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voorstelling Kasterliefs, Lichthartig en sentimenTielen.
(foto Paul Keyenberg).

provincie Antwerpen
arrondissement Turnhout
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Voorgelegd aan de gemeenteraad in zitting van 26 augustus 2014.

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

gemeentesecretaris: Tom De Munter
financieel beheerder: Chris Buyens
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1. voorwoord

Beste lezer
Ward Kennes
burgemeester
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2. bestuur en organisatie
Na de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012 werd op 2 januari 2013 de nieuwe
gemeenteraad geïnstalleerd. In Kasterlee bestaat de gemeenteraad uit 26 leden. Hierin zetelden in 2013 vertegenwoordigers van volgende politieke fracties: CD&V (15), Open vld (1),
Groen (1), Vlaams Belang (1), N-VA (8).

dagelijks bestuur
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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, burgerlijke stand,
begraafplaatsen.
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, kinderopvang.
2de schepen Griet Noyens (CD&V)
Neerzijde 18 – 2460 Kasterlee – Tel. 014 85 33 10 – GSM 0496 12 06 10
e-mail: griet.noyens@kasterlee.be
bevoegdheden: milieu en bosbeheer, onderwijs, jeugd, senioren.
3de schepen Guy Van de Perre (CD&V)
De Hese 3 – 2460 Kasterlee – GSM 0497 44 28 68
e-mail: guy.vandeperre@kasterlee.be
bevoegdheden: technische dienst, openbare werken, landbouw
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.
5de schepen Sumati Adriaensen (CD&V)
Plaats 5 /3 – 2460 Lichtaart – GSM 0490 64 26 68
e-mail: sumati.adriaensen@kasterlee.be
bevoegdheden: welzijn, gelijke kansen, bibliotheken
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
De gemeenteraad werd na de gemeenteraadsverkiezingen als volgt samengesteld:
Naam				
Partij			Datum van eerste indiensttreding 							niet onderbroken mandaat

1 januari
1 januari
1 januari
1 januari
1 januari
1 januari
2 januari
2 januari
2 januari
2 januari
1 januari
23 januari
2 januari
2 januari
2 januari
2 januari
2 januari
2 januari
2 januari
2 januari
2 januari
2 januari
2 januari
2 januari
2 januari
2 januari

1995
1995
2001
2001
2001
2001
2007
2007
2007
2007
2007
2007
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013

(*) De gemeenteraad heeft op 2 januari 2013 Rob Guns (CD&V) aangesteld als voorzitter van de gemeenteraad.
(**) Heeft als OCMW-voorzitter enkel een raadgevende stem.

gemeenteraadsleden 2012-2018

jaarverslag 2013

CD&V			
CD&V			
CD&V			
Vlaams Belang
Open Vld		
CD&V			
N-VA			
CD&V			
CD&V			
N-VA			
CD&V			
CD&V			
CD&V			
CD&V			
CD&V			
CD&V			
CD&V			
CD&V			
N-VA			
CD&V			
N-VA			
N-VA			
N-VA			
N-Va			
N-VA			
Groen			
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Meeus Mies			
Guns Rob (*)			
Noyens Griet			
Verrycken Jef			
Van Hemelen Jef		
Kennes Ward			
Van de Water Jeroen		
De Seranno Katrien		
Aerden Els			
Van Nijlen Frank		
Van Baelen Walter (**)
Jaenen Bea			
Van de Perre Guy		
Storms Gert			
Diels Robby			
Biermans Jan			
Baeyens Hanne		
Lauwers Eric			
Van Camp Yoleen		
Adriaensen Sumati		
Vanneste Tim			
Van de Water Jo		
Van Laer Luc			
Goossens Kris			
Philtjens Nathalie		
Peeters Jan			

ontvangsten en vieringen
In de loop van 2013 organiseerde Kasterlee volgende ontvangsten en vieringen:
•
•
•
•

•
•

25 januari: voorstelling volkskalender
Heemkundige Kring KLT
22 februari: laureatenviering sport
9 maart en 5 oktober: ontvangst nieuwe
inwoners
9-12 mei: tijdens het weekend van 9 mei
werd er in Kasterlee stevig verbroederd
met het Zwitserse Plaffeien. De Grüezi-dagen toverden Kasterlee om in een Zwitsers
dorp met alpenhoorns, bergbewoners, raclette en fondue kaas, traditionele Zwitserse sporten en ambachten.
25 juni: opening rolstoelpad De Witte Bergen
1 september: inhuldiging kabouterbeeldje

Gruëzi-dagen
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personeel
Het gemeentebestuur heeft meer dan 170
personeelsleden in dienst. Elk jaar zijn er wel
een aantal verschuivingen in het personeelsbestand. In 2013 steeg het totaal aantal personeelsleden van 174 naar 176. Omdat een
groot gedeelte van hen deeltijds werkt, is
het ook van belang om de totale personeelsbezetting te kennen, uitgedrukt in voltijdse
equivalenten (VTE). Dit geeft weer hoeveel
personeelsleden er in dienst zijn, omgerekend in voltijdsen. In 2013 bleef het aantal
VTE gelijk, op 136.
De verhouding tussen de statutaire, contractuele en gesubsidieerde personeelsleden
(gesco’s) bleef net als de vorige jaren stainfosessie technische dienst
biel. De gesco’s vormen nog steeds de grootste
groep, en het aantal personeelsleden met een gesubsidieerd contract is verder gestegen van
90 naar 94 in 2013. Omgerekend naar VTE is het aantal gesco’s echter gelijk gebleven.
De onderstaande grafiek geeft het totaal aantal personeelsleden, de omzetting naar VTE en
de verhouding tussen de drie statuten weer.
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3. projecten
Infrastructuur
Keesesmolen: ontmanteling en restauratiedossier
Keesesmolen werd in januari ontmanteld. De
verschillende onderdelen kregen een grondige inspectie en er werden enkele dringende
behandelingen en vooronderzoeken uitgevoerd. De onderdelen werden gestockeerd
in de gemeentelijke opslagplaats met uitzondering van de molenkast en de wieken die
op het terrein blijven. Er werd een restauratiedossier ingediend bij de dienst onroerend
erfgoed.

jaarverslag 2013

In januari startte de fase van het voorontwerp voor de bouw van het ontmoetingscentrum en de heraanleg van het Binnenpad. Er
werd een proces doorlopen van overleg met
het gemeentebestuur, architecten, studiebureaus, verenigingen, brandweer en diverse
externen (Aquafin, Eandis, Infrabo, centrum
voor toegankelijkheid …). Het voorontwerp
werd in oktober voorgesteld aan de omwonenden en voorzitters van de adviesraden.
Hierna werd het bouwaanvraagdossier voorbereid.
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eerste fase Masterplan de Met

Keesesmolen

rolstoelpad
Sinds juni 2013 kunnen ook rolstoelgebruikers of personen die slecht te been zijn, volop genieten van de prachtige natuur in Kasterlee. Speciaal voor hen heeft de gemeente, met de
hulp van Leader-subsidies, een rolstoelpad aangelegd in de bossen van de Witte Bergen. Dit
rolstoelpad is 3,6 km lang en heeft ook een
verkorte lus van 2,4 km. Er zijn twee startplaatsen: het woon- en zorgcentrum De Witte
Bergen (Diestweg 1, Lichtaart) en het recreatiedomein Floreal Kempen (Herentalsesteenweg 64, Lichtaart).
Het rolstoelpad is niet enkel een uitdagend
wandelpad maar ook een belevenispad. Onderweg zijn verschillende natuurlijke belevingselementen voorzien zoals een xylofoon,
een spiegelconstructie, een boomwortel en
een voelbak. Deze elementen prikkelen oren,
ogen, neus en tastzin.
rolstoelpad

Scholen en groepen kunnen educatieve koffers lenen en meenemen op hun tocht. De koffers
zijn ook geschikt voor mensen met een mentale beperking en kinderen.
Opening De Malle Molen in Lichtaart
Op zaterdag 24 en zondag 25 augustus 2013 gingen de deuren open van de nieuwe buitenschoolse kinderopvang (BKO) De Malle Molen in Lichtaart (Schoolstraat 55). Tijdens de officiële opening op zaterdag werd het nieuwe gebouw voorgesteld in aanwezigheid van Vlaams
minister van welzijn, gezondheidszorg en gezin Jo Vandeurzen. In het nieuwe gebouw kunnen 100 kinderen opgevangen worden. Deze BKO zal ook als centrale opvang dienen, d.w.z.
dat alle vakantieopvang hier zal plaatsvinden en dat de coördinator/administratie hier hun
intrek zullen nemen. Het gebouw straalt huiselijkheid uit, maar er is toch gezorgd voor visueel contact tussen de groepen. Aan het begin van de activiteiten kunnen de kinderen in een
afzonderlijke, rustige ruimte plaatsnemen op een tribune. Aan het gebouw is ook een grote,
avontuurlijke tuin voorzien. Op zondag was er een opendeurdag voor alle bezoekers. Op een
speelse manier konden ouders en hun kinderen de nieuwe infrastructuur van boven tot onder
ontdekken. Voor kinderen was er animatie rond het thema ‘molencircus’.
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Verbouwing- en uitbreidingswerken sporthal Duineneind
Sporthal Duineneind kende drie knelpunten: de nood aan bijkomende bergruimte, het verouderde sanitair en een lokaal voor dans, beweging en expressie. Daarom werd in 2013 gestart
met renovatie- en uitbreidingswerken. De kleine sportberging werd afgebroken en vervangen
door een extra polyvalente sportzaal met uitgebreide sportbergingen. Ook werden vier kleedkamers vernieuwd om zo het comfort voor de sporters te verhogen.

kado zOekt kunstenaar
Het gemeentebestuur ging in 2013 op zoek naar kunstenaars die een creatief ontwerp wilden
maken om aan de jubilarissen en de jaarlijkse sportlaureaten te schenken. Achttien kunstenaars dienden een voorstel in voor de jubilarissen en veertien voor de jaarlijkse sportlaureaten. De jubilarissen zullen in 2014 en 2015 een kalligrafisch werk van Bernadette Leysen als
geschenk krijgen. Voor de sportlaureaten 2014 werd het kunstwerk ‘Victory’ van Erwin Van
Bosstraeten verkozen. In 2015 zal Bie Van Gucht het werk ‘de golf van beweging en energie’
voor de sportlaureaten vormgeven.

kasterliefs
Kasterlee werd in 2013 een nieuwe vereniging rijker: de VERSGENOTEN. Zij willen poëzie
op diverse manieren in de streek promoten en de mensen doen glimlachen. Initiatiefnemers
Geert De Kockere (streekdichter) en Jaak Vissenaken (bibliotheekvrijwilliger) lanceerden samen met andere vrijwilligers, de gemeentelijke diensten toerisme, bibliotheek, cultuur en
lokale economie én de middenstandsverenigingen een eerste VERSGENOTEN-project: Kasterliefs, Lichthartig en sentimenTielen.
Vanaf 28 september 2013, dag van de klant, werden onder het thema ‘liefde’ zoveel mogelijk
handelszaken in Kasterlee in de kijker geplaatst. Op ramen, deuren en etalages werd een
liefdesgedicht (met een knipoog!) aangebracht van streekdichter Geert De Kockere op maat
van de zaak of gemeentelijke dienst en waarbij dan zowel inwoners als bezoekers wat langer
en met een glimlach kunnen blijven stilstaan… en binnenkomen. Het project was een groot
succes met maar liefst 206 (!) gedichten! Zo werd groot Kasterlee één grote liefdesbundel van
glas om door te wandelen.

nieuwe website
De gemeente heeft vanaf 1 oktober 2013 een nieuwe website. Het OCMW heeft geen aparte
site meer, maar is volledig geïntegreerd in www.kasterlee.be. De nieuwe website werd uitgewerkt in samenwerking met de firma LCP.
De hele voorbereiding duurde bijna een jaar, maar het resultaat mocht er zijn. De site omvat
meer dan 500 pagina’s aan informatie onderverdeeld in zes hoofdthema’s: leven & welzijn,
vrije tijd, wonen & leefmilieu, werken & ondernemen, veiligheid en bestuur & diensten.
Via de thematische indeling moet het voor de burger voortaan eenvoudiger zijn om de informatie te vinden. Alle producten of diensten zijn gekoppeld aan de contactgegevens, de openingsuren en het digitaal loket en zijn opgebouwd volgens een logische, vaste structuur. Zo
wordt alle info gecentraliseerd. Indien nodig, helpt een uitgebreide zoekfunctie en AZ-index.
Er is nog een extra hulpmiddel voor de burger voorzien, nl. de ‘meest bekeken’-items in de
hoofdnavigatie. Deze items werden aan de hand van een bezoekersanalyse opgesteld. Bv.
openingsuren bibliotheek en melding doorgeven zijn veel opgevraagde pagina’s die nu met
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één muisklik meteen te vinden zijn.
Blikvanger op de startpagina is de centrale foto die, wanneer men de site opent, telkens afwisselt en een product of nieuwsitem in de kijker zet. Op de startpagina verschijnen ook de
meest recente nieuwsberichten. ‘In beeld’ omvat alle fotoalbums die op de website te vinden
zijn.
Het gemeentebestuur bundelde op het digitaal loket ook alle aanvraag- en meldingsformulieren. Documenten kunnen als pdf-document gedownload worden of kunnen meteen online
worden ingevuld en verstuurd. Een aantal bevolkingsattesten kunnen opgevraagd worden
met een elektronische identiteitskaart (eID).
Kasterlee heeft ook social media geïntegreerd. Op de startpagina vind je meteen de laatste
twitterberichten van @infokasterlee terug. Elke pagina (of het nu nieuws is of een fotoalbum)
kan de burger bovendien zelf ook delen op facebook of twitter.
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4. veiligheid
MOBILITEIT

Aanleg fietspaden Olensteenweg
Voor de aanleg van fietspaden op de Olensteenweg
werd een samenwerkingsovereenkomst opgemaakt in
2010 tussen Geel en Kasterlee. Ook het pretpark Bobbejaanland, feestzaal Cobra en camping Korte Heide
stapten mee in het dossier om een vlottere en veiligere verkeersafwikkeling te realiseren. In 2013 vond
meermaals overleg plaats tussen alle partners voor de
goedkeuring van het ontwerp van fase 1 (deel tussen
Kleine Nete en Eerselingenstraat). De gemeentelijke
begeleidingscommissie werd in juli samengeroepen
waarbij ook de De Lijn aanwezig was en het dossier
werd uiteindelijk definitief goedgekeurd op de provinciale regionale mobiliteitscommissie in Antwerpen.
Aanleg fietspaden Poederleesteenweg N134
Voor de aanleg van fietspaden op de Poederleesteenweg werden verschillende modules afgesloten met het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV). De grondinnameplannen werden
overgemaakt aan het Comité tot Aankoop, zodat de nodige schattingen voor de grondinname
kunnen geraamd worden en IOK de onderhandelingen met de bewoners kan opstarten.
ambtelijke werkgroep van verkeer
Bij de ambtelijke werkgroep verkeer (awv) kunnen burgers, handelaars, verenigingen, scholen, … terecht met hun vragen en suggesties ivm verkeer, vlotte mobiliteit, verkeersveiligheid, parkeervoorzieningen, signalisatie, wegmarkeringen en infrastructurele ingrepen. De
plannen van de technische dienst voor voetpaden, fietspaden en wegen worden hier besproken en geadviseerd. In 2013 behandelde de awv 133 agendapunten.

5. burgerzaken
De dienst bevolking registreert alle personen, zowel Belgen als vreemdelingen, die in onze
gemeente verblijven. Zij helpen de burgers de nodige formaliteiten in orde te brengen. De
dienst burgerlijke stand is betrokken bij belangrijke gebeurtenissen in het leven van de inwoners zoals geboorte, huwelijk, echtscheiding of overlijden.

daling bevolkingsaantal
Voor het derde jaar op rij daalt het inwonersaantal in Kasterlee. Zo telde onze gemeente
op 31 december 2013 17.960 inwoners, verdeeld over 3.842 inwoners in Tielen, 6.041 in
Lichtaart en 8.077 in Kasterlee. Er waren 55 verschillende nationaliteiten in onze gemeente,
waarvan 658 personen niet de Belgische nationaliteit hebben.
(op basis van de cijfers op 31/12/2013 van het Rijksregister)
2013
17.960

geboorten

155

171

142

overlijdens

135

143

116

aankomsten

686

659

774

vertrekkers

727

847

798

nieuwe procedure voorlopige inschrijvingen
Het permanent bewonen van een gebouw waarvoor geen stedenbouwkundige vergunning
voor permanente bewoning bestaat, vormt een inbreuk op de Vlaamse Codex Ruimtelijke
Ordening. Het gemeentebestuur startte met een nieuwe procedure om dit probleem aan te
pakken.
Elke nieuwe inschrijving in een onvergunde woongelegenheid wordt doorgegeven aan de
politie, die ter plaatse komt om een proces-verbaal op te maken waarin de overtreding van
de illegale bewoning vastgesteld wordt. Op hetzelfde moment wordt ook een stakingsbevel
(ofwel staking strijdig gebruik) opgelegd.
Wanneer nadien wordt vastgesteld dat de bewoning nog steeds niet beëindigd is, wordt een
administratieve boete van 5.000 euro opgelegd. Dit beleid moet ertoe leiden dat het probleem
van de permanente bewoning in onvergunde woongelegenheden uitdooft.

Invoering elektronische (voorlopige) rijbewijzen
Vanaf april 2013 is ook de gemeente Kasterlee gestart met de invoering van de rijbewijzen
in bankkaartmodel. Dit rijbewijs is tien jaar geldig. Het is nog niet verplicht om het papieren
rijbewijs om te wisselen. Ook de voorlopige rijbewijzen zijn vanaf oktober 2013 in bankkaartmodel. Doordat het (voorlopige) rijbewijs door een externe firma gemaakt wordt, kan de bevolkingsdienst dit niet langer meteen aan het loket afleveren. Dit betekent dat de burger pas
na enkele dagen zijn (voorlopig) rijbewijs kan komen ophalen.
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2012
17.963
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2011
18.120

aantal inwoners

6. OCMW
bestuur
Na de gemeenteraadsverkiezingen van 14 oktober 2012 werd op 2 januari 2013 het vast
bureau en de raad voor maatschappelijk welzijn als volgt geïnstalleerd:
Het VAST BUREAU
voorzitter Walter Van Baelen (CD&V)
Prijstraat 59, 2460 Kasterlee - Tel. 014 55 30 98
GSM: 0478 38 88 81
e-mail: walter.vanbaelen@kasterlee.be
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Bob Aerts (N-VA)
Zagerijstraat 4, 2460 Kasterlee
GSM: 0474 49 51 60 - e-mail: aertsbob@skynet.be
Peggy De Busser (CD&V)
Stenenstraat 33, 2460 Kasterlee
GSM: 0477 55 94 28 - e-mail: peggy.debusser@telenet.be
Sylvie Van Hasselt (CD&V)
Retiesebaan 174, 2460 Kasterlee
Tel. 014 85 12 74 - boonen.vanhasselt@telenet.be

OCMW-raadsleden 2014-2018

raad voor maatschappelijk welzijn
naam			
partij			
datum van eerste indiensttreding 						niet onderbroken mandaat
Alfons Brosius 		
Dirk Van Peer 		
Pascale Puts 		
Walter Van Baelen
Bob Aerts 		
Peggy De Busser
Nick Stevens 		
Sylvia Van Hasselt
Marleen Verbeek
Filip Verwimp 		
Monique Hens 		

(open VLD)		
(CD&V)			
(N-VA)			
(CD&V)			
(N-VA)			
(CD&V)			
(CD&V)			
(CD&V)			
(CD&V)			
(CD&V)			
(CD&V) (*)		

2 april 2001
7 februari 2005
16 september 2008
23 oktober 2008
7 januari 2013
7 januari 2013
7 januari 2013
7 januari 2013
7 januari 2013
7 januari 2013
18 februari 2013

(*) In zitting van 7 januari 2013 werd Vic Peeters aangesteld, maar vervangen door Monique Hens in
zitting van 18 februari 2013.

werking
1. COT-Module (Cliëntonthaal- en traject module)
Registratie van bezoekers kan een indicatie geven van het aantal cliënten, burgers, … die
langskomen. Een goede vergelijking maken met 2012 is echter nog niet mogelijk. In 2012
heeft OCMW Kasterlee het systeem van registratie pas in april in gebruik genomen. Dit be-

tekent dat de cijfers maar voor een achttal maanden representatief zijn. Bijkomend moet de
opmerking gemaakt worden dat in de beginfase niet altijd correct geregistreerd is omdat het
systeem nog niet goed gekend was of er onduidelijke afspraken waren.
Dit jaarverslag kan de cijfers weergeven van heel 2013 waar er echter vanaf oktober een aanpassing is geweest in registratie van de algemene sociale dienst. Voordien werden de cliënten
aangemeld op basis van een bepaalde hulpvraag, bv. leefloon, sociale voordelen, huisvesting,… Met de omschakeling naar een meer generaliserende hulpverlening vanaf oktober is dit
echter niet meer mogelijk. Een nieuwe cliënt die zich aanmeldt, komt terecht bij de sociale
dienst, ongeacht wat zijn hulpvraag is. Er is in de toekomst dan ook geen zicht meer op de
aanmeldingen bij de balie waarvoor de cliënt zich aanmeldt.
Op het niveau van de maatschappelijk werker in het intakegesprek wordt uiteraard de hulpvraag ook geregistreerd. Deze cijfers zijn meer gedetailleerd en kunnen een zicht geven op
het soort vragen die binnen komen. De vraag is bovendien of het wenselijk is dat de baliemedewerker aan de cliënt vraagt wat zijn hulpvraag is. Naar privacy is dit niet wenselijk gelet op
de beperkte mogelijkheden om discreet te zijn aan de balie. Het is bovendien niet de taak van
een baliemedewerker om de situatie van een cliënt in te schatten om zo op een juiste manier
door te verwijzen, wanneer er een algemeen intakegesprek zal volgen door een opgeleide
maatschappelijk assistent.

Het invoeren van de zitdag voor de aanvragen voor stookoliepremies heeft geen invloed ge-
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Een maandoverzicht kan ook interessant zijn. Het begin van het jaar is een erg drukke periode. In het voorjaar – de zomerperiode daalt dit. In september is er dan opnieuw een piekmoment. Mogelijke oorzaken van de stijging in september zijn de vakantieperiode die voorbij
is waardoor maatschappelijk assistenten terug tijd krijgen om hun eigen dossiers goed op te
volgen. In vakantieperiodes is het mee opvolgen van dossiers van collega’s nodig waardoor
de tijd beperkt wordt. Daarnaast zijn de aanvragen leefloon voor studenten een terugkerend
gegeven voor de maand september meer dan in een andere periode van het jaar.
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In 2013 hebben in totaal 4.345 personen een bezoek gebracht aan het sociaal huis. In onderstaande tabel is weergegeven wat de aanleiding van het bezoek is. De grootste stijging is te
situeren bij het aantal afspraken. Een mogelijke verklaring bij deze stijging is de aanpassing
van de werkwijze. Een van de manieren om minder cliënten in de wachtzaal te krijgen was de
afschaffing van de zitdag. Elke maatschappelijk assistent had namelijk een voormiddag waar
zowel gekende als nieuwe cliënten mochten langskomen. Dit maakte dat onverwacht veel
cliënten tijdens een voormiddag moesten wachten voor een gesprek. Vanaf april hebben de
maatschappelijk assistenten stelselmatig de gekende cliënten meer op afspraak ontvangen.
Zij vallen in de registratie onder de noemer ‘afspraak’ waar ze in 2012 voornamelijk onder de
noemer ‘algemene sociale dienst’ geregistreerd werden.
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had op het aantal cliënten dat op maandbasis
langskomt. De cliënten die nu een stookoliepremie komen aanvragen, moeten vaak minder lang wachten dan voorheen. De meeste
aanvragen zijn op een kwartier afgehandeld.
Uiteraard is het begin van de namiddag altijd een druk moment. Er komen veel cliënten
die zich om 13 uur aanmelden. Als deze eerste groep is weggewerkt, is de wachttijd erg
beperkt. Er zijn ook nog niet veel klachten
binnengekomen van cliënten die van mening
zijn dat ze niet meer goed worden geholpen.
Als blijkt dat het niet mogelijk is om op de
zitdag van de stookoliepremie langs te komen, wordt individueel nagegaan welke andere mogelijkheden er zijn.

Tot slot kunnen we met de COT-module een zicht krijgen op het aantal en soort aanvragen
die zijn gesteld. Een vergelijking met 2012 kan gemaakt worden met enkele elementen waar
voldoende aandacht aan geschonken moet worden. Ook hier dekt de periode van 2012 in dit
segment niet het volledige jaar. Daarnaast is de registratie van de aanvragen ook gewijzigd.
Een aantal categorieën zijn toegevoegd en andere zijn verdwenen. Dit hangt samen met de
procedure die gevolgd moet worden bij de aanvraag van een hulpverlening die besproken
moet worden met een sociaal verslag op het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst. Momenteel is het aantal verschillende aanvragen zo uitgebreid dat het zinvol wordt om de hele
structuur te herbekijken en daar waar mogelijk te vereenvoudigen. Het is belangrijk dat elke
aanvraag op dezelfde wijze geregistreerd wordt. Pas dan kunnen statistieken en cijfers worden weergegeven die representatief zijn.

De grafiek toont echter duidelijk een groot aandeel van aanvragen in het segment energie,
huisvesting, pensioen en personen met een handicap. De grote stijging in de aanvragen energie is deels te wijten aan de sterke toename in de aanvragen voor de verwarmingstoelage.

Schuldhulpverlening
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Het aantal budgetdossiers is ook in 2013 gestegen. Ondanks de extra maatschappelijk assistent die in 2012 gestart is, zijn er momenten dat er een wachtlijst is. De uitstroom blijft
een probleem. In 2014 zal hier extra in worden geïnvesteerd om cliënten op een goede en
verantwoorde manier te laten uitstromen om zo ruimte te maken voor nieuwe vragen. We
moeten hiervoor samenwerken met andere diensten en eventueel ook OCMW’s. Budgetinzicht
Kempen is bezig met een aantal vormingen en projecten die een goede ondersteuning kunnen
bieden om de uitstroom te vergroten.
Concreet voor 2013 waren er 80 budgetbeheren en 15 begeleidingen. Dit zijn 15 dossiers
meer dan vorig jaar.
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Schuldhulpverlening blijft ook in 2013 een groot aandeel in het takenpakket van de meerderheid van de maatschappelijk assistenten. Er wordt bovendien een toename vastgesteld
van complexe vragen die over meerdere levensdomeinen gaan. De dossiers met een grote
schuldenlast neemt toe en bovendien is het beschikbaar inkomen om schulden af te betalen
bij veel cliënten zeer klein. Er wordt ook opgemerkt dat steeds meer cliënten met een collectieve schuldenregeling moeilijkheden ervaren met de aangestelde advocaat. Leefgeld wordt
niet gestort, huur wordt niet betaald, advocaten zijn niet bereikbaar voor de vragen van hun
cliënten,… Kortom er wordt in dergelijke situaties steeds vaker beroep gedaan op diensten
van het OCMW om deze mensen uit de nood te helpen. Dit zet het OCMW in een heel moeilijke
positie omdat er geen actie ondernomen kan worden zonder akkoord van de schuldbemiddelaar. Anderzijds is het tegen de menselijke waardigheid om een gezin zonder leefgeld te
zetten. Elk dossier en elke vraag wordt besproken in het team en met de schuldbemiddelaar.
Het is echter een tendens die de sociale dienst niet gunstig stemt.

7. vrije tijd
cultuur
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Week van de Amateurkunsten: samenwerking dagcentrum ’t Margrietje,
scholen en buitenschoolse kinderopvang

groepsfoto WAK

Trage Post/SLOW MAIL
Het gemeentebestuur nam in 2013 deel aan
de het traject Trage Post Slow Mail in de
Kempen. De inwoners werden uitgenodigd
om een trage brief te schrijven naar
een zelfgekozen bestemmeling in 2030.
Burgemeester Ward Kennes was peter van
de campagne en schreef zelf een brief naar
de toekomstige burgemeester van Kasterlee.
Op zondag 18 augustus 2013 organiseerde
de cultuurdienst in samenwerking met
Vormingplus Kempen een gratis wandel- en
schrijfworkshop in kader van het project.
Een twintigtal inwoners namen deel aan
het traject en gaven hun brieven tot 2030
in bewaring in het Hofke van Chantraine in
Oud-Turnhout.

De Week van de Amateurkunsten (WAK)
draaide in 2013 rond het thema Natuurtalent.
De
cultuurdienst
organiseerde
in
samenwerking met dagcentrum ’t Margrietje
en twaalf kunstenaars een tentoonstelling
met een bijzondere interpretatie van het
thema. Acht kunstenaars gingen aan de slag
met de bewoners van het dagcentrum en
creëerden samen tientallen kunstwerken. Als
blikvanger van de tentoonstelling werd buiten
aan het Ligahof een reuzengroot insectenhotel
gebouwd. Dit hotel bestond uit verschillende
kleinere insectenhotels gemaakt door de
kinderen van de buitenschoolse kinderopvang
en de lagere scholen van Kasterlee en
Lichtaart in samenwerking met de gasten van
’t Margrietje.

stiltewandeling

Nieuw subsidiereglement: aankoop en restauratie roerend erfgoed
cultuurverenigingen
Vanaf oktober 2013 hebben erkende cultuurverenigingen de mogelijkheid om subsidies aan
te vragen om het waardevol roerend erfgoed in hun bezit te laten restaureren of nieuw
te laten maken binnen de traditie van de vereniging. De voorwaarden zijn vastgelegd in
een subsidiereglement. Voor deze ondersteuning wordt een jaarlijks budget van 5.000 euro
voorbehouden. Het maximum subsidiebedrag voor de vereniging is 1.200 euro.

jeugd
BMX Waaiberg
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Trajectbegeleiding Speelweefsel in landelijke gemeente
In 2013 werd Kasterlee uitgekozen door de Ruimtecel van Kind & Samenleving om een trajectbegeleiding te doorlopen in het kader van ‘speelweefsel in een landelijke gemeente’. Een
speelweefsel is een samenhangend geheel van plekken en verbindingen die belangrijk zijn
voor kinderen en jongeren. Voor dit project werd gekozen om de focus te leggen op de zone
ten oosten van de Turnhoutsebaan en ten noorden van de Retiesebaan. Kind & Samenleving
ging in gesprek met de Kwiks van de Chiromeisjes en klassen uit de gemeentelijke basisschool De Vlieger en de vrije lagere school Waaier, onderzocht bestaande ruimtelijke plannen
en screende lopende dossier over de projectzone die aansluiten bij het speelweefseldenken.
In december werden de resultaten voorgesteld tijdens een beleidsseminarie met alle betrokken actoren waaronder de schepenen van jeugd en openbare werken, de wijkagent, diensten
jeugd, sport, toerisme, mobiliteit, ruimtelijke ordening, milieu, … .
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In de zomer van 2013 werd het nieuwe BMX-parcours ingereden aan de Waaiberg in Kasterlee. Enkele enthousiaste
BMX’ers en hun ouders gingen in het voorjaar aan de slag
met schop en kruiwagen voor de aanleg van een terrein met
een lijn voor beginners en voor gevorderden. Het gemeentebestuur bracht de vergunningen in orde en zorgde voor de aanvoer van geattesteerd zand.
Met het parcours aan de Waaiberg werd een leemte in onze gemeente ingevuld. Samen met
het parcours in de Heidestraat, dirt bike Seventrails en de skateloods in jeugdcentrum de
Hoge Rielen vormt het BMX-parcours in de Waaiberg een mooi geheel waardoor het BMXbeleid van Kasterlee pioniert in Vlaanderen.

toerisme
Toerisme Kasterlee werkt met verschillende partners (VVV Toerisme vzw, verenigingen,
scholen, andere diensten) projecten uit. 2013 was hiervan een goed voorbeeld.
Na 10 jaar is Kasterlee Spreukelt beëindigd
In 1993 opperde Baron Stouthuysen de idee om rond spreuken een toeristisch product uit te
werken. Hiervoor werd een werkgroep opgericht nl. het Spreukelcomité. Het spreukelcomité
werkte elk jaar in samenwerking met de toeristische dienst een fietszoektocht uit rond
spreuken, de opening en de finaleavond. In deze tien jaar werden ook zes spreukenbeeldjes
geplaatst in Kasterlee, Lichtaart en Tielen. Er werden bijna 8.000 brochures verkocht in deze
tien jaar. De thema’s van deze fietstocht waren zeer verscheiden: van avontuur in onze
natuur, landbouw en het boerenleven tot in 2013 ‘op het randje’. De deelnemers kwamen
uit meer dan zeventig Belgische gemeenten en ook uit Nederland. In 2010 startte ook een
spreukelneuzentocht voor kinderen, in vier jaar waren er 1.835 deelnemers.
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Kabouterberg digitaal: de grote kabouterverhuis
Toerisme Kasterlee wilde ook een digitaal
toeristisch product voor bezoekers op
Kabouterberg uitwerken. Ynske Lormans van
de Thomas More hogeschool werkte tijdens
haar ‘out of the box ‘-stage en als onderdeel
van haar eindwerk ‘Kabouterberg digitaal: de
grote kabouterverhuis’ uit. Dit product bestaat
uit verschillende filmpjes van ongeveer één of
twee minuten en twee spelletjes. Ze vertellen
het verhaal waarom de kabouters verhuisd
zijn naar Kabouterberg. De bezoekers kunnen
in het toeristisch infokantoor een smartphone
uitlenen en aan de hand van de verschillende
cijferkabouters de filmpjes bekijken. De
kinderen kunnen kijken, meedansen, spelen en zingen tijdens de filmpjes.
kabouterstoet en 25 jaar Kabouterdag
De kaboutermaand begon op zondag 1
september met de inhuldiging van het
kabouterstandbeeld op de Markt in Kasterlee.
Op zaterdag 7 en zondag 8 september was een
kabouterbrunch met warme en koude Kastelse
streekproducten. Op zaterdag 7 september
werd voor het eerst een Kabouterstoet
georganiseerd naar aanleiding van 25 jaar
kabouterdag. Meer dan 200 kinderen verkleed
als kabouter, figuranten, muzikanten, paarden,
schapen en een verkleed schepencollege
trokken door de straten van Kasterlee. Enkele
duizenden mensen stonden naast de weg het
schouwspel te bewonderen.
Op zondag 8
september was er de traditionele Kabouterdag. Van 10.30 tot en met 17 uur waren er
kaboutervertellingen, kindergrime, springkastelen, gekke spiegels en zo veel meer. Er waren
extra belevingselementen uitgewerkt zoals een tentoonstelling over 25 jaar kabouters in
MPI De Mast en een tentoonstelling van de kaboutertaferelen in een fraaie kaboutertunnel.
Gedurende de hele maand september hadden verschillende horecanten een aanbod in
functie van kabouters. Tijdens het laatste weekend van september werd de kaboutermaand
overgedragen aan het pompoengenootschap voor oktober pompoenmaand.

BIBLIOTHEEK
Kasterlee: met minder inwoners zelfs lichtjes vooruit!
De uitleencijfers waren in 2013 iets hoger dan het jaar ervoor maar dat kan aan allerlei factoren liggen: van het weer tot het niet vallen van de feestdagen op wat gewoonlijk drukke
uitleendagen zijn of brugdagen en verlengde weekends. Net zo zeer kan het omwille van de
aanhoudende inspanningen van het personeel zijn in hun poging om de dienstverlening en
de collecties altijd maar te verbeteren. De verdere analyse van cijfers toont volgende verrassende zaken: het lezersaantal in heel de gemeente gaat niet achteruit en blijft boven de 3.700
actieve gebruikers! De scholen en klassen blijven, zonder uitzondering, actief meewerken aan
bibactiviteiten en ze blijven de bibs regelmatig bezoeken. De vrijwilligers die in de bibliotheken komen helpen zijn nog steeds met meer dan 50! De uitleningen blijven goed en ook de
uitleenposten Lichtaart en Tielen houden stand met een uitleencijfer van gemiddeld meer dan
25.000 (Lichtaart) tot meer dan 20.000 (Tielen) op jaarbasis. In 2013 werd de afdeling cd’s
(muziek) volledig opgedoekt wegens te weinig gebruikt en te veel plaatsbeslag. De bibliotheek breidt haar dienstverlening nog verder uit en zoekt continu naar nieuwe opportuniteiten
om nog meer service en aanbod te verzekeren aan alle inwoners.
TENTOONSTELLING EN BRUNCH

De gemeentelijke Buitenschoolse Kinderopvang (BKO) Kasterlee groeide verder in 2013. In
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De bibliotheek, haar beheersorgaan en vrijwilligers waren er bovendien in geslaagd om, geheel in de geest van het Pure Kempen-verhaal, extra cachet te geven aan de opening. Die
ging onder meer gepaard met een brunch met heerlijke streekproducten en werd muzikaal
omlijst met een echte Kempische accordeonist (Jef Claes) uit Balen, die muziek aan de tafels verzorgde en werd aangevuld met het optreden van bibvrijwilligers van ‘het varken met
de lange snuit’. Zij brachten gedichten aan tafel. Bovendien kwam de fotograaf zelf tekst en
uitleg geven bij zijn werk en werd een nieuw spraakmakend streekproduct voorgesteld. De
tuinbrunch met streekproducten bleek voor meer dan 180 deelnemers
een echte belevenis en een succes over de hele lijn, ondanks het slechte
weer.
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Op zondag 26 mei opende in de bibliotheek van Kasterlee de fototentoonstelling ‘Tedere flitsen van de Kempen’. Deze expositie toonde werk van de gerenommeerde Kempense fotograaf
Bart Van der Moeren. Hij vatte een paar jaar geleden het plan op om de tederheid die hij
voelde voor zijn streek in sprekende zwart-wit beelden vast te leggen.

buitenschoolse kinderopvang
totaal werden 759 kinderen opgevangen. Om aan al deze kinderen een opvangplaatsje te
garanderen was het noodzakelijk dat de BKO opvang organiseerde buiten hun lokalen.
organisatie bijkomende initiatieven
Sportsnack werd in 2013 volledig door de BKO georganiseerd, dus ook de inschrijvingen en
facturatie. Tijdens de eerste helft van 2013 vond Sportsnack in Lichtaart plaats, afwisselend
in de turnaal van de gemeentelijke basisschool De Pagadder en in de turnzaal van de vrije
lagere school de Parel.
Sportsnack alleen volstond echter niet om de overbezetting in Lichtaart op te lossen. Daarom
werd het bibuurtje in het leven geroepen. Op vaste dagen maakten de oudste kinderen gebruik
van de bibliotheek, de computers en de boeken om eventueel ook huiswerk te maken.
Op het einde van het schooljaar sloot Sportsnack haar werking in Lichtaart af. Dit kon
omdat in september de nieuwe opvang De Malle Molen in gebruik werd genomen met een
opvangcapaciteit van 130 kinderen.
De overbezetting in Tielen werd vanaf september 2013 opgelost met Sportsnack (en een vast
bibliotheekpersoneelslid hiervoor). Voor het eerst vond in Tielen ook een overbezetting plaats
in de voorschoolse opvang. Hier een oplossing voor bieden is een uitdaging voor 2014.

Met de opening van De Malle Molen in Lichtaart vergrootte de ruimtelijke opvangcapaciteit.
Maar om de opvangplaatsen effectief te maken was een personeelsuitbreiding nodig. Dit
werd gefinancierd door een verhoging van de ouderbijdragen.
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Uitbreiding opvangcapaciteit

nieuwe BKO de Malle Molen in Lichtaart

8. leefmilieu
milieu
Afvaltarieven
Om de afvalverwerking betaalbaar te houden en te werken naar een kostendekkend
percentage van 60 % werden een aantal afvaltarieven vanaf 1 januari 2013 verhoogd
volgens het principe ‘de vervuiler betaalt’. De
belangrijkste aanpassingen zijn:
•
•

Groepsaankopen
groepsaankoop groene energie
De provincie Antwerpen organiseerde opnieuw een groepsaankoop groene stroom. De intekenperiode liep van 1 juli tot 29 september. In september organiseerde de gemeente een
infonamiddag waar je met al je vragen terecht kon en de mogelijkheid werd geboden om
in te schrijven. Geïnteresseerden die niet over een computer beschikten, konden tijdens de
intekenperiode elke voormiddag op de milieudienst terecht tijdens de kantooruren voor de
inschrijving. In totaal schreven 732 mensen zich in, 106 via het loket van de milieudienst,
626 online. Van deze 732, namen 512 (70 %) de overstap naar het nieuwe energiecontract
volgens de groepsaankoop.
Groepsaankoop muurisolatie
Langs de muren van je huis verdwijnt heel wat energie indien ze niet voldoende geïsoleerd
zijn. Reden genoeg dus om te zorgen voor een goede isolatie. Samen met de gemeenten Geel
en Meerhout, organiseerde Kasterlee een groepsaankoop muurisolatie.
Zowel het opvullen met isolatiemateriaal van de spouwmuur als de plaatsing van buitenmuurisolatie werden opgenomen in de groepsaankoop. De doe-het-zelver had de mogelijkheid om
via de groepsaankoop het materiaal te bestellen tegen voordelige tarieven.
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Door deze aanpassingen komen de tarieven
meer in de lijn te liggen van de omliggende
gemeenten. Ook het afvaltoerisme vanuit
de omliggende gemeenten wordt door deze
maatregel ontraden.
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verhoging van de kostprijs van de grijze
huisvuilzak naar 1,5 euro;
aanpassing van de berekening van de
tarieven voor de aanvoer van bepaalde
fracties op het containerpark.

De offertes van de verschillende aannemers en/of leveranciers werden door een stuurgroep
van geïnteresseerde burgers grondig bekeken. De meest interessante aanbiedingen werden
weerhouden. Tot eind 2013 kon er van deze groepsaankoop gebruik gemaakt worden.
Groepsaankoop hoogrendementsglas
In 2013 werd de start gegeven van de groepsaankoop van hoogrendementsglas met in oktober een infoavond over hoogrendementsglas en wat de vervanging van gewoon glas kan
betekenen voor je energieverbruik. Tijdens deze infoavond werd ook uitleg gegeven over
het verloop van de groepsaankoop. De prijzen bedongen tijdens de groepsaankoop zijn van
kracht tot eind 2014.
Duurzame gemeente
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In 2013 is van start gegaan met de systematische verduurzaming van het aankoop- en
aanbestedingsbeleid van de gemeente.
Alle aankopen/bestekken moeten gebeuren
volgens de principes van duurzaam aankopen. Dit wil zeggen: ecologisch verantwoord,
sociaal bekommerd en met oog voor kostenefficiëntie over de hele levenscyclus. Om dit
in de praktijk te verwezenlijken, werden een
aantal voorbeelden opgesteld die kunnen gebruikt worden om een prijsvraag te formuleren.
In dit kader bleef de gemeente de nodige initiatieven nemen om de titel van fairtradegemeente te behouden. Zo werd fairtrade@work
georganiseerd. Niet alleen fairtradeproducten
werden aangeboden aan het gemeentepersoneel, ook lokale- en bioproducten. In de dagelijkse werking van het gemeentebestuur
werd gebruik gemaakt van fairtradekoffie,
-thee, -fruitsap en –wijn. Ook op recepties
en evenementen serveerde het gemeentebestuur zoveel mogelijk lokale en bioproducten.

fairtrade@work

Om biogroenten en -fruit bekend te maken bij het grote publiek, bood Kasterlee eenmalig
de mogelijkheid aan om pakketten biogroenten of -fruit aan te kopen. Deze werden vooraf
besteld en afgehaald tijdens het weekend van de compostmeester.

ruimtelijke ordening en woonbeleid
In 2013 werden 246 stedenbouwkundige aanvragen behandeld. Het schepencollege verleende in die periode 181 stedenbouwkundige vergunningen en 6 weigeringen van stedenbouwkundige vergunning. Naast de stedenbouwkundige aanvragen heeft de dienst ruimtelijke ordening ook 13 aanvragen voor een verkaveling ontvangen, en 14 aanvragen tot wijziging van
een verkaveling. Voor al deze aanvragen volgde ook een openbaar onderzoek.
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Daarnaast werden 524 verzoeken om notariële informatie ingewilligd. Deze informatie is vereist bij elke verkoop van een perceel en/of een gebouw. De betrokken notaris vraagt deze
inlichtingen op alvorens een akte te verlijden.
Ruimtelijke uitvoeringsplannen
De gemeente Kasterlee beschikt sinds 26 januari 2006 over een goedgekeurd gemeentelijk ruimtelijk structuurplan (GRS). Sinds deze goedkeuring heeft de gemeente verschillende
ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP) kunnen opmaken. Zoals de naam al doet vermoeden
zorgt een RUP voor de (gedeeltelijke) uitvoering van het structuurplan. De vastgestelde principes uit het GRS vinden hun uitvoering in één of meerdere RUP’s. In zulk een RUP legt de
gemeente de richtlijnen vast waaraan een project in het gebied van het betrokken RUP moet
voldoen en wat er in de toekomst in dat gebied nog mogelijk is op vlak van ruimtelijke ordening.
RUP Kern Tielen
Het RUP Kern Tielen werd, net als de reeds goedgekeurde RUP’s Kern Kasterlee en Kern Lichtaart, opgemaakt in functie van het behoud van het landelijk karakter van de gemeente. Een
aantal noodzaken voor de opmaak van dit RUP betroffen de wildgroei aan appartementen,
de beperkte groenvoorzieningen en het behoud van de uitstraling van de kern. In het RUP
zijn naar analogie met de RUP’s Kern Kasterlee en Kern Lichtaart voorschriften opgenomen
die gericht zijn op bouwmogelijkheden, groenvoorzieningen, verfraaiingen en het aangenaam

landelijk wonen.
In de aanloop naar de goedkeuringsprocedure voor het RUP Kern Tielen werd tweemaal een
openbaar onderzoek georganiseerd. Het tweede openbaar onderzoek was vereist, aangezien
de gemeenteraad na de behandeling van de bezwaarschriften van het eerste openbaar onderzoek besliste om een twee essentiële wijzigingen door te voeren aan het ontwerp-RUP. Deze
essentiële wijzigingen hadden betrekking op:
- aanpassing van de voorschriften van artikel 9 ‘zone voor gesloten bebouwing’ door de
toevoeging van een overgangsregel naar een andere zone waarbij een afstand van 3
meter tot de laterale perceelsgrens bouwvrij moet blijven;
- opname van een bijkomend deel van een perceel in het gebiedsdekkend deel van het
grafisch plan van het RUP langs de Gierlebaan.

Door de definitieve goedkeuring van dit RUP en het effectief in werking treden ervan, kan de
gemeente voortaan rechtstreeks een vergunning verlenen voor projecten die zich in het gebiedsdekkend deel van het RUP Kern Tielen bevinden. Zulke dossiers moeten dus niet langer
voor een verplicht advies aan de gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar bezorgd worden.
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Het tweede openbaar onderzoek werd georganiseerd van 21 januari 2013 tot en met 21
maart 2013. Tijdens dit openbaar onderzoek werden vier bezwaarschriften ingediend. In
overleg met de Gecoro (gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening), het betrokken
studiebureau en de dienst ruimtelijke ordening heeft de gemeenteraad in zitting van 25 juni
2013 rekening gehouden met deze bezwaren, deze indien nodig weerlegd en het RUP definitief vastgesteld. De deputatie van de provincie Antwerpen heeft het RUP vervolgens op 1
augustus 2013 definitief goedgekeurd.

luchtfoto Kern Tielen
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In de loop van 2013 werd gestart met de opmaak van een algemene stedenbouwkundige verordening die van toepassing zal zijn op de ganse gemeente. Dit ontwerp van algemene verordeningen bestaat uit een combinatie van bestaande reglementen en intern afspraken. Het
doel is om deze reglementen en afspraken verder op elkaar af te stemmen en te bundelen in
een juridisch verordenend instrument. De belangrijkste nieuwe accenten hebben betrekking
op de ontspannings- en groenzones, het behoud van groene elementen, fietsstalplaatsen,
bergingsruimte voor afval, publiciteitsinrichtingen en het gelijkstellen van de lasten opgelegd
bij verkavelingen en bij groepswoningbouwprojecten.
Het ontwerp van algemene stedenbouwkundige verordening werd eind 2013 zowel voorgelegd aan een ambtelijke werkgroep, aan adviesraden (gecoro en milieuraad) en aan het college om één einddocument te verkrijgen waarmee de officiële procedure voor de goedkeuring
ervan kan gestart worden. Deze officiële procedure zal van start gaan begin 2014 na informele adviezen van de betrokken overheidsinstanties.
Vergunningen- en plannenregister definitief goedgekeurd
De gemeente Kasterlee was in 2013 nog geen ontvoogde gemeente. Om autonoom vergunningen te kunnen afleveren moet een gemeente voldoen aan vijf voorwaarden.
Om aan de vijf voorwaarden te voldoen moet de gemeente beschikken over:
een
een
een
een
een

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

Aan de 1e, 2e en 5e voorwaarde voldeed de gemeente al langer. Het gemeentelijk plannenregister werd op 10 juni 2013 officieel conform verklaard door het Departement Ruimte Vlaanderen van de Vlaamse overheid. Daarnaast ontving de gemeente op 12 november 2013 het
eindverslag van het eerste gemeentelijk vergunningenregister. Op basis van dit definitief
eindverslag heeft het schepencollege in zitting van 23 december 2013 het gemeentelijk vergunningenregister definitief vastgesteld. Dit betekent dat de gemeente eind 2013 aan de vijf
voorwaarden voldeed om ontvoogd te kunnen worden. De effectieve ontvoogding zal in de
loop van 2014 van start gaan.
Vernieuwing samenstelling gecoro
De gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening of kortweg gecoro is een gemeentelijke
adviesraad inzake ruimtelijke ordening. De gemeente is verplicht om zulk een adviesraad
aan te stellen. De werkingsperiode van de gecoro verloopt gelijktijdig met de legislatuur
van het gemeentebestuur. Dit betekent dat er in 2013 moest worden overgegaan tot de
samenstelling van een nieuwe gecoro. In het voorjaar van 2013 werd hiervoor een oproep
gelanceerd. Geïnteresseerden konden hun kandidatuur indienen waarna de gemeenteraad
de voorgestelde kandidaten moest benoemen. De definitieve goedkeuring gebeurde door de
deputatie van de provincie Antwerpen. De startvergadering van de nieuwe gecoro ging door
op 3 september 2013.
In de gecoro zetelen zowel deskundigen inzake ruimtelijke ordening, als leden van een
maatschappelijke geleding. Voor de gemeente Kasterlee opteerde de gemeenteraad om
volgende geledingen te laten afvaardigen in de gecoro:
-

organisatie van werkgevers;
organisatie van werknemers;
organisatie van landbouwers;
milieu- en natuurverenigingen;
toeristische en recreatieve verenigingen.
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Ontwerp algemene stedenbouwkundige verordening

Naast de verschillende maatschappelijke geledingen moet er ook rekening gehouden worden
met een verplichte man/vrouw-verhouding. Er mag namelijk maximaal tweederde van de leden van hetzelfde geslacht zijn. De nieuwe gecoro, die van start ging op 3/9/2013, omvat 10
effectieve leden waaronder een voorzitter en 9 plaatsvervangende leden. Voor de administratieve ondersteuning van de gecoro werd vanuit de gemeentelijke administratie een secretaris
aangeduid.
Woonbeleid
Verlenging samenwerking Kempens Woonplatform
Sinds november 2009 is de gemeente Kasterlee ingestapt in het project van het Kempens
Woonplatform van IOK. Dit is een subsidieproject dat de betrokken gemeenten moet helpen
om een actief woonbeleid te voeren. In functie van de verlenging van dit subsidieproject
werden in de loop van 2013 een aantal procedures en actieplannen goedgekeurd die werden
opgelegd vanuit Wonen Vlaanderen. Deze procedures en actieplannen hadden voornamelijk
betrekking op aspecten inzake woningkwaliteit.
Via het Kempens Woonplatform wordt de gemeente ondersteund in volgende zaken:

Oprichting woonloket
Om burgers gericht te informeren rond wonen heeft het gemeentebestuur bij de dienst
ruimtelijke ordening in 2013 een woonloket
opgericht. Via dit woonloket kunnen alle vragen rond wonen gesteld worden en kan er
een gerichte doorverwijzing gebeuren naar
de juiste instantie(s).
De dienstverlening aan het woonloket gaat
verder dan de klassieke vragen over bouwen
en verbouwen. Ben je op zoek naar een sociale woning of wil je meer weten over betaalbare kavels? Zoek je informatie over woonpremies? De medewerkers van de dienst
ruimtelijke ordening helpen je graag in je
zoektocht naar de correcte informatie. Hieronder een overzicht voor welke zaken je zoal
terecht kan bij het woonloket:
-

alle informatie over bouwen en verbouwen;
betaalbaar wonen: algemene info
over sociale huisvesting en betaalbare kavels;
premies: informatie en aanvraagformulieren;
info over zorgwonen, woningaanpassingen en meegroeiwoningen;
duurzaam wonen: algemene info over energiebesparende maatregelen en energieprestatiecertificaten.
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-

ontwikkeling van een beleidsvisie op vlak van wonen;
faciliteren van het lokaal woonoverleg;
aanbieden van gestructureerde basisinformatie aan de inwoners;
uitvoeren van taken gericht op de verbetering van de kwaliteit van het volledige
woningpatrimonium;
nemen van initiatieven in het kader van het grond- en pandenbeleid met het oog op
betaalbaar wonen.
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-

Lokaal woonoverleg en bindend sociaal objectief
Als regisseur van het lokaal woonbeleid krijgt de gemeente via de Vlaamse Wooncode een
belangrijke rol toegewezen. Voor de uitwerking van dit lokaal woonbeleid wordt op regelmatige basis een lokaal woonoverleg georganiseerd. In de loop van 2013 is vooral de opvolging
van het bindend sociaal objectief belangrijk gebleken via dit lokaal woonoverleg. Dit bindend
sociaal objectief of BSO legt de gemeente een minimale norm op qua sociale huisvesting die
uiterlijk in 2020 behaald moet zijn. Om dit correct te kunnen opvolgen werd reeds in 2012
een voortgangstoets gemaakt. Via deze voortgangstoets bleek dat de gemeente Kasterlee op
schema zit om haar objectief te behalen. Daarnaast werd in 2013 gestart met de opmaak van
een actieprogramma waarin alle gronden in eigendom van Vlaamse besturen en semi-publieke
rechtspersonen werden opgenomen. Hierin kan dan beoordeeld worden of deze betreffende
gronden nog specifieke mogelijkheden bieden voor een invulling met sociale woningbouw.
Heffing op onbebouwde percelen

voorbeeld weergave ROP

jaarverslag 2013

De basis voor de activeringsheffing vormt het register onbebouwde percelen. In dit register
zijn alle onbebouwde kavels en onbebouwde gronden opgenomen die een potentie tot bebouwing hebben. Op 1 januari 2013 waren er 884 onbebouwde percelen opgenomen in dit register. Deze percelen kwamen allemaal in aanmerking voor een heffing. Doordat de gemeente
echter verschillende vrijstellingsmogelijkheden heeft opgenomen in haar heffingsreglement
moesten meerdere eigenaars geen heffing betalen.
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Op basis van het Grond- en Pandendecreet van de Vlaamse overheid is de gemeente verplicht
elk half jaar een controle te voeren van de spanning tussen het bouwpotentieel en de woonbehoefte. Het bouwpotentieel van een gemeente omvat het aantal onbebouwde percelen die
nog beschikbaar zijn in die gemeente. De woonbehoefte is een cijfer dat per gemeente werd
vastgelegd door de bevoegde minister. Indien een gemeente bij drie opeenvolgende metingen een onderaanbod heeft vastgesteld, moet er een activeringsheffing worden ingevoerd.
Aangezien in Kasterlee de woonbehoefte bij drie opeenvolgende metingen groter was dan het
bouwpotentieel is er verplicht een heffing op onbebouwde percelen (of activeringsheffing)
ingevoerd. De eerste heffing werd geïnd op basis van de toestand 1 januari 2012. In de loop
van 2013 is gebleken dat de gemeente nog steeds beschikt over een structureel onderaanbod
waardoor de verplichting van de activeringsheffing blijft bestaan. Bijgevolg werd in 2013 opnieuw een heffing geïnd, ditmaal op basis van de toestand 1 januari 2013.

9. technische dienst
Betonverbreding Hoeven
In de hoeven werden betonwerken uitgevoerd. Over een lengte van ongeveer 1.600 m werd
een bijkomende strook beton aangelegd van ongeveer 1,40 m breed. De bestaande verkeersdrempels werden verwijderd en vervangen door rijbaankussens. Het einde van de werken is
voorzien in 2014.
Ontknekelen gedeelte begraafplaats Tielen
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In 2013 werden ontgravingswerken uitgevoerd op een gedeelte van het kerkhof van Tielen.
De graven die minstens 30 jaar oud waren en waarvan de naverwanten allemaal meer dan
een jaar op voorhand werden verwittigd, werden verwijderd. De stoffelijke resten werden na
de ontgraving in een knekelput geplaatst. Daarop werd een ingetogen herdenkingsmonument
geplaatst. De knekelput werd centraal aangelegd op de begraafplaats. De vrijgekomen ruimte
werd heraangelegd met het nodige groen en paadjes zodat daar nieuwe begravingen kunnen
plaatsvinden.
Onderhoudswerken voet– en fietspaden 2013:
In Tielendorp werden aanpassingswerken uitgevoerd aan het voet- en fietspad ter hoogte van
de school. Het fietspad werd verlengd en het voetpad werd heraangelegd vanaf de ingang van
het klooster tot aan de Kerkstraat.
In de Pastorijstraat, tussen de Mgr.Cardijnstraat en de Kempenstraat werd het voetpad heraangelegd.
Aanleg parking en omgevingswerken De Rul
In 2013 werd de site rond De Rul (buitenschoolse kinderopvang en muziek- en tekenacademie Kasterlee) volledig aangepast.
Er werd een parking en toegangsweg aangelegd.

betere bereikbaarheid bib en De Rul

Asfaltwerken 2013
Er werden onderhoudswerken aan de asfaltlaag uitgevoerd in volgende straten: Olmenlaan,
Kastanjelaan, Boskant, Larikslaan, Esdoornlaan. Hier werden plaatselijke herstellingen uitgevoerd en werd de onderlaag van het wegdek afgewerkt met een slemlaag.

Start meerjarenplanning sportcentrum Molenstraat
In 2012 werd reeds de elektriciteitsbehoefte van alle sportverenigingen in sportcentrum Molenstraat grondig in kaart gebracht. In 2013 hebben deze sportverenigingen, samen met de
gemeentelijke sportdienst en technische dienst, een meerjarenplanning uitgewerkt om het
centrum verder te ontwikkelen. Dit gaf het bestuur de mogelijkheid om de budgetten gespreid
op te nemen in de begroting van deze legislatuur. In de eerste plaats werd de elektriciteitsverzwaring van Vobako, Molenkring en KFC de Kempen in orde gebracht. Vervolgens werd het
polyvalent terrein opnieuw aangelegd, zodat veel verenigingen hier optimaal gebruik van kunnen maken. Ook werden testen gedaan om de atletiekpiste op eenvoudige wijze te kunnen
onderhouden. Met een behandeling met de rotor-eg werd het gehoopte resultaat behaald.
Vervolgens zijn de werken gestart voor de aanleg van een bijkomend terrein voor KFC de
Kempen, dat onder normale omstandigheden in het voorjaar van 2014 zal opgezaaid kunnen
worden.
Dit zal de mogelijkheid bieden om het terrein vooraan op de site om te vormen tot parkeerruimte, zodra dit door KFC de Kempen verlaten kan worden.
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werken sportterreinen Molenstraat
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colofon
Het jaarverslag 2013 werd samengesteld met de medewerking van het personeel van alle gemeentelijke diensten
en van het college van burgemeester en schepenen. De foto’s werden geleverd door diverse gemeentediensten.
De eindredactie en de vormgeving zijn het werk van de communicatiedienst.
gemeentebestuur Kasterlee
Markt 1 - 2460 Kasterlee
Tel. 014 85 00 01 - Fax: 014 85 07 77
e-mail: info@kasterlee.be - www.kasterlee.be
v.u. Ward Kennes, Markt 1, 2460 Kasterlee

