtaart kreeg
de grote zaal een nieuwe vloer. In het OC Tielen werd vooral de vloer van de inkom, de keuken
en het sanitair onder handen genomen. Deze had heel wat geleden onder de vele passanten
in de loop der jaren. Samen met een volledige schilderbeurt in het gebouw is deze locatie
weer opgefrist voor enkele jaren.

directielokaal GBS De Vlieger

Het voormalige KAJ-lokaal achter GBS de Pagadder in Lichtaart werd door medewerkers
van de technische dienst gesloopt en er werd
een scheidingsmuur met VBS De Parel gemetst. Nadien werd voor de kleuters van GBS
de Pagadder een mooie buitenspeelruimte voor
de kleuters gecreëerd.

nieuwe buitenspeelruimte

winterdienst met GPS-strooiroutes
De gemeentelijke technische dienst staat in voor het sneeuwen ijzelvrij maken van de gemeentewegen. In 2018 werden
de strooiroutes volledig gedigitaliseerd en sindsdien wordt de
chauffeur aangestuurd met een GPS. Op die manier is het gegarandeerd dat alle voorziene straten in het winterplan worden aangereden. Deze GPS stuurt niet alleen de chauffeur
aan, maar ook de pekelstrooier om de dosering aan te passen
en de zouthoeveelheden te beperken tot het noodzakelijke.
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sloop KAJ lokaal
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Een project dat budgettair onhaalbaar leek, werd alsnog door de medewerkers van de gemeentelijke technische dienst tot een mooi einde gebracht. Met interne verbouwingen in verschillende lokalen in GBS De Vlieger creëerden ze een groter directiebureau en secretariaat,
en richtten ze een nieuw leraarslokaal in.

In 2017 werd ook al overgeschakeld op een systeem dat een realistische voorspelling maakt
over de te verwachten weersomstandigheden. Hiermee wordt op een objectieve wijze geoordeeld wanneer er uitgerukt moet worden. Daarnaast werd ook overgegaan op pekel in plaats
van zout, omdat dit een beter effect heeft in alle weersomstandigheden en ook betere resultaten heeft bij preventief strooien.

stormschade
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2018 was een turbulent jaar wat het weer betreft.
Zware stormen teisterden onze regio. Heel wat
bomen werden uitgedund en veel (grote) bomen
moesten er aan geloven. De gemeentelijke technische dienst leverde honderden uren inzet om samen met de brandweer straten en pleinen weer vrij
te krijgen. Maar ook na tussenkomst van de brandweer werd door hen alles netjes opgeruimd.

pag i n a 31

jaarverslag 2018

colofon
Het jaarverslag 2018 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
e-mail: info@kasterlee.be - www.kasterlee.be

