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1. voorwoord
Beste lezer
Voor de zomer van 2010 werden de wijkvergaderingen die in 2009 van start gingen met de
hulp van vele gemeentelijke diensten verdergezet en afgerond. Meer dan 1000 inwoners kregen informatie uit de eerste hand en een antwoord op hun talrijke vragen. In het voorjaar kregen de bewoonde straten van Lichtaart nieuwe namen en nummers en einde november werd
het omvangrijke straatnamenproject in deelgemeente Kasterlee tot een goed einde gebracht.
Een woord van dank aan onze diensten bevolking en onthaal is hier zeker op zijn plaats. Met
meer dan 150 nieuwe straatnamen en duizenden nieuwe adressen zijn we hopelijk voor vele
jaren gerust.

In september gingen de werken aan de BKO Kasterlee, de muziekacademie en de vergaderzaal/repetitielokaal op de tweede verdieping van start. Eveneens in 2010 werden de rioleringswerken in Grootrees en Kleinrees uitgevoerd waarbij voor het eerste het procedé van de
drukpersleidingen intens is toegepast in onze gemeente.
Nadat we in 2008 de titel van mooiste dorp van onze provincie wegkaapten, en in 2009 fair
trade gemeente werden, werd onze culinaire gemeente in 2010 Ambassadeur van Vlaanderen
Lekkerland. Met bijna 100 eetgelegenheden die soms tot ver buiten onze grenzen gekend zijn,
was dat natuurlijk niet helemaal onverwacht. Maar alleszins zeer terecht.
Het jaarverslag is het resultaat van vele pennen. Maar het is vooral een getuigenis van heel
veel werk en inzet ten bate van onze inwoners, onze bedrijven en de vele bezoekers van de
gemeente Kasterlee.
Ward Kennes
burgemeester
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De voorlopige vaststelling, de grootschalige informatiecampagne en het openbaar onderzoek
voor het RUP dorpskern Kasterlee vormden een belangrijke mijlpaal voor de ruimtelijke ordening in onze gemeente. Er werden meer dan 200 bezwaarschriften ingediend die allemaal
individueel werden behandeld door de Gecoro. Ook voor de RUP’s Weygerbergen en Gierlebaan kwam het einde in zicht.
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Voor de sportliefhebbers vormde de opening van de nieuwe sporthal Tielenhei ongetwijfeld
het hoogtepunt van het jaar. Ze wordt ondertussen intensief gebruikt. Wie zijn hart verloren
heeft aan geschiedenis en heemkunde genoot ongetwijfeld van de opening van ons erfgoedhuis in het voormalig gemeentehuis van Tielen. Dit ging gepaard met een geslaagd dorpsfeest. Voortaan hebben de heemkundige kring en de gilden er een vaste stek.

2. bestuur en organisatie
In Kasterlee bestaat de gemeenteraad uit 26 leden. Hierin zetelden in 2010 vertegenwoordigers van volgende politieke fracties: CD&V/N-VA (15), Open VLD (3), sp.a – Groen! (3),
Vlaams Belang (2), Vrij KLT (2) en één onafhankelijk raadslid. De OCMW-voorzitter heeft
enkel een raadgevende stem.

dagelijks bestuur
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De samenstelling van het college van burgemeester en schepenen wijzigde niet in 2010. Het
college was als volgt samengesteld:
Burgemeester Ward Kennes (CD&V-NVA)
Turfakkers 7 – 2460 Kasterlee – Tel. 014 85 47 13 – GSM. 0485 75 19 44
E-mail: ward.kennes@kasterlee.be
Bevoegdheden: algemene coördinatie, personeel, burgerlijke stand, veiligheid, wijkwerking,
communicatie, interne aangelegenheden
1ste schepen Mies Meeus (CD&V-NVA)
Plaats 11/2 – 2460 Lichtaart – GSM 0497 44 60 60
E-mail: mies.meeus@kasterlee.be
Bevoegdheden: cultuur, lokale economie, toerisme, tewerkstelling & PWA, markten & foren,
kinderopvang
2de schepen Griet Noyens (CD&V-NVA)
Neerzijde 18 – 2460 Kasterlee – Tel. 014 85 33 10 – GSM. 0496 12 06 10
E-mail: griet.noyens@kasterlee.be
Bevoegdheden: financiën, onderwijs, jeugd en informatica
3de schepen Emiel Hermans (CD&V-NVA)
Hoogstraat 57 – 2460 Lichtaart – Tel. 014 55 52 36 – GSM. 0496 12 05 98
E-mail: emiel.hermans@kasterlee.be
Bevoegdheden: ruimtelijke ordening, mobiliteit, milieu en huisvesting
4de schepen Jef Van de Perre (CD&V-NVA)
De Hese 5 – 2460 Kasterlee – Tel. 014 85 03 90 – GSM 0496 50 71 71
E-mail: jef.vandeperre@kasterlee.be
Bevoegdheden: openbare werken, technische dienst, landbouw en bosbeheer
5de schepen Bea Jaenen (CD&V-NVA)
Broekstraat 55 – 2460 Tielen – Tel. 014 55 72 05 – GSM 0492 27 03 74
E-mail: bea.jaenen@kasterlee.be
Bevoegdheden: sport, welzijn & sociale zaken, bibliotheek en begraafplaatsen
6de schepen Walter Van Baelen (CD&V-NVA)
Prijstraat 59 – 2460 Tielen – Tel. 014 55 30 98 – GSM 0478 38 88 81
E-mail: walter.vanbaelen@kasterlee.be
Bevoegdheden: OCMW-voorzitter

de gemeenteraad
Begin 2010 was de gemeenteraad als volgt samengesteld:

de gemeenteraadscommissies
De raadscommissies hebben als taak de besprekingen in de gemeenteraadszittingen voor te
bereiden en het algemene beleid van het bestuur te bespreken. Zij brengen advies uit over de
voorstellen die door de raad, het college of een raadslid worden voorgelegd.
De raadscommissies hadden bij het begin van 2010 volgende samenstellingen:
algemeen beleid, veiligheid en personeelszaken
Koen Schuermans (voorzitter), Rob Guns, Ludo Gouvaerts, Bob Aerts, Monique Van Gilsen –
Hens, Jef Verrycken, André Renders (*)
ruimtelijke ordening, mobiliteit en leefmilieu
Rob Guns (voorzitter), Kurt Campforts, Guy Van Ballaer, Matthias Van Gorp, Jef Van Hemelen,
Fons Vandebriel, Frank Van Nijlen
openbare werken, landbouw en bosbeheer
Kurt Campforts (voorzitter), Bob Aerts, Rita Geerts, Guy Van Ballaer, Jef Van Hemelen, Fons
Vandebriel, Frank Van Nijlen
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(*) Tijdens de gemeenteraad van 23 februari 2010 werd André Renders (Vrij KLT), die op 12
februari 2010 overleed, vervangen door Alois Peinen (Vrij KLT).
(**) Tijdens de gemeenteraad van 22 juni 2010 werd Kathelijne Van Deun (Open Vld)
vervangen door Fons Brosius (Open Vld).
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Rangorde
Naam				
Datum van eerste indiensttreding 						
niet onderbroken mandaat
1
Hermans Emiel (CD&V / N-VA)		
1 januari 1989
2
Gouvaerts Ludo (CD&V / N-VA)		
1 januari 1989
3
Meeus Mies (CD&V / N-VA)			
1 januari 1995
4
Van de Perre Jef (CD&V / N-VA)		
1 januari 1995
5
Moeskops Maria (sp.a / Groen!)		
1 januari 1995
6
Guns Rob (CD&V / N-VA)			
1 januari 1995
7
Schuermans Koen (sp.a / Groen!)		
1 januari 1995
8
Noyens Griet (CD&V / N-VA)			
1 januari 2001
9
Vandebriel Fons (Vlaams Belang)		
1 januari 2001
10
Van Hemelen Jef (Open Vld)			
1 januari 2001
11
Verrycken Jef (Vlaams Belang)		
1 januari 2001
12
Campforts Kurt (CD&V / N-VA)		
1 januari 2001
12
Van Baelen Walter (CD&V / N-VA)		
1 januari 2007
13
Aerden Els (CD&V / N-VA)			
1 januari 2007
14
Van Ballaer Guy (CD&V / N-VA)		
1 januari 2007
15
De Seranno Katrien (CD&V / N-VA)		
1 januari 2007
16
Van Nijlen Frank (Vrij KLT)			
1 januari 2007
17
Van Deun Kathelijne (open Vld) (**)
1 januari 2007
18
Van de Water Jeroen onafh. raadslid
1 januari 2007
19
Van Gorp Matthias (sp.a / Groen!)		
1 januari 2007
20
Aerts Bob (CD&V / N-VA)			
23 januari 2007
21
Jaenen Bea (CD&V / N-VA)			
23 januari 2007
22
Van Gilsen-Hens Monique (Open Vld)
23 oktober 2007
24
Renders André (Vrij KLT) (*)		
22 januari 2008
25
Geerts Rita (CD&V / N-VA)			
25 november 2008

cultuur, lokale economie en toerisme
Kathelijne Van Deun (**) (voorzitter), Els Aerden, Rita Geerts, Katrien De Seranno, Guy Van
Ballaer, Maria Moeskops, Fons Vandebriel, André Renders (*)
welzijn en sport
Fons Vandebriel (voorzitter), Kurt Campforts, Els Aerden, Ludo Gouvaerts, Rita Geerts, Monique
Van Gilsen – Hens, Maria Moeskops
financiën, onderwijs en jeugd
Els Aerden (voorzitter), Guy Van Ballaer, Bob Aerts, Rob Guns, Kathelijne Van Deun (**), Matthias Van Gorp, Jef Verrycken, Frank Van Nijlen
(*) André Renders werd vanaf 23 februari 2010 vervangen door Alois Peinen
(**) Kathelijne Van Deun werd vanaf 22 juni 2010 vervangen door Fons Brosius
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vertegenwoordiging
De gemeente Kasterlee is lid van diverse intercommunales en andere
organisaties en verenigingen: ADAK, vzw Ark Van Noë, CIPAL, CKLB,
De Ark, De kringwinkel, De Lijn, Erfgoedcel Noorderkempen, ERSV,
Ethias, Geelse Huisvesting, Gemeentelijke Holding, Gemeenschappelijke dienst voor preventie op het werk, IKA, IOK en IOK afvalbeheer,
Interlokale vereniging sportregio Zuiderkempen, IVEKA, IVCA, Kempens woonkrediet, LOGO,
Milieu en werk, OVSG, OVO, PIDPA, Regionaal landschap Kleine en Grote Nete, TPA, vzw ’t
Margrietje, Waterschap Bovenlopen Kleine Nete, Waterschap Kleine Nete en Aa, VVSG, VVVToerisme Kasterlee.

beheersorganen en adviesraden
Gemeentelijke adviesraden zijn raden van de inwoners van de gemeente en/of experten die
advies verstrekken aan het gemeentebestuur. Sommige adviesraden worden door wetten of
decreten verplicht en geregeld (bv. milieuraad of Gecoro), anderen zijn facultatief (bv. seniorenraad). Adviesorganen hebben geen beslissingsrecht en voeren zelf geen beleid. Zij adviseren
het gemeenbestuur en worden ondersteund in hun werking. Naast de adviesraden zijn er ook
beheersorganen waarin ook vertegenwoordigers van de gemeente zetelen.
In 2010 waren volgende beheersorganen en adviesraden actief:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Beheersorgaan bibliotheek
Adviesraad buitenschoolse kinderopvang
Beheersorgaan van de gemeenschapscentra KLT
Cultuurraad
Jeugdraad
Sportraad
Milieuraad
Solidariteitsraad
Gehandicaptenadviesraad
Gezondheidsraad
Seniorenraad
GECORO (= gemeentelijke commissie voor ruimtelijke ordening)

onthaal
nieuwe
inwoners

public relations
organiseerde Kasterlee volgende ontvangsten en vieringen:
voorstelling volkskalender Heemkundige Kring
ontvangst echtgenotes van ex-bevelhebbers III para
sportlaureatenviering
vrijwilligersfeest
ontvangst nieuwe inwoners
ontvangst acteurs film ‘Waar de sterre bleef stille staan’
ontvangst zwerfvuilprikkers PWA
ontvangst Lore Van den Vonder en Lies Eyckens, medaillewinnaars
volleybal
ontvangst nieuwe inwoners
Tilly Berghmans en Marleen Van Laer ontvangen een zilveren
ereteken van laureaat van de arbeid

COMMUNICATIE
INFORMEREN
In 2010 kreeg het gemeentelijk informatieblad een nieuwe look en werd het met een
oplage van 7.600 exemplaren vijf keer verspreid onder de inwoners van Kasterlee. In
het regionale weekblad De Postiljon dat gratis huis-aan-huis wordt bedeeld, is elke week
een rubriek ‘gemeentelijke info’ voorzien
waardoor we als gemeente kort op de bal
kunnen spelen met actueel nieuws of aankondigingen.
Ook de wegwijsgids werd in 2010 aangepast
en kreeg een eigentijdse look. Alle inwoners
hebben deze gids ontvangen. Hij blijft ook
beschikbaar voor nieuwe inwoners.
In totaal werden 52 persberichten verspreid.

Verder worden de inwoners door middel van
bewonersbrieven op de hoogte gebracht van
o.a. geplande openbare werken in hun buurt.
Alle gemeentelijke diensten krijgen ondersteuning van de communicatiedienst bij de
opmaak van folders, brochures, e.d. Indien
nodig wordt ook een communicatieplan opgesteld. Dit was bijvoorbeeld het geval voor
de communicatie rond het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) dorpskern Kasterlee.
WIJKVERGADERINGEN
Het gemeentebestuur wil in dialoog gaan met
de buurten, gehuchten en wijken van Kasterlee. Daarom werd in oktober 2009 gestart
met een reeks van 11 wijkvergaderingen. Tijdens deze vergaderingen stelde het gemeen-
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de loop van 2010
29 januari		
4 februari		
26 februari
6 maart		
13 maart		
21 mei		
10 juni		
22 september
			
• 16 oktober
• 16 oktober
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In
•
•
•
•
•
•
•
•

tebestuur zelf een aantal projecten voor en legde het zijn oor te luisteren bij de inwoners. In
2010 vonden de resterende zeven vergaderingen plaats. In totaal schreven 730 inwoners zich
hiervoor in, die samen 220 vragen indienden, vooraf of tijdens de pauze. Eén wijkvergadering haalde zelfs 173 aanwezigen met 55 ingediende agendapunten! Twee maanden na elke
vergadering kregen de inwoners van de wijk nog een verslag in de vorm van een wijkkrant.
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Met in totaal bijna 1000 ingeschreven inwoners en 295 ingediende agendapunten is deze eerste reeks wijkvergaderingen een succes!
WEBSITE (*)
Het aantal bezoekers van de
gemeentelijke website blijft
groeien. In 2009 maakten we
al een serieuze sprong naar
bijna 300 bezoekers per dag.
In 2010 steeg dit aantal zelfs
tot een gemiddelde van 340
bezoekers per dag. Een absolute piek werd op 16 mei
2010 bereikt met 1.081 bezoekers. Op deze dag konden
onze inwoners online inschrijven voor de activiteiten van
de zomervakantie. De website wordt vooral op weekdagen bezocht. Gemiddeld bekijken de bezoekers 3,55 pagina’s per bezoek.
De top vijf van de meest bezochte pagina’s is: 1. bibliotheek, 2. openingsuren, 3. verenigingen, 4. containerpark, 5. activiteiten.
Nog een laatste opvallende statistiek: in 2010 werd de website van Kasterlee 303 keer vanuit
de Verenigde Staten bezocht, met een gemiddelde bezoektijd van 16 minuten!
De resultaten van de e-Gov Monitor Lokale besturen, uitgevoerd door Indigov, zijn in 2010
heel vergelijkbaar aan de uitstekende resultaten van 2009.
(*) In deze cijfers zijn de website van toerisme Kasterlee en het OCMW niet opgenomen.

STRAATNAMENPROJECT
Een werkgroep ging in 2005 - op vraag van o.a. de hulpdiensten, de dokters van wacht en de
pakjesdiensten - aan de slag om de problemen in kaart te brengen, de straten in Kasterlee
herin te delen en zo’n 150 nieuwe straatnamen te bedenken. Vijf jaar later werd het straatnamenproject afgerond. Na de onbewoonde straten in de ganse gemeente en de bewoonde
straten in Tielen, kregen in 2010 ook een heleboel inwoners in Lichtaart en Kasterlee een
nieuwe straatnaam en/of huisnummer.
overzichtstabel:
datum

aantal betrokken
straten

aantal betrokken
gezinnen (ongeveer)

% gewijzigde straatnamen/(deel)gemeente

oktober 2008

50 onbewoonde straten krijgen
een nieuwe naam

0

0

december 2009

28 nieuwe en/of hernummerde
straten in Tielen

250

14

maart 2010

50 nieuwe en/of hernummerde
straten in Lichtaart

500

17

106 nieuwe en/of hernummerde
straten in Kasterlee

1200

38

234

1950

25

november 2010
TOTAAL

Op de website van Kasterlee (onder straatnamenproject) staat een overzicht van alle wijzigingen en een overzichtstabel met alle oude
en nieuwe straatnamen.
Tijdens de informatierondes over het straatnamenproject werd vaak de vrees geuit dat
de aloude gehuchten, die hun naam gaven
aan verschillende straten, hun herkenbaarheid als traditionele woonkern zouden verliezen. Daarom worden de gehuchten voortaan
beklemtoond met aparte ‘gehuchtenborden’.
Het gaat om bruine, ‘toeristische’ borden. Zij
hebben geen administratieve of verkeerstechnische functie. Hun betekenis is vooral
heemkundig en socio-cultureel.

nieuwe gehuchtenborden

personeel

Het personeelsbestand
In 2010 werden 11 personeelsleden in dienst
genomen, waarvan 1 statutair, 5 contractueel
en 5 in een gesubsidieerd contractueel ver-

Uitvoering nieuwe rechtspositieregeling voor het gemeentepersoneel
Naar aanleiding van de versoepeling van de
anciënniteitsregels in de nieuwe rechtspositieregeling van 1 januari 2009, werd in 2010
de herziening van de geldelijke anciënniteit
en de schaalanciënniteit uitgevoerd. Veel
personeelsleden genieten sindsdien van een
hogere anciënniteit en van de daaraan gekoppelde voordelen.
Start van een nieuwe
evaluatiecyclus
Voor het administratief en technisch personeel is een nieuwe evaluatieperiode van twee
jaar gestart op 1 januari 2010. De vorige periode werd afgesloten met evaluatiegesprekken. De personeelsleden zullen in de nieuwe
cyclus eerst een functioneringsgesprek voeren met hun leidinggevende en het jaar daarna zal opnieuw een evaluatiegesprek volgen.
De personeelsdienst houdt deze timing in de
gaten en zorgt waar nodig voor enige aansporing.
Nieuwe software

personeelsfeest

De softwaretoepassingen van de personeelsdienst werden in 2010 vernieuwd, aangepast
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In 2010 was een bewogen jaar op personeelsgebied. Er werden tal van nieuwigheden of wijzigingen ingevoerd en verschillende
nieuwe collega’s aangeworven, waardoor de
personeelsdienst soms hard moest rennen
om bij te benen. Maar het resultaat mag er
zijn.

band. Tijdelijk waren ook 25 jobstudenten, 2
seizoenarbeiders en 4 jeugdmonitoren bij de
gemeente aan het werk. Daarnaast hebben
6 personen de gemeente verlaten, wegens
pensionering of om andere redenen.
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De personeelsdienst is verantwoordelijk voor
de ondersteuning van meer dan 160 personeelsleden, verspreid over verschillende gemeentelijke diensten. Ze zoeken naar oplossingen voor de vragen van personeelsleden,
begeleiden selectieprocedures, verzetten een
berg sociale administratie en zorgen ervoor
dat iedereen op tijd zijn loon krijgt.

en aan elkaar gekoppeld voor een efficiëntere
gegevensverwerking.
Uitbouw tweede pensioenpijler
contractuele personeelsleden
Vanaf 1 januari 2010 wordt voor alle contractuele personeelsleden een extra pensioenbijdrage betaald, om het verschil in pensioen
tussen de contractuele en de statutaire personeelsleden zoveel mogelijk weg te werken.
Voor 2010 bedraagt deze bijdrage 2% van
het pensioengevend jaarloon, wat voor het
bestuur neerkomt op een kostprijs van ongeveer 50.000 euro per jaar. Vanaf 2011 wordt
de bijdrage verhoogd naar 3%, en vanaf
2012 verder naar 4%.
Aanpassing interne uurregeling

ingevoerd voor de administratieve diensten
van het gemeentehuis. Deze maakt de werkregeling soepeler, maar zorgt er tegelijk voor
dat afwijkingen nauw opgevolgd worden. De
evaluatie van deze nieuwe regeling was overwegend positief, met als voornaamste opmerking de vraag naar nog meer flexibiliteit.
Aanpassing personeelsformatie
Na overleg met de vakorganisaties werd een
nieuwe personeelsformatie opgesteld. Deze
zorgt voor meer duidelijkheid en voorziet
enkele nieuwe functies, waaronder een afdelingshoofd grondgebiedzaken op niveau A4aA4b, een elektricien en een coördinator vrije
tijd/evenementen. Deze functies zullen normaalgezien ingevuld worden in de loop van
2011.
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In september 2010 is een nieuwe uurregeling

sportdag personeel

3. burgerzaken
bevolking en burgerlijke stand
De dienst bevolking registreert alle personen, zowel Belgen als vreemdelingen, die in onze
gemeente verblijven. Wij helpen je 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.
Inwonersaantal stabiel
Kasterlee telde op 31 december 2010 18.138 inwoners. De deelgemeente Tielen telde 3.923
inwoners, een stijging met 41 personen. Lichtaart daalde met tien personen tot 6.105. Het
inwonersaantal van de deelgemeente Kasterlee kende terug een dalende lijn met 27 personen
tot 8.110.
2010

18.054

18.134

18.138

geboorten

168

165

169

overlijdens

132

116

132

aankomsten

724

684

771

vertrekkers

757

653

802

aantal inwoners

(*) De totalen kunnen verschillen. Hiervoor zijn verschillende verklaringen mogelijk: overlijdens die achteraf nog
invloed hebben op voorbije jaar, adreswijzigingen met terugwerkende kracht, …

nieuwe prijs voor de elektronische identiteitskaart
De FOD Binnenlandse Zaken verhoogde de kostprijs van de elektronische identiteitskaart met twee euro. Dit betekent dat men
vanaf 1 april 2010 14 euro betaalt voor de vernieuwing van een
identiteitskaart (als je wordt opgeroepen) en 16 euro bij verlies,
diefstal of vernietiging van de kaart.
Dienstverlening via digitaal loket uitgebreid
Via de website van de Vlaamse ICT Organisatie vzw wordt het gratis e-loket bevolking gepromoot. Voortaan kan men ook via www.kasterlee.be een aantal attesten downloaden. Het gaat
om een aanvraag samenstelling van het gezin, een bewijs van leven, een bewijs van nationaliteit, een getuigschrift van inschrijving en een getuigschrift van verblijf.
vreemdelingen
Het aantal nieuwe niet-Belgen die zich in Kasterlee vestigden, steeg van 66 in 2008, naar 70
in 2009 tot 87 in 2010. In 2010 reikten we ook 117 keer een bijlage 3ter uit (voor burgers van
de Unie bij een verblijf van maximum drie maanden) en 14 keer een bijlage 3 (voor andere
burgers bij een verblijf van maximum drie maanden). In totaal stonden op 31 december 2010
591 personen met een niet-Belgische nationaliteit in Kasterlee ingeschreven.
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2008

Burgerlijke stand
Op het grondgebied van Kasterlee werden zes kindjes geboren. Zeventien vreemdelingen
verwierven de Belgische nationaliteit.
2008

2009

2010

huwelijken

71

41

63

echtscheidingen

53

37

44

wettelijk samenwonen

65

57

56

Begraafplaatsen
Kasterlee beschikt over drie begraafplaatsen. In 2010 overleden 63 personen op het grondgebied van Kasterlee en 73 inwoners in een andere gemeente. Op onze begraafplaatsen werden
71 mensen begraven. Van 17 mensen werd de as uitgestrooid, 13 werden bijgezet in een
colombarium en 34 begraven in een urnegraf. Van vier overledenen worden de assen thuis
bewaard.
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Opzoekingen registers burgerlijke
stand in de bibliotheek
De registers van de burgerlijke stand van
meer dan honderd jaar oud zijn vrij te raadplegen. Deze registers omvatten de geboorte-,
huwelijks- en overlijdensakten van de vroegere gemeenten Kasterlee, Lichtaart en Tielen.
Het gemeentebestuur heeft er voor gekozen
om deze boeken te digitaliseren. Dit om het
behoud van de registers te garanderen. Vanaf
1 augustus 2010 kan je terecht bij de bibliotheek van Kasterlee om deze registers via de
computer te raadplegen.

Erediensten
Rooms-katholieke eredienst
Pastoraal verantwoordelijken:
Sint-Willibrordus Kasterlee
Parochiesecretariaat - Melkstraat 3 - 014 85 05 66: Deken Jos Daems
Onze-Lieve Vrouw Lichtaart
Parochiesecretariaat – Sint Rochusstraat 10 – 014 55 62 98: Deken Jos Daems
Sint-Margarita Tielen
Pastoor Wies Lavreysen – Tielendorp 29 – 014 55 66 51
Op geregelde tijdstippen wordt een overleg georganiseerd tussen de drie kerkfabrieken en
het gemeentebestuur.
protestantse erediensten
Verenigde Protestantse Kerk van België VPKB)
Steenweg op Gierle 188 – Turnhout
Het gemeentebestuur komt jaarlijks tussen in de werkingskosten en de woonstvergoeding
van de dominee.

4. lokale economie
lokale economie
CADEAUBONNEN

MET BELGERINKEL NAAR DE WINKEL

2.000 volle spaarkaarten werden binnengebracht. Er werden in totaal 67 prijzen verdeeld, waaronder een fiets, vijf fietstassen en
cadeaubons ter waarde van 25 en 100 euro.
Door de auto thuis te laten voor het woonwinkelverkeer, zorgden de fietsers ervoor dat
er minder CO2 in de atmosfeer terecht kwam.
Het gemeentebestuur gaf daarom nog vijf cadeaubonnen voor een regenpak weg: zo kan
er niet alleen gefietst worden met droog weer,
maar houdt een spatje regen onze inwoners
niet tegen om milieuvriendelijk te winkelen!

pwa
De PWA-werking werd gedragen door 67 werkkrachten die samen 22.174 uren presteerden
bij 135 personen en/of organisaties. In totaal vijf PWA-werkkrachten stroomden door naar
een reguliere tewerkstelling. Eind 2010 was bijna de helft van de PWA-werkkrachten, actief
sinds 1996, doorgestroomd naar een job.
Enkele bijzonderheden:
• de werkloosheidsgraad (*) stabiliseerde op jaarbasis van 5,09% naar 5,02%;
• het aantal niet-werkende werkzoekenden (in absolute cijfers) daalde van 472 (januari)
naar 447 (december);
• ’t Gerief cvba-so stelde eind 2010 in totaal 215 arbeidsters te werk (huishoudhulpen en
strijksters) waarvan 55 huishoudhulpen actief in onze gemeente bij 235 gebruikers;
• het project Muis in Huis! (computerlessen voor senioren en werkzoekenden) telde 51 cursisten op het einde van het jaar. Het project ‘computerinitiatie’, een basisopleiding computer voor senioren en werkzoekenden, kon rekenen op 35 cursisten;
• via het project Agite, waarbij werkzoekenden kunnen rekenen op een financiële tussenkomst m.b.t. hun onkosten voor het volgen van opleiding en vorming, ondersteunde het
PWA drie werkzoekenden;
• de PWA-werkkrachten die het zwerfvuil verzamelen werden in de bloemetjes gezet wegens tien jaar werking. In die tien jaar verzamelden ze ongeveer 24.000 vuilniszakken
met zwerfvuil.
* werkloosheidsgraad: de verhouding van het aantal niet werkende werkzoekenden t.o.v. de totale actieve beroepsbevolking van Kasterlee.
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Van 8 mei tot 12 juni deed Kasterlee mee aan
de campagne ‘Met Belgerinkel naar de Winkel’. Bij 75 handelaars (40 in Kasterlee, 19 in
Lichtaart en 16 in Tielen) konden de deelnemers hun kaart laten afstempelen. Meer dan

winnaars ‘met belgerinkel naar de winkel’

pag i n a 1 7

Om Kasterlee extra te promoten werden in
augustus 2010 cadeaubonnen ingevoerd.
Met deze bonnen kan iedereen terecht bij alle
deelnemende handelaars in onze gemeente.
De bon kan worden aangekocht bij de dienst
toerisme of bij de dienst onthaal. 48 handelaars schreven zich in. In totaal werden 375
bonnen verkocht (220 van 10 euro en 155
van 25 euro). Een lijst met deelnemende
handelaars staat op www.kasterlee.be (bij
lokale economie).

5. veiligheid
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rode kruis
Ook in 2010 zetten meer dan 100 vrijwilligers zich belangeloos in voor de Kastelse bevolking.
• de hulpdienst bemande 122 hulpposten op allerlei evenementen; 482 personen hebben
in 4002 uren 484 verzorgingen gedaan; 33 personen werden weggevoerd met de ziekenwagen;
• de ziekenwagen bolde ongeveer 35.000 kilometers, hoofdzakelijk voor het vervoeren van
patiënten van en naar ziekenhuizen;
• 6 vrijwilligers van de hulpdienst werden ingelijfd bij het SIT (Snelle Interventie Team, dat
uitrukt wanneer er een ongeval, calamiteit of ramp dreigt);
• 2.083 bloedgiften werden geregistreerd, en 124 nieuwe donoren mochten verwelkomd
worden;
• 351 stuks materiaal (bedden, rolstoelen, krukken ...) werden via de uitleendienst ontleend;
• 45 personen startten met de opleiding ‘Eerste Hulp’ en 30 vatten de opleiding ‘Helper’
aan;
• de spaghettidag van het Jeugd Rode Kruis was weer een voltreffer en dankzij de opbrengst
zijn een 40-tal kinderen in de Paasvakantie een week op kamp geweest om spel en Eerste
Hulp te combineren. Ze slaagden allemaal in hun examen;
• een ploeg van het Rode Kruis Kasterlee heeft een hele week gekookt op een kamp voor
kinderen uit kansarme milieus;
• het Rode Kruis mocht via Music For Life de burgemeester veilen. Ook meer en meer Kastelse verenigingen organiseren allerlei evenementen ten voordele van Music For Life en
dankzij veel gulle Kastelse gevers konden er meer AIDS-weeskinderen geholpen worden.
Ook dit jaar dankt het Rode Kruis de Kastelse bevolking. Er werden bijna 2.500 stickers verkocht. Deze opbrengst ging dit jaar integraal naar de uitbreiding van de hulpdienst en het SIT
(Snelle Interventie Team).

brandweer
Brandweer Kasterlee is een
korps dat bestaat uit 50 personen, nl. 49 vrijwilligers en
één beroepsdienstchef. Het is
ingedeeld in de groep van de
C-korpsen en bestaat uit de
hoofdpost in Kasterlee en de
voorpost in Tielen. Vijftig manschappen (41 in de post Kasterlee en 9 in de post Tielen)
zetten zich 24 op 24 uur, 7 dagen op 7 in voor ieders veiligheid.
Een brandweerman helpt in alle mogelijke
omstandigheden waar mensen, dieren of milieu in gevaar verkeren of goederen bedreigd

zijn. Zijn taak is dus heel uiteenlopend. Hij blust niet uitsluitend
branden maar is ook in actie bij
de bevrijding van geklemde personen, het vrijmaken van de
openbare weg na een ongeval en
zelfs als duiker en gaspakdrager.
Hij treedt ook op bij ontploffingen,
ongevallen met gevaarlijke stoffen, stormschade, verkeersongevallen, instortingen, overstromingen, gaslekken, het vernietigen
van wespennesten, enz. In tegenstelling met wat men denkt,
maakt brandbestrijding niet het leeuwendeel
van de interventies uit. In 20 % van de gevallen is er sprake van brand.

In 2010 werd er 73 keer de hulp ingeroepen
van de brandweer om een brand te bestrijden. Hier gaat het om elke vorm van brand:
woning-, schouw-, afval-, bos- en autobrand.
De territoriale verdeling van deze 73 branden
is als volgt: Kasterlee 35, Lichtaart 17, Tielen
7 en andere gemeenten 14.

Aangaande de bouw van de nieuwe kazerne
werd er in 2010 een grote stap voorwaarts
gezet. Na de aanduiding van het architectenbureau in 2009 werden er in 2010 een aantal
voorontwerpen bekeken en besproken. De
definitieve plannen worden verwacht in 2011.
PREVENTIE
Brandpreventie betekent voor de brandweerdienst een belangrijk deel van het werkpakket. In 2010 werden voor de administratie
in het algemeen en voor de brandpreventie
ongeveer 2.050 uren gepresteerd. De preventionisten trachten aan de hand van KB’s,

Naast het bestuderen van bouwplannen wordt
een advies gegeven en op regelmatige tijdstippen worden preventiebezoeken gebracht
aan bedrijven, scholen, hotels, campings,
rustoorden, horecazaken, … waarbij na een
positief inspectieverslag een attest wordt afgeleverd door de burgemeester.
Gezien het groot aantal evenementen in Kasterlee, waaronder een aantal kermissen en
tentfuiven, wordt er ook telkens een inspectie uitgevoerd van deze infrastructuur inzake
de brandveiligheid en de evacuatiemogelijkheden.
Eveneens wordt er voor de organisatie van
een kampvuur en vuurwerk telkens een advies afgeleverd door de brandweer. Deze
zaken kunnen aangevraagd worden via het
evenementenloket.
In 2010 werden in totaal 46 brandpreventieadviezen afgeleverd voor de aanvraag van
een stedenbouwkundige vergunning en werden 42 inspectieverslagen over de brandveiligheid afgeleverd.
Ook wordt de brandweer dikwijls gevraagd
om de evacuatieoefeningen van scholen, hotels, campings, jeugdverblijfplaatsen en pretpark bij te wonen en dit om de evacuatie bij
een incident te optimaliseren.
OPLEIDING EN OEFENINGEN
De manschappen zitten niet stil indien er geen
interventies zijn. Ze oefenen op regelmatige
basis met het materieel tijdens de weekdiensten en de gezamenlijke oefeningen.
Omtrent de persoonlijke bescherming wordt
op vooraf vastgelegde data het gebruik van
de ademluchtapparatuur geoefend alsook de
techniek van het blindlopen. Ook moeten de
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Buiten deze interventies worden door de
brandweer nog een aantal opdrachten uitgevoerd al dan niet in samenwerking met de
technische dienst van de gemeente zoals het
doorspuiten van riolen, het weghalen van
hinderlijke of gevaarlijke bomen, ... Dit wordt
ondergebracht onder de rubriek extra prestaties zoals ook de vergaderingen die plaatsvinden in het kader van de zonale werking,
het onderhoud aan de voertuigen en het andere materieel. Hiervoor werden op jaarbasis
ongeveer 1.242 uren opgetekend.

De richtlijnen die gegeven worden hebben tot
doel om bij brand:
• het draagvermogen van het bouwwerk
voor een bepaalde tijd te behouden;
• het ontstaan en de ontwikkeling van vuur
en rook binnen een bouwwerk te beperken;
• de uitbreiding van brand te beperken;
• de bewoners de mogelijkheid te bieden
het bouwwerk veilig te verlaten;
• de veiligheid van de hulpdiensten te garanderen.
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Ook werd 188 keer de hulp van de brandweer
ingeroepen voor andere interventies zoals
verkeersongevallen, reinigen van de openbare weg, enz. Ook werden door de brandweer 167 wespennesten verdelgd in 2010.
Om deze in totaal 428 interventies tot een
goed einde te brengen, werden er door de 50
brandweermannen 5.932 uren gepresteerd.

normen en politiereglementen de brandveiligheid binnen de gemeentegrenzen te verhogen.

Andere voorbeelden van de zonewerking zijn
de organisatie van een grootschalige zonale
oefendag, de jaarlijkse zonale oefendag, de
oefeningen grootwatertransport, de duik- en
gaspakoefeningen en de meetoefeningen.
GESPECIALISEERDE TEAMS
Het brandweerkorps kan beschikken over een
gaspakteam van vijf manschappen. Dit team
wordt gealarmeerd wanneer er zich een incident voordoet met gevaarlijke stoffen binnen
de brandweerzone.
oefening
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manschappen zich verder bekwamen door
het volgen van opleidingen aan de brandweerschool Campus Vesta en dit in het kader
van mogelijke bevorderingen en vervolmaking op een ander niveau.
Op 1 januari 2010 werden er vijf stagiairbrandweermannen in dienst genomen die gedurende het hele jaar hun stage en opleiding
volgden op de brandweerschool maar ook intern in het korps.
Het resultaat van al deze oefeningen en opleiding resulteert in 5.131 gepresteerde uren
waarvan 1.812 uren voor de opleiding.

Een tweede specialisatieteam bestaat uit vijf
brandweerduikers. Zij kunnen ingezet worden binnen onze zonale structuur voor reddingen vanuit het water.
Een derde team bestaat uit zes brandweermannen die opgeleid zijn voor het uitvoeren
van metingen bij calamiteiten met gevaarlijke stoffen of bij een grote brand om te meten
of de vrijgekomen rook of gassen schadelijk
zijn voor de gezondheid van de bevolking.
In 2010 namen deze teams ook deel aan de
zonaal georganiseerde oefeningen waarvan
brandweer Kasterlee voor elke specialiteit
telkens de organisatie van minstens één oefening voor haar rekening nam.

PRESTATIES
Als we al de prestaties optellen voor 2010 komen we op een algemeen totaal van 14.355
gepresteerde uren onderverdeeld als volgt:
• interventies: 5.932 uren
• opdrachten: 1.142 uren
• administratie en preventie: 2.050 uren
• oefeningen en opleiding: 5.131 uren
BRANDWEERZONE TAXANDRIA
Het brandweerkorps Kasterlee maakt deel uit
van de hulpverleningszone ‘Taxandria’. Deze
zone bestaat uit de brandweerkorpsen van
Arendonk, Baarle-Hertog, Beerse, Hoogstraten, Kasterlee, Merksplas, Ravels, Rijkevorsel,
Turnhout en Vosselaar. In 2010 werd verder
gewerkt onder de naam ‘operationele prezone (OPZ)’. Dit was een verderzetting van de
in leven geroepen Task-Force van 2009. Gedurende het ganse jaar werden de activiteiten gedurende een dag per week verder gezet en dit door 4 brandweerofficieren van de
zone waaronder de dienstchef van Kasterlee.
Hun taak bestond erin een aantal voorbereidingen te treffen om de overgang mogelijk te
maken van de gemeentelijke brandweerkorpsen naar de nieuwe zonestructuur.

oefening

politie
Hieronder staan enkele cijfers over Kasterlee
voor het jaar 2010. Wie deze cijfers graag
gedetailleerder bekijkt kan terecht op www.
politieregioturnhout.be.
Woninginbraken
In 2010 werden 82 woninginbraken vastgesteld. Dit is een verdubbeling t.o.v. het jaar
2009. Dit fenomeen vormt dan ook een blijvend aandachtspunt voor de politiediensten
(preventie, sensibilisering, BIN-netwerk, vakantietoezicht, acties…). Dit cijfer lag echter
in 2001 (politiehervorming) nog veel hoger.
Toen werden namelijk 185 inbraken geregistreerd.
Verkeersongevallen

In 2010 werden 87 fietsdiefstallen geregistreerd. Dit cijfer ligt gevoelig lager dan de
voorgaande jaren. In de praktijk worden echter meer fietsen gestolen. De ervaring leert
immers dat veel fietsdiefstallen niet worden
aangegeven.
GAS
Overtredingen van politiereglementen zorgen
voor veel overlast bij omwonenden. Daarom
heeft de wetgever de Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS) ingevoerd. Overtredingen kunnen hierdoor gestraft worden
met een boete opgelegd door de gemeente.
In 2010 werden 37 pv’s opgesteld die door de
GAS-ambtenaar vervolgd werden. Het merendeel van deze pv’s handelde over het laten
loslopen van dieren, het achterlaten van afval
en zwerfvuil, het wildplakken en nachtlawaai.

In Kasterlee zijn 26 buurtinformatienetwerken (BIN) actief. In totaal zijn een 700-tal
gezinnen aangesloten die in geval van een
verdachte toestand of een dringende boodschap, gelijktijdig telefonisch verwittigd worden. Deze BIN’s hebben reeds meerdere
keren hun nut bewezen. In Kasterlee werden deze BIN’s bijna allemaal opgericht in
2002-2003. Toen werd Kasterlee geplaagd
door een echte golf van inbraken, en sprongen veel buurtverenigingen op de kar om te
kunnen aansluiten. In de ganse politiezone
heeft Kasterlee dan ook met voorsprong het
meeste aantal BIN–leden.
Wijkagenten
Het grondgebied van onze gemeente werd
opgedeeld in zeven stukken, waaraan telkens
een wijkagent gekoppeld is. De politiepost
van Kasterlee verwelkomde in 2010 twee
nieuwe wijkagenten wegens pensioneringen:
op 1 januari kwam Karel Van Houdt in dienst
in de plaats van Marc Loos en op 1 maart nam
Joeri Schaeken de plaats in van Herman Vangoidsenhoven. Op www.politieregioturnhout.
be wordt elke
wijkagent met
een foto voorgesteld en staat
zijn werkterrein
vermeld.

Snelheidscontroles
Door de politie regio Turnhout worden dagelijks snelheidscontroles uitgevoerd. Enerzijds
zijn er de snelheidscontroles die uitgevoerd
worden door bemande anonieme wagens.
Deze controles worden ofwel uitgevoerd op

nieuwe wijkagent Joeri Schaeken
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Fietsdiefstallen

Buurtinformatienetwerken
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In 2010 werden 56 verkeersongevallen met
lichamelijk letsel vastgesteld. Dit is dan weer
een gevoelige vermindering t.o.v. 2009 (76
feiten). Geregelde snelheidscontroles (bemande en onbemande camera’s) en WODCAacties hebben ongetwijfeld mee voor deze
daling gezorgd.

plaatsen waar de statistieken uitwijzen dat er
meerdere ongevallen gebeurden ofwel uitgevoerd op vraag van de gemeente, inwoners
en/of buurtverenigingen. In Kasterlee worden
dergelijke snelheidscontroles met anonieme
wagens bijna dagelijks uitgevoerd. Het aantal overtredingen daalt wanneer op eenzelfde
plaats veelvuldige controles gedaan worden.
Tevens is in 2010 de trajectcontrole op de
Herentalsesteenweg in werking gesteld. Daar
wordt over het afgebakende traject de snelheid voortaan 24 op 24 uur gecontroleerd.

mobiliteit
Verkeersveilige scholen
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De gemeente onderschreef samen met alle
Kastelse scholen de deelname aan het project ‘duurzaam naar school’ van de Vlaamse
overheid en ontving hiervoor een subsidie
van 29.164 euro. In samenwerking met de
lokale politie en externen werden verscheidene acties ondernomen zoals verkeers-, voeten fietstrainingen, aankoop van verkeersbrevetten en een mobiel verkeerspark, …. .

van verkeersborden, plaatsen van proefopstellingen, … .
In de Schoolstraat werd ter hoogte van de
oversteekplaats van basisschool De Pagadder
eenrichtingsverkeer ingevoerd naar aanleiding van het resultaat van de verkeersstudie
door het studiebureau Degit.

eenrichting in de Schoolstraat

verkeerstoneel voor kleuters ‘levende muziek’

Ondertussen hebben verschillende scholen
in Kasterlee (meermaals) het 10/10-label
behaald door o.a. het organiseren van verkeerseducatieve acties. Ook de gemeente
heeft via het 10/10-label de aankoop van een
trailer voor het vervoer van het mobiel verkeerspark kunnen bekostigen.
ambtelijke werkgroep van verkeer
Bij de ambtelijke werkgroep van verkeer
(awv) kunnen burgers, verenigingen, scholen … terecht met hun vragen en suggesties
i.v.m. verkeer en veiligheid. De vragen naar
aanleiding van de wijkvergaderingen kwamen eveneens aan bod. In 2010 werden 145
items behandeld. De awv is samengesteld uit
de schepen van mobiliteit, de schepen van
openbare werken, twee politie-inspecteurs
en de mobiliteitsambtenaar.
De awv geeft advies. Het schepencollege en/
of de gemeenteraad neemt de uiteindelijke
beslissing met eventuele aanpassingen tot
gevolg zoals aanpassing aan markeringen,
invoeren van snelheidsbeperkingen, plaatsen

In de awv wordt er veel aandacht besteed
aan de parkeerproblemen. Zo werd met een
privé-eigenaar een akkoord gesloten voor
gratis gebruik van een perceel grond in de
Mgr. Miertsstraat om de parkeerproblemen in
de omgeving van het postkantoor op te vangen. In Lichtaart werd in de Zagerijstraat ter
hoogte van Elektro Lauwers de blauwe zone
uitgebreid.
Signalisatievergunningen
Voor alle werken, voor inname van het
openbaar domein (bv. plaatsing van een
container), en voor de organisatie van evenementen levert de dienst mobiliteit een
signalisatievergunning af. De vergunning is
wettelijk verplicht en moet de veiligheid van
andere weggebruikers verhogen. Bij afsluiting of invoeren van eenrichtingsverkeer worden de hulpdiensten ook op de hoogte gebracht zodat bij een interventie deze sneller
ter plaatse kunnen zijn. In 2010 werden 151
vergunningen afgeleverd.

6. onderwijs
gemeentelijke basisscholen

Tijdens het schooljaar 2009-2010 waren 137
kleuters (voor 7 klassen) en 261 leerlingen
(voor 14 klassen) ingeschreven.

Tijdens het schooljaar 2010-2011 waren 200
leerlingen ingeschreven: 75 kleuters (voor 4
klassen) en 125 leerlingen (voor 7 klassen).

De leerkrachten van het tweede tot vierde
leerjaar geven nog steeds zorg in de parallelklas. Het succes van vorig jaar waarbij leerkrachten van het eerste leerjaar zorg geven
in de derde kleuterklas, werd verder gezet.
Voor dyslexie zijn een aantal effectieve dossiers met compenserende maatregelen opgesteld. Dit jaar werden ook de eerste dossiers
opgemaakt voor kinderen met dyscalculie en
NLD. Dankzij deze erkenning en ondersteuning boekten ook deze leerlingen succes.

Vanaf september werden vier nieuwe leerplannen ingevoerd: Frans, taalbeschouwing,
techniek en natuur. Dit schooljaar waren er
twee pedagogische studiedagen: één over de
implementatie van het leerplan taalbeschouwing, de tweede ging over muzikale vorming.
Dit jaar wordt ook het onderdeel muziek
bekeken. De implementatie van het nieuwe
leerplan Frans voor de derde graad gebeurde
tijdens een bijscholing.

Op pedagogisch gebied blijven de vernieuwingen groeien. Dit jaar stapte De Vlieger in
een proefproject van Mundo en probeerde ze
gratis een wereldoriëntatiemethode uit in de
derde graad. De bestaande projecten lopen
gewoon door. Het GLOOBproject leerde leerlingen om
milieuvriendelijk aan de slag
te gaan. Dit leverde de school
ook een MOS-logo (milieu op
school) op.
Door plaatsgebrek werd een
oud archief en een afgekeurd
dramalokaal op de zolder in
blok B afgebroken. Hier kwamen twee nieuwe klaslokalen
en een archiefruimte voor in
de plaats. In het nieuwe klaslokaal van het derde leerjaar
werd voor het eerst een digitaal bord gebruikt. Stelselmatig zullen alle krijtborden
door digitale exemplaren worden vervangen.
De Vlieger nam deel aan een energieproject
van IOK. Dit leverde gemiddelde resultaten
op. Alle oude ramen en deuren werden vervangen, wat zeker zal leiden tot nog een beter energieverbruik.

Ook dit jaar werd er rond een thema gewerkt:
‘Er schuilt een artiest in elke pagadder’. Met
de ganse school werd ook een circusthema
uitgewerkt voor het dynamoproject ‘Iedereen artiest’. Hiervoor kreeg de school een financiële steun van 1.450 euro. De Pagadder

sneeuwklassen in Plaffeien

werkte dit jaar ook een project uit rond de
vierde wereldproblematiek. Het doel was om
de kinderen bewust te maken dat er ook in
onze onmiddellijke omgeving arme mensen
zijn. Het ingezamelde speelgoed werd aan
het OCMW bezorgd.

jaarverslag 2 0 1 0

GBS De Pagadder LICHTAART
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GBS De Vlieger kasterlee

kunstonderwijs
De academie van Kasterlee is in 1998 opgestart als filiaal van de Arendonkse academie en behoort tot het Deeltijds Kunstonderwijs Beeldende Kunst binnen het Vlaamse Onderwijs. In het
schooljaar 2009-2010 telden ze in de lagere graad 191 leerlingen en in de lagere middelbare
graad 33 leerlingen. Van de drie lokalen die de academie sindsdien in de oude pastorij aan
de bibliotheek gebruikt om de lessen te geven, worden er nog twee gemeenschappelijk met
andere verenigingen gebruikt. In de toekomst zullen deze steeds minder polyvalent gebruikt
worden, om dan later definitief de vaste stek te worden voor de Kastelse leerlingen.

J A A R V E R S L AG 2 0 1 0
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De lagere graad is voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Leerlingen van 6 tot en met 9 jaar volgen twee lesuren per week,
leerlingen van 10 en 11 jaar volgen vier lesuren per week. Er
wordt getekend, geschilderd, geknutseld en geboetseerd met
als doel de creativiteit te bevorderen en ontwikkelen door allerhande lijn-, kleur- en vormoefeningen. In 2010 werd rond
het thema ‘avonturen en uitvindingen’ gewerkt.
De lagere middelbare graad is voor jongeren van 12 tot 15 jaar. Zij kunnen in de lessen een
persoonlijke manier van creatieve mogelijkheden ontdekken of verder ontwikkelen. Enerzijds
staat de individuele ontplooiing van de leerling centraal, anderzijds gaat het om het aanleren
van diverse vormen van waarnemen. Zij verwerven inzicht in een brede waaier van beeldelementen (kleur, vorm, perspectief, ruimte …) en in specifieke eigenschappen van vele materialen. Tijdens de lessen komen de leerlingen in contact met verschillende stijlen en periodes
uit de kunstgeschiedenis.

muziekonderwijs
In 2010 volgden 1.468 leerlingen les aan de
Academie voor muziek, woord of dans Herentals. Het filiaal Kasterlee had in totaal 415
leerlingen (-27) waarvan 235 (-4) in Kasterlee, 56 in Lichtaart (+3) en 124 in Tielen
(-26). Opvallend is de daling in Tielen, terwijl
Lichtaart en Kasterlee ongeveer status quo
blijven.
Nieuw in het aanbod is de cursus koperblazers/optie jazz die vanaf nu in Tielen kan gevolgd worden. Sinds 2009 kunnen de leerlingen ook de studierichting dans volgen. Na de
start in de danszaal van de vzw Sachiko vond
de cursus dans een onderkomen in de kleine
zaal van sporthal Duineneind. Het leerlingenaantal groeide aan tot 61.
In Kasterlee kunnen volgende instrumentlessen gevolgd worden: accordeon, gitaar, viool,
koperblaasinstrumenten, piano, dwarsfluit,
saxofoon en klarinet. Er is ook een aanbod
voor woordkunst (algemene verbale vorming, toneel en voordracht) en voor dans.
Het aanbod in Lichtaart bestaat uit saxofoon,
gitaar, hobo en koperblaasinstrumenten, terwijl de leerlingen in Tielen naast koperblaasinstrumenten ook dwarsfluit, piano en slagwerk kunnen volgen. Door de groei van de

academie en ook door de steeds populairder
wordende lessen ‘jazz en lichte muziek’ laat
het gebrek aan een geschikte infrastructuur
in Kasterlee zich steeds meer voelen. Gelukkig ging in 2010 de bouw van de nieuwe academie van start, zodat vanaf september 2011
de academie verder kan uitgebouwd worden.
Naast de wekelijkse lessen stonden er tal
van activiteiten op het programma. In juni
konden de laureaten van het filiaal zich tonen aan een groot publiek op de proclamatie
in het ontmoetingscentrum van Lichtaart. Op
de 11-novemberviering in samenwerking met
het gemeentebestuur en het 11 novembercomité was het ‘Tejater’ te klein voor het zeer
talrijk opgekomen publiek. Ook in 2010 werd
de intensieve samenwerking met de verenigingen voortgezet. In de fanfares van Tielen
en Kasterlee blijven de jeugdrepetitie van de
fanfare en de les samenspel van de academie gecombineerd, zodat deze jongeren hun
lessen samenspel in eigen dorp kunnen volgen. Gemeenschappelijke concerten met de
academie en de verenigingen gingen in alle
deelgemeenten door.

7. sociaal
ocmw
Het OCMW-bestuur
De Raad voor Maatschappelijk Welzijn bestaat uit elf leden en staat in voor het algemeen bestuur van het OCMW. Het Vast Bureau telt, met inbegrip van de OCMW-voorzitter, vier leden
en is belast met het dagelijks beheer van het OCMW. Het Bijzonder Comité is belast met de
beslissingen inzake individuele steunverlening en bestaat, met inbegrip van de voorzitter, uit
zes leden.
samenstelling:

Sociale Dienst

Het OCMW heeft 59 personeelsleden (33,7
VTE) in dienst:
• 18 vastbenoemden (secretaris, maatschappelijk assistenten, administratieve
medewerksters, gezins- en bejaardenhelpsters en 1 poetsvrouw)
• 23 tijdelijke en contractuelen (gezins- en
bejaardenhelpsters, poetsvrouwen en
maatschappelijk assistenten)
• 18 gesubsidieerde contractuelen (poetsvrouwen, 1 gezins- en bejaardenhelpster,
1 administratief medewerkster en 1 medewerkster bedeling maaltijden).

59 personen ontvingen een leefloon, waaronder ongeveer de helft jongeren onder de
25 jaar. Daarnaast werd aan 169 personen/
gezinnen allerlei vormen van financiële steun
verleend. In de loop van 2010 stelde het
OCMW 12 personen tewerk in het kader van
Art. 60 §7. Dit is een tewerkstelling die iemand in staat stelt een periode van tewerkstelling te bewijzen om het volledige voordeel
van bepaalde sociale uitkeringen te verkrijgen. In juli werd met twee hotels een overeenkomst afgesloten zodat zij in geval van
nood kamers kunnen ter beschikking stellen
voor crisisopvang. Er werd een renteloze lening van 100.000 euro goedgekeurd voor de
nieuwbouw van ’t Margrietje in Lille.

SOCIAAL huis
De locatie van het PWA en de gemeentelijke
dienst welzijn in het Sociaal Huis wordt door
alle partijen als positief ervaren en biedt mogelijkheden om de dienstverlening nog meer
op mekaar af te stemmen.

Ouderenbeleid
In 2010 werden 79 gezinnen geholpen door
de dienst gezinszorg en 146 door de poetsdienst, waarvan 108 personen tussen 75 en
84 jaar en 65 ouder dan 85 jaar. Dit bete-
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voorzitter: Walter Van Baelen (CD&V), Prijstraat 59, Tel. 0478 38 88 81
Alfons Brosius (Open Vld), Villapark 4, Tel. 014 55 12 72
Maria Moeskops (sp.a), Kastanjelaan 19, Tel. 014 55 31 19
Hilda Lenaerts (CD&V), Heiblok 16, Tel 014 85 22 82
Vic Peeters (CD&V), Plaats 21, Tel. 014 55 41 75
Pascale Puts (Vrij KLT), Watertorenlaan 25, Tel. 0497/25 65 90
Ria Stessens (CD&V), Gierlebaan 74, Tel. 014 55 28 71
Marc Stijnen (Groen!), Retiesebaan 206, Tel. 014 85 06 07
Ann Van Der Heggen, (CD&V), Spoorwegstraat 23, Tel. 014/71 47 79
Marie-Therese Van Laer (Vlaams Belang), De Meere 13, Tel. 014 85 34 52
Dirk Van Peer (CD&V), Molenspoor 10, Tel. 014 55 22 91

kent dat we hulp verleenden aan 173 hoogbejaarde cliënten. 125 personen maakten
gebruik van de maaltijdenbedeling; in totaal
werden 14.402 maaltijden aan huis geleverd. 27 personen maakten gebruik van de
personenalarmen. Eind 2009 werd beslist
deze dienstverlening te laten uitdoven. Alle
bestaande cliënten werden begeleid bij hun
overstap naar een andere dienst. Sindsdien
worden nieuwe aanvragen doorverwezen
naar bestaande diensten en begeleiden we
mensen bij hun zoektocht naar een geschikt
alarmsysteem.
Met vzw Foyer De Lork, de inrichtende macht
van het nieuwe woon- en zorgcentrum De
Witte Bergen, bestaat er een structureel
overleg. Op 26 oktober vond de ‘Dag van de
mantelzorger’ plaats in het sociaal huis met
een gastspreker van het Pluralistisch Initiatief Nachtzorg Kempen en van de bibliotheek
van Kasterlee.
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pag i n a 2 6

Mindermobielencentrale
2010 was vergelijkbaar met vorig jaar. We
reden 1.248 ritten en er werden in totaal
35.222 km gereden. Taxi-Hendrickx reed
voor 7 cliënten in totaal 13 rolstoelritten.
Stookoliepremies

Klusjesdienst en dienst
woningaanpassing
Hiervoor werd een samenwerkingsovereenkomst afgesloten met Ons Zorgnetwerk vzw
en Landelijke Thuiszorg vzw. De klusjesdienst
wordt ter beschikking gesteld aan hulpvragers
die cliënt zijn van een van de thuiszorgdiensten en aan andere hulpvragers die omwille
van ouderdom, ziekte, invaliditeit, financiële
of sociale omstandigheden niet meer in staat
zijn om zelf te zorgen voor de noodzakelijke
onderhoudswerken aan en rond de woning.
Sinds 2009 werkt het OCMW ook samen met
de klus- en verhuisdienst van de Kringwinkel
Zuiderkempen. Deze dienst voert opdrachten
uit die worden doorgegeven door de participerende OCMW’S in het kader van de lokale
diensteneconomie. Het aanbod van diensten
is zeer uitgebreid en gaat van grasmaaien,
schilderen, schrijnwerkerij tot verhuizen.
Voor 7,50 euro per uur kan iedereen die in
categorie 4 van de verwarmingstoelage valt
(inkomen ≤ 23.705,66 euro), via het OCMW
beroep doen op deze service. Bij deze uurprijs komen nog de voorrijkosten. De kringwinkel mag niet in concurrentie gaan met
andere bedrijven uit de sociale economie en
ook niet met reguliere aannemers. In 2010
werden er 55 klusjes aangevraagd, waarvan
er uiteindelijk 50 effectief werden uitgevoerd.

Als gevolg van de sterke verhoging van de
petroleumprijzen op de wereldmarkt gaf de
federale regering de opdracht tot het uitkeren van stookoliepremies. In 2010 werden
233 aanvragen toegekend, een kleine stijging ten opzichte van 2009.
Bejaarden- en Sociale woningen
Het OCMW beschikt zelf over 10 bejaardenwoningen in Tielen, 4 sociale woningen in
Lichtaart en 8 sociale woningen in Kasterlee.
In 2010 waren er twee nieuwe toewijzingen:
één in de Breemakkers en één in de Karekietstraat.
ISOM (Intergemeentelijke Samenwerking OCMW’s Middenkempen)
Kasterlee doet beroep op een medewerker
van OCMW Herentals voor de dienst rechtshulp. In maart 2003 werd deze dienst ondergebracht in ISOM (Intergemeentelijke Samenwerking OCMW’s Middenkempen). Het
OCMW van Kasterlee is een van de zeven gemeenten die tot dit samenwerkingsverband
behoren.

mantelzorg

LAC en oplaadterminal EANDIS
Eandis is het samenwerkingsverband van
de verschillende distributienetbeheerders
(IVEKA voor de Kempen) en fungeert o.a.
als sociale leverancier wanneer de klant door
een commerciële leverancier werd afgewezen omwille van betaalachterstanden. Op dat
ogenblik wordt overgegaan tot het plaatsen
van een budgetmeter. De Lokale Adviescommissie kwam zevenmaal samen in 2010

voor de evaluatie van de verschillende achterstandsdossiers. De commissie kwam eenmaal samen op verzoek van Pidpa en zesmaal
op verzoek van Eandis. Eind 2010 waren 69
budgetmeters actief in Kasterlee, waarvan 47
voor elektriciteit en 22 voor gas.
Financiering opvang asielzoekers

Personeelsbeleid

ligers van de Mindermobielencentrale (MMC)
worden elk jaar uitgenodigd op een gezellig
samenzijn met alle chauffeurs. In mei werd
aan het personeel een fairtrade-ontbijt met
lokale landbouw- en bioproducten aangeboden. Tenslotte is de jaarlijkse sportdag een
voedingsbodem voor een goede verstandhouding binnen gemeente en OCMW en een
middel om elkaar beter te leren kennen.
Gemeentelijke toelagen
In 2010 werden er 287 aanvragen voor de
gemeentelijke mantelzorgtoelage ingediend
en 34 voor de sociaal-pedagogische toelage.

welzijn - gezondheid
De gemeentelijke dienst welzijn werkte in
2010 rond diverse beleidsthema’s zoals seniorenbeleid, gezondheidsbeleid, ontwikkelingssamenwerking en solidariteit, personen
met een beperking, gelijke kansen en voerde
de actieplannen uit het lokaal sociaal beleidsplan uit.
Senioren
Senioren bezochten de interactieve tentoonstelling ‘ontmoeting in het donker’ voor
slechtzienden en blinden. Ze gingen ook naar
de première ‘Verdwaald in het geheugenpaleis’, een film over beginnende dementie. De
gemeentelijke welzijnsdienst organiseerde
samen met het woonzorgcentrum en de se-

niorenraad praatcafés ‘Pluk de dag-dialogen’
over dementie i.s.m. Tandem vzw. Onze senioren bezochten in het kader van de seniorenweek ook een aardbeienbedrijf in Tielen.
Om de digitale kloof te dichten bij senioren
organiseerde de welzijnsdienst opnieuw vijf
reeksen ‘computerinitiatie’ i.s.m. het PWA.
Daarna kunnen de senioren in groep ook
doorschuiven naar de vervolgcursus Muis in
huis. De cursussen gaan door in de lokale bibliotheken en zijn gratis voor de senioren en
werklozen.
Kasterlee fungeert nog steeds als regiokernverantwoordelijke voor de Provinciale Ouderenraad. Thema’s in 2010 waren zorg en
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Elk jaar biedt het bestuur het personeel een
nieuwjaarsetentje aan en worden personeelsleden met 10, 20 of zelfs 25 jaar dienst
gevierd. In het najaar is er ‘de dag van de
verzorgenden’ om de samenhorigheid binnen
het OCMW te versterken. Daarom werd deze
dag opengetrokken naar alle personeels- en
raadsleden. In de namiddag was er een bezoek aan het Gasthuismuseum in Geel, aansluitend was er een koffietafel. Ook de vrijwil-

huldiging personeelsleden tijdens personeelsfeest
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Voor de financiering van de opvang van asielzoekers zijn er twee systemen. Oorspronkelijk werd hen steun verleend gelijk aan het
bestaansminimum. Het OCMW kreeg deze
steun slechts volledig terug van de hogere
overheid als aan de asielzoekers een woning
in eigen gemeente kon aangeboden worden.
De asielzoekers konden echter niet verplicht
worden deze te nemen. Later werd het lokaal
opvanginitiatief (LOI) in het leven geroepen.
Het OCMW zorgt voor opvang en krijgt in dit
geval een vaste vergoeding per dag per persoon. OCMW Kasterlee kreeg asielzoekers in
de twee systemen toegewezen. Het is steeds
het streefdoel van het bestuur geweest om
de subsidiëring kostendekkend te maken. Dit
streefdoel wordt nagenoeg bereikt.

dementie. Ook was de seniorenraad van Kasterlee vertegenwoordigd op het ouderenparlement van de Vlaamse ouderenraad.
‘Knelpunten op straat’ is een lijst met problemen rond toegankelijkheid, moeilijk bereikbare plaatsen en straten, … deze lijst wordt
jaarlijks geüpdate.

10-Ager meetz senior is een project waar
jongeren en ouderen elkaar ontmoeten in
hun leefwereld. Samen met het Sancta Maria

Gezondheid
Er werden verschillende acties rond preventie en gezondheidsbevordering uitgewerkt.
Zo werd er een werkgroep opgericht rond
valpreventie samen met de gemeentelijke
gezondheidsraad. De gezondheidsraad deed
hiervoor een beroep op het AZ St. Jozef van
Turnhout, de huisartsenkring, het PWA en de
thuiszorgdiensten. Na evaluatie werd beslist
om dit project echter stop te zetten omdat er
te weinig draagkracht van de eerstelijnhulpverleners was.
Ook volgende initiatieven werden ondernomen: griep is geen grap, tedivax-campagne
(tetanus en difterie), anti-tabakdag, campagne rond frisse lucht. De CO2-meter en
het campagnemateriaal werd door scholen
ontleend om dit thema in de kijker te zetten.
Scholen kregen ook ondersteuning voor de
uitwerking van de gezonde voedingsweek en
een project rond beweging en obesitas.
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De Provinciale seniorensportdag in mei in Herentals werd mee ondersteund door inschrijvingen te laten doorgaan op de dienst welzijn.
De werking van de gemeentelijke seniorenraad werd geëvalueerd en bijgestuurd. De
ondervoorzitter en secretaris namen ontslag
en er werd een nieuwe oproep gelanceerd om
hen te vervangen. De seniorenraad is vertegenwoordigd in het overlegcomité van Foyer
De Lork vzw en andere adviesraden zoals de
cultuurraad en de milieuraad. Zij verstrekten
twee adviezen over de afschaffing van de zitdag van het OCMW in het gemeentehuis en
over het reglement ‘toekenning subsidie mobiele toiletten’.

Instituut en het Woonzorgcentrum De Witte
Bergen hebben jongeren tijd doorgebracht
met de ouderen. Het thema was: vrijetijdsbesteding van vroeger en nu.

leerlingen van het SMIK geven kunstwerken af aan de bewoners van
het WZC De Witte Bergen in het kader van het project ‘10-ager meetz senior’

Personen met een handicap

Lokaal Sociaal Beleidsplan

De knelpuntenlijst van de senioren werd ook
voorgelegd aan de gehandicaptenadviesraad.
De gehandicaptenadviesraad en de seniorenraad hebben adviezen gegeven over o.a. het
reglement ‘subsidie mobiele toiletten’.

Het nieuw actieplan 2010-2013 werd opgemaakt door de stuurgroep van het lokaal
sociaal beleidsplan met afstemming van de
adviezen van de adviesraadvergaderingen in
2009. De acties voor 2010 werden uitgevoerd
en eventueel bijgestuurd.

Er werd een infosessie georganiseerd over
‘persoonlijke toekomstplanning voor personen met een beperking’ gegeven door
P.L.A.N. vzw in de sporthal Tielenhei. Kinderen met een beperking konden initiatielessen
dans volgen.

KASTERLEE INTERNATIONAAL
solidariteit
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De solidariteitsraad komt viermaal per jaar
samen rond Noord-Zuidthematieken. Er werden opnieuw subsidies uitgereikt aan projecten uit het Zuiden.

Tijdens de week van de Rechten van de Mens
werden bezoekers van het gemeentehuis en
de lokale bibliotheken door dvd’s en flyers gesensibiliseerd over mensenrechten. Verschillende boeken rond dit thema lagen ook in de
kijker in de lokale bibliotheken en de vlag van
Amnesty International werd opgehangen.
Op 11 november werd er traditioneel een
herdenking gehouden en bloemenkransen
aan de monumenten gelegd. De dag voordien werden de voorstellingen ‘oorlog en vrede’ en ‘poëzie uit het Zuiden’ gegeven. Deze
voorstellingen werden georganiseerd in samenwerking met de Academie voor Muziek,
Woord en Dans en het 11.11.11 comité, in
het Tejater van jeugdcentrum De Hoge Rielen
en waren gratis.
Elke school kreeg een update van de mondiale map met richtlijnen en contactgegevens
van NGO’s, de gemeentelijke solidariteitsraad
…. Enkele scholen werkten samen met de
welzijnsdienst rond mondiale vorming zoals
de Gloob, Week van de armoede. De leerlingen verzamelden ook speelgoed, knuffels, …
voor kansarmenorganisaties zoals Poverello
en bezochten de Webwinkel.

fairtrade-lunch

Er werd een fairtrade-lunch georganiseerd
voor de personeelsleden van het gemeentehuis, de bibliotheken en het sociaal huis.
Scholen kunnen de fairtrade-quiz ontlenen
bij de milieudienst.
jumelages
Plaffeien – Zwitserland
Naar jaarlijkse gewoonte trokken de gemeentescholen van Kasterlee en Lichtaart
op sneeuwklassen naar Plaffeien. Telkens
kunnen zij daar rekenen op een gul onthaal
met onder meer een gesmaakte verbroederingsavond. Heel wat gezinnen en verenigingen onderhielden de persoonlijke banden die
door de jaren heen zijn gegroeid. Het Plaffeiencomité heeft met steun van het gemeentebestuur de contacten onderhouden en een
nieuwe website geopend.
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In december ging de succesvolle geschenkenbeurs van Oxfam Wereldwinkels door in
de polyvalente zaal van De Vlieger.

Murgesti/Nyaradszentbenedek
(gemeente Açatari) - Roemenië
Het Murgesti-comité is gedurende het ganse
jaar actief om financiële middelen te verzamelen om in ons adoptiedorp projecten te realiseren, zoals de drinkwatervoorziening.
De verdere restauratie en een duurzame
bestemming voor het Toldalaghy-huis blijven de nodige aandacht vragen. Geregeld
kan brandweermateriaal aan het Roemeense
korps worden overgemaakt. De idee groeide in 2010 om in de zomer van 2011 met
een grotere delegatie vanuit Kasterlee naar
Transsylvanië te trekken naar aanleiding van
het jaarlijkse cultuurfestival.
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Mayors for Peace
Namens de gemeente Kasterlee is burgemeester Ward Kennes lid van dit internationale netwerk. Het is een onderdeel van de
profilering van Kasterlee als vredesgemeente.

overhandiging ingezameld speelgoed aan het OCMW

Noodhulp
Naar aanleiding van de rampen die Haïti en
Pakistan troffen, respectievelijk een aardbeving en overstromingen, werd door het gemeentebestuur een gift gedaan aan het gecoördineerde hulpinitiatief 12-12.

8. vrije tijd
cultuur
CULTUURRAAD
De algemene vergadering kwam een keer samen en behandelde o.a. volgende punten:
voorstelling van de projecten van de cultuurdienst in 2010 en 2011 en het afscheid van
voorzitter Frank Vercruysse en de verkiezing
van de nieuwe voorzitter.

Het dagelijks bestuur van de cultuurraad
werkte mee aan de cultuurdagen voor de
jeugd en de voorbereidingen voor het project
Toon je Erfgoed. Het bestuur ging ook met
een beperkte delegatie op bezoek naar cc De
Leest in Izegem in functie van de bouw van
het nieuwe ontmoetingscentrum Kasterlee.
CULTUURDIENST
Naast de gewone werking concentreerde de
cultuurdienst zich in 2010 op de uitvoering
van het cultuurbeleidsplan met een aantal
nieuwe projecten.

De cultuurdienst organiseerde of werkte mee
aan 15 (culturele) evenementen.
Cultuurdagen voor de jeugd (*)
In september 2010 werd drie vrijdagen na
elkaar in elke deelgemeente een cultuurdag
voor het 3de leerjaar georganiseerd. De kinderen konden er kennis maken met de werking van tien culturele verenigingen. In totaal
namen 175 kinderen deel aan de cultuurdagen.
Toneelvoorstellingen voor de scholen
van KLT (*)
- Verdraaid (Theater Hutsepot), 4 voorstellingen voor 1ste kleuterklas
- Oma Geluk (Theater Zuidervis), 5 voorstellingen voor 2de en 3de kleuterklas
- Eskima (Theater Foesiemauw), 3 voorstellingen voor de 1ste en 2de leerjaar
- Betonblokken (Theater Zuidervis), 6 voorstellingen voor 3de tot 6de leerjaar
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Verder werden volgende thema’s opgevolgd
en/of behandeld:
• subsidiereglement culturele projecten;
• actieplan cultuurdienst en cultuurraad
2010;
• organisatie van Toon je Erfgoed;
• agenda van de algemene vergadering en
verkiezing nieuwe voorzitter;
• uitbreiding van het dagelijks bestuur en
herziening taakverdeling;
• werkgroep erfgoed (RUP dorpskernen);
• jeugdbeleidsplan / prioriteit jeugdcultuur;
• aanpassing retributiereglement culturele
infrastructuur.
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Het dagelijks bestuur vergaderde in 2010 vijf
keer. In de vergaderingen werden adviezen
geformuleerd over:
• de aanvragen voor projectsubsidies;
• aanvragen voor erkenning als Kastelse
vereniging/cultuurvereniging;
• subsidiereglement mobiele toiletten voor
rolstoelgebruikers;

Volgende acties uit het cultuurbeleidsplan
werden in 2010 uitgevoerd of opgestart:
• ondersteuning van buurtfeesten: 50 gesubsidieerde aanvragen;
• ondersteuning van twee culturele optredens op buurtfeesten: Spekstraat (T) en
Hoogstraat (L);
• coördinatie van de werkgroep erfgoed
rond de advisering van het RUP woonkernen (beeldbepalende gebouwen);
• toetreding tot de projectvereniging Erfgoed Noorderkempen voor de deelwerking Erfgoedcel en AdAK
• organisatie van een vrijwilligersfeest in
samenwerking met de andere vrijetijdsdiensten
• inventariseren van de kapellen en hun
verzorgers
• groot kermisonderzoek in Lichtaart en
Tielen
• voorbereidingen voor het project ‘Toon
je Erfgoed’

6de Spreukelfeest (*)
Op 3 oktober 2010 werkte de cultuurdienst
mee aan het zesde spreukelfeest voor de inhuldiging van het spreukenbeeldje ‘Lichtaart,
da’s jeugd, vreugd en deugd’. Tien verenigingen namen deel aan het evenement door het
bemannen van een drank- en of eetkraampje
en/of het verzorgen van de animatie op het
spreukelpodium.

J A A R V E R S L AG 2 0 1 0
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Kasterlee spreukelt (*)
Er werd meegewerkt aan het project ‘Kasterlee spreukelt’. Er werden in 2010 733
spreukenbrochures verkocht. Het thema van
de spreukenzoektocht was ‘onze molens’. Er
werd voor de eerste keer een Spreukelneuzentocht voor kinderen ontwikkeld. Hiervan
werden nog eens 368 extra brochures verkocht.

laar, Oud-Turnhout, Turnhout, Beerse, Merksplas, en Rijkevorsel mee aan de organisatie
van een intergemeentelijke vrijwilligersdag
voor verenigingen. Deze ‘Vitaminedag’ ging
door op 20 maart 2010 in Vosselaar. Vanuit
Kasterlee waren er 7 verenigingen vertegenwoordigd met een 13-tal vrijwilligers.
Kunstencafé (*)
Tijdens het Kunstencafé op zaterdag 11 december 2010 werden de niet-georganiseerde
amateurkunstenaars aan de tand gevoeld
over hun behoeften. Negen beeldende kunstenaars namen deel aan het Kunstencafé.
Fotografieweek voor tieners (*)
De cultuur- en jeugddienst organiseerden
van 23 tot 26 augustus een vierdaagse fotografieweek (PERFECT-PICS) voor elf tieners.

WAK: tentoonstelling (*)
Samen met de bibliotheek en de Tielense
kunstenares Chris Martens liep er tijdens de
Week van de Amateurkunsten (WAK) in april
in Tielen de tentoonstelling ‘Face to Face’.
Cinémini: film voor gezinnen (*)
De jeugddienst, cultuurdienst, bibliotheek en
de gezinsbonden van Kasterlee, Lichtaart en
Tielen organiseerden een derde seizoen Cinémini. Tijdens de wintermaanden konden kinderen samen met hun ouders, grootouders
… naar de bioscoop in de eigen gemeente.
Op het programma stonden drie leuke gezinsfilms aangevuld met leuke workshops en
knutselactiviteiten.
Cinémix, openluchtfilms (*)
Meer dan 500 bezoekers, vooral jongeren,
genoten in augustus van vier filmavonden op
het bibliotheekplein in Lichtaart.
Cinémax: film voor jongeren (*)
De jeugddienst, cultuurdienst en Jeti organiseerden Cinémax: 3 gratis filmvoorstellingen
voor jongeren.

tentoonstelling ‘Hoe Europa ons leven beïnvloedt’

‘Hoe Europa ons leven beïnvloedt’
Bezoekers van de bibliotheek in Kasterlee konden van 3 tot 20 december 2010 de
tentoonstelling ‘Hoe Europa ons leven beïnvloedt’ bekijken.
‘En waar de sterre bleef stille staan’
Op woensdag 22 december presenteerde de
cultuurdienst samen met ’t Margrietje de pre-

Musee Kadee (*)
Van 12 tot 16 april 2010 organiseerden de
cultuur- en jeugddienst voor de vierde keer
Musee Kadee in Tielen met als thema ‘Fata
Morgana’. Gemiddeld 70 kinderen van 6 tot
12 jaar/per dag bouwden met begeleiding
van 10 monitoren in een week tijd een eigen
museum met een tentoonstelling voor het
publiek.
Intergemeentelijke Vrijwilligersdag ‘Vitamines voor je vereniging (*)
De cultuurdienst werkte samen met Vormingplus Kempen, Baarle-Hertog, Ravels, Vosse-

acteurs uit ‘En waar de sterre bleef stille staan’

mière van de mirakelfilm ‘En waar de sterre
bleef stille staan’, van regisseur van Gust Van
den Berghe. Omwille van het grote succes
werd donderdag een tweede voorstelling gehouden. In totaal kwamen 350 mensen naar
de film kijken.
Officiële opening en opendeurdag in het
Erfgoedhuis in Tielen / Erfgoeddag (*)
Zaterdag 24 april werd het Erfgoedhuis officieel geopend voor genodigden. Op zondag 25
april werden de deuren opengezet voor het
publiek. Tegelijkertijd nam de cultuurdienst
voor de eerste keer deel aan Erfgoeddag met
de toneelvoorstelling door de Orchidee van
de verliefde jongeling en de kabouter. Er waren in totaal een 500-tal bezoekers.
(*) cultuurbeleidsplan
infrastructuur

Aankopen:
• 6de spreukenbeeldje ‘Lichtaart, da’s
jeugd, vreugd en deugd’
• Beamers OC L, Ligahof, OC Tielen
• Projectieschermen OC L, Ligahof en OC
Tielen
• Extra boxen podium OC Tielen
• Partytafels Ligahof
De verbouwing en aankoop tafels en stoelen
voor het Ligahof zijn uitgesteld.

In 2010 schreven enkele enthousiaste jongeren duchtig mee aan het jeugdbeleidsplan
2011–2013. In een online bevraging werden
ongeveer vijfhonderd inwoners gepeild naar
hun mening over het Kastels jeugdbeleid.
Daarnaast trok de jeugdconsulent met jonge
vrijwilligers langs de lagere scholen voor een
gesprek in enkele klassen. Al dat werk resulteerde in een degelijk beleidsplan voor de
volgende drie jaar.
Er werd gekeken naar de toekomst, maar de
jeugddienst was ook druk in de weer om de
acties van 2010 uit te voeren. Jeugdverenigingen werden financieel en logistiek ondersteund, kinderen en jongeren werden positief
in het beeld gebracht, speelplekken werden
ingericht en een waaier aan activiteiten werd
uitgewerkt.
Ondersteuning particulier
jeugdwerk
Een twintigtal erkende jeugdverenigingen
konden op verscheidene manieren genieten
van ondersteuning door het gemeentebestuur. De subsidies werking, kleine infrastructuur, vorming, verblijf, … werden uitbetaald
volgens het subsidiereglement. De JeKa ontving ook geld voor infrastructuur, de studen-

tenvereniging ‘Verbond der Vetzakken’ de
startsubsidie en Gekkokids de subsidies ‘cultureel project’ en ‘cultuur voor verenigingen’.
Via het evenementenloket konden de verenigingen deskundige begeleiding krijgen voor
de organisatie van hun fuiven, activiteiten en
andere evenementen. Het kampvervoer van
verschillende jeugdgroepen gebeurde door
de technische dienst en de jeugddienst bood
een vorming aan waarin jeugdwerkers de
kneepjes en knoopjes van de kabelbaan op
domein Rulheyde werden aangeleerd.
De
•
•
•

jeugddienst organiseerde:
Musee Kadee (i.s.m. de cultuurdienst);
Buitenspeeldag (i.s.m. de sportdienst);
MEGAfuif (i.s.m. de lagere scholen en lokale

•

Bibweek

•

•
•
•
•
•

litie);

(i.s.m. bibliotheek en het SMIK);
Speelvogels;

po-

K-dagen (de nieuwe naam voor Grabbel
Kasterlee);
cursus fotografie en photoshop (i.s.m. de
cultuurdienst), gratis zwemdag, uitstap naar
Tienerfestival T-day voor jongeren;
Cinémini (i.s.m. cultuurdienst en gezinsbonden);
Cinémax (i.s.m. cultuurdienst en jeugdhuizen);
Feestbussen op oudejaarsnacht (i.s.m. De
Lijn en de provincie Antwerpen)

jaarverslag 2 0 1 0

jeugd
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Werken in 2010 uitgevoerd of gestart:
• Restauratie van tafels en stoelen in het
Erfgoedhuis in Tielen
• Plaatsen van banners aan bib, OC en
Ligahof Lichtaart en OC Tielen

opening Erfgoedhuis Tielen

Jeugdinformatie

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

pag i n a 3 4

speelvogels

Bij de organisatie van deze activiteiten streeft
de jeugddienst er telkens naar om een divers
en breed publiek aan te spreken. De communicatie gebeurde via verschillende kanalen, waaronder hedendaagse jongerenmedia
en lokale pers. Samen met het OCMW en de
kinder- en buurtwerking van de Rozenwijk
probeert de jeugddienst kwetsbare kinderen
activiteiten op maat aan te bieden en de mogelijkheden tot financiële tussenkomsten op
te lijsten.
Naast de organisatie van activiteiten eigen
aan de jeugddienst, plaatste de jeugddienst
mee de schouders onder initiatieven van de
sportdienst (ski- & snowboarddag), de cultuurdienst (Cinémix) en toeristische dienst
(maïsdoolhof).
kKaZz op de kermis

In 2010 werd er speciaal ingezet op de informatie voor en door kinderen en jongeren.
De jeugddienst lanceerde een wedstrijd voor
jonge ontwerpers. Het winnende figuur werd
vanaf de zomer gebruikt om informatie tot
bij de juiste jongeren te krijgen. Het groene
monster werd kKaZz gedoopt en kreeg een
eigen URL en in het oog springende brochurehouders. Op Facebook vond de jeugddienst
stilaan zijn weg en verzamelde honderden
vrienden rondom hen. Stickers van de jeugddienst werden als eyecatcher uitgedeeld onder de tieners. Door een weloverwogen inzet van deze sociale media wordt informatie
doelgericht de wereld ingestuurd.
Jeugdruimte
De jeugddienst geeft kinderen en jongeren
een plaats in de openbare ruimte en probeert door middel van overleg alle actoren
een stem te geven. Voor de zomer werden
speeltoestellen geplaatst op de speelterreinen van het Klein Beeldekensplein in Tielen en in de Bloemenwijk in Lichtaart. Aan
de sporthal Duineneind in Kasterlee zijn de
nieuwe skatetoestellen geleverd en werd een
beperkt toegankelijk skateterrein ingericht.
Verder volgde de jeugddienst enkele populaire hangplekken op, werd het dossier van
het dirt bike terrein in Lichtaart opgestart en
vroegen vier straten een zomerse speelstraat
aan. Zo kregen kinderen en jongeren kansen
om te spelen en sporten in de eigen buurt.

bibliotheek
BEHEER
Het beheersorgaan telt 17 leden waarvan er
9 door de fracties uit de gemeenteraad kunnen worden afgevaardigd. De leden werken
mee aan het opstellen van het beleidsplan,
de advisering van de jaarlijkse bibliotheekbegroting enz. Het beheersorgaan bespreekt
problemen rond dagelijkse werking waarvoor
een ruimer advies of derde mening van belang is.

Leeskringen: ondersteuning van drie lokale
leeskringen (levering van de boeken en begeleiding van 9 bijeenkomsten KVLV, KAV en
OKRA)

WERKING

DE UITLEENCIJFERS IN EEN NOTENDOP
De werking van de bibliotheken verbeterde
gevoelig. Hoewel het dalen van het ontlenen
van boekmaterialen een algemene trend is
in de sector, werden toch meer dan 130.000
materialen uitgeleend. De bibliotheek bereikte in 2010 meer dan 3.148 gebruikers, van
de 6.920 gebruikers die een lidkaart op naam
hebben. Voor jongere leners (zoals alle kinderen van de basisscholen) is er ook een mogelijkheid om de bibliotheken in klasverband
te bezoeken zonder individuele lidkaart. De
bibliotheek schafte 4.976 nieuwe materialen
aan en beschikte hiervoor over een budget
van 72.000 euro. De bibliotheek heeft ondertussen 70.000 materialen in haar bezit.
ACTIVITEITEN
De bibliotheek steunt verschillende initiatieven: tentoonstellingen, schoolwerking enz.
die niet strikt tot het traditionele bibliotheekwerk behoren.

Vertellen en voorlezen:
• voor de kinderen van het buitengewoon
onderwijs n.a.v. de jeugdboekenweek in
Kasterlee (19 klassen), Lichtaart (8) en
Tielen (7);
• In wijkschool de Klimtoren werd twaalfmaal voorgelezen door een vrijwilliger. In
Kasterlee werden 8 zaterdagvertellingen
gehouden. In de kleuterafdelingen van ‘t
Bosvriendje Lichtaart (28), Omnibus Tielen (25) en Kasteeldreef Tielen (30) werd
83 maal voorgelezen. Tijdens de voorleesweek in november werden in Kasterlee 7
klassen bezocht en door 7 klassen meegedaan aan voorleesgroepjes, in Lichtaart
in 4 klassen en werden voorleesboeken
geleverd aan 2de, 5de en 6de leerjaar. In
Tielen bereikten we 17 klassen en 6 klassen namen deel aan voorleesgroepjes. Dit
alles dank zij de inzet van vrijwilligers.
De bibquiz voor het vijfde en zesde leerjaar
leverde 34 deelnemers uit 12 klassen.
Auteursbezoeken: zeven jeugdauteurs bezochten rond de jeugdboekenweek 70 klassen.
Boekenkoffers werden op regelmatige basis bezorgd aan de kleuterscholen.
De bibliotheek leent luisterboeken (daisy)
en leesapparaten uit (234 boeken voor volwassenen en 30 voor jongeren). Ook een gesproken dagbladabonnement behoort tot de
mogelijkheden in de bib.

jaarverslag 2 0 1 0

Naast de negen personeelsleden, steunt de
bibliotheek voor haar werking ook op de prestaties van meer dan vijfendertig vrijwilligers
die op regelmatige basis meewerken aan het
openhouden van de bibcafés of aan vertellingen en voorleessessies in de bib. Sinds 2010
brengen de vrijwilligers op vaste dagen ook
boeken aan huis bij zieken.

voorzlezen in de bib
pag i n a 3 5

De omvang van de globale jaarlijks door de
gemeente gefinancierde werkingskosten van
de bibliotheek kent weinig veranderingen. Inkomsten en uitgaven blijven evenwichtig door
de subsidies en eigen inkomsten (bedrag),
terwijl de uitgaven in gewone dienst ongeveer dezelfde blijven. Er is een lichte stijging
van de uitgaven (verwarming, verlichting,
verzekering) door de duurdere energieprijzen en de inflatie.

In de bibliotheekweek (verwendag) werd
een leescafé georganiseerd en werd gratis
audiovisueel materiaal uitgeleend. Er was
een bibspel met eerstejaars van het SMIK dat
130 leerlingen bereikte uit 7 klassen.
De infrastructuur van de bibliotheken wordt
ook door derden gebruikt: frühshoppen van
de fanfare in de tuinen van de bib van Kasterlee; een receptie van Koorlink in de bib van
Tielen; computerlessen door KAV (15 avonden)
Om de ganse bibliotheekwerking meer bekendheid te geven, werd een folder met gratis bonnen ontwikkeld en verspreid onder alle
inwoners.

J A A R V E R S L AG 2 0 1 0
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De vrijwilligers van ‘bib aan huis’ deden 15
rondes langs particulieren thuis en langs het
rusthuis,
In de bib vonden ook zes tentoonstellingen
plaats: Piroska Mihalka ‘One year in china’,
‘Face to face’ van Chris Martens (Wak-Tielen),
De gustibus, Hildegard van Bingen (i.s.m. FVV
Kasterlee), een ‘fairtrade’ tentoonstelling in
Lichtaart, ‘Kempense vrouwenkracht’ i.s.m.

Vormingplus Kempen (Tielen); tentoonstelling over ‘Europa’ i.s.m. vrijetijdsdienst.
Daarnaast was er nog een heel breed gamma
aan activiteiten zoals:
• rondleiding echtgenotes van commandanten regiment 3 para;
• voorstelling en lezing van het boek ‘one
year in China’;
• voorstelling aan de scholen van nieuwe
voorleesmaterialen door de bibliotheek
ontwikkeld (samen met vrijwilligers) (L);
• werkbrunch voor vrijwilligers en beheersorgaan, samen met het bib-personeel;
• voordracht i.s.m. Gezinsbond Lichtaart
‘Moe zijn’(L);
• infosessie over luisterboeken en audiokrant;
• première en voorstellingen van de film ’de
camino naar Compostela”;
• sinterklaasbezoek in de drie bibliotheken
(door vrijwilligers);
• medewerking aan verkoop en distributie
van het boek ‘Lichtaart en zijn mensen’;
• medewerking aan Cinémax en Cinémini
(levering van boeken en dvd’s, en logistieke ondersteuning).

sport
sportraad
De sportraad telde 62 erkende sportverenigingen 2010. Op de jaarlijkse algemene
vergadering werden ze geïnformeerd over
de globale jaarwerking van het bestuur. De
raad van bestuur bestaat uit acht leden en
vergadert maandelijks. In de vergaderingen
worden de aanvragen voor lidmaatschap en
erkenning van sportclubs behandeld, activiteiten van de sportdienst en informatie van
BLOSO, ISB, SVS en Provinciale Sportraad
Antwerpen besproken, worden het sportbeleidsplan 2008-2013 en impulsbeleidsplan
2009-2013 opgevolgd en worden adviezen
geformuleerd. De voorzitter van de sportraad
volgde de vergaderingen van de interlokale
vereniging Sportregio Zuiderkempen ILV.
Een lid van het bestuur organiseert en coördineert jaarlijks de zaalvoetbalkalender voor
ongeveer twintig zaalvoetbalclubs namens
de sportraad. Het bestuur was ook nauw betrokken bij het overleg met Agentschap voor
Natuur en Bos (ANB) voor het gebruik van
het bos bij wandel-, jogging-, mountainbike-,
of ruiterevenementen en afwijkingen in het
kader van de opmaak van het toegankelijk-

heidsreglement van het Uitgebreid Bosbeheersplan Kasterlee.
sportdienst
Het gemeentelijk sportbeleidsplan 2008-2013
vormt de leidraad van de werking. In 2010
werden strategische en operationele doelstellingen, aangevuld met tientallen maatregelen, nauwkeurig opgevolgd en praktisch
volledig uitgevoerd.
sportclubs
Om de kwaliteit van de sportclubwerking
te verbeteren tegen 2013, worden erkende
sportclubs logistiek, financieel en informatief ondersteund door het gemeentebestuur.
Concreet betekende dit dat in ruil voor subsidies, ook voorwaarden gekoppeld werden
aan de erkenning om meer kwaliteit te verkrijgen in de sportclub.
De resultaten van een grootschalig onderzoek in 2009 inzake jeugdsportbegeleiding
in de erkende Kastelse sportclubs, gaf aanleiding tot de voortzetting van de opgerichte
ILV ‘Kwaliteit in de Jeugdsport’. Impulssubsidies van de Vlaamse overheid werden samen

met Dessel en Retie aangewend voor de aanwerving van een halftijdse kracht. Het accent
ligt op bijscholing en opleiding van jeugdbegeleiders in erkende sportclubs om meer
kwaliteit in de sportbegeleiding te bereiken.
Netwerking wordt opgestart en VTS-BLOSOcursussen worden meer naar onze regio gehaald om meer gediplomeerde trainers in
onze sportclubs te hebben.

problemen bij de BKO. De lesgever werd
overgeheveld naar sportsnack Lichtaart.

exploitatie sportinfrastructuur
Eind mei 2010 werd de nieuwe sporthal Tielenhei geopend in de Prijstraat in Tielen, zodat sportclubs hier terecht konden vanaf het
nieuwe speelseizoen in september. Het merendeel van de uren in sporthal Duineneind
wordt ook in 2010 ingenomen door de volleybalsport, gevolgd door omnisport onderwijs; in sporthal De Vlieger door basketbal,
in sporthal Hoge Rielen door zaalvoetbal &
korfbal en in sporthal 3de para door korfbal.

evenementen en activiteiten
De sportdienst organiseerde in de vakantie
meerdere activiteiten:

sportlokalen in huur/concessie
Naar aanleiding van de bouw van de nieuwe
sporthal Tielenhei werden nieuwe gebruiksovereenkomsten met de sportverenigingen
opgesteld. De uitbating van de cafetaria in
sportcomplex Tielenhei werd toegewezen en
kreeg de naam ‘Sportkafee’.

in de zomervakantie i.s.m. Sporta Vakantie vzw:
• SPORT*ZAP-week: omnisport voor 73
kinderen van 6 tot 12 jaar in Duineneind
• FUNSPORT & DANS: 43 kinderen volgden
deze danssessie in sporthal Tielenhei
• 2 kleutersportweken: BENGELTJESSPORT
in sporthal Duineneind en DIERENPLEZIER in sporthal Tielenhei. Het succes van
sport en spel, en creativiteit was goed om
166 kleuters met bewegingsvormen vertrouwd te maken.
Het aantal inschrijvingen voor sportkampen
in de paas- en zomervakantie 2010 bedroeg
364. Deze waren gedurende vier dagen (166
kleutersport) of vijf dagen (199 jeugdsport)
aanwezig zodat dit totaal op 1.659 deelnemers komt.
in de loop van het jaar:
• JAARLIJKSE SCHOLENCROSS: er daagden 198 kleuters op, 927 kinderen van
het lager en 109 leerlingen van het middelbaar onderwijs. De wisselbeker ging
naar kleuterschool ‘t Bosvriendje

sportanimatie en promotie
Het sportbeleidsplan 2008-2013 omvat een
hoofdstuk over ‘anders georganiseerde sport’
wat betekent: alle sport buiten de sportclubs.
Het doel hierbij is om de bevolking van klein
tot groot aan te zetten tot beweging door eigen initiatieven te organiseren (bv. sportweken) of als partner van bestaande initiatieven
te fungeren (bv. Vlaanderen wandelt).
sportieve naschoolse opvang
In Kasterlee werd het project OLEKADEE
(voor sportieve naschoolse opvang in OlenKasterlee–Dessel) vlot voortgezet en kende
groot succes. Vanaf september werd in Kasterlee Sportsnack stopgezet wegens opvang-

deelnemers aspirant initiator judo

jaarverslag 2 0 1 0

sportrecreatieve paden
De sportdienst is nauw betrokken bij het jaarlijks overleg met ANB en de betrokken inrichters van buitensportevenementen en bij het
tot stand komen van de jaarlijkse brochures.
Daarnaast is er regelmatig overleg met de
peters van het vaste mountainbike-, ruiter-,
jogpad en Finse piste over de bewegwijzering
en de staat van de paden.

in de paasvakantie i.s.m. Sporta Vakantie vzw:
• een SPORT*ZAP-week: 44 kinderen van
6 tot 12 jaar
• danssessies DANCE4FUN: 38 kinderen
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Vanaf 1 augustus 2010 werd de uitbating van
cafetaria Duineneind aan Volleybalklub Kasterlee VCK vzw toegewezen met een definitieve overeenkomst.

bijzondere manifestaties
Jaarlijks worden de sportlaureaten verkozen en de vrijwilligers gehuldigd. Serge De
Smedt, Griet Van Laer, KKK, Lore Van den
Vonder, Francis Rombouts en Jules Smets
mochten een trofee ontvangen.

•

•
•
•

•

•
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•

•

•
•
•

SPORTDAG PERSONEEL: in sporthal Tielenhei vond een sportdag voor 125 gemeenteen
OCMW-personeelsleden
plaats
BUITENSPEELDAG SPEL&SPORT i.s.m. de
jeugddienst voor 70 kinderen
SKI & SNOWBOARDDAG voor 32 deelnemers +13 jaar
VORMING IN DE SPORT i.s.m. Sportregio ZK en met Jeugdsportnet KDR (voor
begeleiders G-dans: 20 deelnemers; voor
begeleiders G-tennis: 12 deelnemers;
VTS aspirant-initiator judo: 17 deelnemers)
ACTIVITEITEN JEUGDSPORTNET K*D*R:
gasttrainer volley (28 deelnemers), gasttrainer voetbal (12 deelnemers); Basket
3x3 (15 deelnemers)
Internat. clinic voetbal in Tielen: 40 deelnemers
Dag van de Trainer in Gent: 8 deelnemers
VLAANDEREN WANDELT staat als jaarlijkse Bloso-activiteit op de wandelkalender en wordt uitgewerkt door wandelclub
de Pompoenstappers vzw
initiatiereeks Elke Stap Telt voor senioren: 135 senioren van Trefpunt Kasterlee en 50 senioren van trefpunt Lichtaart
stappen wekelijks met stappentellers
start-to-run: 17 beginners in Tielen en 75
beginners in Kasterlee voor 0-5 km
begeleiding van kleuterturnen: lesgever
voor 15 kleuters op woensdagnamiddag
i.s.m. sportclub KAV-Turnka
begeleiden van zwemlessen voor GBS De
Pagadder: 1 lesgever voor zwemles in
zwembad het Netepark

sportinfrastructuur
Nadat op 30 mei 2009 de eerste steen gelegd
werd waarbij het bestaande stadiongebouw
zou geïntegreerd worden, werd op 29 mei de
nieuwe sporthal Tielenhei officieel geopend
door o.a. Vlaams minister van sport, Philippe
Muyters. Op zondag 6 juni volgde een geslaagde opendeurdag. Ook de zittribune en
buitenmuurbekleding van het voormalig stadiongebouw werd vernieuwd. De buitenaanleg met een vernieuwd
voetbalveld, jogpiste
en duiveltjesveld was
op dat ogenblik nog
niet afgewerkt, uitgezonderd het petanburgemeester Kennes, minister Muyters en schepen
Jaenen openen officieel
sporthal Tielenhei

ingang nieuwe sporthal Tielenhei

queveld van OKRA Tielen. De sporthal werd
ook uitgerust met een eerste levering van
sportmateriaal, 1000 m² vloerbeschermingsmatten en poets- en onderhoudsmateriaal.
De kleedruimte van de turnzaal in Tielen
kreeg nieuwe ramen en deuren.
De uitbreiding van de kleedkamers van VV
Molenkring in sportcentrum Meulenstraat
werd opgestart, waardoor een eerste deel
van de investeringstoelage voor sportinfrastructuur van 15.000 euro werd benut.
In 2010 werden volgende subsidies aan erkende sportclubs uitgekeerd:
Subsidies voor renovatie van sportinfrastructuur:
• Atletiekclub Lichtaart krijgt subsidie voor
de inrichting van het oefenlokaal met opbergkasten
• In het C-complex van voetbalclub KFC
De Kempen wordt de renovatie van CV in
kleedkamers en douches gesubsidieerd
• Sport vzw werd betoelaagd voor de inrichting van de berging in het domuslokaal voor 3.000 euro.
Jubileumsubsidie voor sportverenigingen:
Joggingclub Kasterlee ontvangt 125 euro
voor het 25-jarig bestaan.

Subsidies voor verbetering van de werking en
vorming van jeugdbegeleiders en jeugdtrainers:
• een budget van 23.700 euro ter verbetering van de kwaliteit van de werking van
sportclubs; 14 clubs dienden een aanvraag in en kregen een toelage, variërend
van 418,80 euro (MTB Mastentop) tot
5.021,64 euro (KFC De Kempen vzw)
• de toelagen voor vorming werden uitgekeerd voor een bedrag van 1.354 euro

aan volgende clubs met jeugdwerking:
AC Lichtaart, KSK Kasterlee, KFC De Kempen, Volleybalclub Kasterlee, Kastelse Kajak Klub, KAV-sport Turnka
Ondersteuning van onderwijs voor de zwemsport tijdens de schooluren: tussenkomst in
het zwemmen van het vrij en gemeentelijk
onderwijs (9.000 euro).

evenementen
werking opgestart met al deze partijen. Op
regelmatige basis is er dan ook overleg met:
• brandweer en politie;
• andere gemeentelijke diensten;
• Agentschap Natuur en Bos;
• Provinciale Groendomeinen der Kempen
(Hoge Mouw);
• Hoge Rielen;
• andere gemeentes.
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De verenigingen hebben in ieder geval de
weg naar het evenementenloket gevonden.
Dit blijkt uit de meer dan 300 aanvragen en
meldingen in 2010 die bij het evenementenloket werden ingediend.
Uitleen- en vervoersreglement
Een van de taken van het evenementenloket is de logistieke ondersteuning van evenementen en activiteiten. Hiervoor werd het
uitleenreglement en vervoersreglement aangepast.
In 2010 waren vooral de audiovisuele materialen in de uitleendienst (beamer, scherm,
laptop) erg gegeerd door de verenigingen
met meer dan 150 uitleningen. Maar ook de
grote spelen voor kinderen die werden toegevoegd werden gesmaakt vooral bij de jeugdverenigingen en voor de buurtfeesten. Het
feestmateriaal is al langer bekend bij de verenigingen wat ook blijkt uit de meer dan 200
aanvragen in 2010. Vervoer werd 20 keer
aangevraagd in 2010.
Samenwerken met externe partijen
Om de vergunningsaanvragen te vereenvoudigen en een beter zicht te krijgen op de
verwachtingen en eisen van de verschillende
gemeentelijke diensten en andere openbare
en privé-instellingen is er een nauwe samen-
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Kasterlee heeft een bruisend verenigingsleven, de vele gezellige en uiteenlopende activiteiten en evenementen die er plaats vinden zijn typerend voor onze gemeente. Het
evenementenloket is opgericht om de verenigingen optimaal te ondersteunen en bij te
staan bij de organisatie van hun activiteiten
en evenementen. Het uitgangspunt is hierbij
één centraal aanspreekpunt voor de organisatoren van evenementen, zowel voor info
als vergunningen.

Activiteitenkalender
Via UiT in Kasterlee kunnen verenigingen en
organisatoren hun activiteiten extra in de kijker zetten. De activiteiten komen niet alleen
in de online activiteitenkalender van Kasterlee maar worden ook automatisch opgenomen in tal van andere media. Invoeren is bovendien volledig gratis.
Ondanks het grote succes van de kalender
met meer dan 2500 bezoekers maandelijks
op onze sites www.kasterlee.be en www.toerisme-kasterlee.be en de massale verspreiding via andere media, voeren nog niet alle
verenigingen hun activiteiten en evenementen in. In 2011 zullen we dit extra onder de
aandacht brengen.

Groeperen van zelfde type
evenementen
Veel verenigingen kennen dezelfde problematiek bij de organisatie van evenementen.
Vandaar ook dat er een apart overlegplatform
opgestart is voor bepaalde types evenementen.

In 2010 waren er overlegmomenten voor:
• sportevenementen in natuur
• overleg rond fuiven, tentfuiven en openluchtfestivals via de jeugdraad
• overlegplatform Hoge Rielen
Daarnaast is er door de jeugdraad een advies
gegeven rond het fuifbeleid. Dit heeft geleid
tot de introductie van een nieuw aanvraagformulier voor tentfuiven en openluchtfestivals. In 2011 zal dit leiden tot een volwaardig
fuifbeleid.
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toerisme
Het regionaal infokantoor is zes dagen per
week open en van april tot en met september zeven dagen per week. 7.628 bezoekers
kwamen in het infokantoor langs voor inlichtingen en brochures. Wanneer het toeristisch
infokantoor gesloten is, konden de toeristen
terecht in de infocafés, waarvan er een is in
elke deelgemeente. In 2010 is er door Guidea, kenniscentrum voor toerisme en horeca,
een onderzoek uitgevoerd over de tevredenheid bij bezoekers over het infokantoor: 85
% van de bezoekers is zeer tevreden over het
bezoek aan het infokantoor.
promotie
Toerisme Kasterlee voert actief promotie rond
de vier toeristische pijlers van Kasterlee: recreatie, gastronomie, kindvriendelijkheid en
meerdaags verblijf.
Vertegenwoordiging op beurzen
en evenementen
De vertegenwoordiging op beurzen kende
een dalende trend. Er waren nog slechts een
aantal beurzen en evenementen (Hamont,
Peer, Turnhout, Balen, Geel en Grobbendonk)
waar Toerisme Kasterlee samen met TPA en
de regiocluster ‘Het groene Neteland’ vertegenwoordigd was. Toerisme Kasterlee heeft
wel een groeiende aanwezigheid op kleinschaligere evenementen met een toeristische
uitstraling (o.a. de roofvogelhappening, de
Volkorenmet, de Schakel, …). De toerismewagen werd bemand door eigen personeelsleden of vrijwilligers.
Drukwerk
Het drukwerk werd in het eigen infokantoor
verspreid maar ook in de infocafés, bij de
Kastelse horeca, op beurzen, op evenemen-

ten en in infokantoren van de provincie Antwerpen en Nederlands Limburg.
Toerisme Kasterlee gaf de infopocket uit met
een oplage van 13.000 exemplaren. Deze
gids werd vooral gebruikt door toeristen, die
al in Kasterlee zijn, om praktische informatie
op te zoeken.
Evenementen en belevenissen in
Kasterlee
Kabouterberg
Lang geleden vertelden de Kastelaren al verhalen en sagen over kabouters. Nu is kabouterberg op de Kempense Heuvelrug een uniek
project voor kinderen van drie tot zeven jaar.
Het is een bosrijke plek met zand- en duinenruggen waar kinderen naar hartenlust kunnen klimmen, kruipen en spelen. Er worden
begeleide wandelingen georganiseerd van
maart tot en met oktober. In 2010 volgden
6.244 kinderen een gereserveerde vertelling,
bijna 1.000 meer dan in 2009!
Pompoenmaand
Kasterlee is het pompoendorp bij uitstek. Er
werden tal van pompoenaire belevenissen
en evenementen georganiseerd in Kasterlee:
Pompoendag, pompoenregatta, pompoenpitspuwen, pompoenkwekerswandeling, culinair genieten in Kasterlee, sterke verhalenwandeling, pompoenstandbeelden … Tijdens
de pompoenmaand leggen we de nadruk op
authentieke evenementen met de nadruk
op streekbeleving. Toerisme Kasterlee voert
voor de pompoenmaand actief promotie.
Kookwedstrijd
In 2010 werd voor de eerste keer een kookwedstrijd rond het thema pompoenen georganiseerd op de Markt van Kasterlee. De
opdracht luidde: maak een gerecht met

Ambassadeur Vlaanderen Lekkerland
Kasterlee won de wedstrijd ‘Word Ambassadeur van Vlaanderen Lekkerland’ voor de
provincie Antwerpen. Kasterlee diende een
dossier in dat enerzijds gebaseerd is op pompoenen en anderzijds op gastronomisch genieten. Kasterlee behoudt deze titel tot september 2012.
Projecten
pompoenkroketten

streekgebonden producten en een toets van
pompoen. Uit de ingezonden gerechten koos
de vakjury zes laureaten. Zij mochten hun
gerecht bereiden voor de jury. Het winnende
gerecht was ‘geitenkoteletjes in de pan’!

Kasterlee Spreukelt: Kasterlee Spreukelt
werd voor de zevende keer georganiseerd.
Het thema was sagen, legenden en sterke
verhalen. Er werden 733 deelnamebrochures
verkocht. De winnaar mocht met een fiets
naar huis.
Spreukelneuzen: in 2010 heeft het spreukelcomité voor de eerste keer de spreukelneuzentocht voor kinderen ontwikkeld. Tijdens
de wandeling moeten de kinderen onderweg
vragen oplossen en opdrachten uitvoeren.
368 kinderen namen deel.
Kerstmaand: de gemeente zorgde voor de
promotie van de kerstmaand.
Website Toerisme Kasterlee
De website van Toerisme Kasterlee heeft gemiddeld 170 bezoekers per dag en werd bezocht vanuit 76 verschillende landen. De top
vijf van de bezochte pagina’s is: 1. Kabouterberg, 2. restaurants, 3. pompoendorp, 4.
activiteiten, 5. speeltuinen.

Het maïsdoolhof bestond uit een kleuterdoolhof, een familiedoolhof, een strobalentoren met uitzicht over de maïsvelden, een
speelweide met verschillende (landbouw)
spelen, een gezellige picknickplaats en een
zoektocht over het platteland en de landbouw
op de speelweide. Er werden ook toeristischrecreatieve randactiviteiten ontwikkeld, die
de troeven van Kasterlee in beeld brengen en
een meerwaarde waren voor een bezoek aan
het maïsdoolhof: een fietszoektocht naar het
maïsdoolhof, een mp3-wandeling in de buurt
van het maïsdoolhof en een gps-wandeling
naar het maïsdoolhof
Het groene Neteland
Kasterlee zit in de toeristische cluster ‘Het
groene Neteland’ en heeft gekozen voor de
light-versie en zal meewerken aan projecten
en activiteiten, die aanvullend zijn voor het
toeristisch beleid in Kasterlee. In 2010 werkte Toerisme Kasterlee de autozoektocht mee
uit als alternatief voor het slecht weer.
Onderhoud wandelnetwerk
Het onderhoud van het wandelnetwerk wordt
gecoördineerd vanuit Toerisme Kasterlee. De
klachten worden genoteerd en (indien mogelijk) meteen hersteld. Het netwerk wordt ook
proactief gecontroleerd.
Gidsbeurten
De toeristische dienst coördineert gidsbeur-
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Zomerse Boerenmarkten: van begin mei tot
einde oktober veranderde de Markt van Kasterlee elke week op woensdagnamiddag in
een gezellige marktplaats met streekproducten, landbouwproducten en hobbyteelt.

Maïsdoolhof
De opening van het maïsdoolhof in de Arkstraat liep door slechte weersomstandigheden uiteindelijk een maand vertraging op. Op
anderhalve maand tijd zijn er 5.000 bezoekers geweest.
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Andere evenementen
Opening toeristisch seizoen: op zondag 25
april werd de Opening van het Toeristisch
Seizoen samen met Erfgoeddag in Tielen gevierd. Verschillende verenigingen zetten het
toeristisch seizoen op Bourgondische wijze
in met kraampjes met de heerlijkste streekproevertjes en –bieren.

Leader
Kasterlee richtte samen met Balen, Geel, Lille, Meerhout, Retie en Vorselaar ‘Regio Midden-Kempen beweegt’ op. Voor een periode
van zes jaar zal deze regio kunnen genieten
van ongeveer 3,1 miljoen euro van Europa en
Vlaanderen. Particulieren, verenigingen en
gemeentes kunnen aanvragen indienen voor
subsidiëring.

Sinds 2010 werkt Toerisme Kasterlee ook
dagarrangementen uit voor groepen. Er vonden 9 dagtrips plaats voor 248 mensen.
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ten op Kabouterberg, Heemerf ‘De Waaiberg’
en Keesesmolen en ook begeleide natuurwandelingen. In totaal werden er 347 gidsbeurten georganiseerd waaraan 7.029 personen deelnamen.

maïsdoolhof

kermissen
Er worden jaarlijks zes kermissen georganiseerd, twee per deelgemeente. Alle kermissen
duren drie dagen. De toekenning van een standplaats gebeurt via een contract met vaste
tarieven en criteria. Enkel openstaande plaatsen worden nog verpacht.
Buiten de kermissen wordt jaarlijks nog een jaarmarkt georganiseerd in Kasterlee.
AANTAL ATTRACTIES
CONTRACTANTEN

AANTAL ATTRRACTIES
VERPACHTINGEN

2009

2010

2009

2010

mei Kasterlee

34

34

7

4

september Kasterlee

33

33

4

3

9

9

2

2

september Lichtaart

13

13

4

4

juli Tielen

15

15

2

0

8

7

0

0

juli Lichtaart

september Tielen

buitenschoolse kinderopvang (bko)
In 2010 werd de winnaar van de wedstrijd voor de ontwerpwedstrijd voor de nieuwe BKO in
Lichtaart bekend. Gedurende het ganse jaar werd het ontwerp verfijnd en aangepast.
Het huishoudelijk reglement kreeg zijn jaarlijkse herziening. Zo neemt de BKO vanaf september enkel de boekentasjes van de kleuters mee van en naar de school. Ook de tarieven
stegen, een stijging die voor de eerste keer hoger was dan de indexaanpassing.
Het gemeentebestuur besliste om een dossier in te dienen in het kader van het generatiepact
voor het verkrijgen van extra personeelsleden onder de vorm van doelgroepmedewerkers.
Dit dossier werd in januari ingediend en kreeg in september een positief resultaat: de BKO
verkreeg extra subsidie voor drie nieuwe doelgroepmedewerkers. Eveneens in dit dossier
kreeg de BKO 19 nieuwe kindplaatsen, 6 volledig gesubsidieerde kindplaatsen en 13 zonder
subsidiegarantie, te realiseren voor het einde van 2011.
Ook in 2010 diende de BKO een subsidiedossier in voor inclusieve opvang. In het najaar werd
dit dossier goedgekeurd door Kind en Gezin en kreeg de BKO een subsidie voor 4 structurele
plaatsen inclusieve opvang. Met deze subsidie kon 1 halftijdse begeleiding aangeworven worden.

Het Trollenhol

De Stepkes

De Kriebels

2010

2009

2010

2009

2010

10.845

12.084

9.953

11.364

5.446

6.610

aantal opvangdagen
tussen de 3 en 6 uur

1.577

1.411

807

821

416

565

aantal opvangdagen
meer dan 6 uur

1.785

1.653

141

118

10

39

14.207

15.148

10.901

12.573

5.872

7.214

TOTAAL

In 2010 maakten 567 kinderen gebruik van
de kinderclub tegenover 540 in 2009. Het
aantal opvangbeurten steeg van 30.497 in
2009, naar 34.935 in 2010. Elke keer dat er
een kind in de opvang aanwezig was, is een
opvangbeurt.

de opvanggrens van 50 kinderen bereikt. De
groei voor de langere vakanties is gestopt
omdat hier een inschrijvingsstop werd gehanteerd. Op deze momenten zijn er dan ook
allerlei andere initiatieven van de gemeentelijke vrijetijdsdiensten.

In alle locaties ligt de naschoolse gemiddelde aanwezigheid hoger dan het toegekende
aantal plaatsen. Opmerkelijk is de stijging in
de voorschoolse opvang in de Stepkes. Hier
steeg de gemiddelde aanwezigheid met 8.
Omdat het huis een opvangcapaciteit heeft
van 30 kinderen betekent dit dat de BKO de
kleutercontainer bijkomend opent op een
voorschools opvangmoment. In de praktijk
komt dit alles neer op de dagelijkse inzet van
één begeleiding extra voor de voorschoolse
opvang.
Ook de gemiddelden tijdens de vakanties zijn
gestegen. De korte vakanties zijn enorm populair, op dins- en donderdagen wordt vaak

kinderclub
Lichtaart
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2009
aantal opvangdagen
minder dan 3 uur
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Het Trollenhol in Kasterlee heeft een totale capaciteit van 50 kinderen. De Stepkes in Lichtaart kan 53 kinderen opvangen en De Kriebels in Tielen 32 kinderen. Om voldoende opvang
te kunnen blijven realiseren (ondanks het plaatsgebrek), werd de samenwerking met Olekadee en Sportsnack verder gezet.

9. milieu
Sinds 1 januari 2008 is de milieuconvenant
2008-2013 van kracht. Jaarlijks wordt er een
rapport opgesteld over het voorbije werkjaar.
Dit rapport is te raadplegen op de website
van Kasterlee.
Activiteiten
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De milieudienst organiseerde in 2010 verschillende activiteiten, al
dan niet in samenwerking met derden:
Biodiversiteit:
een
wandeling (een voor
volwassenen en een
voor kinderen) gecombineerd met een zoektocht. De zoektocht liep
twee weken in april met
vertrek aan de Floreal.
Tijdens deze periode
vond ook een fototentoonstelling rond biodiversiteit plaats van
plaatselijke natuurfotografen. De winnaars
van de zoektocht kregen een pakket aangeboden met fairtrade- en
plaatselijke producten,
en/of een boek van de
Natuurpuntwinkel.

en drankjes aangeboden gemaakt van fruit
uit eigen tuin.
Paaswandeling: op 3 april kregen de deelnemers een woordje uitleg van Natuurpunt
over het unieke kwelgebied in Kasterlee, ter
hoogte van het gebied
aan de Kleine Nete, ten
noorden van de Bosdellen.

infodag ‘fruit in eigen tuin’

Nacht van de duisternis: de leden van de
vereniging voor Sterrenkunde
Andromeda
uit Mol stelden op 16 oktober hun sterrenkijkers
op op het grasveld van
de Ark van Noë. Onder
leiding van Natuurpunt
werd een wandeling
gemaakt op zoek naar
nachtdieren. De kinderen konden knutselen
en kleuren.

Weekend
van
de
compostmeester op
12 en 13 juni: in de tuin
van de compostmeester
en op de gemeentelijke
demoplaats op de Ark
van Noë werd informatie gegeven over comHaagplantactie: door
demonstratie composteren posteren en het gemak
de deelname aan de
van vaste planten in je
haagplantactie in oktober werd het gebruik tuin. Bezoekers maakten kennis met bio- en
van streekeigen en autochtoon plantmateri- fairtradeproducten.
aal gestimuleerd.
Infoavond rond composteren: infosessie
De eetbare tuin: op 30 september werd een door de compostmeester van IOK. De deelinfoavond georganiseerd rond verschillende nemers konden nadien bij de compostmeesplanten die we kunnen aanplanten in onze ei- ter in Kasterlee met de praktijk kennismaken.
gen tuin en het gebruik ervan.
Kan het ook zonder: tijdens een infoavond
Fruit in eigen tuin: een infodag op het kregen de deelnemers meer informatie over
Heemerf op 21 november om onze inwoners hoe ze een verharding kunnen aanleggen met
te stimuleren fruit in hun tuin aan te plan- een beperkt onderhoud en hoe dit onderhoud
ten. Naast allerlei demonstraties over fruit- op een milieuvriendelijke manier kan gebeubomen en kleinfruit werden ook proevertjes ren.

Een nieuwe ketel, ook voor mij?: infoavond in het kader van de energie infotoer
i.s.m. met IOK. Alle aandachtspunten werden
besproken die belangrijk zijn bij de aanschaf
van een duurzame nieuwe verwarmingsketel.
Dikke truienweek: de dikke truiendag werd
een dikke truienweek voor de administratieve
diensten op het gemeentehuis, het OCMW en
de politie. De verwarming werd 4°C lager gezet.
Klimaatwijken: bij dit project daagde de
gemeente de inwoners uit om tussen oktober
en april 8 % minder energie te verbruiken. 12
gezinnen namen deel in 2010.
Lessen voor de lagere scholen: een tiental lessen over klimaat, energie, afval en water in verschillende lagere scholen.

Tankenslag: onze inwoners werden gesensibiliseerd om hun buiten gebruik gestelde
mazouttank te verwijderen tegen een gunstig
tarief en conform de regelgeving. 60 gezinnen namen aan deze actie deel.
milieuklachten
De milieudienst werkt voor de behandeling
van milieuklachten nauw samen met de lokale politie en de milieupolitie Regio Turnhout
(ook na de kantooruren). In het milieujaarprogramma 2010 wordt een overzicht gegeven van de uitgevoerde toezichtstaken.
afval
Er werden verschillende acties ondernomen
inzake afvalpreventie, binnen de eigen diensten, bij de scholen en bij de inwoners van de
gemeente.
De gemeente zamelde 107 kg restafval in per
inwoner. Ook het grof vuil e.d. zit hierin vervat. Hiermee komen we ver onder de doelstelling van OVAM.
Op het containerpark werden zes compostvaten en 103 compostbakken verkocht, beide

Er werden twee subsidies uitbetaald aan particulieren voor de aanleg en ingebruikname
van een hemelwaterinstallatie. Er werd één
subsidie uitbetaald voor de aanleg van een
groendak.
Het gebruik van duurzaam geëxploiteerd
hout en het gebruik van gekeurd breekpuin
wordt standaard opgenomen in de verschillende bestekken.
Het gebruik van milieuverantwoorde kantoormaterialen, cateringproducten en schoonmaakmiddelen wordt verder gezet, zoals ook
de aankoop van compost met Vlaco-label.
158 gezinnen hebben zich opgegeven voor
het project van de Energiesnoeiers, waarbij
hun woning werd doorgelicht en energiebesparingen werden voorgesteld.
Voor het woon-werk verkeer werd er 54.447
km bijeen gefietst door 86 werknemers. Er
werden twee milieuvriendelijke minibussen
aangekocht.
natuur
De vier mina-werkers presteerden 5.425
manuren aan bos- en natuurbeheer.
In de Beukendreef werden de padden, salamanders en kikkers naar jaarlijkse gewoonte
veilig overgezet. De vrijwilligers van Natuurpunt zorgden voor de dagelijkse overzet op
de Herentalsesteenweg. Aan het Zwart Water
is een vaste paddenoverzet geplaatst onder
de Diestweg. Hier vinden de dieren zelf een
veilige doortocht
naar hun broedgebied.
Deze
werd in 2010 uitgebreid.
milieuraad
De
milieuraad
heeft een nieuw
logo, ontwikkeld
door de gemeentelijke communicatiedienst.
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Mijn Korte Ritten: met deze actie werden
de deelnemers gestimuleerd om zoveel mogelijk korte autoverplaatsingen te vervangen
door stappen en/of fietsen.

duurzaamheid
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Ecodriving: vanuit de groendienst volgden
twee personen de cursus ecodriving. Tijdens
deze cursus leerden zij hun rijstijl aan te passen en zo minder brandstof te verbruiken en
minder CO2 uit te stoten.

door het gemeentebestuur gesubsidieerd.

10. ruimtelijke ordening
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De dienst ruimtelijke ordening heeft in 2010
271 stedenbouwkundige aanvragen behandeld. Door het schepencollege werden in
2010 246 vergunningen afgeleverd en 18
weigeringen. Naast de stedenbouwkundige
aanvragen heeft de dienst ruimtelijke ordening ook 18 aanvragen voor een verkaveling
ontvangen, evenals 7 aanvragen tot wijziging
van een verkaveling en 50 aanvragen tot
afwijking van een verkaveling. Voor al deze
aanvragen werd steeds een openbaar onderzoek uitgevoerd.
Verder heeft de dienst ruimtelijke ordening
in 2010 475 verzoeken om notariële informatie ingewilligd. Deze informatie is vereist bij
elke verkoop van een perceel en/of een gebouw. Daarnaast heeft het schepencollege 7
positieve en 5 negatieve stedenbouwkundige
attesten afgeleverd. Tenslotte werden door
de politie 11 bouwovertredingen vastgesteld
door middel van een proces-verbaal.
De volgende tabel toont de evolutie inzake bouwen en verkavelen:
2008

2009

2010

Stedenbouwkundige aanvragen

282

335

271

Stedenbouwkundige vergunningen

250

295

246

13

15

18

Weigeringen stedenbouwkundige vergunningen
stilzwijgende weigeringen van stedenbouwkundige vergunningen
Verkavelingsaanvragen

1
10

14

18

Verkavelingsvergunningen

7

9

14

Weigeringen van verkavelingsvergunningen

1

0

4

stilzwijgende weigeringen van verkavelingsvergunningen

1

Aanvragen wijziging van verkaveling

32

15

12

Vergunningen tot wijziging van verkaveling

25

22

7

4

2

2

Weigering wijziging van verkaveling
stilzwijgende weigering van wijziging van verkaveling

1

Aanvragen afwijking van verkavelingvoorschriften

15

85

Aanvragen stedenbouwkundige attesten

50

12

13

5

Afgifte positieve stedenbouwkundige attesten

8

6

7

Afgifte negatieve stedenbouwkundige attesten

2

3

5

Vastgestelde bouwovertredingen

19

9

11

Notariële informatie

563

523

475

NIEUWE WETGEVING: VERRUIMDE
VRIJSTELLING EN MELDINGSPLICHT
Op 16 juli 2010 keurde de Vlaamse regering
het eerste wijzigingsdecreet goed voor de
Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening. Een
belangrijk element hiervan is de vrijstelling
van vergunningsplicht voor het plaatsen van
zonnepanelen. Enkel in uitzonderlijke gevallen, zoals bijvoorbeeld bij een beschermd
monument, moet er nog een stedenbouwkundige vergunning worden gevraagd voor
het plaatsen van zonnepanelen. Ook voor
woningen gelegen in een verkaveling geldt
deze regeling. Hierdoor zijn er beduidend
minder verkavelingswijzigingen en verkavelingsafwijkingen nodig.

Gierlebaan. Verschillende van die RUP’s zouden in de loop van 2011 definitief moeten
kunnen worden goedgekeurd.
In 2010 werd met de opmaak van het RUP
dorpskernen gestart. Dit RUP werd verder opgesplitst in vier deelplannen: RUP Kern Kasterlee, RUP Kern Lichtaart, RUP Kern Tielen
en RUP Linten en Nederzettingen. Het doel
van dit RUP is een duidelijke afbakening te
bieden van de kern waarin ruimtelijk gezien
meer mogelijkheden zijn qua meergezinswoningen, handelsfuncties enz. De definitieve
goedkeuring van dit RUP Kern Kasterlee is
voorzien in 2011 waarna de procedure voor
de overige RUP’s kan opgestart worden.
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Een andere belangrijke vernieuwing aan de
wetgeving ging van kracht op 1 december
2010. Vanaf dan werd de nieuwe meldingsplicht ingevoerd en werd een verruimde vrijstelling van vergunningsplicht van kracht.
Hierdoor kunnen een aantal werken worden
uitgevoerd zonder vergunning, zoals het
plaatsen van een zwembad van 80m² of een
tuinhuis van 40m². Aan deze vrijstelling zijn
wel een aantal voorwaarden verbonden. De
meldingsplicht is een nieuwe aanvraagvorm
waarbij je een antwoord krijgt binnen twintig
dagen na de aanvraag. Je kan dus quasi onmiddellijk starten met de aangevraagde werken en bovendien moet je hiervoor minder
administratie doorlopen. Deze meldingsplicht
is bijvoorbeeld van toepassing voor het bouwen van een veranda van maximaal 40m²
aan de bestaande, vergunde woning. Ook
voor gevelwijzigingen aan de zij- of achtergevel kan de meldingsplicht toegepast worden.
Net als bij de vrijstelling van vergunningsplicht zijn ook aan de meldingsplicht verschillende voorwaarden verbonden.

jaarverslag 2 0 1 0

RUIMTELIJKE UITVOERINGSPLANNEN
Op 1 april 2010 keurde de bestendige deputatie van de provincie Antwerpen het RUP Ark
Van Noë definitief goed. Dit RUP voorziet in
voldoende rechtszekerheid voor de Ark Van
Noë waarbij rekening werd gehouden met
de leefbaarheid van het recreatiegebied. Het
RUP biedt de mogelijkheid om laagdynamische activiteiten te realiseren in de Ark Van
Noë waarbij rekening gehouden wordt met
de natuurwaarden en kwetsbaarheid van het
gebied.
De dienst ruimtelijke ordening werkte in de
loop van 2010 ook nog verder aan het RUP
Weygerbergen, het RUP Zonevreemde Verenigingen, het RUP Randparkings en het RUP

huis-aan-huis verspreide folder over RUP kern Kasterlee

VERGUNNINGEN- EN PLANNENREGISTER
Kasterlee was in 2010 nog geen ontvoogde
gemeente. Om autonoom vergunningen te
kunnen afleveren moet een gemeente voldoen aan vijf voorwaarden. Deze autonomie
kan echter ook terug afgenomen worden, indien een gemeente niet langer voldoet aan
deze voorwaarden.
Om aan de vijf voorwaarden te voldoen moet
de gemeente beschikken over:
1. een goedgekeurd gemeentelijk ruimtelijk

structuurplan;
2. een gemeentelijke stedenbouwkundige
ambtenaar;
3. een conform verklaard plannenregister;
4. een vastgesteld vergunningenregister;
5. een register van de onbebouwde percelen.
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In 2010 voldeed Kasterlee aan de eerste,
tweede en vijfde voorwaarde. In het afgelopen jaar heeft de dienst ruimtelijke ordening
volop werk gemaakt van de voltooiing van het
plannen- en vergunningenregister. Voor het
vergunningenregister werd in oktober 2010
een tweede informele en technische controle
opgevraagd bij het Agentschap Ruimte en
Erfgoed. De dienst ruimtelijke ordening verwacht de resultaten van deze controle te ontvangen in het voorjaar van 2011.
Voor de opmaak van het vergunningenregister werd in 2010 een actieplan opgemaakt.
De belangrijkste actie is de controle van alle
gebouwen en constructies die dateren van
voor de inwerkingtreding van het gewestplan.
Concreet gaat het hier om ongeveer 1.800
dossiers die stelselmatig moeten nagekeken

worden. Het gemeentebestuur hoopt het eerste vergunningenregister ter controle voor te
leggen in het najaar van 2011.
WONEN EN HUISVESTING
In de loop van 2010 maakte het gemeentebestuur in samenwerking met het Kempens
Woonplatform van IOK een woonplan op. Dit
woonplan omschrijft de belangrijkste aspecten qua wonen en woonbeleid in Kasterlee.
Ook de verschillende partners, zoals de huisvestingsmaatschappijen en het OCMW, werden hierin betrokken. Het actieplan dat zal
gekoppeld worden aan het woonplan zal vermoedelijk begin 2011 worden goedgekeurd.
Het woonplan werd opgesteld voor de periode 2010-2013.
Daarnaast keurde de bevoegde minister op 5
oktober 2010 het gemeentelijk toewijzingsreglement goed. Dit reglement regelt de
toewijzing van sociale huurwoningen in Kasterlee. Hierin wordt de voorrang beschreven
voor twee doelgroepen, namelijk bejaarden
en gehandicapten.

GEMEENTELIJKE COMMISSIE VOOR RUIMTELIJKE ORDENING (GECORO)
Sinds 2008 is er een nieuwe werkingsperiode van zes jaar van start gegaan voor de GECORO.
Er zijn vertegenwoordigers uit volgende geledingen opgenomen: organisaties van werkgevers, organisaties van werknemers, organisaties van landbouwers, milieu- en natuurverenigingen en recreatie- en toerismeverenigingen. Er zetelen vijf deskundigen in de raad en vijf
afgevaardigden uit die verschillende geledingen.
In 2010 werden o.a. volgende dossiers door de GECORO behandeld :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Advisering ontwerp RUP Gierlebaan in functie van de plenaire vergadering;
Advisering 2e voorontwerp RUP Kern Kasterlee;
Advisering ontwerp RUP Kern Kasterlee in functie van de plenaire vergadering;
Advisering project BKO Lichtaart (buitenschoolse kinderopvang);
Advisering voorontwerp verkaveling Boskant;
Behandeling bezwaren, opmerkingen en adviezen in functie van het openbaar onderzoek
van het RUP Ark Van Noë;
Behandeling bezwaren, opmerkingen en adviezen in functie van het openbaar onderzoek
RUP Weygerbergen;
Behandeling bezwaren, opmerkingen en adviezen in functie van het openbaar onderzoek
RUP Gierlebaan;
Behandeling bezwaren, opmerkingen en adviezen in functie van het openbaar onderzoek
RUP Kern Kasterlee;
Goedkeuring jaarverslag Gecoro 2009;
Advisering bouwen van 7 appartementen met handelspand en ondergrondse parking,
Geelsebaan 20;
Advisering verbouwen en bestemmingswijziging van een vroegere melkerij naar een appartementsgebouw met 8 woongelegenheden, Tielensteenweg 20.

11. technische dienst

Wegen
• beheer, onderhoud en herstellingen van
de openbare wegen
• reinigen van baangrachten
• plaatsen van overwelvingen
• plaatsen van aansluitingen op de riolering
• ophaling huisvuil
• onderhoud van alle gemeentelijke voertuigen en machines
• leveren en terughalen feestmateriaal

•

Gebouwen
• beheer, onderhoud en herstellingen van
de gemeentelijke gebouwen

•

Groen
• aanleg en onderhoud van parken en
plantsoenen
• onderhoud van de sportvelden en begraafplaatsen
• maaien van de bermen

•
•

Door de technische dienst worden alle projecten van alle werken op het openbaar domein verzorgd en begeleid. Het gaat onder
meer om het aanstellen van een studiebureau en/of aannemer en de opvolging van de
werken. Bij grotere projecten worden steeds
alle nutsmaatschappijen uitgenodigd zodat
deze werken gezamenlijk kunnen worden uitgevoerd en voorkomen wordt dat de weg en/
of voetpad nodeloos enige tijd later nogmaals
worden opengelegd.
In 2010 werd er o.a. gewerkt aan volgende
projecten:
•
•
•
•

verbreden betonwegen – Boekweitbaan
aankoop materialen renovatie sanitair kabouterberg
vervangen buitenschrijnwerk turnzaal
Tielen
sporthal Tielenhei: aankoop vloerbeschermingsmatten

•

•
•
•
•

•

•
•
•
•
•
•
•

aankoop speeltoestellen
onderhoudswerken wegen: Kleinrees,
Zandhoef (verbindingsweg Lage Rielen –
Kleinrees) en Masereeldijk
aanleg skateterrein aan sporthal Duineneind
aankoop gsp-toestellen, fietspakketten
en multimedia voor de dienst toerisme
onderhoudswerken aan voet– en fietspad
Tielensteenweg
leveren en plaatsen van een laadkraan op
pick-up
aankoop gehuchtenborden in het kader
van het straatnamenproject
aanleg wegenis en riolering in gemeentelijke verkaveling Steenfortstraat, Kievitstraat, Sijzenstraat en Villapark
aankoop pick-up met dubbele cabine en
lage laadbak voor de groendienst
aanstellen ontwerper voor regularisatiedossier wegenis Kraanschot
aankoop informaticamateriaal
aanbesteding werken heraanleg Kempenstraat
aankoop schrobzuigmachines voor sporthal Tielenhei
selectief slopen van een woning en bouwen van een parking aan de Mgr. Cardijnstraat 25
uitbreiding en renovatie van het Ligahof
met berging, vernieuwen sanitair, vernieuwen voorgevel, …
afsluiten
samenwerkingsovereenkomst
aanleg fietspad langs de verbindingsweg
Kasterlee – Geel – Olen
onderhoudswerken beton
aankoop hout voor dirt bike parcours
leveren en plaatsen van een speelplaatsoverkapping school Kasterlee
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•
•
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De technische dienst is een vrij omvangrijke
dienst belast met taken zoals wegenwerken,
het onderhoud van gebouwen, de groenwerken en het afleveren van bepaalde vergunningen.

12. financiën
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Alle cijfers zijn onder voorbehoud, in afwachitng van de goedkeuring van de rekening 2010.

De toegenomen stijging van de personeelskost is vooral te wijten aan de uitbreiding van het
personeelsbestand, de verrekening van de anciënniteit en de indexeringen. Sinds 2010 worden er ook verzekeringspremies voor de pensioenen van de contractuelen voorzien.
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De schuld blijft dalen omdat er in 2010 geen nieuwe leningen zijn opgenomen. De laatst opgenomen lening werd in 1997 afgesloten.

De enorme energiekosten van zowel elektriciteit als gas zijn te verklaren door de strenge winters van de afgelopen twee jaar, dit bovenop de prijsstijgingen die zijn doorgevoerd.
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colofon
Het jaarverslag 2010 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

