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leerlingen van de gemeentelijke basisschool De Vlieger kregen
een weekje les in de oude jongensschool tijdens Barak Bizar

provincie Antwerpen
arrondissement Turnhout
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Voorgelegd aan de gemeenteraad in zitting van 23 juni 2015.

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
Dat 2014 een vruchtbaar jaar was, daar kan niemand naast kijken. In februari werd de
Noord-Zuid Kempen ingelopen. Op een jaar tijd zijn daardoor vijf miljoen voertuigen niet
meer door het dorpscentrum gereden. De opening ging gepaard met een sportief volksfeest.
Een goede twee maanden later mochten de linten worden geknipt voor de nieuwe brandweerkazerne, de Rode Kruis lokalen en de gebouwen en werkplaatsen van de gemeentelijke
technische dienst.

De ondertekening van het charter ‘gezonde gemeente’ werd meteen kracht bijgezet door de
actie 10.000 stappen die iedereen in beweging wilde krijgen. Op de eerste lentedag mocht
ik het ‘Burgemeestersconvenant’ ondertekenen waarmee we als gemeente strijden voor de
CO2-reductie. De gemeenteraad adopteerde de bij en gaf daarmee de start van een reeks
bijvriendelijke initiatieven. Op vlak van sociaal woonbeleid werden in de Sint-Antoniusstraat
nieuwe huur- en koopwoningen aangeboden en werd een eerste woonbeurs ingericht.
Kortom, 2014 was weer een jaar waarin politieke mandatarissen en personeelsleden van
gemeente en OCMW heel wat konden verwezenlijken om de leefkwaliteit in onze groene en
landelijke gemeente nog te verhogen.
Ward Kennes
burgemeester
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Kasterlee was gastgemeente voor de Slovenen die deelnamen aan de Special Olympics.
Samen met de gemeente Geer herdachten we soldaat Nestor Bajot die 100 jaar geleden
sneuvelde. De 70ste verjaardag van de bevrijding van de Kempen werd in september extra
luister bijgezet door een kolonne historische voertuigen. En in de zomer trok een zeer ruime
delegatie naar het Zwitserse Plaffeien om de vriendschapsbanden met onze verbroederingsgemeente aan te halen. In 2014 verschenen in de landelijke gebieden gedichten op landschapsvensters. In Tielen bracht Vlaanderen Muziekland een uitbundige massa op de been.
De bibliotheken van Kasterlee, Lichtaart en Tielen waren in 2014 20 jaar samen, en ook dat
werd uitgebreid gevierd.
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Op het immateriële vlak blijft Barak Bizar in vele hoofden en harten leven. De verlaten gebouwen in Binnenpad vormden een geweldig kader voor jong en oud om zich creatief uit te
leven. Het was een intense aanloop naar de sloopwerken die in december startten. In de
Breemakkers werd een BMX-parcours voor de jeugd aangelegd en de Rulheyde kreeg een
tipi en een pamperpaal.

2. bestuur en organisatie

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

dE GEMEENTERAAD
De gemeenteraad bestuurt, samen met het college van burgemeester en schepenen, de
gemeente en neemt alle beslissingen van gemeentelijk belang, die niet toegewezen zijn aan
het college van burgemeester en schepenen of aan de burgemeester.
In Kasterlee bestaat de gemeenteraad uit 26 leden. Hierin zetelden in 2014 vertegenwoor-

digers van volgende politieke fracties: CD&V (15), Open Vld (1), Groen (1), Vlaams Belang
(1), N-VA (8).
samenstelling:

naam				
partij			
datum van eerste indiensttreding - 		
							niet onderbroken mandaat

1 januari
1 januari
1 januari
1 januari
1 januari
1 januari
1 januari
2 januari
2 januari
2 januari
2 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
2001
2007
2007
2007
2007
2007
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013
2013

(*) Tijdens de gemeenteraad van 26 augustus 2014 werd Jef Van Hemelen (Open Vld) vervangen door
Rita Thijs (Open Vld).
(**) Heeft als OCMW-voorzitter enkel een raadgevende stem.
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CD&V			
CD&V			
CD&V			
Vlaams Belang
Open Vld		
CD&V			
CD&V			
N-VA			
CD&V			
CD&V			
N-VA			
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 (voorzitter)
Noyens Griet			
Verrycken Jef			
Van Hemelen Jef (*)		
Kennes Ward			
Van Baelen Walter (**)
Van de Water Jeroen		
De Seranno Katrien		
Aerden Els			
Van Nijlen Frank		
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 2014 organiseerde het gemeentebestuur van Kasterlee volgende ontvangsten
en vieringen:
24 januari		
21 februari		
15 maart		
1 mei			
8 mei			
10 mei			
10 september		
20 september		
10 oktober		

voorstelling volkskalender Heemkundige Kring KLT
sportlaureatenviering
ontvangst nieuwe inwoners
opening BRT-gebouw
huldiging Marc De Bonte, wereldkampioen kickboksen
huldiging Vital Aerts, keizer St. Sebastiaansgilde
ontvangst Sloveense delegatie Special Olympics
ontvangst nieuwe inwoners
huldiging Lief Wens, medaillewinnares Special Olympics
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Officieel bezoek Plaffeien
In het kader van de verbroedering met onze Zwitserse partnergemeente Plaffeien ging het
gemeentebestuur van 30 juli tot en met 3 augustus samen met meer dan 150 vertegenwoordigers van diverse Kastelse verenigingen op bezoek in Zwitserland. Het werd een groots
volksfeest, maar tussendoor moest ook gewerkt worden: de wekelijkse vergadering van het
college van burgemeester en schepenen vond voor één keer plaats in Zwitserland.

bezoek aan Plaffeien

personeel
Diversiteitsplan en nieuwe functieprofielen
Het gemeentebestuur besteedt in haar personeelsbeleid bijzondere aandacht aan kansengroepen. In het kader hiervan werd door de personeelsdienst een groei- en diversiteitsplan
opgesteld. Hiermee wordt door middel van een aantal concrete acties ingezet op een kwaliteitsvol personeelsbeleid, met duidelijke aandacht voor kansengroepen en diversiteit. Het
plan werd ingediend bij het departement Werk en Sociale Economie van de Vlaamse overheid, waardoor het gemeentebestuur kan rekenen op financiële steun bij de uitvoering ervan. Het plan loopt nog tot eind mei 2015, maar verschillende acties werden reeds in 2014
gerealiseerd.
In het vacaturebeleid van de gemeente werden zo veel mogelijk drempels weggewerkt:
- bij het verspreiden van vacatures wordt samengewerkt met Jobkanaal, een organisatie die zich specifiek richt op mensen met een arbeidshandicap;
- indien voor een functie geen diploma vereist is, kunnen de kandidaten gebruik maken van een invulformulier en hoeven ze dus zelf geen sollicitatiebrief te schrijven;
- bij de selectieprocedures wordt zo veel mogelijk gebruik gemaakt van praktische
proeven.

In totaal werden in 2014 30 functies ingevuld, waarvan 12 voor onbepaalde duur en de rest
voor bepaalde duur (bv. seizoensarbeiders). Drie functies werden ingevuld naar aanleiding
van een pensionering, twee functies zijn nieuw. De functie van coördinator buitenschoolse
kinderopvang werd op een bijzondere manier ingevuld. De vroegere coördinator veranderde
immers binnen het gemeentebestuur van functie naar aanleiding van de opstart van het
lokale dienstencentrum in 2015. Tegelijkertijd waren besprekingen opgestart met de Landelijke Kinderopvang om te komen tot een mogelijke overdracht van de buitenschoolse kinderopvang. Tegen deze achtergrond werd ervoor gekozen om niet meteen zelf op zoek te gaan
naar een nieuwe coördinator, maar om voorlopig een coördinator te detacheren vanuit de
Landelijke Kinderopvang.

eedaflegging nieuwe personeelsleden in handen van de burgemeester
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Vacatures
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Het bestuur bleef ook aandacht besteden aan de personeelsleden die reeds in dienst waren:
- de functiebeschrijvingen werden vernieuwd, om ze duidelijker te maken voor de sollicitanten én voor de eigen personeelsleden. De personeelsleden kregen de nodige
uitleg bij hun vernieuwde functiebeschrijving en konden zich opgeven voor een opleiding om zich voor te bereiden op hun volgende functioneringsgesprek. Maar liefst 76
personeelsleden maakten gebruik van deze mogelijkheid;
- vacatures worden nog steeds zo ruim mogelijk opengesteld en ingevuld via een objectieve procedure. Ook huidige personeelsleden krijgen hierbij een kans om door te
groeien, zowel vanuit administratieve als technische functies. In 2014 stroomden vier
personeelsleden op deze manier door naar een hogere functie of een vast contract.

Arbeidsreglement
Het arbeidsreglement van het gemeentepersoneel werd volledig vernieuwd. Het moest aangepast worden aan de gewijzigde wetgeving, reglementering en afspraken. Het taalgebruik
in het reglement kreeg hierbij ineens een grondige opfrisbeurt. Alle wijzigingen gebeurden
in overleg met het OCMW, en ook zij schakelden over op deze nieuwe versie van het arbeidsreglement.
Coaching Möbius
Met de verhuis van de technische dienst werd eveneens besloten om de interne organisatie
ervan onder de loep te nemen. Het gemeentebestuur schakelde hiervoor het extern bureau
Möbius in om een analyse en een voorstel te maken. Zij voerden in eerste plaats gesprekken met de verschillende ploegen van de technische dienst. Daarnaast voerden ze ook individuele gesprekken. Op basis hiervan maakten zij een voorstel voor het bestuur, met zowel
een aangepast organigram als aanbevelingen op individueel niveau. Zij hebben ook een eerste begeleiding gedaan over de uitvoering van deze aanbevelingen, zodat de leidinggevenden hiermee concreet aan de slag konden gaan.
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samenwerking met het OCMW
Het Vlaams regeerakkoord legt op dat de OCMW’s ten laatste in 2019 integreren in de gemeentebesturen. In 2014 is de samenwerking - die traditioneel reeds goed verloopt - nog
verder uitgebouwd:
• het gemeentebestuur en het OCMW hebben gekozen voor een gezamenlijke financieel
beheerder én financieel diensthoofd (*);
• om het welzijns- en seniorenbeleid verder vorm te geven, is de gemeentelijke welzijnsdienst uitgebreid met een personeelslid van het OCMW;
• beide besturen hebben verschillende administratieve samenwerkingsafspraken gemaakt.
Zo mogen bv. voertuigen van het OCMW nu ook door het gemeentelijk personeel worden
gebruikt;
• op het vlak van de personeelsadministratie is er een nauwere samenwerking: het gemeentebestuur gebruikt hetzelfde loonberekeningspakket als het OCMW, maaltijdcheques worden gezamenlijk aangekocht, ... .
Het gemeentebestuur en het OCMW willen door de krachten nu al te bundelen het lokaal
sociaal beleid versterken voor de inwoners.
(*) nieuwe functie: diensthoofd financiën
Op 1 juni 2014 ging de gewestelijk ontvanger van het OCMW met pensioen. Met het oog op
de groeiende integratie tussen de gemeentediensten en het OCMW opteerde het gemeentebestuur - in overleg met het OCMW – om geen nieuwe gewestelijk ontvanger voor het
OCMW aan te stellen. In plaats daarvan werden in 2014 de taken van de gewestelijk ontvanger ondergebracht bij het takenpakket van de financieel beheerder van het gemeentebestuur. Er werd een vacature voor de nieuwe functie ‘diensthoofd financiën’ opengeschreven.
Dit diensthoofd werkt zowel voor de dienst financiën van de gemeente als van het OCMW.

Onderwijs
Schoolbrochure
Na uitgebreid overleg met de directies van zowel de gemeentelijke als de vrije scholen,
werd een gemeentelijke schoolbrochure opgesteld. Alle onderwijsinstellingen binnen de gemeente worden in de brochure kort voorgesteld. Ze bevat ook uitleg over de schoolkosten,
de regels bij inschrijving, een overzicht van het flankerend onderwijsbeleid en de mogelijkheden voor buitenschoolse kinderopvang. De brochure wordt één keer per jaar bezorgd aan
de ouders van de kinderen die binnenkort naar de kleuterschool of naar het eerste leerjaar
gaan. Verder liggen ze ook ter beschikking op de gemeentelijke en OCMW-diensten.

3. projecten
Nieuwe verbindingsweg tussen Kasterlee en Geel
opening
Sinds de zomer van 2011 zijn op verschillende plaatsen in en rond Kasterlee ingrijpende
werken uitgevoerd in het kader van de Noord-Zuid Kempen. Rotondes werden omgevormd
tot lichtengeregelde kruispunten, tunnels en fietstunnels werden aangelegd en wegen werden onderbroken. Het meest indrukwekkend was echter de aanleg van een 500 meter lange
tunnel onder de Hoge Mouw. De landbouw- en fietstunnels onder de nieuwe verbindingsweg zijn met hout bekleed. De nieuwe verbindingsweg tussen Kasterlee en Geel (N19g) en
de tunnel werden op zondag 23 februari officieel ingehuldigd in aanwezigheid van Vlaams
minister-president Kris Peeters en Vlaams minister van mobiliteit en openbare werken Hilde
Crevits. Samen met enkele honderden aanwezigen liepen ze een parcours van 10 km, waarvan de start werd gegeven aan de tunnel.
pag i n a 13
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Vlaams minister Hilde Crevits geeft in looptenue een speech n.a.v.
de opening van de Noord-Zuid Kempen in Kasterlee

oefening
Een tunnel betekent een belangrijk nieuw risico op het grondgebied van Kasterlee. Daarom
werd voorafgaand aan de opening een grote multidisciplinaire oefening georganiseerd. Alle
specifieke procedures die voor een tunnel gelden, werden ingeoefend. Ook alle voorzieningen van de tunnel (uitgangen, watervoorzieningen, ventilatie, …) werden getest. 185

personen namen deel aan de oefening: de oefenleiding, observatoren, medewerkers van
het Agentschap Wegen en Verkeer en van het aannemerconsortium Via Kempen, Fabricom,
figuranten, simulanten en medewerkers van de verschillende disciplines (brandweer, politie,
MUG, Rode Kruis, ziekenwagens, civiele bescherming, communicatie). De gemeentelijke
rampenfase werd ook afgekondigd waardoor het Gemeentelijk Coördinatiecomité (CC-Gem)
in het gemeentehuis werd opgestart.
enkele cijfers
Voor de opening van de Noord-Zuid Kempen werden meer dan 7 miljoen voertuigen per jaar
in het centrum van Kasterlee op de Geelsebaan en de Turnhoutsebaan geregistreerd. De
nieuwe verbindingsweg zorgde ervoor dat 5 miljoen voertuigen niet meer door het centrum
zijn gereden.

Masterplan De Met
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verhuis brandweer, technische dienst en rode kruis
Begin 2014 was het nieuwe gebouw voor brandweer, Rode kruis en technische dienst (BRT)
aan de Lichtaartsebaan klaar. In 2014 werd de nieuwbouw ingericht. Alvorens de volledige
inboedel te verhuizen van de werkplaatsen aan het Binnenpad naar het nieuwe BRT-gebouw,
werd geëvalueerd welke materialen en apparatuur nog (her)bruikbaar waren. De afgekeurde
inrichting, machines en materialen werden verkocht bij een openbare verkoop in de oude
werkplaatsgebouwen. Volgend nieuw materiaal werd aangekocht:
•
•
•

nieuw meubilair voor de ateliers, de bureelruimtes, de refter en de kleedruimtes;
een nieuwe stofafzuiging voor de schrijnwerkerij;
een nieuwe verreiker om de interne transporten te optimaliseren, de verdieping boven
de voertuigenloods te bedienen, en om houtsnippers en strooizout te laden.

nieuw BRT-gebouw

stoet officiële opening

Opening BRT-gebouw
Op 1 mei vond de officiële opening van het nieuwe BRT-gebouw plaats. Personeelsleden
van de technische dienst en de vrijwilligers van de brandweer en het Rode Kruis trokken in
uniform van hun oude onderkomen aan het Binnenpad in groep richting nieuwbouw aan de
Lichtaartsebaan. De stoet werd afgesloten door een colonne van brandweerwagens, ambulances en technische voertuigen. Burgemeester Ward Kennes, provinciegouverneur Cathy
Berx, staatssecretaris Servais Verherstraeten en nationaal voorzitster van het Rode Kruis
Christ’l Joris gaven toespraken.
Op 4 mei was er een opendeurdag. Die dag kon het grote publiek kennismaken met de
nieuwe locatie van brandweer, Rode Kruis en technische dienst.
Na de ingebruikname van het BRT-gebouw werd ook gestart met de ontruiming van de loods
aan de Molenstraat en de omgeving ervan, zodat daar een uitbreiding van de sportterreinen
kan gerealiseerd worden.
1ste fase bouw van het ontmoetingscentrum Barak Bizar

Barak bizar

Vanaf 4 april werden de oude gebouwen van de brandweer en technische dienst in het Binnenpad bezet door Barak Bizar. Verschillende generaties jongens brachten hun kindertijd
door op de schoolbanken van de voormalige jongensschool van Kasterlee. Intussen kenden
de gebouwen een hele geschiedenis van gebruikers waaronder de politie, jeugdclub, Rode
Kruis, technische dienst en brandweer.
Voor dit stukje historiek met de grond gelijk werd gemaakt voor de bouw van een nieuw
ontmoetingscentrum, blies het gemeentebestuur samen met verenigingen, scholen, inwo-

jaarverslag 2014

sloop gebouwen Binnenpad
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De bouwaanvraag voor de realisatie van
het nieuwe ontmoetingscentrum werd in
april goedgekeurd. Daarna werden de aanbestedingsdossiers voor de afbraak van
de bestaande gebouwen en voor de aanduiding van de aannemer van de bouwwerken voorbereid. Op 12 november werd
gestart met de sloop van de gebouwen. Na
de sloop voerden archeologen van de AdAK
een proefsleuvenonderzoek uit, waarbij ze
talrijke sporen van volmiddeleeuwse en vermoedelijk ook vroegmiddeleeuwse bewoning
aantroffen. Na deze vondsten drong verder
archeologisch onderzoek zich op.

ners en ondernemers uit de gemeente een laatste adem door het leegstaande pand. Brandweerfeesten, Café Bizar, Ashtanga Yoga, het Experiment, Maxim’o in Kasterlee, Evacueren,
de School van toen, dansvoorstelling van Balance Healthcentre, Barak Bizar ademt kunst,
Kastel Klinkt, Het concert, Wereldcafé, Sweet Sunday, Afrika – Soudan in Kasterlee, Kunsterlee, Muziekbattle, School’s Out, Krakersfeest, Paintball, JeugdclubKlassik, Eindejaarsproject van de academies en Kasterlee Feest! Het waren één voor één geslaagde projecten die
de mensen van onze gemeente bij elkaar brachten in dit unieke kader.

Sloveense delegatie in Kasterlee tijdens Special Olympics
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Van 13 tot 20 september vonden de Special
Olympics Europese Zomerspelen Antwerpen
2014 plaats voor atleten met een verstandelijke beperking. Meer dan 2.000 atleten
uit 58 Europese en Euraziatische landen streken neer in ons land om elkaar in tien
verschillende sporten te bekampen: goed voor
het grootste sportevenement van het
jaar in Belgie!

Kastelse supporters Special Olympics
aan het zwembad in Antwerpen

Alvorens de atleten effectief aan de competities begonnen, was er nog het Host
Town Programma. Voor de buitenlandse atleten was dit een uitgelezen kans om ons land
te ontdekken en zich op een ontspannen manier voor te bereiden op de wedstrijden. Het
was ook een mooie manier om de bevolking te laten kennismaken met personen met een
verstandelijke beperking. De gemeenten Kasterlee, Dessel en Retie bundelen samen met
Jeugdsportnet K*D*R hiervoor de krachten en ontvingen de Sloveense delegatie gedurende
vijf dagen. Samen hebben deze gemeenten, met de vele vrijwilligers, voor een onvergetelijk
verblijf gezorgd voor de Sloveense atleten, met als hoogtepunt de doortocht van de Olympische vlam door onze drie deelgemeenten. Lief Wens uit Kasterlee behaalde verschillende
zwemmedailles.

Ark van Noë
Het gemeentebestuur heeft de voorbije jaren verschillende pogingen ondernomen om een
nieuwe uitbater te vinden voor de Ark van Noë.
De voorbije jaren was de Ark enkel nog geopend tijdens de zomerperiode, telkens in samenwerking met andere uitbaters. Om de Ark van Noë terug de uitstraling te geven die ze in het
verleden gehad heeft, zijn echter belangrijke investeringen nodig. Na eerdere pogingen en
nadat een gelijkaardige procedure in 2013 niet tot het gewenste resultaat geleid heeft, werd
in 2014 een nieuwe procedure gestart om een ontwikkelaar te zoeken die ook de noodzakelijke investeringen zou doen om de Ark nieuw leven in te blazen.
De Wimpe vzw bleek hiervoor de geschikte partner. Na de zomeruitbating in 2014 zal De
Wimpe vzw vanaf 2015 een vernieuwde uitbating opstarten en uitbouwen, met bijzondere
aandacht voor de eigenheid van de Ark zoals de horeca-functie, het sociale karakter, de waterbeleving en de publieke toegankelijkheid.

Ambachtelijke zone Gierlebaan
Op vraag van lokale ondernemers realiseerde het gemeentebestuur in samenwerking met
de Intercommunale Ontwikkelingsmaatschappij van de Kempen (IOK) op de Gierlebaan in
Tielen een nieuwe ambachtelijke zone met een totale oppervlakte van bijna 8 ha.
Een aantal voorschriften werden vastgelegd in een ruimtelijk uitvoeringsplan (RUP). Zo mogen er geen milieubelastende activiteiten plaatsvinden en kan een woning van max. 200 m²
in het bedrijfsgebouw toegelaten worden. Tussen het bedrijventerrein en de omliggende woningen werd een brede, groene buffer aangelegd. `

Herdenkingen 100 jaar oorlog
De Groote Oorlog werd ook in onze gemeente passend herdacht. In het voorjaar voerde
het Sancta Maria Instituut een muzikaal en poëtisch drama op, gebaseerd op brieven en
dagboeken van mensen uit Kasterlee, Lichtaart en Tielen. In augustus werd in Lichtaart de
Waalse soldaat Nestor Bajot herdacht. Hij is de enige Belgische soldaat die in de Eerste Wereldoorlog op ons grondgebied sneuvelde. Ter ere van die gelegenheid werd het Hofke van
Bajot grondig opgeknapt.
pag i n a 17

Op 11 november stond ook de jaarlijkse herdenking van de wapenstilstand volledig in het
teken van 100 jaar Wereldoorlog I.
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herdenking 100 jaar oorlog

4. veiligheid
MOBILITEIT
Aanleg fietspaden Poederleesteenweg
In de loop van 2007 hebben de gemeenten Kasterlee en Lille beslist om samen met de wegbeheerder het Agentschap Wegen en Verkeer (AWV) de onveiligheid van het fietspad langs de
N134 tussen Lichtaart en Poederlee structureel aan te pakken. IOK startte in 2014 de onderhandelingen met de bewoners van de Poederleesteenweg op, voor de grondverwervingen die
noodzakelijk zijn voor de aanleg van deze fietspaden. 94 akkoorden van de 124 (percelen/
eigenaars) werden in 2014 reeds gesloten.
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aanleg fietspaden Olensteenweg
Voor de aanleg van fietspaden op de Olensteenweg werd een samenwerkingsverband opgemaakt in 2010 tussen de gemeenten Kasterlee en Geel. Doel is om een vlottere en veiligere
verkeersafwikkeling te realiseren. Pretpark Bobbejaanland, feestzaal Cobra en camping Korte
Heide gaven in 2014 hun akkoord voor grondafstand. Hierdoor kan fase 1 van het fietspadendossier (het gedeelte tussen de Kleine Nete en de Eerselingenstraat) gerealiseerd worden.

brandweerzone Taxandria
In België zullen 251 gemeentelijke brandweerkorpsen vanaf 1 januari 2015 samensmelten tot
34 brandweerzones. In de provincie Antwerpen betekent dit de start van vijf brandweerzones
waarbij Kasterlee voortaan deel uitmaakt van de brandweerzone Taxandria. Deze zone omvat
naast Kasterlee ook de gemeenten
Arendonk, Baarle-Hertog, Beerse,
Hoogstraten, Merksplas, Ravels,
Rijkevorsel, Turnhout, Oud-Turnhout, Lille en Vosselaar. Twaalf gemeenten en 10 korpsen, met 11
kazernes, meer dan 100 voertuigen en niet minder dan 450 brandweermannen (385 vrijwilligers en
65 beroeps). 2014 was een redelijk
intensief jaar om deze grootschalige hervorming voor te bereiden.
Voor de interventies zoals oproepen voor brand, ongevallen met
geknelden, wateroverlast of wespennesten zal er niet veel wijzigen. De hervorming heeft in eerste
instantie betrekking op de organisatie, de administratie, de opleiding, het financieel beheer,
de preventie en het aankoopbeleid. 2015 wordt hierin een overgangsjaar, maar vanaf 1 januari worden alle voertuigen, het brandweermateriaal en al het personeel wel overgedragen
naar de zone. De nieuwe brandweerkazerne aan de Noord-Zuidlaan blijft in handen van de
gemeente maar wordt dan aan de zone verhuurd. De dagelijkse leiding van de verschillende
posten (dit is de nieuwe benaming voor de verschillende kazernes) komt in handen van een
postoverste. Hij of zij wordt belast met de dagelijkse werking van de post en waakt mee over
de lokale verankering.

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.
bevolkingsaantal stijgt terug
Na een daling van drie jaar ging het inwonersaantal in Kasterlee in 2014 opnieuw in stijgende lijn. Zo telde onze gemeente op 31 december 2014 18.043 inwoners, waarvan 3.816
inwoners in Tielen, 6.063 in Lichtaart en 8.162 in Kasterlee. We tellen 60 verschillende nationaliteiten in onze gemeente.
(op basis van de cijfers op 31/12/2013 van het Rijksregister)
2013

2014

17.963

17.960

18.043

aantal niet-Belgen

630

658

712

geboorten

171

141

182

overlijdens

143

116

145

aantal inwoners

Belgisch naamrecht gewijzigd

Naam van de vader, de moeder of dubbele naam
Ouders kunnen kiezen of hun kind de naam van de vader, de naam van de moeder of een
combinatie van de twee namen zal dragen. Als de ouders geen keuze maken of niet overeenkomen, krijgt het kind de naam van de vader. Hiermee werd dus de mogelijkheid om
een dubbele naam te hebben, ingevoerd in het Belgische recht.
Eenheid binnen het gezin
De wet is in principe van toepassing op kinderen die geboren of geadopteerd zijn na 1 juni
2014. De wet vereist een eenheid van naam van de kinderen binnen eenzelfde gezin. Ouders van kinderen die voor 1 juni 2014 geboren of geadopteerd zijn en die allen nog minderjarig zijn, kunnen een verklaring afleggen om een gekozen naam volgens deze wet toe te
kennen. Deze verklaring moet ten laatste op 31 mei 2015 afgelegd worden, of binnen 1 jaar
na een geboorte of adoptie na 1 juni 2014. Dit gebeurt voor de ambtenaar van de burgerlijke stand van de woonplaats.
Invoeren van biometrische gegevens
Sinds 2014 worden aan het loket van bevolking biometrische gegevens ingevoerd bij de aanvraag van paspoorten en verblijfskaarten type met A, B, C, D en H.
De biometrie bestaat uit drie pijlers:
• het nemen van de vingerafdrukken;
• de registratie van de handtekening geschreven op
een elektronische pad;
• het scannen van de foto volgens internationale normen.
vingerafdruk nemen
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Op 1 juni 2014 trad het nieuwe naamrecht in werking.
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2012

6. sociaal
OCMW
Samenstelling vast bureau en de raad voor maatschappelijk welzijn:
Het VAST BUREAU
voorzitter Walter Van Baelen (CD&V)
Prijstraat 59, 2460 Kasterlee - Tel. 014 55 30 98
GSM: 0478 38 88 81 - e-mail: walter.vanbaelen@kasterlee.be
Bob Aerts (N-VA)
Zagerijstraat 4, 2460 Kasterlee
GSM: 0474 49 51 60 - e-mail: aertsbob@skynet.be
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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

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)		
(N-VA)			
(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

Voedselbedeling
Op 3 december 2014 werd het beheer van
het FEAD (Fonds voor Europese hulp aan de
meest behoeftigen) voor België van de BIRB
(Belgisch Interventie- en Restitutiebureau)
overgedragen naar de POD (Programmatorische federale Overheidsdienst) Maatschappelijke Integratie.
Voor het OCMW van Kasterlee betekent dit
dat de bestelling en bedeling van voedselpakketten administratief op een andere manier
wordt afgehandeld.

voedselbedeling

Ook de inhoud van de voedselpakketten zal onder het beleid van de POD Maatschappelijke
Integratie wijzigen. Er wordt rekening gehouden met de voedingskwaliteit, de glycemische
index, de variatie van het aanbod, het belang van plantaardige eiwitten, … .
Het OCMW stelt voedselpakketten ter beschikking voor cliënten die bij het OCMW gekend
zijn en die:
• financiële en/of sociale problemen hebben;
• een leefloon of equivalent leefloon ontvangen;
• gebruikmaken van de diensten ‘budgetbeheer’ of ‘budgetbegeleiding’ en die onvoldoende
reserves hebben.
In 2014 hebben 33 gezinnen en 33 alleenstaanden een voedselpakket ontvangen. In totaal
zijn hiermee 175 mensen, waarvan 65 kinderen onder de 15 jaar, geholpen.
Fonds voor participatie en sociale activering
Voor mensen in armoede is de drempel voor deelname aan sociale, culturele of sportieve
activiteiten soms (te) hoog. Niet alleen moet lidgeld betaald worden, er moet ook een sportuitrusting aangekocht worden, en vaak worden van de ouders extra financiële inspanningen
gevraagd om de clubwerking te ondersteunen, … .
Wanneer mensen in armoede meer onder de mensen komen, kan dit een opstap vormen
voor het volwaardig kunnen meepraten en deelnemen aan de samenleving. Het OCMW
krijgt middelen ter beschikking waarmee het:
deelname door de doelgroep aan activiteiten of manifestaties kan stimuleren

2.

maatregelen neemt om kinderarmoede bestrijden
Een apart luik is specifiek voorzien om kinderarmoede te bestrijden. Voor kansarme
kinderen is er 2.949 euro ter beschikking gesteld. Hiermee zijn 23 kinderen geholpen
om deel te kunnen nemen aan het verenigingsleven. Er is ook opnieuw een sinterklaasfeest georganiseerd waar 57 kinderen aanwezig waren. Bovendien werd in het
kader van ‘gezonde gemeente’ een circusinitiatie aan de kinderen aangeboden. Het
doel was om de kinderen op een leuke en spontane manier te laten bewegen.

Hoewel het belang van de steunmaatregelen buiten kijf staat, werden de subsidies voor
2014 slechts in juni gestort, waardoor de werking de eerste maanden van het jaar ‘on hold’
werd gezet. Zolang er geen duidelijkheid wordt gegeven of er subsidies komen en hoeveel
deze bedragen, is het moeilijk om een goede en stabiele werkwijze uit te bouwen.
Nog belangrijk om te vermelden: naar aanleiding van de campagne ‘Armoede op den buiten’
die werd georganiseerd door Welzijnszorg en waaraan KVLV Kasterlee deelnam, heeft KVLV
Kasterlee ervoor gekozen om met het ingezamelde geld een lokaal initiatief te steunen. De
dotatie is daarom opgenomen in het fonds voor participatie en sociale activering.		
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Voor 2014 bedroeg het budget voor het fonds voor participatie en sociale activering
4.674 euro. 241 cliënten hebben hiervan gebruik gemaakt. De middelen werden voor
namelijk aangewend om deel te nemen aan sportactiviteiten en culturele evenementen, en voor de aankoop van abonnementen op kranten en tijdschriften. In de eindejaarsperiode zijn ook boekenbonnen aangekocht.

pag i n a 21

1.

WELZIJN
Welzijnsdienst vernieuwd
In de zomer van 2014 werd een reorganisatie uitgevoerd om het welzijnsbeleid beter vorm
te kunnen geven. De coördinator van de buitenschoolse kinderopvang nam de functie van
welzijnscoördinator op en de seniorenconsulente werd van het OCMW naar het gemeentebestuur gedetacheerd. Hierdoor bestaat de welzijnsdienst voortaan uit drie personen.
Enkele belangrijke taken van de nieuwe welzijnsdienst zullen zijn:
• het uitbouwen van een seniorenbeleid;
• het opstarten van een lokaal dienstencentrum in de drie deelgemeentes;
• de samenwerking met het OCMW optimaliseren en verder uitdiepen.
Een beleidsgroep welzijn werd opgestart om deze taken verder vorm geven. Zij vergaderen
maandelijks.
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Charter ‘gezonde gemeente’
In 2014 ondertekende het gemeentebestuur
het charter ‘gezonde gemeente’, met als doel
een gezonde levenstijl te promoten. Logo
Kempen geeft hierin ondersteuning. In 2014
werd alvast een gezondheidsmatrix opgesteld.
Dit zal als basis dienen voor de opmaak van
een visie. ‘Gezonde gemeente’ werkt dienstenoverschrijdend. Zo werkte de sportdienst
een traject uit om gezondheid bij sportclubs te
promoten.
Voor het thema ‘beweging’ werd in 2014 een
stappenclash georganiseerd. Heel Vlaanderen
streed voor de titel ‘fitste gemeente’. Kasterlee en Lille daagden elkaar zelfs uit voor
de meeste stappen. Door stappentellers uit
te lenen werden een heleboel inwoners en
eigen personeel aangemoedigd om meer te
bewegen. In het najaar streden de senioren,
tijdens de seniorenweek, om de titel ‘fitste
senior’.
Ouderenbehoefteonderzoek
Het seniorenbeleid is – door de vergrijzing - een van de speerpunten van het gemeentelijk
beleid. Daarom organiseerde het OCMW een groot behoeftenonderzoek door en bij ouderen.
De resultaten zullen bepalend zijn voor het verdere seniorenbeleid. Een 70-tal vrijwilligers
werden opgeleid. Zij namen de enquêtes af bij hun leeftijdsgenoten. De verwerking van de
resultaten is voorzien in 2015.
Lokaal dienstencentrum
In 2014 werd de opstart van een lokaal dienstencentrum al grondig voorbereid. Er werd een
visie opgesteld en enkele concrete acties zoals een dorpsrestaurant en vervoer werden al
uitgewerkt.

7. vrije tijd
cultuur
Nieuw subsidiereglement voor erkende cultuurverenigingen
Tijdens de gemeenteraad van 22 april 2014 werd een nieuw subsidiereglement voor erkende
cultuurverenigingen goedgekeurd. Het beschikbare budget van 9.235 euro wordt voortaan
verdeeld over drie categorieën: (1) een subsidie voor culturele projecten van de amateurkunstenverenigingen, (2) een subsidie voor educatieve activiteiten van de socio-culturele
verenigingen en (3) een subsidie voor
uitzonderlijke culturele prestaties.

1ste musicalstage i.s.m. de Academie voor Muziek, Woord en Dans
Het vakantieaanbod voor kinderen en jongeren werd in de zomer 2014 voor de eerste
keer uitgebreid met een vijfdaagse musicalstage. Twee leerkrachten van de Academie voor
Muziek, Woord en Dans en twee vrijwilligers begeleidden de 27 deelnemers. De stage zelf
vond plaats in de Rul in Kasterlee. Voor het toonmoment trokken de talenten naar het ontmoetingscentrum in Tielen. De doelgroep (10 tot 16 jaar) en het thema van de stage bleken
een meerwaarde voor het vakantieprogramma.
Lezing ‘Spitten in het verleden van Kasterlee’
Maandag 28 april 2014 gaf Stephan Delaruelle van de Archeologische dienst Antwerpse Kempen
in het gemeentehuis een gratis lezing over de resultaten van de opgravingen van grote bouwen verkavelingswerken in Kasterlee. Hij gaf de aanwezigen een duidelijker beeld van hoe de
streek ongeveer 10.000 jaar geleden bevolkt werd en hoe de toenmalige nederzettingen zijn
uitgegroeid tot de huidige dorpskernen. Een veertigtal geïnteresseerden daagden op.
Aankoop tentoonstellingspanelen
Het gemeentebestuur kocht in oktober 16 nieuwe tentoonstellingspanelen. De kostprijs hiervan
bedroeg 11.697 euro. De nieuwe panelen zijn gelijkaardig aan de bestaande geperforeerde
panelen van de gemeentelijke uitleendienst. De panelen kunnen - uitsluitend binnenshuis gebruikt worden voor het ophangen van foto’s en schilderijen.
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laureaten uitzonderlijke culturele prestaties
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De subsidies voor uitzonderlijke culturele prestaties werden voor de eerste
keer uitgereikt op maandagavond
15 december in het gemeentehuis in
Kasterlee. Tien erkende cultuurverenigingen ontvingen een cheque van 400
euro van het gemeentebestuur en een
oorkonde van de cultuurraad. Ze werden gekozen omwille van een prestatie
die ze in 2014 zelf geleverd hebben of
omwille van de bijzondere inzet van
één van hun leden.

jeugd
Bmx Breemakkers
In de Breemakkers realiseerde het gemeentebestuur het vierde officiële BMX-parcours op
het grondgebied. Op vraag van enkele kinderen uit Tielen en hun ouders gingen de jeugddienst en de BMX’ers rond de tafel zitten om het bestaande crossparcourtje op het speelterrein te upgraden naar een écht BMX-parcours. Het gemeentebestuur zorgde voor het materiaal en de risicoanalyse. De BMX’ers namen zelf de schop in handen om het terrein aan te
leggen.
Nieuwe spelelementen voor Rulheyde
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Op verzoek van het gemeentebestuur bouwden studenten
van de opleiding Bachelor in de Bouw (Thomas More hogeschool Geel), in een periode van 14 weken, twee creatieve
en uitdagende speelelementen voor het domein Rulheyde:
een tipi en een pamperpaal van elk zes meter hoog. Deze
uitdagende opdracht namen de studenten van ontwerp tot
realisatie op zich.

nieuwe tipi

sport
Uitbreiding sporthal Duineneind
In januari 2013 werd gestart met de verbouwings– en uitbreidingswerken aan sporthal Duineneind. Om de hinder voor de sportclubs te beperken werd in twee fases gewerkt.
fase1:
• afbraak kleine sportberging;
• aanbouw nieuwe danszaal van 120m² met uitgebreide sportberging.
fase 2:
• vernieuwing van vier kleedkamers, elk uitgerust met aparte doucheruimte;
• twee kleedkamers werden toegankelijk gemaakt voor personen met een handicap.
In januari 2014 werden de renovatie- en uitbreidingswerken in sporthal Duineneind beëindigd en op 25 januari werd de nieuwe danszaal plechtig ingehuldigd.
Aanleg verlichting aan verbindingspad parking sporthal Tielenhei
Sporthal Tielenhei beschikt over twee parkings: één aan de Prijsstraat en één aan Kleinheiken. De parking aan Kleinheiken werd echter onvoldoende gebruikt. Opdat ook deze parking
optimaal benut zou worden, werd een verlicht verbindingspad aangelegd naar de parking
aan de Prijsstraat, waardoor de sporthal op een snelle en veilige manier bereikbaar is.

Kwaliteitslabel voor mountainbikeparcours Herentals - Kasterlee
In 2014 werden alle permanente mountainbikeroutes gecontroleerd door de afdeling Sportpromotie van Bloso (de sportadministratie van de Vlaamse overheid). De mountainbikeroute
Kasterlee-Herentals kreeg een Bloso-kwaliteitslabel. De route wordt veelvuldig gecontroleerd door de ‘peter’ van het parcours. De peter deelt eventuele gebreken en/of andere opmerkingen tijdig mee, waardoor o.a. de bewegwijzering van de route steeds optimaal is. Het
gemeentebestuur dankt peter Jef Avonds voor zijn inzet!

toerisme
Pure Kempen gemeente

Subsidies bouw nieuw toeristisch infokantoor
Subsidies bouw nieuw toeristisch infokantoor
In oktober 2014 kreeg Kasterlee het heuglijke nieuws dat de bouw van het nieuwe toeristische kantoor op de Markt voor 527.732 euro - de helft van het bedrag dat voor de bouw en
inrichting van het project was voorzien - door Toerisme Vlaanderen wordt gefinancierd. Het
nieuwe regionale toeristische infokantoor zet in op de thema’s pompoenen, kabouters, gastronomie en actieve recreatie.
Het nieuwe toeristische infokantoor zal ook een belangrijke, innovatieve toegevoegde waarde bieden: naast een hartelijk onthaal, zal de nadruk immers op beleving voor iedereen
liggen – ook voor personen met een handicap en/of rolstoelgebruikers, bv. een levensgrote
en levensechte kabouterboom, infoschermen, een virtueel fietsparcours in de Witte Bergen,
streekgebonden lekkernijen, … .
Plattelandsvensters en zoektocht ‘landschap in zicht’
Plattelandsvensters en zoektocht ‘Landschap in zicht’
Plattelandsvensters
Het gemeentebestuur diende bij Leader ‘Midden-Kempen Beweegt’. een geïntegreerd project in rond landbouw, cultuur, platteland en toerisme. Leader is een Europees subsidieprogramma voor projecten die de leefbaarheid op het platteland bevorderen. Voor het project
‘Plattelandsvensters’ en de bijhorende zoektocht ‘Landschap in zicht’ ontving Kasterlee een
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Kasterlee was één van de eerste Kempense gemeenten die deze eer te beurt viel. Het juryverslag prees o.a. de grote rijkdom aan Kempense beelden, de uitgebreide waaier aan
natuurpracht en waardevolle landschappen die het verhaal van de streek vertellen én de
creatieve manier waarop die in de verf worden gezet. Dat lokale producten het hele jaar
door worden gebruikt in de plaatselijke horeca en bij allerhande activiteiten kon de jury erg
bekoren. Ook de manier waarop Kasterlee met haar erfgoed omspringt, denk alleen nog
maar aan het culinaire erfgoed van de pompoenen, betekent een absolute meerwaarde voor
de gemeente en de hele regio.
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Kasterlee ontving op 18 december 2014 het kwaliteitslabel ‘Pure
Kempen Gemeente’. Dit label bekroont ondernemers uit de toeristische sector en de horeca alsook de producenten van hoeveen streekproducten, die hun unieke streekidentiteit accentueren
als belangrijk deel van hun bedrijfsstrategie. Ook gemeentebesturen die zich profileren als actieve ambassadeurs – niet alleen
van de eigen gemeente, maar van de hele Antwerpse Kempen
- kunnen het keurmerk bekomen. Dit doen ze door, zowel voor
bezoekers als eigen inwoners, bewust in te zetten op vier pijlers:
• Kempense identiteit;
• plattelandseconomie;
• natuur en landschap;
• cultuur en erfgoed.

subsidie van 12.322,30 euro. Bij een tiental landbouwbedrijven werd een plaat in cortenstaal geplaatst, met daarin een gedicht over het platteland of de landbouw gelaserd. De gedichten zijn van de hand van streekdichter Geert De Kockere.
Fietszoektocht ‘Landschap in zicht’
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De fietszoektocht ‘Landschap in zicht’ voerde de deelnemers over rustige wegen langs verschillende landbouwbedrijven in Kasterlee, Lichtaart en Tielen. De zoektocht leidde langs de
twaalf plattelandsvensters. Naast de zoektocht voor volwassenen, was er ook voor kinderen van 6 tot 12 jaar een aangepaste zoektocht en quiz ‘Kwistet!’. Er werden 247 brochures
verkocht. Bij de volwassenen legden 93 van de 121 inzenders een foutloos parcours af. Aan
‘Kwistet!’ namen 35 kinderen deel.

voorstelling landschapsvensters

Fietsen met Smaak: eerste samenwerking met andere toeristische dienst
Voor de realisatie van een toeristisch product werkte toerisme Kasterlee in 2014, voor het
eerst samen met een buurgemeente. De fietstocht ‘Fietsen met Smaak’ werd samen met
Toerisme Turnhout ontwikkeld. ‘Fietsen met Smaak’ is een culinaire fietstocht langs het
fietsknooppuntennetwerk in Kasterlee en Turnhout. De deelnemers stoppen onderweg in
verschillende brasseries voor een aperitief met amuse, een voor- en een hoofdgerecht en
een dessert. 719 deelnemers zorgden voor een omzet van 14.665 euro.

evenementen
Stijging geregistreerde evenementen
In vergelijking met 2013 zijn 652 activiteiten meer geregistreerd via het evenementenloket
(1.145 activiteiten in 2013 tegenover 1.797 activiteiten in 2014). Zo waren er maar liefst
gemiddeld 4,92 activiteiten per dag in onze gemeente. De drukste evenementenperiode liet
zich optekenen in de maand oktober, goed voor 203 activiteiten.
De stijging van deze geregistreerde cijfers door het evenementenloket is deels te danken
aan de steeds verder gedreven opvolging van de activiteiten binnen onze gemeente via
diverse wegen: registraties vanuit eigen meldingen en aanvragen, het actief screenen van
lokale dagbladen, persberichten en activiteitenkalenders, én de actieve follow-up vanuit de
UIT-kalender.
Vlaanderen Muziekland
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Voor het eerst streek tijdens de zomer van 2014 het muziekprogramma Vlaanderen Muziekland met Geena Lisa neer in Kasterlee, op de terreinen van het Ijsboerke. Kasterlee
ondersteunde dit initiatief om haar vele toeristische troeven sterk in de kijker te zetten. De
gemeente is vooral bekend om haar mooie natuur, kabouters, pompoenen en haar gastronomische kwaliteiten, maar heeft ook een speciale band met muziek. Vooral deelgemeente
Tielen is muziekdorp bij uitstek met zijn brassband, muziekverenigingen, muziekacademie
en zangkoren. Duizenden families genoten onder een stralende zon van optredens van o.a.
Natalia, 2 Fabiola feat. Loredana, Niels Destadsbader, Christoff en het Nederlandse duo Nick
& Simon.
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afsluitmoment Vlaanderen Muziekland

Bibliotheek
De bibliotheken van Kasterlee, Lichtaart én Tielen waren in 2014 twintig jaar samen. En dat
werd gevierd! Van 1 tot 24 oktober vonden allerhande evenementen plaats zoals:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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•

een fototentoonstelling en fotoboek in samenwerking met Fotoclub Visueel en de Versgenoten;
uitreiking eretekens verdienstelijke leden en trouwste en meest beloftevolle lezers;
een wedstrijd ‘feliciteer de bib’;
‘Groenten uit Balen, streekproducten uit Lichtaart’: een causerie met Walter van den
Broeck;
sprookjesvertellingen;
een open bib-dag met workshops, een boeken- en platenmarkt, gratis pannenkoeken en
pompoensoep;
een uitzending vanuit de bibliotheek van Radio Lichtaart;
rondleidingen;
een griezelavond- en nacht voor leerlingen van het vijfde en zesde leerjaar in de bib;
vormingsdag Oppepper voor vrijwilligers en verenigingen met thema’s als vrijwilligerswetgeving, sociale media, vzw’s, verzekeringen, ...;
een knutselnamiddag voor de kinderen en een voordracht over trappist.

griezelnacht in de bib

8. grondgebiedzaken
Overdracht waterlopen aan provincie
De ’interne staatshervorming’ kende de provincies bijkomende opdrachten toe met betrekking tot de waterlopen. Heel wat gemeenten zijn snel ingegaan op het aanbod van het provinciebestuur van Antwerpen om de gemeentelijke waterlopen van derde categorie van hen
over te nemen. Dit betekende immers dat het onderhoud voortaan ten laste valt van het
provinciebudget. Kasterlee is een gemeente met heel wat waterlopen. Vele daarvan liggen
in landbouwgebied waar ze nodig zijn om de velden en akkers te ontwateren. Het belang
van goed onderhouden waterlopen is daarom in een landbouwgemeente als Kasterlee zeer
groot.

milieu
Burgemeestersconvenant: een Kempens streekproject
Het Burgemeestersconvenant is een Europees initiatief waarmee
Europa de lokale besturen uitdaagt om de 20-20-20 doelstellingen
op lokaal niveau te realiseren en zelfs te overtreffen. Onder de titel
‘Kempen2020’ lanceerde de Kempen een ambitieus energie- en
klimaatbeleid, kaderend binnen het Burgemeestersconvenant. De
uitdaging is om tegen 2020 minstens 20% CO2-reductie ten opzichte
van 2011 te realiseren op het grondgebied van de gemeenten.
Ook Kasterlee ondertekende op 21 maart het convenant en gaat de
uitdaging aan. Om te weten welke inspanningen nodig zijn om de
CO2-uitstoot effectief te reduceren, is er een inventaris gemaakt van
de situatie in 2011, de zogenaamde nulmeting. Aan de hand van
deze nulmeting wordt een actieplan opgesteld specifiek voor onze
gemeente.
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Verder hebben Kasterlee en de provincie afgesproken dat de gemeente vanaf het begin
wordt betrokken bij alle plannen om werken of ingrepen uit te voeren die buiten het reguliere onderhoud vallen. Daarbij wordt gedacht aan zaken zoals het aanleggen van een vistrap.
Vanaf 2015 verwachten we door de overdracht een jaarlijkse besparing van 100.000 euro.
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Een kostenbesparende overdracht zonder de nodige garanties voor een goed beheer, was
voor de gemeente Kasterlee geen optie. Kasterlee kreeg over de volgende punten sluitende
garanties:
• alle overgedragen waterlopen worden minstens een keer per jaar geruimd;
• de ruimingswerken gebeuren in de regel in de periode tussen 1 november en 15 maart.
In functie van concrete noden, zoals een bijkomende zomerruiming, kunnen onderling
andere afspraken worden gemaakt;
• wanneer de gemeente Kasterlee aan de provincie problemen meldt, heeft die een interventietijd van maximum 48 uur om in te grijpen;
• jaarlijks is er een evaluatiemoment tussen de beide partijen over het beheer van de waterlopen op het grondgebied van Kasterlee;
• de overdracht moet omkeerbaar zijn en wordt na drie jaar grondig geëvalueerd. Daarna
wordt beslist om de overdracht verder te zetten of niet.

Duurzame gemeente
Het nieuwe BRT-gebouw wordt verwarmd met een lokaal geproduceerde, CO2-neutrale en
hernieuwbare brandstof, nl. houtsnippers. De gebruikte houtsnippers zijn afkomstig van
werken op het openbaar domein in onze gemeente: het onderhoud van kleine landschapselementen, van bos- en natuurbeheerwerken en van het snoeien van bomen.
Ook werd op twee braakliggende percelen in Tielen korte omloophout aangeplant i.s.m.
het Instituut voor Natuur en Bosonderzoek. De opbouw bestaat uit een dichte aanplant
van snelgroeiende bomensoorten. Elke twee à vier jaar wordt het hout geoogst, waarna de
struiken terug aangroeien. Het hout zal versnipperd worden en op natuurlijke wijze worden
gedroogd, zodat het als brandstof kan gebruikt worden in deze installatie. Dit project kadert
tevens in de uitvoering van de burgemeestersconvenant.
Kasterlee in de bres voor de bijen
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Op voorstel van de milieuraad keurde de gemeenteraad de adoptie van de bij goed, en werd een actieplan
opgesteld om de bij te beschermen, het zogenaamde
bijenplan. De in dit plan opgestelde maatregelen komen
de biodiversiteit in het algemeen ten goede, niet alleen
de bijen, ook de solitaire wespen, hommels, vlinders…
hebben baat bij deze acties.
De doelstellingen van het bijenplan:
• inzetten op het verbeteren van de leefomstandigheden van de bijen: creëren van extra voedselbronnen
en van nestgelegenheid;
• sensibilisatie en informatie: zowel scholen, landbouwbedrijven, industrie/KMO als particulieren
kunnen hun steentje bijdragen, en worden daartoe
aangespoord;
• ondersteuning van de lokale imker;
• charter bijvriendelijke gemeente.
Deze doelstellingen vertalen zich in een aantal maatregelen die zich situeren in het dagelijkse beleid van de gemeente, gaande van infoavonden tot het aanplanten van bijvriendelijke
planten.
Landbouwraad in Kasterlee
In Kasterlee zijn meer dan 120 land- en tuinbouwbedrijven actief in de veeteelt, akkerbouw
en sierteelt. Landbouwers zijn de voornaamste beheerders van onze open ruimte, maar tot
voor kort hadden zij geen formele spreekbuis naar het gemeentebestuur toe. Tijd dus voor
een landbouwraad!
Na een algemene oproep werden de samenstelling van de raad en de statuten goedgekeurd door de gemeenteraad. De raad bestaat
uit deskundigen, zoals land- en tuinbouwers,
mensen die beroepshalve bij de sector betrokken zijn, de schepen van landbouw en de
ambtenaar bevoegd voor landbouwzaken. De
landbouwraad geeft advies aan het schepencollege in dossiers welke de landbouw aanbelangen en vergadert minstens drie keer per
jaar.

ruimtelijke ordening en woonbeleid
Ontvoogde gemeente sinds 1 april
Sinds 1 april 2014 is Kasterlee een ontvoogde gemeente. Dit betekent dat het gemeentebestuur autonoom verkavelings- en stedenbouwkundige vergunningen mag verlenen of weigeren. Een advies van de gewestelijke stedenboukundig ambtenaar hiervoor is niet langer
vereist. Door deze ontvoogding is de behandelingstermijn voor een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning ingekort tot maximaal 75 dagen. De maximale behandelingstermijn voor een verkavelingsaanvraag blijft 150 dagen.
Om ontvoogde gemeente te worden, moest de gemeente:
• een gemeentelijke stedenbouwkundige ambtenaar aanstellen;
• beschikken over:
- een goedgekeurd ruimtelijk structuurplan;
- een conform verklaard plannenregister: dit bevat een samenvatting van de plannen die
op een bepaald perceel geldig zijn;
- een vastgesteld vergunningenregister: hierin staat de samenvatting van de gegevens
over de stedenbouwkundige vergunningssituatie die op een bepaald perceel van toepassing is;
- een register van onbebouwde percelen.

Inzake bouwen en wonen bestaan heel wat regels en wetten die worden opgelegd door verschillende overheden. Deze regelgeving kan door elke gemeente verder aangevuld worden
met gemeentelijke stedenbouwkundige verordeningen.
Een gemeentelijke stedenbouwkundige verordening:
• bundelt de reeds bestaande reglementen en interne afspraken m.b.t. ruimtelijke ordening in één juridisch verordenend document;
• ondersteunt het gemeentelijk vergunningenbeleid inzake ruimtelijke ordening;
• is van toepassing op alle handelingen die een ruimtelijke impact hebben op het grondgebied van Kasterlee.
De gemeenteraad van Kasterlee keurde op 22 april 2014 een nieuwe algemene stedenbouwkundige verordening goed. Deze verordening is definitief van kracht sinds 17 oktober 2014.
De belangrijkste nieuwe accenten hebben betrekking op de ontspannings- en groenzones,
het behoud van groene elementen, fietsstalplaatsen, bergingsruimte voor afval (n.v.t. op
eengezinswoningen), publiciteitsinrichtingen en het gelijkstellen van de lasten opgelegd bij
verkavelingen en bij groepswoningbouwprojecten.
Samenwerking Kempens Woonplatform
Sinds november 2009 neemt Kasterlee deel aan van het subsidieproject ‘Kempens Woonplatform’ van IOK. Kempens Woonplatform assisteert 25 Kempense gemeenten bij het
uitbouwen van een actief lokaal woonbeleid, gesteund op een nauwe samenwerking tussen
het gemeentebestuur, het OCMW, Kempens Woonplatform en enkele lokale actoren zoals bv.
sociale huisvestingsmaatschappijen. Op de gemeenteraad van 28 oktober 2014 werd beslist
om dit samenwerkingsverband te verlengen.
Een belangrijke realisatie in het kader van subsidieproject ‘Kempens Woonplatform’ is de
uitwerking van het ‘Actieplan Wonen 2014 – 2019’. Dit actieplan vertaalt de beleidsdoelstellingen rond wonen – zoals die zijn opgenomen in de strategische meerjarenplanning 2014 –
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Algemene stedenbouwkundige verordening van kracht sinds 17 oktober
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Door de definitieve goedkeuring van zowel het gemeentelijk plannen- als vergunningenregister, mag de gemeente voortaan ook uittreksels uit deze registers verstrekken. Deze
uittreksels kunnen door elke burger worden opgevraagd mits betaling van een eenmalige
administratieve kost. Notarissen en hun medewerkers kunnen via deze registers het ‘Inlichtingenformulier Vastgoedinformatie’ gedeeltelijk digitaal vervolledigen.

2019 – in concrete acties. Het Actieplan Wonen werd door het college van burgemeester en
schepenen goedgekeurd op 11 augustus 2014.
Inrichting woonbeurs n.a.v. de realisatie van sociale koop- en huurwoningen aan de Sint-Antoniusstraat
Op zaterdag 13 december 2014 organiseerde het gemeentebestuur een woonbeurs aan de
nieuwe Sint-Antoniusstraat (achter de bibliotheek van Kasterlee). Deze woonbeurs werd
gecombineerd met de opening van de nieuwe sociale koop- en huurwoningen aan de SintAntoniusstraat.
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Tijdens deze woonbeurs kon men een kijkje nemen in een nieuwe huurwoning en in een
koopwoning. De sociale huisvestingsmaatschappijen Geelse Huisvesting en De Ark gaven
tekst en uitleg over sociale woningen in de gemeente. Daarnaast vond er een doorlopende
infomarkt plaats met verschillende infostanden waarbij zowel het gemeentebestuur als het
OCMW betrokken waren.

koopwoningen en -appartementen De Ark in opbouw

TECHNISCHE DIENST

doelgroepmedewerkers in natuur- en bosbeheer
In 2014 werden de doelgroepwerknemers van Natuurwerk vzw opnieuw ingezet voor natuur- en bosbeheer en landschapszorg. De opdracht van deze vzw biedt ruime mogelijkheden om werkzoekenden duurzame, kwaliteitsvolle en maatschappelijk zinvolle jobs aan te
bieden. Er werden 5.510 uren gepresteerd. De werken vinden voornamelijk plaats in onze
bossen en in kleine landschapselementen zoals de kikkerpoel. Verder beheren ze de houtkanten en maaien ze bermen. Er wordt ook aandacht geschonken aan pesticidenvrij onderhoud op openbaar domein.
onderhoudswerken monumenten
Monumentenwacht voerde op vraag van de cultuurdienst onderzoeken uit aan onze monumenten en maakte hiervan verslag op. Aan de hand van deze verslagen maakte de technische dienst een prioriteitenlijst op. In de begroting worden jaarlijks middelen voorzien om
deze prioriteitenlijst te behandelen. Een eerste reeks werken werd uitgevoerd: dakwerken
aan de Oude Pastorij, het Erfgoedhuis, de Rielenkapel en de Onze-Lieve-Vrouw van Bijstandskapel; gevelrestauratiewerken aan het Erfgoedhuis en schilderwerken aan de OnzeLieve-Vrouw van Bijstandskapel.
Ook werd een aannemer aangesteld voor de uitvoering van onderhoudswerken aan onze
oorlogsmonumenten in het centrum van Lichtaart en het centrum van Tielen, de herdenkingsplaten aan de gevels van het Erfgoedhuis en de oorlogsmonumenten op de militaire
begraafplaats van Kasterlee en Lichtaart. De uitvoering ervan is voorzien in 2015.

verbindingspaadje Pastorijstraat-Lijsterstraat
Reeds in 2013 werden onderhandelingen gevoerd met de eigenaar van een perceel grond
aan de Pastorijstraat over de herlocalisatie van het spontaan ontstane verbindingspaadje
tussen de Pastorijstraat en de Lijsterstraat. Dit paadje kronkelde door het bos dat is aangeplant op een perceel grond in woongebied.
Het gemeentebestuur kocht een strook grond langs de perceelsgrens van de bouwgrond
met het oog op de herlocalisatie van het paadje, gezien de gebruiksintensiteit en de meerwaarde ervan voor de omgeving. In 2014 werd de aanleg van het nieuwe traject gerealiseerd door het verwijderen van enkele bomen en de plaatsing van afsluitingen op de nieuwe
perceelsgrenzen.
rioleringswerken Terlo-Noord, Isschot, Vorsel, Kluis: opstart
De ontwerpfase voor het rioleringsdossier Terlo-Noord, Isschot, Vorsel en Kluis werd in 2014
afgerond en de aanbesteding werd opgestart. De DWA-leidingen (droogweerafvoer) worden aangelegd in grès en drukriolering. Voor RWA (regenweerafvoer) worden grachten en
wadi’s voorzien, de bewoners worden verplicht af te koppelen en krijgen begeleiding van
een afkoppelingsdeskundige die aangesteld is door het gemeentebestuur. Het wegdek wordt
plaatselijk hersteld. De weg– en rioleringswerken zullen afgerond zijn halfweg 2015.
aanleg trottoir en groenzone aan gemeentelijke basisschool
de Pagadder

Aan de zijde van de Schoolstraat werd aan de overkant van de school een wachtplaats voor
de ouders ingericht en werden beugels geplaatst ter hoogte van het zebrapad. In de zone
voor de schoolpoort zelf werd een deel van de verharding opgebroken en een groot plantvak
aangelegd zodat parkeren ontmoedigd wordt. Deze werken werden in eigen beheer door de
technische dienst uitgevoerd.
aankoop podium uitleendienst
Op vraag van de vele muziekverenigingen en theatergezelschappen die onze gemeente rijk
is, en om in te spelen op stijgende vraag naar ontleningen van de gemeentelijke podia,
werd besloten de dienstverlening uit te breiden door de aankoop van een mobiel podium,
van het type ‘stage deck’, waarbij een standaard podiumpaneel twee meter lang is en één
meter breed. Dit maakt de combinatie van diverse podiumopstellingen mogelijk. In totaal
werden veertig dergelijke elementen aangekocht, met diverse aanhorigheden zoals klemmen, poten (van diverse lengtes) en podiumtrappen. Het gemeentebestuur stelt het nieuwe
mobiele podium ter beschikking van alle erkende verenigingen in vijf units van telkens acht
podiumpanelen en aanhorigheden.
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Na overleg met alle betrokken partijen werd
een plan uitgewerkt waarbij aan de zijde van
de Sint-Rochusstraat een voetpad langs de
muur van de turnzaal werd aangelegd. Ook werden de parkeervakken heringericht. Zo hebben automobilisten meer zicht op passanten en kunnen kinderen veilig achter de wagens
door naar de schoolpoort. Tussen het voetpad en de parkeerstrook werden bloembakken
geplaatst.
schoolomgeving De Pagadder
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De gemeentelijke basisschool De Pagadder
in Lichtaart stelde aanpassingen voor in de
omgeving van de schoolpoort. Zo was het
wenselijk om het parkeren haaks op de rijrichting aan te pakken, alsook het parkeren
op de verharde zone voor de schoolpoort.
Ook was er de vraag om iets te doen aan de
uitgang langs de Schoolstraat, waar ouders de
leerlingen na schooltijd opwachten. De school
wenste eveneens wat meer groenbeplanting.

aankoop werkkledij
De verhuis van de technische dienst was de ideale gelegenheid om de medewerkers te voorzien van nieuwe uniforme bovenkleding die voldoet aan de vereiste veiligheidsklassen. De
uitrusting (met logo van Kasterlee) bestaat uit een werkbroek, een werkvest, een short en
een jas. In 2015 worden t-shirts, truien, mutsen, ... aangekocht.
asfalteringswerken
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In 2014 werden onderstaande onderhoudswerken asfalt gegund:
• onderhoudswerken aan asfalt in verschillende straten: de St Jozefstraat, Straaleind, Kapelhof, het kruispunt aan de Korenbloemlaan, …;
• het bouwen van een parking in de Spoorwegstraat, vlakbij het station van Tielen;
• een gedeelte van de Tielensteenweg werd voorzien van asfalt en fietssuggestiestrook, de
bestaande klinkers werden verwijderd;
• fietssuggestiestroken werden aangeduid met een okergele slem of –markering.
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colofon
Het jaarverslag werd samengesteld met de medewerking van het personeel van alle gemeentelijke diensten, het
OCMW en van het college van burgemeester en schepenen. De foto’s werden geleverd door diverse gemeentediensten. De eindredactie en de vormgeving zijn het werk van de communicatiedienst.
gemeentebestuur Kasterlee
Markt 1 - 2460 Kasterlee
Tel. 014 85 00 01 - Fax: 014 85 07 77
e-mail: info@kasterlee.be - www.kasterlee.be
v.u. Ward Kennes, Markt 1, 2460 Kasterlee

