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1. voorwoord
Beste lezer
Het jaar 2009 begon sterk met de complete vernieuwing van onze gemeentelijke webstek.
Dankzij een goede samenwerking van de diensten voor communicatie en ICT met de andere
gemeentelijke diensten werd dit een waar succes. In een rangschikking van alle Belgische
gemeenten stegen we van plaats 258 naar plaats 28! Een ander succesvolle verniewing in het
gemeentelijk communicatiebeleid waren de wijkvergaderingen die in oktober 2009 van start
gingen en waar inwoners met hun vragen of voorstellen aan het woord kwamen.

Voor het eerst is in het gemeentelijke jaarverslag ook een hoofdstuk over de politie opgenomen. Hoewel de wijkagenten onder de politiezone Turnhout ressorteren en niet meer rechtstreeks onder het gemeentebestuur, is er toch een intense samenwerking en is aandacht voor
de lokale politiewerking in ons jaarverslag op zijn plaats.
De verbroedering met Plaffeien werd versterkt door een officieel bezoek van het gemeentebestuur aan onze Zwiterserse vrienden in mei. En in november mochten we dan weer de
burgemeester van onze Roemeense partners in Murgesti (gemeente Acatari) ontvangen. Met
de steun van een trekkersgroep, handelaars en verenigingen werd de titel van Fair Trade Gemeente behaald.
Op vlak van ruimtelijke ordening onthouden we vooral de inwerkingtreding van de Vlaamse
Codex Ruimtelijke Ordening die ook voor de gemeente heel wat vernieuwingen in petto had.
En verder de definitieve goedkeuring van het Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) toeristischrecreatief knooppunt Houtum en het RUP Noordlaan-Ossegoor. Dat laatste komt er voor het
nieuwe gebouw voor de technische dienst, brandweer en Rode Kruis. Hiervoor konden in de
laatste dagen van 2009 ook nog de gronden worden aangekocht.
Ik wens u veel leesplezier met dit jaarverslag dat een goede weergave is van het dynamisme
en de inzet van het gemeentebestuur en zijn medewerkers, maar ook van onze verenigingen,
vrijwillegers en van talrijke inwoners van Kasterlee, Lichtaart en Tielen.
Ward Kennes
burgemeester
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Onverwacht werden we in 2009 geconfronteerd met de Mexicaans griep. In nauw overleg met
de huisartsen, de rampenambtenaar, brandweer en Rode Kruis werd een grootschalige vaccinatiecampagne georganiseerd en andere noodplannen voorbereid. Gelukkig viel dit allemaal
nogal mee, maar het was een prima voorbereiding om in de toekomst op alles voorbereid te
zijn.
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De sportievelingen herinneren zich zeker de opening van de Finse piste op de sportcampus
Meulestraat en de eerste steenlegging van de sporthal Tielenhei. Voor de nieuwe schepen van
sport Bea Jaenen waren het dus meteen drukke tijden. Voor de bijna 200 erkende Kastelse
verenigingen was de opening van het evenementenloket een opsteker. Voortaan hoeven ze
nog maar bij één loket aan te kloppen met al hun vragen voor vergunningen, uitlenen van
materiaal, vervoer of jubileumsubsidies. Op die manier proberen we de rompslomp voor de
vrijwilligers zoveel mogelijk te beperken.

2. bestuur en organisatie
In Kasterlee bestaat de gemeenteraad uit 26 leden. Hierin zetelden in 2009 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 op 27 januari
2009: Bea Jaenen nam de plaats in van Ludo Gouvaerts. De rangorde en bevoegdheden binnen het college zien er thans als volgt uit:
Burgemeester Ward Kennes (CD&V-N-VA)
Turfakkerstraat 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, internationale aangelegenheden
1ste schepen Mies Meeus (CD&V-N-VA)
Plaats 11/2 – 2460 Lichtaart – GSM 0497 44 60 60
E-mail: mies.meeus@kasterlee.be
Bevoegdheden: cultuur, lokale economie,toerisme, tewerkstelling & PWA, markten en foren,
kinderopvang
2de schepen Griet Noyens (CD&V-N-VA)
Terlo 76 – 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-N-VA)
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-N-VA)
Grootrees 55 – 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-N-VA)
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-N-VA)
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
In 2009 was de gemeenteraad als volgt samengesteld:
Datum van eerste indiensttreding
- niet onderbroken mandaat

1

Hermans Miel

1 januari 1989

2

Gouvaerts Ludo

1 januari 1989

3

Meeus Mies

1 januari 1995

4

Van de Perre Jef

1 januari 1995

5

Moeskops Maria

1 januari 1995

6

Guns Rob

1 januari 1995

7

Schuermans Koen

1 januari 1995

8

Noyens Griet

1 januari 2001

9

Vandebriel Fons

1 januari 2001

10

Van Hemelen Jef

1 januari 2001

11

Verrycken Jef

1 januari 2001

12

Campforts Kurt

1 januari 2001

12

Van Baelen Walter

1 januari 2007

13

Aerden Els

1 januari 2007

14

Van Ballaer Guy

1 januari 2007

15

De Seranno Katrien

1 januari 2007

16

Van Nijlen Frank

1 januari 2007

17

Van Deun Kathelijne

1 januari 2007

18

Van de Water Jeroen

1 januari 2007

19

Van Gorp Matthias

1 januari 2007

20

Aerts Bob

23 januari 2007

21

Jaenen Bea

23 januari 2007

22

Van Gilsen-Hens Monique

23 oktober 2007

24

Renders André

22 januari 2008

25

Geerts Rita

25 november 2008

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 in 2009 volgende samenstellingen:
Algemeen beleid, veiligheid en personeel
Koens 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 en Landbouw
Kurt Campforts (voorzitter), Bob Aerts, Rita Geerts, Guy Van Ballaer, Jef Van Hemelen, Fons
Vandebriel, Frank Van Nijlen
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Naam
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Rangorde

Cultuur en economie
Kathelijne Van Deun (voorztitter), 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, André Renders
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
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vertegenwoordiging
De gemeente Kasterlee is lid van diverse intercommunales en andere organisaties en verenigingen: CIPAL,
IVEKA, PIDPA, IKA, IVCA, IOK en IOK afvalbeheer,
Geelse Huisvesting, De Ark, Kempens woonkrediet,
Gemeentelijke Holding, Ethias, VVSG, De kringwinkel,
Milieu en werk, Waterschap Bovenlopen Kleine Nete,
Waterschap Kleine Nete en AA,Regionaal landschap
Kleine en Grote Nete, ERSV, VVOG, OVO, De Lijn, TPA,
OVSG, Gemeenschappelijke interne dienst voor preventie op het werk, LOGO, CKLB, Ark Van Noë, ’t Margrietje, VVV-Toerisme Kasterlee en Interlokale vereniging sportregio Zuiderkempen, Bosgroep Kempense
Heuvelrug.

beheersorganen en adviesraden
Gemeentelijke adviesraden zijn vergaderingen
van de inwoners van de gemeente en/of experten die, samen met vertegenwoordigers van
de gemeente, advies verstrekken aan het gemeentebestuur. Sommige adviesraden zijn door
wetten of decreten verplicht (bv. milieuraad)
anderen zijn facultatief (bv. seniorenraad). Adviesorganen hebben geen beslissingsrecht, ze
kunnen enkel de gemeenten adviseren.
milieuraad tijdens de Week van het Bos

In 2009 waren volgende beheersorganen en adviesraden actief:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

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

public relations
In de loop van 2009 hadden we in Kasterlee volgende ontvangsten en vieringen:
15 januari

huldiging Ludo Gouvaerts voor 20 jaar inzet als gemeenteraadslid
en als schepen van Sport en Welzijn

28 januari

huldiging Louisa Gebruers die zich sinds 1970 belangeloos ten
dienste stelt van het kinderheil in Kasterlee

30 januari

voorstelling volkskalender Heemkundige Kring

20 februari

sportlaureatenviering

21 maart

ontvangst nieuwe inwoners

25 maart

Kasterlee herdenkt en eert gecrashte Britse vliegtuigbemanning in
Lichtaart

20 april

Frans Daems uit Lichtaart ontvangt zilveren ereteken van Laureaat
van de Arbeid

17 oktober

ontvangst nieuwe inwoners

17 oktober

Paul Van Laer en Gustaaf Mertens ontvangen het zilveren ereteken
van Laureaat van de Arbeid

27 november

Ontvangst burgemeester Acatari (Roemenië)

17 december

Ontvangst koorleden Roemeens koor Symbol en hun gastgezinnen
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herdenking vliegtuigcrash

ontvangst Roemeens koor

COMMUNICATIE
INFORMEREN

WIJKVERGADERINGEN

Ook in 2009 werd het gemeentelijk informatieblad 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.

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 gemeentebestuur zelf een aantal projecten voor en
legde het zijn oor te luisteren bij de inwoners.

In totaal werden 59 persberichten verspreid,
bijna een verdubbeling ten opzichte van 2008.
Verder worden de inwoners door middel van
bewonersbrieven op de hoogte gebracht van
o.a. geplande werken in hun buurt.
Alle gemeentelijke diensten krijgen ondersteuning van de communicatiedienst bij de
opmaak van folders, brochures, e.d.

Voor deze wijkvergaderingen werd de gemeente opgedeeld in elf zones zodat elke
inwoner relevante informatie krijgt op maat
van zijn of haar buurt. Elke inwoner kreeg
een maand op voorhand een uitnodiging in
zijn bus. Het gemeentebestuur moedigde alle
inwoners aan om ook zelf agendapunten in te
dienen bij de communicatieambtenaar.
In 2009 vonden vier van de elf vergaderingen
plaats. In totaal schreven 239 inwoners zich
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bezoek Roemeense delegatie

hiervoor in, die samen 75 vragen indienden,
vooraf of tijdens de pauze.

wijkvergadering Tielen

Twee maanden na elke vergadering kregen
de inwoners van de wijk nog een verslag in
de vorm van een wijkkrant.
WEBSITE

J A A R V E R S L AG 2 0 0 9

pag i n a 1 2

De gemeentelijke website kende in 2009
een ongezien succes. In januari 2009 werd
hij grondig vernieuwd. Het aantal dagelijkse
bezoekers steeg tot bijna 300. Dit is een toename van meer dan 30% tegenover 2008.
De vernieuwde website met e-loket valt blijkbaar goed in de smaak. Burgers vinden hun
informatie sneller en kunnen een heel aantal
zaken online afhandelen.
Ook op nationaal niveau is de vernieuwing
van de website niet onopgemerkt voorbijgegaan. Met de eGov Monitor Lokale besturen
evalueert Indigov jaarlijks de informatievoorziening, communicatie en dienstverlening
van de steden en gemeenten via hun web-

sites. Elke website werd geanalyseerd op basis van een set van 110 indicatoren. Kasterlee eindigde na de vernieuwing op plaats 28
op een totaal van 327 besturen; een stijging
van maar liefst 230 plaatsen ten opzichte van
2008! Vooral op eAdministratie (= de administratieve informatievoorziening), eDemocratie (= dat het aanbod ondersteunend kan
werken voor de lokale democratie) en het
eLoket scoren we zeer goed.

projecten
MEXICAANSE GRIEP
Vanaf mei 2009 was heel het land een aantal
maanden in de ban van de Mexicaanse griep.
Gemeentebesturen werden verplicht een procedure uit te werken met o.a. een zorgmeldpunt, logistieke en technische ondersteuning
voor de huisartsen, een callcenter, een dataen registratiesysteem en een consultatieruimte.
De huisartsen van Kasterlee werkten samen
met de gemeente een vaccinatieplan uit om
op korte tijd zoveel mogelijk risicopersonen
te vaccineren. Bovendien werd een grootschalige informatiecampagne opgezet met
o.a. een extra bijlage in het gemeentelijk in-

formatieblad. Liefst 2040 risicopatiënten lieten zich tijdens de door de gemeente georganiseerde vaccinatiemomenten inenten.
Straatnamenproject
In totaal krijgen 1876 woningen in de gemeente Kasterlee een nieuwe straatnaam
en/of huisnummer. Het Rijksregister kon lang
geen precieze startdatum geven, hierdoor
kon het gemeentebestuur de bewoners en
bedrijven pas zes tot acht weken op voorhand
informeren over de start van de straatnaamwijziging. Daarom werd beslist het project op
te splitsen over de drie deelgemeenten. In
dat geval kon de gemeente zelf de datum bepalen.
In eerste instantie kwam op 1 december
2009 Tielen aan de beurt. Elf straten kregen
een nieuwe straatnaam, 136 woningen kregen een nieuw huisnummer en 80 woningen
een nieuwe straatnaam. Om het de burgers
van Tielen gemakkelijker te maken, opende
de dienst bevolking een tijdelijk loket in de
bibliotheek van Tielen om de aanpassingen
op de elektronische identiteitskaarten door te
voeren. In 2010 volgen Lichtaart en Kasterlee.

vaccinatie in de bibliotheek in Kasterlee

personeel
De gemeente stelt meer dan 150 personeelsleden tewerk. Verspreid over het grondgebied
van de gemeente, vervullen zij uiteenlopende
taken binnen de verschillende gemeentelijke
diensten. Het personeel bestaat uit mannen
en vrouwen van allerlei leeftijden met een
zeer verschillende opleiding en werkervaring. Een groot deel van hen werkt deeltijds
of heeft ongewone werkuren. Denk maar aan
de strooidiensten, het bibliotheekpersoneel,
de buitenschoolse kinderopvang of de zaalwachters van de sporthal.

In 2009 werden 13 personeelsleden in dienst
genomen, waarvan 5 statutair, 3 contractueel
en 5 in een gesubsidieerd contractueel verband. Tijdelijk waren ook 18 jobstudenten, 2
seizoenarbeiders en 5 jeugdmonitoren bij de
gemeente aan het werk. Daarnaast hebben
6 personen de gemeente verlaten, wegens
pensionering of om andere redenen.
Sinds februari 2009 is het gemeentebestuur
lid van Jobpunt Vlaanderen. Zij kunnen worden ingeschakeld bij alle mogelijke initiatieven rond HRM-beleid.

Na het voorbereidende werk in 2008, werd
begin 2009 dan ook onze nieuwe rechtspositieregeling goedgekeurd door de vakorganisaties en door de gemeenteraad. Voor het
personeel bracht dit een aantal veranderingen met zich mee. De voornaamste waren:
• de wekelijkse arbeidsduur ging omhoog
naar 38 uur;
• het aantal vakantiedagen steeg naar 35
dagen;
• de mogelijkheid van een ontslag na twee
negatieve evaluaties voor een vast benoemd personeelslid werd ingevoerd;
• de regeling voor het meetellen van werkervaring bij een eerdere werkgever werd
uitgebreid.
Pensioenvoorzieningen personeel
en mandatarissen
De gemeente wil zich niet laten verrassen
door de stijgende pensioenkosten. Daarom
werd in 2009 zowel voor de pensioenen van
het statutair personeel als voor die van de
mandatarissen, gestart met de uitbreiding
van de pensioenvoorzieningen. Voor beide
categorieën werd een som van 500.000 euro
opzij gezet bij een verzekeringsinstelling. Gedurende 30 jaar zal hier een jaarlijkse bijdrage aan toegevoegd worden, zodat de pensioenkosten maximaal gespreid worden.

Sofie Willems verliet
de jeugddienst en
Wim Soontjes kwam
in de plaats.
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Het is de taak van de personeelsdienst om al
deze verschillende uurroosters, statuten en
contracten in goede banen te leiden. Zij verwerken de berg administratie die hierbij komt
kijken en behandelen de individuele vragen
van het personeel. Daarnaast zorgt de personeelsdienst voor de loonsverwerking van de
ambtenaren en de mandatarissen, voor ondersteuning bij de vorming en de evaluatie
van het personeel en voor de aanwerving van
nieuwe collega’s. Als burger kan je bij hen
terecht voor informatie over gemeentelijke
vacatures.

De belangrijkste verandering op het vlak van
personeel was in 2009 ongetwijfeld de nieuwe rechtspositieregeling. In 2007 legde de
Vlaamse regering de basisprincipes hiervoor
vast. Het was vervolgens aan de gemeenten
om deze principes ten laatste vanaf 1 januari
2009 om te zetten in een eigen rechtspositieregeling voor de personeelsleden van de
gemeente en het OCMW.
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eedaflegging personeel

Nieuwe rechtspositieregeling
voor het gemeentepersoneel

3. burgerzaken
bevolking en burgerlijke stand
De dienst bevolking registreert alle personen die in onze gemeente verblijven en helpt 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 of overlijden.
Inwonersaantal in stijgende lijn
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Kasterlee telde op 31 december 2009 18.134 inwoners. De deelgemeente Tielen telde 3882
inwoners, een daling van 4 personen. Lichtaart steeg met 9 extra inwoners tot 6115. Het inwonersaantal van de deelgemeente Kasterlee kende terug een stijgende lijn met 80 personen
tot 8137.
aantal inwoners

2007

2008

2009

18.048

18.054

18.134

geboorten

170

168

165

overlijdens

113

132

116

aankomsten

735

724

684

vertrekkers

729

757

653

Kids-ID vervangt kartonnen identiteitsbewijs
Op 1 mei startte de dienst bevolking met de uitreiking van het elektronische identiteitsdocument voor Belgische kinderen onder de 12 jaar (Kids-ID). De aanmaak van de kaarten
gebeurt op aanvraag van de ouders. In 2009 reikten ze reeds 575 Kids-ID’s uit. Alle gezinnen
werden aangeschreven om hen te informeren.
Laatste oude identiteitskaarten vervangen
Alle Belgische inwoners hebben voortaan een elektronische identiteitskaart op zak. De eerste
uitgereikte elektronische kaarten zijn ondertussen reeds aan vervanging toe. Voortaan kan
iedere burger het verlies van zijn identiteitsdocumenten meteen melden aan Docstop via het
gratis telefoonnummer 00800 21 23 21 23. Dit om misbruik met het document te voorkomen.
Bij verlies van de pin/pukcode is het voortaan niet meer nodig om een nieuwe kaart aan te
vragen.
Wijzigingen in rijbewijsreglementering
Sedert september moeten alle beroepsbestuurders van voertuigen van de categorie C en C+E
voldoen aan vakbekwaamheidsvoorschriften. Houders van een rijbewijs van een categorie van
groep C afgeleverd voor 10 september 2009 zijn hiervan vrijgesteld tot 9 september 2016.
Vanaf november is de verlenging van een rijbewijs groep 1 omwille van medische redenen
gratis.
Gratis attesten voor iedereen
In een aantal gevallen moest er voor 2009 nog gemeentetaks betaald worden voor het aanvragen van een attest zoals samenstelling gezin of uittreksel uit het strafregister. Vanaf 1
januari 2009 is dit gratis geworden voor iedereen.

Vrijwillige bijzitters bij de verkiezingen
In 2009 trokken we naar het stemhokje voor de Vlaamse en Europese verkiezingen. Voor de
eerste keer konden vrijwilligers zich kandidaat stellen als bijzitter bij de verkiezingen. Acht
kandidaten boden zich in Kasterlee aan. In Tielen zorgde een computerpanne al snel voor een
lange wachtrij. Gelukkig werd het probleem tijdig opgelost.
Burgerlijke stand
Op het grondgebied van Kasterlee werden drie kindjes geboren. Acht vreemdelingen verwierven de Belgische nationaliteit.
2007

2008

2009

huwelijken

71

71

41

echtscheidingen

28

53

37

wettelijk samenwonen

41

65

57

Begraafplaatsen

Rooms-katholieke eredienst
Pastoraal verantwoordelijken:
• Sint-Willibrordus Kasterlee – Melkstraat 3 – 014 85 05 66
Deken Wim Selderslaghs
• Onze-Lieve-Vrouw Lichtaart – Sint Rochusstraat 10 – 014 55 62 98
Deken Wim Selderslaghs
• Sint-Margarita Tielen – Tielendorp 29 – 014 55 66 51
Pastoor W. Lavreysen
Andere erkende 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.

jaarverslag 2 0 0 9

Erediensten

pag i n a 1 5

De gemeente Kasterlee beschikt
over drie begraafplaatsen. In 2009
overleden 59 personen op het
grondgebied van Kasterlee en 62
inwoners in een andere gemeente. Op onze begraafplaatsen werden 66 mensen begraven. Van 68
mensen werd de as uitgestrooid,
bijgezet of begraven.

4. lokale economie
lokale economie
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De dienst lokale economie is het aanspreekpunt binnen het gemeentebestuur voor ondernemers. De dienst stimuleerde (bv. met
de actie ‘met belgerinkel naar de winkel’) en
informeerde (bv. opvolgen verslagen awv,
website, …) de lokale handelaars. Ook de
socio-economische vergunningen en adviezen werden door de dienst lokale economie
behandeld.

Met de middenstandsverenigingen werden
afspraken gemaakt rond de kerstverlichting.
In Kasterlee werd een proefproject opgestart
met LED-verlichting.
In november organiseerde Kasterlee samen
met Retie, Dessel, het Innovatiecentrum Antwerpen, VOKA en Unizo Kempen een ontbijtsessie rond innovatie.

Op het jaarlijks overleg met de middenstandsverenigingen kwam de problematiek
van de bewegwijzering naar handelszaken bij
werken naar boven n.a.v. de werken in de
Pellemanstraat. Blijkbaar werd er te laat, te
weinig en niet gericht gecommuniceerd naar
de betrokken handelaars. De dienst communicatie en mobiliteit hebben in samenspraak
met de technische dienst een nota opgesteld
met richtlijnen om een goede communicatie
met de handelaars voor en tijdens werken te
waarborgen.
De website www.2460.info.be, waarop adressen van handelaars in Kasterlee te vinden
waren, werd na een grondige evaluatie en in
samenspraak met de middenstandsverenigingen opgedoekt.

ontbijtsessie rond innovatie

workshop RUP dorpskernen

Het gemeentebestuur organiseerde samen
met het studiebureau BRO België een workshop over het RUP dorpskernen. Om binnen
het kader van dit RUP voldoende mogelijkheden en kansen in te bedden voor commerciële activiteiten, bracht BRO België de detailhandel van Kasterlee in beeld en stelde zij
een visie op die behalve voor de opmaak van
het RUP ook input kan zijn voor het gemeentelijk detailhandelsbeleid. In het kader van
dit onderzoek werd een workshop georganiseerd om de voornaamste aandachtspunten
en inzichten van de Kastelse middenstand te
vernemen.

pwa
De PWA-werking werd gedragen door 80 werkkrachten die samen 22.191 uren presteerden
bij 125 personen en/of organisaties. In totaal vier PWA-werkkrachten stroomden door naar
een reguliere tewerkstelling. Eind 2009 was bijna de helft van de PWA werkkrachten, actief
sinds 1996, doorgestroomd naar een job.

(*) werkloosheidsgraad: de verhouding van het aantal niet werkende werkzoekenden t.o.v. de totale
actieve beroepsbevolking van Kasterlee.
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Enkele bijzonderheden:
• de werkloosheidsgraad (*) steeg van gemiddeld 4,26% per maand naar 5,09%
• het aantal niet-werkende werkzoekenden (in absolute cijfers) steeg van 412 (januari)
naar 486 (december)
• de cvba ’t Gerief so (samenwerkingsverband tussen de OCMW’s en PWA’s van Herentals, Herenthout, Olen, Lille, Vorselaar, Kasterlee en Grobbendonk in het kader van de
dienstencheques) stelde eind 2009 in totaal 181 arbeidsters te werk (huishoudhulpen en
strijksters) waarvan 51 huishoudhulpen actief in onze gemeente bij 213 gebruikers.
• het project Muis in Huis! (computerlessen
voor senioren en werkzoekenden) telden
96 cursisten. Het project ‘computerinitiatie’, een basisopleiding computer voor senioren en werkzoekenden, kon rekenen op
23 cursisten.
• werkte mee aan de realisatie van de nieuwe editie van de folder ‘Gids voor Kids’ uitgegeven, een brochure die een overzicht
geeft van alle kinderopvangmogelijkheden
in onze gemeente.
• 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

5. veiligheid

Ook in 2009 zetten meer dan 100 vrijwilligers zich in voor de Kastelse bevolking.
• 520 hulpdienst-vrijwilligers bevolkten 118 hulpposten, waarbij 454 slachtoffers verzorgd
werden
• de ziekenwagen bolde ongeveer 35.000 kilometers om mensen van en naar ziekenhuizen
te brengen
• er werden 2.229 bloedgiften geregistreerd, en 189 nieuwe donoren mochten er verwelkomd worden
• 369 stuks materiaal (bedden, rolstoelen, krukken,...) werden via de uitleendienst ontleend
• 51 personen startten met de opleiding Eerste Hulp en 35 vatten de opleiding Helper aan
• de spaghettidag van het Jeugd Rode Kruis was weer een voltreffer en dankzij de opbrengst
hiervan zijn meer dan 50 kinderen in de Paasvakantie een week op G-kamp geweest om
spel en Eerste Hulp te combineren. Na deze week legden alle deelnemers een geslaagd
examen af.
Ook dit jaar dankt het Rode Kruis de Kastelse bevolking.
Er werden meer dan 2.500 stickers verkocht. Deze opbrengst ging dit jaar integraal naar de aankoop van bedden voor de uitleendienst. In 2009 heeft het Rode Kruis
dankzij de Kastelse bevolking ook 135 muskietennetten
kunnen aankopen in het kader van de actie Music for life.
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rode kruis

opleiding eerste hulp

brandweer
De 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.

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 25 % van de
gevallen is er sprake van brand.

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

In het jaar 2009 werd er 58 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 58 branden is als volgt:
Kasterlee 23, Lichtaart 14, Tielen 5 en andere gemeenten 16.

Ook werd 158 keer de hulp van de brandweer
ingeroepen voor andere interventies zoals
verkeersongevallen, reinigen van de openbare weg, enz. Ook werden door de brandweer
585 wespennesten verdelgd wat van 2009
een recordjaar maakt. Om deze in totaal 801
interventies tot een goed einde te brengen,
werden er door de 50 brandweermannen
5144 uren gepresteerd.
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 1165 uren opgetekend.

preventie
Brandpreventie betekent voor de brandweerdienst een belangrijk deel van het werkpakket. Tijdens het jaar 2009 werden voor de
administratie in het algemeen en voor de
brandpreventie ongeveer een 2100-tal uren
gepresteerd. De preventionisten trachten
aan de hand van KB’s, normen en politiereglementen de brandveiligheid binnen de gemeentegrenzen te verhogen.
De richtlijnen die door deze mensen gegeven
worden hebben tot doel om bij brand:
•
•
•
•
•

het draagvermogen van het bouwwerk
gedurende 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.

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. Verder oefenen de
manschappen 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
manschappen zich verder bekwamen door
het volgen van opleidingen aan de brandweerschool PIBA en dit in het kader van mogelijke bevorderingen en vervolmaking op
een ander niveau.
Op 1 januari 2009 werden er acht brandweermannen effectief in dienst genomen als
brandweerman en dit na het volgen van een
jaar stage.
Het resultaat van al deze oefeningen en opleiding resulteert in 3687 gepresteerde uren
waarvan 787 uren voor de opleiding.
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Op 19 juni werden de commandowagen en
de bosbrandweerwagen plechtig ingehuldigd
in aanwezigheid van tal van genodigden en
de leden van de gemeenteraad en het schepencollege.

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.
In 2009 werden 63 brandpreventieadviezen
afgeleverd voor de aanvraag van een stedenbouwkundige vergunning en werden 25
inspectieverslagen over de brandveiligheid
afgeleverd.
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Een ander heugelijk feit is dat in 2009 de
start gemaakt is voor de aanstelling van een
ontwerper voor de bouw van de centrale kazerne aan de Noordlaan.

oefening brandweer

prestaties
Als we al de prestaties optellen voor het jaar
2009 komen we op een algemeen totaal van
12.096 gepresteerde uren onderverdeeld als
volgt:
• interventies: 5.144 uren
• opdrachten: 1.165 uren
• administratie en preventie: 2.100 uren
• oefeningen en opleiding: 3.687 uren
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brandweerzone Taxandria
Het brandweerkorps Kasterlee maakt deel
uit van de hulpverleningszone ‘Taxandria’.
Deze zone werd in 2009 uitgebreid met de
brandweerkorpsen van Hoogstraten en Rijkevorsel, naast de reeds aangesloten korpsen
van Arendonk, Baarle-Hertog, Beerse, Kasterlee, Merksplas, Ravels, Turnhout en Vosselaar. Deze uitbreiding kaderde in de eerste
stap van het hervormingsproces dat de FOD
Binnenlandse zaken wil doorvoeren om de
brandweer te reorganiseren. Om dit proces
verder te begeleiden werd er een Task-Force
team samengesteld bestaande uit vier brandweerofficieren, waaronder de dienstchef van
Kasterlee. Zij werden gedurende zes maanden voor twee dagen per week gedetacheerd
naar de zone Taxandria. Deze detacheringsopdrachten werden gefinancierd door de FOD
Binnenlandse Zaken wat wil zeggen dat de
respectievelijke gemeenten deze kosten terugbetaald kregen.
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.
In 2009 was brandweer Kasterlee belast met
de grootschalige zonale oefendag. Deze vond
plaats in november op terreinen van Elboka
NV in Reties Heike. Van alle tien korpsen van
de zone kwamen er manschappen en voertuigen naar Kasterlee om een grootschalig opgezet incident te bestrijden.

oefening brandweer

Eveneens was de brandweer van Kasterlee
verantwoordelijk voor de grootwatertransportoefening van de zone. Dit werd geoefend
op 30 mei in Goor waarbij over een afstand
van 3 km 4000 liter water werd verpompt.
Dit traject startte aan de Nete (t.h.v. Netebrug Geelsebaan) en eindigde in de bossen
van het Provinciaal Domein ‘De Hoge Mouw’
waar een bosbrand werd gesimuleerd.
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.
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 2009 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.

politie
(GAS) ingevoerd. Overtredingen van politiereglementen kunnen hierdoor gestraft worden met een boete opgelegd door de gemeente en dus niet langer door het parket. In
2009 werden in Kasterlee 31 PV’s opgesteld
die door de gasambtenaar vervolgd werden.
Het merendeel van deze PV’s handelde over
het laten loslopen van dieren, het achterlaten
van afval en zwerfvuil en het wildplakken.
Snelheidscontroles
Voor het eerst wordt aan het jaarverslag ook
een hoofdstuk over de politie toegevoegd.
Hieronder staan enkele cijfers van 2009. Wie
deze cijfers graag gedetailleerder bekijkt
kunnen wij verwijzen naar de website www.
politieregioturnhout.be.
Woninginbraken

Op ons grondgebied werden 76 verkeersongevallen met lichamelijk letsel vastgesteld.
Dit is een lichte stijging ten overstaan van
2008 waar er 69 ongevallen geregistreerd
werden.
Fietsdiefstallen
In 2009 werden op onze politiepost 113 fietsdiefstallen geregistreerd. Dit cijfer ligt in
dezelfde orde als de voorgaande jaren. Wij
wensen wel op te merken dat dit cijfer veel
lager ligt dan de effectief gestolen fietsen.
De ervaring leert ons immers dat veel fietsdiefstallen niet worden aangegeven.
Gemeentelijke Administratieve
Sancties (GAS)
Door de werkoverlast bij de parketten zijn
deze niet meer bij machte het groot aantal
overgemaakte PV’s te behandelen en wordt
een belangrijk deel van deze PV’s, opgesteld
naar aanleiding van overtredingen van politiereglementen, geseponeerd. Dit wil zeggen dat de overtreders geen boete krijgen.
Anderzijds zijn veel van dergelijke overtredingen juist wel de reden van veel overlast
bij omwonenden. Daarom heeft de wetgever
de Gemeentelijke Administratieve Sancties

Buurtinformatienetwerken
In onze gemeente zijn 26 buurtinformatienetwerken actief. In totaal zijn hier ongeveer
een 700-tal gezinnen aangesloten die in geval
van een verdachte toestand of een dringende boodschap gelijktijdig telefonisch verwittigd worden. Deze buurtinformatienetwerken
hebben reeds meerdere keren hun nut bewezen. In Kasterlee werden deze BIN’s bijna allemaal opgericht in de jaren 2002-2003. Toen
werden wij geplaagd door een echte golf van
inbraken en sprongen veel buurtverenigingen
op de kar om te kunnen aansluiten. In heel
de politiezone heeft Kasterlee dan ook met
voorsprong het meeste aantal BIN–leden.
Wijkagenten
Het grondgebied van onze gemeente is opgedeeld in zeven stukken, waaraan telkens
een wijkagent gekoppeld is. Bij deze indeling
werd niet alleen rekening gehouden met het
aantal inwoners, maar ook met de aanwezigheid van bv. scholen of andere bevolkingsconcentraties. Op www.politieregioturnhout.
be wordt elke wijkagent met foto voorgesteld
en staat zijn werkterrein vermeld.
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In 2009 werden door de politie regio Turnhout 41 woninginbraken vastgesteld op het
grondgebied van de gemeente Kasterlee (in
2008 waren er dit nog 67).

Door de politie regio Turnhout worden dagelijks snelheidscontroles uitgevoerd. Enerzijds
zijn er de snelheidscontroles aan de onbemande flitspalen (in 2009 nog geen op het
grondgebied van Kasterlee). Anderzijds zijn
er de snelheidscontroles die uitgevoerd worden door bemande anonieme wagens. Deze
worden ofwel uitgevoerd op plaatsen waar de
statistieken uitwijzen dat er meerdere ongevallen gebeurden ofwel uitgevoerd op vraag
van inwoners en/of buurtverenigingen. In
onze gemeente worden dergelijke snelheidscontroles met anonieme wagens bijna dagelijks uitgevoerd. Het aantal overtredingen
daalt wanneer op eenzelfde plaats veelvuldige controles worden gedaan.

mobiliteit
SCHOLENWERKING
De mobiliteitsdienst organiseerde ook dit jaar
weer verschillende verkeerseducatieve lessen. Zo konden de leerlingen van de derde
graad en leerlingen van De Mast Kasterlee
en Retie deelnemen aan verkeerslessen van
de federale politie bij de para’s in Tielen. De
verkeerslessen worden in het begin van een
nieuw schooljaar georganiseerd zodat verkeersregels even opgefrist worden en kinderen hopelijk een veiliger schooljaar tegemoet
gaan.

leefbaarheid- en veiligheid in Molenspoor,
Weygerbergen en de schoolomgevingen.
Het studiebureau zal via herkomst en bestemmingsonderzoeken het verkeerverloop
in gans het gebied bestuderen en via een
klankbordgroep (vertegenwoordigers uit heel
het gebied), hun vaststellingen en conclusies
verder bespreken.
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Ook de inspecteurs van de lokale politie werkten mee aan verschillende projecten op aanvraag van de scholen: begeleide fietstochten,
verkeerswandelingen in de centra waarbij nadruk gelegd werd op het veilig oversteken,
controle van fietsverlichting, fietsexamens op
de openbare weg en algemene fietscontroles.
AMBTELIJKE WERKGROEP VAN VERKEER
Bij de ambtelijke werkgroep van verkeer
(awv) kunnen burgers, verenigingen, scholen, … terecht met hun vragen en suggesties over verkeer en veiligheid. De awv is samengesteld uit de schepen van mobiliteit, de
schepen van openbare werken, de politie en
de gemeentelijke mobiliteitsambtenaar.
De awv geeft advies. Het schepencollege en/
of de gemeenteraad neemt de uiteindelijke
beslissing met eventuele aanpassingen tot
gevolg. zoals bv. aanpassing aan markeringen, invoeren van snelheidsbeperkingen,
plaatsen van verkeersborden, plaatsen van
proefopstellingen, …
In 2009 werden 120 items besproken. De
meeste adviezen handelden over snelheidsremmende maatregelen in straten en over
parkeerproblemen.
Het globaal signalisatieplan werd gewijzigd
voor de middelbare school Sancta Maria Instituut en voor het plaatsen van FairTrade
borden op enkele gemeentewegen.
Studieproject gebied Molenspoor,
Weygerbergen en schoolomgevingen
In 2009 werd het studiebureau DEGIT aangesteld voor de evaluatie van de verkeers-

De Lijn
Het gemeentebestuur besliste om ook in
2009 haar bijdrage te leveren aan het derde
betalerssysteem waarbij inwoners van 25 tot
en met 64 jaar 20 % korting krijgen op de
Omnipas en de Omnipas 60+. Om nog meer
bewoners te kunnen laten genieten van het
openbaar vervoer werd de route van de lijn
200 (Retie-Turnhout) verlegd. De bewoners
van het gehucht Vorsel kunnen eveneens in
de nabije omgeving van hun woning gebruik
maken van het openbaar vervoer.
Samen met de Lijn werd ook een bereikbaarheidsgids voor Kasterlee opgesteld. Deze gids
focust vooral op de busverbindingen, maar
ook de treinverbindingen en een overzicht
van alle parkings in onze gemeente werden
hierin opgenomen.

6. onderwijs
gemeentelijke basisscholen
GBS De Pagadder

De gemeentescholen van Kasterlee en Lichtaart zijn een aantal jaren geleden in zee gegaan met het gemeentelijk onderwijs van
Retie en Dessel. Samen vormen zijn de scholengemeenschap De Toverkijker. De directies
kregen ondersteuning bij de opmaak van de
functiebeschrijvingen en een beter overzicht
van het personeelsbestand van de verschillende scholen. De ICT-coördinator heeft de
‘vervangerspool’ verder uitgewerkt en zo
wordt het zoeken naar interimarissen en korte vervangingen heel wat vereenvoudigd.

Tijdens het schooljaar 2009-2010 waren 191
leerlingen ingeschreven: 56 kleuters en 135
lagereschoolkinderen. Er werden elf klassen
ingericht: drie in de kleuterafdeling en acht in
de lagere afdeling. Eind juni was het kleuteraantal aangegroeid tot 72 kleuters. Er werd
voor de eerste keer Islamitische godsdienst
gegeven op De Pagadder.

Tijdens het schooljaar 2009-2010 waren 256
lagereschoolkinderen (173 jongens en 83
meisjes) en 121 kleuters ingeschreven. De
oranje tijgerklas voor de jongste kleuters
kreeg een vaste plaats en werd volledig verbouwd. In het lager onderwijs werden dertien
klassen ingericht met daarnaast een ambulante leerkracht die enkele lestijden per week
de titularis van het vijfde en zesde leerjaar
verving zodat deze leerkracht zwakkere leerlingen van de eigen klas intern kon bijwerken.
Dit schooljaar werd ook in het lager onderwijs
aan de taalvaardigheden van de leerlingen
gewerkt. Tijdens de pedagogische studiedagen werd door de leerkrachten gewerkt rond
technologie. Verder werden de bestaande
projecten als ICO, Axenroos, CLIM, peer-tutoring verder geïmplementeerd. Het tandemlezen werd verder gezet evenals Codekraker
en het Ralfi lezen voor de zwakke lezers.

Dit schooljaar werd de plannen gemaakt voor
de verdere vernieuwing van de school. De
geplande aanpassingen zullen ervoor zorgen
dat het een energievriendelijke school wordt.
Verder zal er een kleine uitbouw komen aan
het vroegere doplokaal. Hierdoor komt er een
grotere leraarskamer, verhuist het secretariaat en wordt boven een opbergruimte en een
klein klaslokaal extra ingericht. De werken
zullen in 2011 starten.
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De twee pedagogische studiedagen gingen
over MUVO: drama. In de kleuterafdeling
en de eerste graad werd gestart met verteltassen. Deze tassen gaan met de kinderen
mee naar huis gedurende enkele dagen. De
ouders krijgen zo de kans om met hun kind
te werken aan taalvaardigheid. Ook dit jaar
werd een project rond kunst uitgewerkt met
als thema grafiek. Thema’s als verkeer en gezondheid kregen ook dit jaar weer heel wat
aandacht in de klas. De Pagadder tekende dit
schooljaar in voor het project ‘klimaatschool’
om het energieverbruik op de school te verminderen. In een vrij lokaal in de kleuterafdeling werd een snoezelklas ingericht. Snoezelen staat voor snuffelen en doezelen.
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De Toverkijker

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 2008-2009 telden we in
Kasterlee in de lagere graad 189 leerlingen en
in de middelbare graad 42 leerlingen.
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De lagere graad is voor kinderen tot 12 jaar.
Er wordt getekend, gekleurd, geknutseld en
geboetseerd met als doel de creativiteit bevorderen en ontwikkelen door lijn- , kleur- , en
vormoefeningen. Leerlingen van 6 tot en met
9 jaar volgen twee lesuren per week, leerlinkunstwerk academie
gen van 10 en 11 jaar volgen vier lesuren per
week. De lessen van de lagere graad worden gegeven op woensdag, zaterdag en zondag.
De middelbare graad is voor jongeren vanaf 12 jaar. De leerlingen volgen vier lesuren per
week en krijgen er optimale kansen om zich op een persoonlijke wijze inhoudelijk en vormelijk uit te drukken. Enerzijds staat de individuele ontplooiing van de leerling centraal, anderzijds gaat het om het aanleren van diverse vormen van waarnemen. De leerlingen verwerven
inzicht in een brede waaier van beeldelementen (kleur, vorm, perspectief, compositie, ruimte,
licht, …) en in de specifieke eigenschappen van diverse materialen (houtskool, pastel, plakkaatverf, inkt, klei, gips, linosnede, …). Tijdens de lessen worden de leerlingen vertrouwd gemaakt met verschillende stijlen uit de kunstgeschiedenis. De lessen van de middelbare graad
worden gegeven op woensdag en zaterdag.

muziekonderwijs
In 2009 volgden 1.394 leerlingen les aan de
academie voor muziek, woord of dans. Vanaf
2009 kunnen de leerlingen ook de studierichting dans volgen en dit zowel in de hoofdschool in Herentals als in het filiaal Kasterlee.
Het filiaal Kasterlee tekende voor 443 leerlingen (+18) waarvan 239 (+49) in Kasterlee,
53 in Lichtaart (-21) en 150 in Tielen (-10).
Opvallend zijn het stijgende leerlingenaantal
voor het filiaal Kasterlee en de verdere daling
in Lichtaart.
Naast de wekelijkse lessen stonden er tal van
activiteiten op het programma. Op de ‘Dag
van het Deeltijds Kunstonderwijs’ waren er
concerten met als thema ‘Grenzenloos’. In
juni konden de laureaten van het filiaal zich
tonen aan een groot publiek op de proclamatie in het ontmoetingscentrum van Lichtaart.
In 2009 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.
In Kasterlee kunnen volgende instrumentlessen gevolgd worden: accordeon, gitaar, viool,
koper-blaasinstrumenten, 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 krijgen in 2009 de plannen
concreet vorm om dit probleem te verhelpen
in het kader van de nieuwbouw van de BKO.

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 van de is belast
met de beslissingen inzake individuele steunverlening en bestaat, met inbegrip van de voorzitter, uit zes leden.
samenstelling:

Het OCMW heeft 63 personeelsleden (38,9 VTE) in dienst:
• 22 vastbenoemden (secretaris, maatschappelijk assistenten, administratieve medewerksters, gezins- en bejaardenhelpsters en 1 poetsvrouw)
• 22 tijdelijke en contractuelen (gezins- en bejaardenhelpsters, poetsvrouwen en maatschappelijk assistenten)
• 19 gesubsidieerde contractuelen (poetsvrouwen, 1 gezins- en bejaardenhelpster, 1 administratief medewerkster en 1 medewerkster bedeling maaltijden).
Sociale Dienst
63 Personen ontvingen een leefloon, waaronder een groot aantal jongeren. Daarnaast werd
aan 156 personen/gezinnen allerlei vormen van financiële steun verleend. In de loop van
2009 stelde het OCMW 7 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.
Ouderenbeleid
In 2009 werden in totaal 76 gezinnen geholpen door de dienst Gezinszorg en 148 door de
Poetsdienst, waarvan 110 personen tussen 75 en 84 jaar en 61 ouder dan 85 jaar. Dit betekent dat we hulp verleenden aan 171 hoogbejaarde cliënten. 112 Personen maakten gebruik
van de maaltijdenbedeling en er werden in totaal 14.079 maaltijden aan huis geleverd. 27
Personen maakten gebruik van de personenalarmen.
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Voorzitter: Walter Van Baelen (CD&V), Prijstraat 59, Tel. 0478 38 88 81
Brosius Alfons (VLD), Villapark 4, Tel. 014 55 12 72
Moeskops Maria (SPa), Kastanjelaan 19, Tel. 014 55 31 19
Lenaerts Hilda (CD&V), Heiblok 20, Tel 014 85 22 82
Peeters Vic (CD&V), Plaats 21, Tel. 014 55 41 75
Puts Pascale (Vrij KLT), Watertorenlaan 25, Tel. 0497/25 65 90
Stessens Ria (CD&V), Gierlebaan 74, Tel. 014 55 28 71
Stijnen Marc (Groen!), Terlo 218a, Tel. 014 85 06 07
Van Der Heggen Ann, (CD&V), Spoorwegstraat 23, Tel. 014/71 47 79
Van Laer Marie-Therese (VB), Grootreesdijk 120, Tel. 014 85 34 52
Van Peer Dirk (CD&V), Molenspoor 10, Tel. 014 55 22 91

Met vzw De Lork, de inrichtende macht van het nieuwe woon- en zorgcentrum De Witte Bergen, bestaat er een structureel overleg. Op 15 oktober vond voor de tweede maal de Dag
van de mantelzorger plaats in het sociaal huis met als gastspreker de heer Godecharle van
de KHK.
Mindermobielencentrale
2009 was op beide vlakken een stijging in vergelijking met vorig jaar. We reden meer ritten
(1205) en er werden in totaal 35.397 km gereden. In 2009 werden er door Taxi-Hendrickx
voor 3 cliënten in totaal 4 rolstoelritten verzorgd.
Stookoliepremies
Als gevolg van de sterke verhoging van de petroleumprijzen op de wereldmarkt,
gaf de federale regering de OCMW’s de opdracht tot het uitkeren van stookoliepremies. In 2009 werden 226 aanvragen toegekend. (2008: 560). De aanzienlijke daling is een gevolg van het feit dat vanaf 1 januari 2009 de tussenkomsten
voor de vierde categorie voortaan rechtstreeks door de FOD Economie werden
behandeld. Deze laatste categorie is intussen afgeschaft.
Bejaarden- en Sociale woningen
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Het OCMW beschikt zelf over 10 bejaardenwoningen in Tielen, 4 sociale woningen in Lichtaart
en 8 sociale woningen in Kasterlee. In 2009 waren er geen nieuwe toewijzingen.
SOM (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
O.C.M.W.’s Middenkempen). Het OCMW van Kasterlee is een van de zeven gemeenten die tot
dit samenwerkingsverband behoren.
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 één 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 bv. gras maaien, schilderen, schrijnwerkerij tot verhuizen. Voor 7,5 euro per uur kan iedereen die in categorie 4 van
de verwarmingstoelage valt (inkomen ≤ 23705.66 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.
De resultaten van een tevredenheidsenquête onder de aanvragers zijn bemoedigend. De
kringwinkel scoort gemiddeld 8,3 op 10.
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

er overgegaan tot het plaatsen van een budgetmeter. De Lokale Adviescommissie kwam
zevenmaal samen in 2009 voor de evaluatie van de verschillende achterstandsdossiers. De
commissie kwam eenmaal samen op verzoek van Pidpa en zesmaal op verzoek van Eandis.
Einde 2009 waren er 58 budgetmeters actief in Kasterlee, waarvan 49 actief voor elektriciteit
en 9 voor gas.
Financiering opvang asielzoekers
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. OCMWKasterlee 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.
Personeelsbeleid
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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 OCMW-personeelsleden en
raadsleden. Ook de vrijwilligers van de Mindermobielencentrale (MMC) worden elk jaar
uitgenodigd op een gezellig samenzijn met alle
chauffeurs. In mei werd er aan het personeel
een fairtrade ontbijt met lokale landbouwen 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 2009 werden er 245 aanvragen voor de gemeentelijke mantelzorgtoelage ingediend en 53
voor de sociaal-pedagogische toelage.
Financiële gegevens
Voor de financiële gegevens verwijzen wij graag naar de jaarrekening 2009 die later op het
jaar zal klaar zijn en dan beschikbaar zal zijn op de website van de gemeente Kasterlee.

welzijn - solidariteit - gezondheid
De gemeentelijke dienst welzijn werkte in
2009 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 in samenwerking met andere actoren.

Senioren
Om de digitale kloof te dichten bij senioren
organiseerde de welzijnsdienst opnieuw vijf
reeksen ‘computerinitiatie’ i.s.m. het PWA.
Daarna kunnen senioren doorschuiven naar
de vervolgcursus Muis in huis. Deze cursussen zijn gratis voor de senioren en werklozen.
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personeelsfeest OCMW

Kasterlee fungeert nog steeds als regiokernverantwoordelijke voor de Provinciale Ouderenraad. Tijdens de seniorenweek in november werden de senioren extra in de bloemetjes
gezet i.s.m. gemeentelijke seniorenraad met
een bezoek aan het Frans Massereel Centrum. ‘Knelpunten op straat’ is een lijst met
problemen rond toegankelijkheid, moeilijk
bereikbare plaatsen en straten, … deze lijst
wordt jaarlijks geüpdate. De Provinciale seniorensportdag in Herentals werd mee ondersteund door inschrijvingen te laten doorgaan
op de dienst welzijn. Griffelrock in juni 2009
ging door in het Sportpaleis van Antwerpen
i.s.m. Nekka vzw.
ondertekenen van de petitie voor waardig werk
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Er werd tweemaandelijks vergaderd met het
dagelijks bestuur van de gemeentelijke seniorenraad, viermaal per jaar met het groot
bestuur en tweemaal per jaar was er een algemene vergadering.
Het project 10-Ager meetz senior is een project waar jongeren en ouderen elkaar ontmoeten in hun leefwereld. Samen met het
Sancta Maria Instituut, de seniorenverenigingen en het Woonzorgcentrum De Witte Bergen hebben jongeren tijd doorgebracht met
de ouderen. Het was een leerrijke ervaring
voor zowel de senioren als de jongeren. Het
thema was: vrijetijdsbesteding van vroeger
en nu!
Er werd ook aan de bestuursleden van de
gemeentelijke seniorenraad een vorming
aangeboden: Puzzel mee aan je adviesraad.
Doelstelling was bestuurleden vormen over
het seniorenbeleid en vergadertechnieken
aanreiken.
Ontwikkelingssamenwerking
en solidariteit
De dienst bood logistieke ondersteuning aan
de gemeentelijke solidariteitsraad. Deze adviesraad komt viermaal per jaar samen rond
Noord-Zuidthematieken. Ann Verrydt volgde
Jef Peeters na tien jaar, op als voorzitter van
de gemeentelijke solidariteitsraad.
Elke school kreeg een update van de mondiale map met richtlijnen en contactgegevens
van NGO’s, gemeentelijke solidariteitsraad,
… zodat ze gemakkelijk de weg vinden om
mondiale vorming in de scholen te brengen.
De gemeentelijke solidariteitsraad kreeg veel
subsidieaanvragen van projecten van mensen
en verenigingen in Kasterlee en van scholen.
Scholen konden een subsidieaanvraag in-

dienen bij de gemeentelijke solidariteitsraad
voor hun mondiale projecten en zo aanvullend gemeentelijke subsidies verkrijgen als
ze aan de voorwaarden voldeden.
De laatste vrijdag van oktober was het Waardig Werkdag en de gemeentelijke personeelsleden en bezoekers van het gemeentehuis kregen de boodschap Waardig werk voor
iedereen’ via dvd-voorstellingen. Vakbonden
gaven deze boodschap ook door aan de politici in het kader van rechten van eerlijke
arbeidersomstandigheden voor werknemers
hier en in het Zuiden. Er werd ook een bioboterham met Fair Tradechoco gegeven aan de
personeelsleden van het gemeentebestuur
en het Sociaal huis met als boodschap Waardig Werk. Bezoekers van het gemeentehuis
konden een petitie tekenen bij een tas fairtradekoffie, een nagel in een houtblok kloppen als symbool voor Waardig werk en de
campagne-dvd bekijken.
In december ging de succesvolle geschenkenbeurs van Oxfam Wereldwinkels door in
de polyvalente zaal van de gemeentelijke lagere school in Kasterlee.
Tijdens de week van de Rechten van de Mens
werden bezoekers van het gemeentehuis en
de lokale bibliotheken gesensibiliseerd rond
mensenrechten. Er werden flyers verdeeld en
dvd’s getoond. Verschillende boeken rond dit
thema lagen ook in de kijker in de lokale bibs
en de Vlag van Amnesty International werd
opgehangen.
De gemeentelijke solidariteitsraad gaf ook
advies over het actieplan 2010-2013, het reglement erkenning van verenigingen, en over
het gebruiksreglement van de gemeentelijke
infrastructuur.

gezondheid
Er weren acties rond preventie en gezondheidsbevordering bij de Kastelse bevolking en
in scholen uitgewerkt, zoals het opvolgen van
gezondheidscampagnes rond de zes Vlaamse
gezondheidsdoelstellingen:
infectieziekten
en vaccinatie, borstkanker, tabak, alcohol en
drugs, ongevallen in de privésfeer, voeding
en beweging en depressie en zelfdoding.

fairtradecampagne

Op 11 november werd er traditioneel een
herdenking gehouden aan het monument en
de film De Witte Roos werd gespeeld in het
Ligahof.

Personen met een handicap
De knelpuntenlijst van de senioren werd ook
voorgelegd aan de gehandicaptenraad en
aangevuld. Een aantal scholen richtten een
G-dag in met logistieke ondersteuning van de
gemeente.
De gehandicaptenraad en de gemeentelijke
seniorenraad hebben adviezen gegeven over
o.a. het gemeentelijke toewijzingsreglement,
erkenning Kastelse vereniging, gebruik gemeentelijke infrastructuur, actieplan LSB
2010-2013, …
Lokaal Sociaal Beleidsplan
De acties die uitgevoerd werden kaderden
in het actieplan 2008-2009 van het lokaal
sociaal beleidsplan. Dit actieplan werd door
de stuurgroep lokaal sociaal beleid geëvalueerd en bijgestuurd voor de opmaak van een
nieuw actieplan 2010-2013.
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De Tibetaans vlag werd op 10 maart uitgehangen als herdenking van de Tibetaanse
strijd tegen ballingschap en de gemeentelijke
technische dienst heeft Schone Kleren gekocht voor hun personeel.

Er werd een werkgroep opgericht rond valpreventie samen met de gemeentelijke gezondheidsraad. Doelstelling is om valrisicopatiënten te sensibiliseren en te detecteren.
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Tijdens de week van de Fair Trade werden horecanten verzocht om hun fairtradeproducten
in de kijker te zetten en promotie te maken
voor eerlijke handel. De trekkersgroep bood
logistieke ondersteuning. We hebben dan
ook de Fair Trade Gemeente-titel behaald.
Op de boerenmarkt in oktober werd er een
infostand geplaatst met gratis fairtradekoffie en gebak. Mensen konden hier letterlijk
en figuurlijk proeven van eerlijke handel en
kregen de recepten en infobrochures mee
naar huis. Tijdens de dag van Fair Trade in
mei hebben de gemeentelijke personeelsleden en personeelsleden in het Sociaal huis
een ontbijt kunnen nuttigen met fairtrade- en
bioproducten met ondersteuning van campagnemateriaal. Kasterlee was ook gastgemeente bij de persvoorstelling van de ‘Nachtoppas in de Kempen’ waar ook een (h)eerlijk
Fair Trade ontbijt werd aangeboden door de
gemeente.

Met logistieke ondersteuning van Logo Noorderkempen werden volgende initiatieven ondernomen: Tedivax-campagne (tetanus en
difterie) voor de 26-, 36-, 46-jarigen, vaccinatiekaarten voor de 12-jarigen en gezondheidspasjes, de jaarlijkse anti-tabakdag
op 31 mei, frisse lucht: een campagne rond
gezond binnenmilieu. Scholen kregen ook
ondersteuning voor de uitwerking van de
gezonde voedingsweek en een project rond
beweging en obesitas.

8. vrije tijd
cultuur
cultuurraad
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De algemene vergadering kwam een keer
samen en behandelde o.a. volgende punten:
voorstelling van de projectvereniging Erfgoed
Noorderkempen; de projecten van de cultuurdienst in 2010 en het evenementenloket.
Het dagelijks bestuur vergaderde in 2009 vijf
keer. In de vergaderingen werden adviezen
geformuleerd over:
• de aanvragen voor projectsubsidies;
• de straatnaamwijzigingen;
• de dienstverlening aan erkende verenigingen door de gemeentelijke technische
dienst;
• de aanpassingen in het erkenningsreglement;
• het reglement voor het ontlenen van materialen van de gemeente Kasterlee;
• het reglement voor de organisatie van
vervoer door de gemeente Kasterlee van
niet-eigen materialen;
• het lokaal sociaal beleidsplan;
• de aanpassingen in het huur-en gebruiksreglement van de culturele infrastructuur;

Volgende acties werden uitgevoerd of opgestart:
• ondersteuning van buurtfeesten: 46 gesubsidieerde aanvragen;
• ondersteuning van twee culturele optredens op buurtfeesten: Rulloop en Snepkenshof;
• coördinatie van het overleg met de erfgoedverenigingen in functie van de verbouwing van het oud-gemeentehuis in
Tielen tot erfgoedhuis;
• coördinatie van de werkgroep erfgoed
rond de advisering van het RUP woonkernen (beeldbepalende gebouwen);
• promotie van de kerstmaand in samenwerking met de toeristische dienst;
• vrijwilligersbeleid in samenwerking met
de collega-groep vrije tijd;
• verbouwing van de vrijetijdsdienst met
officiële opening op 9 oktober
• start voorbereidingen gezinsspektakel
2011 ter afsluiting van projecten spreukenbeeld/spreukelfeest.

Verder werden volgende thema’s opgevolgd
en/of behandeld:
• erfgoededucatie ;
• subsidiereglement culturele projecten;
• troetreding tot de erfgoedcel Noorderkempen;
• beeldbepalende gebouwen in het kader
van het RUP woonkernen;
• cultuurdagen voor de jeugd.
Het dagelijks bestuur van de cultuurraad
werkte mee aan Kasterlee feest en de cultuurdagen voor de jeugd.
cultuurdienst
Naast de gewone werking concentreerde de
cultuurdienst zich in 2009 op de uitvoering
van het cultuurbeleidsplan met een aantal
nieuwe projecten.

verbouwing vrijetijdsdienst

De cultuurdienst organiseerde of werkte mee
aan veertien (culturele) evenementen.
Cultuurdagen voor de jeugd.
In september 2009 werd er drie vrijdagen
na elkaar in elke deelgemeente een cultuur-

dag voor het derde leerjaar georganiseerd.
De kinderen konden er kennis maken met
de werking van elf culturele verenigingen. In
totaal namen 153 kinderen deel aan de cultuurdagen.
Toneelvoorstellingen voor de scholen
Er werden verschillende toneelvoorstellingen
georganiseerd voor alle kleuters en kinderen van de lagere scholen. In 2009 werden
er nog drie voorstellingen van het schooljaar
2008 - 2009 gespeeld:
• Lieselotte (Theater Zuidervis), één voorstellingen voor de tweede en derde kleuterklas van de Parel
• De Dubbeldammers (Theater Zuidervis),
drie voorstellingen voor de derde tot en
met zesde leerjaren van de Parel, de
Waaier en de Vlieger.
• De voorstellingen van het schooljaar 2009
- 2010 werden allemaal geprogrammeerd
voor 2010.

knutselen tijdens Cinémini

kinderen, ouders en/of grootouders deel. De
Gezinsbond van Kasterlee vulde Cinémini aan
met nog eens drie films, waarbij ze de organisatie voor eigen rekening namen.

Musee Kadee (cultuurbeleidsplan)
Van 14 tot en met 17 april 2009 organiseerden de cultuur- en jeugddienst voor de derde
keer Musee Kadee in Kasterlee met als thema
‘Reis rond de wereld’. Gemiddeld 40 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.

Week van de Amateurkunsten:
tentoonstelling (cultuurbeleidsplan)
Samen met de bibliotheek en twee Tielense
kunstenaars, Jef Urkens en Yuk Ching Tang,
liep er tijdens de Week van de Amateurkunsten in april in de bibliotheek in Kasterlee een
tentoonstelling.
Cinémini: filmvoorstellingen voor gezinnen (cultuurbeleidsplan)
De jeugddienst, cultuurdienst, bibliotheek
en de gezinsbonden van onze gemeente organiseerden een tweede 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. In totaal namen ongeveer 200

Kasterlee spreukelt (cultuurbeleidsplan)
Er werd meegewerkt aan het project ‘Kasterlee spreukelt’. Er werden in 2009 871 spreukenbrochures verkocht. Het thema van de
spreukenzoektocht was sagen, legenden en
sterke verhalen.
Cultuur-sport-doedag
De cultuurdienst verzorgde het culturele luik
van de cultuur-sport-doedag voor het gemeentepersoneel op 18 juni 2009. Concreet:
culturele bezoeken en boottocht in Mechelen.
BeterWeter (cultuurbeleidsplan)
De cultuurdienst organiseerde in samenwerking met de vrijetijdsdienst op 21 maart
2009 de 2de BeterWeter: een studiedag voor
verenigingen met verschillende informatiesessies. Er namen 45 vrijwilligers uit zowel
jeugd-, cultuur- als sportverenigingen deel.

jaarverslag 2 0 0 9

Spreukelfeest (cultuurbeleidsplan)
Op 20 september 2009 organiseerde de cultuurdienst het vijfde spreukelfeest voor de
inhuldiging van het spreukenbeeldje “Houd
hem, houd hem” riep de meulder van (den)
Bruistelmolen want Rochus liep al hinkepotend richting Oost ’n e(i)nd. Twaalf 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.
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‘Kasterlee feest’
Op 11 juli 2009 werd voor de achtste keer
Kasterlee Feest georganiseerd in de deelgemeente Tielen. Er werd hiervoor samengewerkt met Gekko Tejater, het Murgesti comité
en de cultuurraad.

Cinémax: filmvoorstellingen voor jongeren (cultuurbeleidsplan)
De jeugddienst, cultuurdienst, en de jeugdhuizen van Kasterlee, Lichtaart en Tielen
startten in het najaar 2009 met Cinémax:
gratis filmvoorstellingen voor jongeren. In
2009 werden de eerste 3 films geprogrammeerd ( 53 bezoekers).

Ambachtenstages
De cultuurdienst organiseerde in samenwerking met de vzw Ijzer en vuur van 1 tot en
met 4 augustus twee ambachtenstages in
Kasterlee. Aan de smeedstage namen zeven
mensen deel, aan de stage assembleren vier.
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Attakatamoeva
De cultuurdienst organiseerde samen met de
vzw Koor en Stem in alle lagere scholen het
project ‘Attakatamoeva’. Alle kinderen werden ondergedompeld in een muzisch bad en
leerden hoe leuk het is om te zingen.
Week van de Smaak
Onze gemeente nam in 2009 voor de tweede
keer deel aan de Week van de Smaak van 12
tot 22 november 2009. Op het programma
stonden verschillende culturele activiteiten
georganiseerd door verenigingen, de cultuurdienst, toeristische dienst en de horeca zoals
een culinaire avondwandeling, een tapijtconcert, de burgemeester kookt, een voordracht
en een bierdegustatie. Voor de scholen was
er een bezoek aan een restaurant en een
workshop ‘Zet je tanden in de natuur’.
ambachtenstage

culturele infrastructuur
In 2009 werd de tweede fase van de verbouwing van het oud-gemeentehuis in Tielen tot erfgoedhuis opgestart en werd een ontwerper aangesteld voor de verbouwing van het Ligahof.
Volgende zaken werden aangekocht:
• buitenpubliciteit OC en Ligahof Lichtaart en OC Tielen (plaatsing 2010)
• microgolfoven OC Tielen en Ligahof
• spreukenbeeld “Houd hem, houd hem” riep de meulder van (den) Bruistelmolen want Rochus liep al hinkepotend richting Oost ’n e(i)nd.

jeugd
Het jaar 2009 bracht heel wat nieuwigheden
met zich mee op de jeugddienst. De inschrijvingen voor de zomeractiviteiten gebeurden
voor het eerst via een onlineformulier, de
Speelvogels nestelden zich vast op domein
Rulheyde, de jeugddienst vond haar weg op
social networksites en jeugdconsulent Sofie
werd Wim.
De doelstellingen uit het jeugdbeleidsplan
2008-2010 werden verder uitgevoerd, maar
door het dynamische karakter van het jeugdbeleid kwamen er een berg projecten bij. Tegen het einde van het jaar werden de eerste
stappen al gezet om van het jeugdbeleidsplan 2011-2013 een even daadkrachtig plan
te maken.

Ondersteuning particulier jeugdwerk
Een twintigtal jeugdverenigingen kregen een
nieuwe erkenning. Naast subsidies hingen
hier ook logistieke en materiële voordelen
aan vast: acht verenigingen konden gebruik
maken van de kampvervoerservice van de
technische dienst. De aanvragen van uitleningen en andere gemeentelijke diensten
werden gecentraliseerd in het evenementenloket. Op 9 oktober werd dit loket onder grote
belangstelling feestelijk geopend, maar niet
enkel het evenementenloket stond die dag in
de picture. De gehele vrijetijdsdienst werd na
de zomer verbouwd om de toegankelijkheid

en de dienstverlening naar de burgers te optimaliseren. Voortaan is de jeugddienst niet
langer verstopt in een donker hoekje van het
gemeentehuis.
De jeugdconsulenten hadden actief contact
met de jeugdverenigingen door informele bezoekjes, aanwezigheid op vergaderingen en
activiteiten en het beantwoorden van concrete vragen. Aan het begin van een nieuw werkingsjaar organiseerde de jeugddienst een
infoavond voor nieuwe (hoofd-) animatoren.
Samen met de jeugdraad werden doorheen
het jaar verschillende thema’s in de kijker gezet, waaronder het fuifrapport en het thema
geluidsimpact en gehoorschade. In overleg
met de Hoge Rielen werd een planning opgemaakt voor de fuiven rond het jeugdcentrum.
Samen met de vrijetijdsdiensten werkte de
jeugddienst mee aan de uitwerking van een
geïntegreerd vrijwilligersbeleid.

Samen met het OCMW probeerde de jeugddienst oplossingen op maat te vinden voor
een gevarieerde vakantie-invulling van enkele maatschappelijk kwetsbare kinderen in
de gemeente. Tenslotte volgde de jeugdconsulent de kinder- en buurtwerking Rozenwijk
van op een zijlijn.
Kinderen en jongeren in de openbare ruimte

Verder werden de jeugddienst en –raad nauw
betrokken bij verschillende ruimtelijke dossiers. Er werden stappen ondernomen voor
een nieuw speelterrein in het Klein Beeldekensplein (Tielen), een vernieuwd skaterterrein in Kasterlee, dirt-bike in Lichtaart,… De
jeugddienst volgde ook enkele hangplekken
voor jongeren op. Tenslotte konden er ook
speelstraten worden aangevraagd volgens
het nieuw reglement, maar dit kende nog
geen succes.
Informatie voor en rond kinderen
en jongeren
speelvogels

De jeugddienst organiseerde
•
•
•
•
•
•
•
•

Musee Kadee (i.s.m. de cultuurdienst);
Buitenspeeldag;
MEGAfuif (i.s.m. de lagere scholen en lokale politie);
Speelvogels en Grabbelactiviteiten;
Cinémini (i.s.m. cultuurdienst en gezinsbonden) en Cinémax (i.s.m. cultuurdienst
en jeugdhuizen);
BeterWeter (i.s.m. vrijetijdsdienst);
Bibweek (i.s.m. bibliotheek en het SMIK);
Feestbussen op Oudejaarsnacht (i.s.m.
De Lijn en de provincie Antwerpen)

De jeugddienst werkte aan haar bereikbaarheid via de wwwereld en verkende verschillende kanalen om informatie tot bij je juiste doelgroep te brengen. Aan een positieve
beeldvorming rond jongeren en jeugdwerk
werd actief gewerkt met initiatieven zoals
de ondersteuning van activiteiten met senioren en het uitsturen van persberichten over
jeugd en jeugdwerk in Kasterlee.
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Enkele klassen van het zesde leerjaar en
leerlingen van het eerste jaar van het SMIK
bekeken de pijnpunten in de verkeerveiligheid van jonge fietsers op weg naar school.
In een officiële vergadering werden de punten en mogelijke oplossingen voorgelegd aan
het schepencollege.
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Verder konden de Chirojongens en JeTi vzw
starten aan de bouw van een nieuw lokaal,
o.a. dankzij ondersteuning van de gemeente. Investeringen voor de brandveiligheid in
jeugdlokalen werden gemaakt in het KSJ- en
KLJ-lokaal van Lichtaart, KLJ Tielen en de
JeKa.

De jeugddienst streefde er samen met de andere organisatoren naar om de communicatie
van deze activiteiten zo aantrekkelijk en helder mogelijk op te stellen. In een overzichtelijke paas- en zomerbrochure voor -12-jarigen werd het aanbod van de gemeentelijke
vrijetijdsdiensten en particuliere verenigingen gebundeld. De filmvoorstellingen van Cinémini en Cinémax werden via verschillende
kanalen bekend gemaakt, maar de opkomst
bleef eerder gering.

bibliotheek
beheer

personeelssituatie

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

Naast de negen personeelsleden, steunt de
bibliotheek voor haar werking ook op de
prestaties van meer dan dertig vrijwilligers
die op regelmatige basis meewerken aan het
openhouden van de bibcafés of de organisatie van voorlezen en vertellingen in de bib ter
harte nemen en die ook voor activiteiten in
en buiten de bib worden ingeschakeld.

De werking van de bibliotheken blijft veel inspanningen vragen. Hoewel een daling in het
ontlenen van boekmaterialen een algemene
trend is in de sector werden er toch 119.175
boekmaterialen uitgeleend (iets minder
dan in 2008 maar toch meer dan in 2007
(117.333)). Voor de audiovisuele materialen
was er een forse daling in het segment cdrom en cd en een lichte daling van dvd-ontleningen (van 15.556 naar 12.346 in 2009),
er worden nog altijd meer dan 130.000 ontleningen geregistreerd.
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de uitleencijfers in een notendop

werking
De jaarlijkse werkingskosten van de bibliotheek kennen weinig schommelingen. Er is
een lichte stijging van de uitgaven als gevolg
van de duurdere energieprijzen en intensiever
gebruik van lokalen. De bibliotheek ontvangt
ook een belangrijk bedrag aan subsidies van
Vlaamse Gemeenschap (meer dan 119.000
euro) en de provinciale overheid (meer dan
23.000 euro). De werking werd uitgebreid en
praktisch alle dagen worden de bibliotheekvestigingen gebruikt als leslokaal of ontmoetingsplaats, tijdens, voor en na de openingsuren. De bibliotheekvestigingen fungeren ook
als mogelijke plaatsen waar diensten op locatie zaken tot de burger brengen of uitleggen.
De gemeentelijke informatie wordt ook via de
bibliotheken verspreid en er zijn schermen
geplaatst voor de melding van agenda en activiteiten. De bibliotheek van Lichtaart is een
erkend OCR (openbaar computer centrum)
en werd uitgerust met de nodige hard- en
software voor acht mensen. De bibliotheek
van Tielen zal ook evolueren naar een OCR
en de aanvraag daartoe is reeds gedaan.

De bibliotheek bereikt meer dan 3.000 gebruikers, die een lidkaart op naam hebben.
Voor jongere leners, bv. alle schoolgaande
kinderen van de basisscholen, is er ook mogelijkheid om de bibliotheken in klasverband
te bezoeken en dus zonder individuele lenerskaart. Dit aantal gebruikers, exclusief
diegenen die al lid zijn, wordt geraamd op
900 leerlingen. De bibliotheek schaft jaarlijks gemiddeld tussen de vier- en zesduizend
nieuwe materialen aan en beschikte hiervoor
over een budget van 73.000 euro.
activiteiten
De bibliotheek steunt verschillende initiatieven: tentoonstellingen, schoolwerking enz.
die niet strikt tot het traditionele bibliotheekwerk behoren.
Leeskringen: ondersteuning van de lokale
leeskringen (levering van boeken en begeleiding van 7 KVLV- en 10 OKRA-avonden).
Vertellen: organisatie van verteluurtjes
op de laatste zaterdagvoormiddag van de
maand. Een vijftal vertelnamiddagen in Lichtaart en een tiental voorleessessies in Tielen
voor de kleuterscholen.
58 auteursbezoeken rond de jeugdboekenweek: twaalf auteurs gingen in alle klas-

sen op bezoek en ook een literair-muzikale
act ‘de boekenplanken’. Er namen 27 klassen
deel aan het jeugdboekenweekspel rond het
thema fantasie.

Een werkbrunch voor personeel, vrijwilligers en leden van het beheersorgaan, rond
actuele thema’s en opdrachten van de bibliotheek.

Een moordspel (moord in de bib) met eerstejaars van het SMIK bereikte 120 leerlingen.

Muziek: het frühshoppen van de fanfare ging
door in de tuinen van de bib van Kasterlee.

Een voorleesweek voor kleuters en lagere
scholen met in totaal twintig klassen in Kasterlee en vier klassen in Tielen. Ook wordt er
voorgelezen voor de kinderen van het buitengewoon onderwijs (De Mast).
Klasrondleidingen: één voor kleuterklassen en zes voor basisscholen.

Tentoonstellingen: de gang van de bibliotheek werd ter beschikking gesteld voor de
kunstroute tijdens de week van de amateurkunsten. Een tentoonstelling in twee delen
van de werken van jeugdillustrator Guido van
Genechten beurtelings op drie plaatsen. Een
tentoonstelling ‘Klei en kleur, 20 jaar later’
door Anita Fleerackers in de bibliotheek van
Lichtaart in de Kerstweek.

Boekenkoffers werden op regelmatige basis bezorgd aan de kleuterscholen.
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Op de verwendag tijdens de bibliotheekweek werd een leescafé georganiseerd en
werd gratis audiovisueel materiaal uitgeleend.
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Een opname van het programma Bladwijzer
(RTV) in Lichtaart en één in Kasterlee rond
het boek ‘One year in China’ van Piroska Mihalka uit Kasterlee.
Voorstelling van het boek ‘Groot-Kastels
quizboek’ van Luc Mertens uit Lichtaart.

sport

sportraad

sportdienst

De sportraad telde 60 erkende Kastelse
sportverenigingen in 2009. De raad van bestuur is samengesteld uit zeven leden. 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, het sportbeleidsplan 2008-2013 en impulsbeleidsplan 20092013 besproken.

Het gemeentelijk sportbeleidsplan (SBP)
2008-2013 vormt de leidraad van de werking. In 2009 werden strategische en operationele doelstellingen, aangevuld met tientallen maatregelen nauwkeurig opgevolgd en
uitgevoerd.

Het bestuur is ook nauw betrokken geweest
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 toegankelijkheidsreglement Kempische Heuvelrug.

Om de kwaliteit van de sportclubwerking
te verbeteren tegen 2013, worden erkende
sportclubs logistiek, financieel en informatief
ondersteund door het gemeentebestuur.
In 2009 werd een grootschalig onderzoek
opgestart over jeugdsportbegeleiding in de
erkende Kastelse sportclubs in opdracht van
de opgerichte ILV ‘Kwaliteit in de Jeugdsport’.
Impulssubsidies van de Vlaamse Overheid
werden samen met gemeentes Dessel en Retie aangewend voor de aanwerving van een

halftijdse kracht. Bijkomend ging vanaf 2009
een subsidiereglement in voege voor bijscholing en opleiding van jeugdbegeleiders in
sportclubs om meer kwaliteit in de sportbegeleiding te bereiken.
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Exploitatie van sportinfrastructuur
Het beheer van sportaccommodaties vraagt
vaak om overleg met sportclubs. De reserveringen enerzijds, het onderhoud en inzet van
toezichthoudend personeel anderzijds omvat
administratie en coördinatie. Het merendeel
van de uren in sporthal Duineneind wordt ook
in 2009 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. De organisatie van verjaardagsfeestjes, vorig jaar goed
voor 64 uren in sporthal Duineneind, is terug gedaald en in sporthal Duineneind is veel
vraag naar douches na buitensportactiviteiten.
In augustus 2009 werd ook de uitbating van
cafetaria Duineneind aan Volleybalklub Kasterlee VCK vzw toegewezen als proefproject,
na het faillissement van de uitbater. Een tijdelijke overeenkomst werd door de gemeenteraad goedgekeurd voor de duur van 1 augustus tot 30 december.
De sportdienst verleende advies voor elk
sportief evenement dat gebruik maakt van
sportrecreatieve paden (MTB-pad, Ruiterpad,
Joggingpad) of van sportcentra (voor kleedkamers en douches). Daarnaast is er regelmatig overleg met de twee vrijwilligers van
het vaste mountainbikepad en het Ruiterpad.
Begin 2009 werd de concessie met sportraad
Tielen en SP.O.RT. vzw opgezegd naar aanleiding van de bouw van de nieuwe sporthal
tegen het stadiongebouw. De concessie omvatte de huur van het voetbalveld, de atletiekpiste, het gelijkvloers van het stadiongebouw, het sanitair blok. Een beperkt gebruik
van het domuslokaal werd (gratis) toegestaan aan Okra Tielen en SP.O.RT. vzw in afwachting van een nieuwe overeenkomst. De
concessie van VV Molenkring werd eind 2009
omgevormd naar een nieuwe huurovereenkomst voor de huur van twee sportterreinen
en lokaal in sportcentrum Meulenstraat in
Lichtaart.
2009 werd vanaf april gedomineerd door de
bouw van een nieuwe sporthal in Tielen. De
nieuwe sporthal wordt aangebouwd tegen
het bestaand tribunegebouw en beschikt
over een sportzaal van 35 op 45 meter met

speciale sportvloer. Ook de omgeving rond de
sporthal wordt helemaal heraangelegd.

sportlaureatenviering

Jaarlijks worden de sportlaureaten verkozen
en de vrijwilligers gehuldigd. Paul Embrechts,
Inne Bertels, K.K.K., Louis Croenen, Lief
Wens, Juul Smets en Louis Croenen mochten
een trofee ontvangen.
Evenementen en activiteiten
De sportdienst organiseerde in 2009 talrijke
activiteiten:
In de paasvakantie:
• 3 grabbelsportdagen: 68 kinderen van
6-12 jaar konden zich uitleven op Ippon & Set-up en op Hupsakee & Goal in
sporthal Duineneind. De activiteit Fitness
& Fitclass voor 13-15 jarigen werd geannuleerd bij gebrek aan inschrijvingen
• Kaboutersportsnack in turnzaal de Pagadder in Lichtaart: elke voormiddag volgden
gemiddeld 35 kleuters spel&sport.
• Een Sport*ZAPweek in Kasterlee: bracht
sport & ontspanning bij met 42 kinderen
van 6-12 jaar.
• Danssessies ‘dance 4 Fun’: deze topper
met hippe danslessen bracht 49 kinderen
naar Lichtaart.
In de zomervakantie:
• Sport*ZAP in Kasterlee: Omnisport voor
35 kinderen van 6-12 jaar
• Dance 4 Fun in Lichtaart: slechts 20 kinderen volgende deze danssessie
• Sport2daydagen voor
13-16 jarigen:
werden geannuleerd bij gebrek aan voldoende inschrijvingen
• Funsport & Dans in Tielen: 42 kinderen
deden mee
• twee kleutersportweken in Kasterlee:
Boembatsweek en Kikkervriendjes met
165, kleuters.
In de loop van het jaar:
• Jaarlijkse scholencross: 157 kleuters,
1200 kinderen van het lager en 239 leerlingen van het middelbaar onderwijs deden mee aan deze veldloop voor scholen

•

•

•
•

•

•

•

In totaal 1876 kinderen waren gedurende
vier of vijf opeenvolgende dagen aanwezig op
de sportkampen in paas- en zomervakantie.
sportinfrastructuur
Voor het dagelijks onderhoud en toezicht van
de gemeentelijke overdekte sport infrastructuur waren in 2009 acht personeelsleden tewerkgesteld.
Volgende sportinfrastructuurwerken werden
in 2009 opgestart of uitgevoerd:
• De aanleg van een verlichte jogpiste ‘Finse piste’ in combinatie met de nieuwe
Fit-o-meter van BLOSO in sportcentrum
Meulenstraat Lichtaart.
• tien sponsorpanelen en vier verlichte panelen in sporthal Duineneind, waardoor
aan sportverenigingen die sportzaaluren

•

•

•

•

afnemen, in 2010 een huursubsidie kan
toegekend worden.
Op 30 mei 2009 werd de eerste steen gelegd van de nieuwe sporthal waarbij het
bestaande stadiongebouw geïntegreerd
wordt.
Begin 2009 wordt het petanqueveld van
OKRA Tielen opnieuw aangelegd, omdat
het oude veld plaats moet ruimen voor de
sporthal.
Sporthal De Vlieger werd uitgerust met
zaalwachterslokaal. De sportclub Baskas
kreeg er een op maat gemaakte kast bij
voor hun clubmateriaal.
Groot onderhoud van het mountainbikepad Kasterlee-Herentals in Lichtaart door
wateroverlast.

In 2009 werden volgende subsidies uitgekeerd:
Subsidie voor renovatie van sportinfrastructuur:
• korfbalclub Vobako vzw kreeg 7.232 euro
aan subsidies voor renovatiewerken
• Atletiekclub Lichtaart kreeg 2.542 euro
subsidie voor de inrichting van het oefenlokaal met opbergkasten
• In het C-complex van voetbalclub KFC
De Kempen werd de afvoerleiding gerenoveerd en bestratingswerken gesubsidieerd voor 5.226 euro
Subsidie voor verbetering van de werking en
jeugdbegeleiding:
• In 2009 werd voor het eerst een budget
van 26.500 euro beschikbaar gesteld als
subsidies ter verbetering van de kwaliteit
van de werking van sportclubs; 11 clubs
dienden een aanvraag in en kregen een
toelage, variërend van 753,00 euro (Hirano) tot 3.756 euro (KFC De Kempen)
• De toelagen kadervorming werden uitgekeerd voor een bedrag van 1.989 euro
aan 3 clubs: AC Lichtaart, KSK Kasterlee,
KFC De Kempen
Ondersteuning van onderwijs:
• Tussenkomst in het zwemmen van het vrij
en gemeentelijk onderwijs (9.000 euro)
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•

in een herwerkte formule op woensdag.
De wisselbeker van kleuterscholen ging
naar ’t Bosvriendje Lichtaart.
Opening Finse piste en Bloso Fit-o-meter: het nieuwe verlichte jogparcours
van 1000m in sportcentrum Meulenstraat
werd officieel geopend.
Cultuur-sport-doe-dag: in sporthal De
Nekker in Mechelen werd een sportdag
voor 123 gemeente- en OCMW-personeelsleden ingericht
Vlaanderen Wandelt i.s.m. de Pompoenstappers vzw
SportSNACK: 51 kinderen nemen wekelijks deel aan deze sportieve opvang in
VBS De Parel of in GBS De Pagadder in
Lichtaart. Wegens een dalende belangstelling van 11-12-jarigen werd een dag
in de week geschrapt. Bij OLEKADEE in
Kasterlee namen 48 kinderen deel.
Fair play games en sport&speltuin: 2 initiatieven op woensdagnamiddag voor
6-12-jarigen. Wegens een tegenvallend
resultaat werd deze actie na vijf weken
stilgelegd.
Week van de sportclub: coördinatie en
promotie van een BLOSO-actie met gratis
activiteiten van vier sportclubs (baskas,
Sin Ryu, Vobako en K.K.K.) leverde een
beperkte belangstelling.
EHBO in de sport, op vormingsdag BeterWeter: bijscholing in Tielen voor vijf
personen
Fitclass: het in 2008 opgestarte fitness
uurtje tijdens de middagpauze in de
sporthal SMIK verloor aan belangstelling
en werd stopgezet.
Begeleiden van activiteiten zoals initiatie
badminton, seniorengym, kleuterturnen,
zwemlessen, …

Kasterlee heeft een bruisend verenigingleven, de vele gezellige en uiteenlopende activiteiten en evenementen die er plaats vinden
(fuiven, feesten, wandelingen, sportevenementen, braderijen en noem maar op) zijn
typerend voor onze gemeente.

ningsuren zijn maandag van 14-17 en 18-20
uur en donderdag van 9-12 uur. Maar buiten
deze uren kan men ook een afspraak maken,
zelfs op zaterdag.

Als vereniging is het niet altijd even makkelijk om alle verplichtingen en regels te kennen
en vereist de organisatie van een evenement
veel contacten met verschillende diensten
van de gemeente. Vandaar dat het gemeentebestuur besloot om een evenementenloket
op te richten waar je terecht kan met al je
vragen in verband met evenementen.

Een van de taken van het evenementenloket
is ook de logistieke ondersteuning van evenementen en activiteiten. De meeste verenigingen maken al gebruik van de mogelijkheid
om materialen van de technische dienst te
lenen. (voornamelijk nadars, podiumwagen
…). Minder bekend is de mogelijkheid om
verschillende andere materialen te ontlenen
zoals grote spelen voor kinderen, educatieve
spelen, sportmaterialen, containers en multimedia materiaal (laptop, beamer, projectiescherm…). In september 2009 is er dan
een nieuw reglement voor de uitlening van
alle materialen voorgesteld. Hierdoor kan
men met een aanvraagformulier alle materialen ontlenen en is ook de waarborg voor
multimedia materiaal opgeheven. Bovendien
kunnen nu alle erkende Kastelse verenigingen het spelmateriaal van de vrijetijdsdienst
ontlenen.

In de loop van 2009 is er eerst nog een personeelswissel doorgevoerd en op 27 mei 2009
is de nieuwe evenementencoach dan eindelijk
van start gegaan. Eerst achter de schermen,
maar op 9 oktober is het evenementenloket
dan officieel geopend en voorgesteld met een
receptie en presentaties over evenementenloket en hernieuwde vrijetijdsdienst onder
massale belangstelling van de Kastelse verenigingen.
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evenementen

Nieuw uitleenreglement

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 publieke besturen is er een samenwerking
opgestart met deze externe partijen:
• alle gemeentelijke diensten
• brandweer en politie
• ANB Agentschap Natuur en Bos, OVAM
• Provinciale Groendomeinen der Kempen
• Hoge Rielen
opening evenementenloket

Wat is het evenementenloket?
Één centraal aanspreekpunt voor de organisatoren van evenementen. De kernwoorden
zijn dan ook simpel en centraal. De procedures die de organisatoren van evenementen
moeten volgen om aanvragen, vergunningen,
ontleningen in te dienen zijn vereenvoudigd.
Het evenementenloket heeft voortaan een
eigen balie aan de vrijetijdsdienst. De ope-

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, volgende type evenementen zijn geïdentificeerd:
• overleg sportevenementen in natuur
(toertochten, joggings, wandelingen, ruitertochten)
• overleg rond fuiven, tentfuiven en openluchtfestivals
• overlegplatform met de Hoge Rielen

Doel is om in 2010 een echt beleid rond deze
type evenementen uit te werken. Hierbi worden alle relevante diensten en belangengroepen betrokken:
• sport: sportdienst, BLOSO, ANB, Provinciale Groendomeinen
• fuifbeleid: jeugddienst, jeugdraad, brandweer, politie, burgemeester
Activiteitenkalender
Het UiTnetwerk is dé infobron voor vrije tijd.
Vandaar dat het gemeentebestuur in samenwerking met CultuurNet Vlaanderen het platform UiT in Kasterlee heeft gelanceerd. Via
UiT in Kasterlee kunnen verenigingen en organisatoren van evenementen 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.

Dat de UiT kalender ook succesvol is bewijst
het groot aantal invoerders (160 eind 2009)
maar ook het groot aantal actieve bezoekers
via onze site die de agenda’s raadplegen en
activiteiten opzoeken.
• meer dan 1000 bezoekers per maand via
www.toerisme-kasterlee.be
• meer dan 1250 bezoekers per maand via
www.kasterlee.be

seizoen en pompoendag. Om het toeristisch
karakter van Kasterlee verder te promoten is
er ook een project opgestart met aanwezigheid in Bobbejaanland. Gedurende twee weken (tijdens Kids-Halloween) werd er actief
promotie gemaakt.

promotie

Volgende brochures, flyers, affiches werden
gedrukt en verspreid:
• een nieuwe werffolder in het Nederlands,
Engels en Frans (10.000 exemplaren)
• de infopocket (13.000 exemplaren) in full
color en zakformaat.
• nieuw in 2009: een brochure over dagtrips in Kasterlee (3.000 exemplaren) en
een brochure rond kindvriendelijk Kasterlee (3000 exemplaren)
• een handige plooifolder (10.000 exemplaren) waar de toeristische troeven kort zijn
• twee nieuwe postkaarten
• er werd ook nog drukwerk gemaakt voor
de verschillende evenementen in Kasterlee

Toerisme Kasterlee voert actief promotie rond
de vier toeristische pijlers van Kasterlee: recreatie, gastronomie, kindvriendelijkheid en
meerdaags verblijf.
Vertegenwoordiging op beurzen en andere evenementen
De vertegenwoordiging op beurzen kende
een dalende trend. Er waren nog slechts een
aantal beurzen (vakantiesalon van Antwerpen, toeristische beurs in Peer, de fietsbeurs
Retie, Plustival in Balen, PROMinANT Geel)
waar Toerisme Kasterlee samen met TPA en
de regiocluster ‘Het groene Neteland’ vertegenwoordigd was. Daarentegen had Toerisme Kasterlee een groeiende aanwezigheid
op kleinschaligere evenementen met een
toeristische uitstraling zoals de roofvogelhappening, de Volkoremet, de fiets- en wandelschakel, kabouterdag, opening toeristisch

Drukwerk

Evenementen en belevenissen
Pompoenmaand
Kasterlee is het pompoendorp bij uitstek. Er
werden tal van pompoenaire belevenissen en
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Het regionaal infokantoor is zes dagen per
week open en van april tot en met september
zeven dagen per week. Bijna 8.000 bezoekers kwamen langs voor inlichtingen en brochures. Wanneer het toeristisch infokantoor
gesloten is, konden de toeristen terecht in de
infocafés, waarvan er één is in elke deelgemeente.
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toerisme

evenementen georganiseerd in Kasterlee en
er werd veel promotie gevoerd: Pompoendag, pompoenregatta, pompoenpitspuwen,
pompoenkwekerswandeling, culinair genieten in Kasterlee, sterke verhalenwandeling,
pompoenstandbeelden … In 2009 werden
twee nieuwe activiteiten ontwikkeld:
• Griezelverhalen op kabouterberg voor
kinderen tot 12 jaar: 350 deelnemers
• Sterke verhalen wandeling, een nachtelijke wandeling in de bossen van Kasterlee:
100 deelnemers.

ficiële overhandiging van de titel ‘Fair Trade
gemeente’, een proevertjesdag met live muziek van de Dixielandstreetband, een fietstocht en een wandeling.
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Kabouterberg
Op Kabouterberg worden begeleide wandelingen georganiseerd van maart tot en met
oktober. In 2009 volgden 5.304 kinderen
een gereserveerde vertelling. De drukste
maanden waren juni en oktober. Er werden
ook meer vertelsters gereserveerd voor
verjaardagsfeestjes nl. 19 feestjes in vergelijking met 7 feestjes in 2008. In de grote
vakantie was er elke dag om 14 uur een
dagvertelling. In 2009 waren er 98 vertellingen in juli en augustus, samen goed voor
2.310 kinderen. Dit is de helft meer dan in
2008. In september en oktober was er elke
zondag een begeleide vertelling om 14 uur
met een totaal van 133 kinderen. Op kabouterdag kwamen ongeveer 1.500 kinderen de
verjaardag van de koning vieren. Er werd
op een zeer actieve wijze promotie gevoerd
voor kabouterberg. Opvallend hierbij is het
succes van de advertentie in Klasse, die 550
deelnemers opleverde.

boerenmarkt

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.
Kasterlee Spreukelt: Kasterlee Spreukelt
werd voor de zesde keer georganiseerd. Het
thema was sagen, legenden en sterke verhalen. Er werden 871 deelnamebrochures verkocht, 255 van de 555 die hun brochure binnen brachten, legden een foutloos parcours
af.
Wandelschakel: in 2009 werd voor de tweede
keer de wandelschakel georganiseerd. Het
startpunt was de Ark van Noë en de recreanten konden kiezen uit verschillende afstanden.
Week van de Smaak: i.s.m. de cultuurdienst
werd voor de tweede keer de week van
de smaak georganiseerd in Kasterlee. Gedurende anderhalve week stond Kasterlee in
het teken van de Turkse gastronomie.
Kerstmaand: de gemeente zorgde voor de
promotie van de kerstmaand.
Website Toerisme Kasterlee

opening toeristisch seizoen

Andere evenementen
Opening toeristisch seizoen: op 26 april werd
de start van het toeristisch seizoen feestelijk
ingezet met allerlei activiteiten zoals de of-

De huidige site www.toerisme-kasterlee.be
heeft een volledig nieuwe stijl gekregen die
ook in de lijn ligt met de huisstijl van de gemeente. In 2009 was er ook een test met einschrijvingen voor eigen evenementen en er
was een samenwerking met Uit in Vlaanderen
(Uit in Kasterlee en Wat te doen?). In 2010
wordt de tweede fase uitgevoerd.

Andere projecten
Tewerkstellingsproject
Via een tewerkstellingsproject dat gesubsidieerd werd door Toerisme Vlaanderen heeft
VVV-Toerisme vzw een toerisme- en evenementenconsulent in dienst genomen. Er
moeten drie doelstellingen worden nagestreefd: het aanbieden van een kwalitatief
toeristisch onthaal, de promotie, bevordering en de coördinatie van het onderhoud van
het wandelnetwerk ‘Kempense heuvelrug’ en
evenementenbegeleiding van verenigingen
bij de vrijetijdsdienst.
Leader

Er is een werkgroep rond trage wegen opgericht. In de werkgroep zitten mensen van
de technische dienst, de toeristisch dienst en
mensen uit verschillende verenigingen. Er is
gestart met terreinbezoeken in Lichtaart en
Tielen. In Tielen is een volledig inventarisatie
gebeurd van de verschillende trage wegen.
In de volgende jaren zullen deze wegen geherwaardeerd worden.
Bloemen
In 2009 is er in samenwerking met de milieudienst, A&B, Natuurpunt en de Biebond
een proefproject opgestart om akker- en
veldbloemen in te zaaien in de bermen. Er
werden drie kilo akkerbloemen en 2 kg grassen ingezaaid aan de Ark van Noë, Roeyken,
Achterlee …
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Kasterlee
richtte
samen
met
Balen,
Geel,Kasterlee, 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. In 2009 heeft Toerisme Kasterlee een dossier ingediend rond
‘een educatief maïsdoolhof’. Dit dossier werd
goedgekeurd en zal in 2010 worden uitgevoerd.

Trage wegen

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 2009 hebben we deelgenomen aan de brochure ‘Het
groene Neteland: Te voet of met de fiets’.
Impact ringweg op toeristisch recreatieve wegen
De aanleg van de Noord-Zuid verbinding in
Kasterlee zal een behoorlijke impact hebben
op de toeristisch-recreatieve wegen van Kasterlee. In 2009 is er een inventarisatie gemaakt van de impact en onderzocht welke
brochures niet meer gebruikt kunnen worden
en of er al dan niet alternatieven ter beschikking zijn.
Coördinatie onderhoud wandelnetwerk
Het onderhoud van het wandelnetwerk wordt
gecoördineerd vanuit Toerisme Kasterlee.
Klachten worden gecontroleerd en (indien
mogelijk) meteen hersteld. Het netwerk
wordt ook proactief gecontroleerd.

Gidsbeurten
De toeristische dienst coördineert gidsbeurten op Kabouterberg, Heemerf ‘De Waaiberg’
en Keesesmolen en ook begeleide natuurwandelingen. In totaal werden er 419 gidsbeurten georganiseerd waaraan 8.852 personen deelnamen.
Winterwandelingen
Van november tot en met maart werd er elke
zondag een geleide wandeling georganiseerd
door een horecazaak uit de gemeente. Tijdens het seizoen 2008/2009 weren er 23
winterwandelingen met in totaal 2.148 wandelaars. Dit geeft een gemiddelde van 93
wandelaars per wandeling.

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 verpacht.
Buiten de kermissen wordt jaarlijks nog een jaarmarkt georganiseerd in Kasterlee en Lichtaart.
AANTAL ATTRACTIES
CONTRACTANTEN
2008

AANTAL ATTRRACTIES
VERPACHTINGEN

2009

2008

2009

mei Kasterlee

34

34

8

7

september Kasterlee

29

33

3

4

juli Lichtaart

11

9

3

2

september Lichtaart

11

13

3

4

juli Tielen

15

15

4

2

9

8

1

0

september Tielen
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buitenschoolse kinderopvang (BKO)

Het project Rulloop kreeg vaste vorm in 2009.
Naast een muziekacademie zal ook de BKO een
nieuwe ruimte krijgen met plaats voor 80 kinderen. De gemeenteraad besliste om de bouw
van de centrale opvang in Lichtaart niet op een
traditionele manier uit te besteden maar dit te
doen met een wedstrijdformule. Ook werd beslist om twee nieuwe minibusjes aan te kopen
ter vervanging van de oude minibus.
In Het Trollenhol, De Stepkes en De Kriebels
bleef het aantal begeleiders gelijk (16). De
samenwerking met de sportdienst (SportsBKO Lichtaart
nack en Olékade), jeugddienst (speelvogels
en grabbelpas) werd verder gezet en verfijnd.
Eveneens werd er besloten om een elektronisch inschrijvingssysteem voor de buitenschoolse
kinderopvang uit te werken of aan te kopen.
Het Trollenhol in Kasterlee heeft een totale capaciteit van 50 kinderen. De Stepkes, het Roefelhuisje en het Kleuterhuisje in Lichtaart kan 53 kinderen opvangen en De Kriebels in Tielen
32 kinderen.
aantal opvangdagen per locatie
Het Trollenhol

De Stepkes

De Kriebels

2008

2009

2008

2009

2008

2009

aantal opvangdagen
minder dan 3 uur

9034

10845

8481

9953

5029

5446

aantal opvangdagen
tussen de 3 en 6 uur

1533

1577

707

807

456

416

aantal opvangdagen
meer dan 6 uur

1983

1785

98

141

32

10

12550

14207

9286

10901

5517

5872

TOTAAL

gemiddelde aanwezigheden tijdens schooljaar
Het Trollenhol
voor
MAAND

De Stepkes

na

voor

na

2008 2009 2008 2009 2008 2009

32

43

49

16

29

30

40

47

maart

29

31

41

april

31

31

mei

31

juni
september

De Kriebels
voor

na

2008 2009 2008 2009 2008

2009

20

43

50

17

17

23

26

14

23

38

53

16

22

23

26

52

16

23

45

57

16

21

24

29

47

56

15

21

49

60

17

19

28

28

32

47

55

16

22

49

57

16

21

26

29

27

31

42

51

16

18

44

53

12

19

25

29

31

30

49

55

20

21

53

60

18

17

28

30

januari

31

februari

oktober

28

31

45

55

20

22

49

55

19

16

30

29

november

30

29

47

47

20

24

47

53

20

17

29

29

december

32

30

46

52

20

28

47

54

20

18

28

32

jaargemiddelden

30

31

45

52

17

22

46

55

17

19

26

29

2008

2009

kerstvakantie

32

28

krokusvakantie

47

34

paasvakantie

42

51

zomervakantie

53

49

herfstvakantie

36

28

kerstvakantie

41

32

gemiddelden

42

37

jumelages
Plaffeien – Zwitserland
Naar jaarlijkse gewoonte trokken onze gemeentescholen op sneeuwklassen naar Plaffeien. Telkens kunnen zij daar rekenen op een
gul onthaal met onder meer een gesmaakte
verbroederingsavond. Van 20 tot 24 mei was
het gemeentebestuur van Kasterlee officieel
te gast in Plaffeien. Elke legislatuur gaan de
gemeenteraden bij elkaar op bezoek om de
raadsleden en de partnergemeente beter te
leren kennen. Er vonden bezoeken plaats aan
het gemeentehuis, de centrale houtverwarmingsinstallatie en de brandweer. Voor de
sportievelingen was er een bergtocht vanuit
Schwarzsee. De ontvangst was zoals steeds
zeer hartelijk en heel wat bezoekers werden
ondergebracht bij gastgezinnen.

Murgesti/Nyaradszentbenedek
(gemeente Açatari) - Roemenië
Het Murgesti-comité verzamelde het ganse
jaar actief financiële middelen in, om in ons
adoptiedorp projecten te realiseren, zoals
de drinkwatervoorziening. De burgemeesters van Kasterlee en Acatari (Osvath Csaba)
namen samen met een delegatie uit Kasterlee en Roemenië deel aan de VVSG-studiedag over jumelages met Oost-Europa. Op
28 november was er een officiële verbroederingsavond met de medewerking van het
gemeentebestuur, het Murgesti-comité en de
Solidariteitsraad. Na vele jaren kwam er dan
toch schot in de herstelling van het dak van
Toldalaghy-huis dat mede door het Murgesticomité verworven werd om in de toekomst
een sociale en culturele rol te spelen.
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In het Trollenhol en De Stepkes liggen de gemiddelde opvangbeurten naschoolse hoger
dan het aantal erkende plaatsen. Dit wil zeggen dat het aantal erkende plaatsen structureel wordt overschreden en het illustreert de
groei van de kinderclub.

gemiddelde aanwezigheden
tijdens vakanties in Het Trollenhol
pag i n a 4 3

In 2009 maakten 540 gebruik van de kinderclub tegenover 513 in 2008. Het aantal opvangbeurten steeg van 27.353 in 2008 naar
30.497 in 2009. Dit is een verdubbeling van
de groei van het aantal opvangbeurten t.o.v.
2007. Elke keer dat er een kind in de opvang
aanwezig is, is een opvangbeurt.

9. milieu
Sinds 1 januari 2008 is de nieuwe 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.
De milieudienst organiseerde in 2009 volgende activiteiten, al dan niet in samenwerking met
derden:
•
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•

•

•

•

•

•

•
•
•
•
•

Open milieuraad rond biodiversiteit met een spreker van Natuurpunt-educatie. In het kader van deze infoavond werd de tentoonstelling ‘biodiversiteit in de Provincie Antwerpen
– countdown 2010’ gedurende twee weken ontleend en opgesteld in de inkomhal van het
gemeentehuis.
Infoavond in het kader van de nacht van de duisternis: lichthinder en het effect op het
sterrenkijken. Er was een tentoonstelling opgesteld en de kinderen konden knutselen en
kleuren. Aan de inwoners van Kasterlee werd gevraagd om de eigen buitenverlichting te
doven op deze avond.
Tijdens het Weekend van de compostmeester werd in de tuin van compostmeester
Paul Van Pelt en op de gemeentelijke demoplaats op de Ark van Noë informatie
gegeven over composteren. Bezoekers
maakten tevens kennis met bioproducten
en kregen gratis een bioappel aangeboden.
Tijdens de Fair Trade lunch/ontbijt voor het
gemeentepersoneel werden enkel lokale
landbouwproducten, bioproducten en Fair
Trade producten aangeboden.
Een workshop rond natuurverven leerde
de deelnemers de verschillende aspecten
nacht van de duisternis
van natuurverven: wat zijn natuurverven,
welke soorten zijn er, welke verf gebruik
je waar…
In het kader van de energie-infotoer werd
er een infoavond rond laagenergie/passief
bouwen en renoveren georganiseerd. Tevens kwam het gebruik van FSC-gelabeld
hout in de bouw uitgebreid aan bod.
Een tweedaagse cursus BouwTeam leerde
de deelnemers alles over isolatie, koudebruggen, aangepaste ventilatie, keuze verwarmingssystemen… Er werd uitgebreid
aandacht besteed aan het gebruik van milieuverantwoord materiaalgebruik.
week van het bos
De dikke truien’dag’ werd een dikke truien’week’ voor de administratieve diensten op het gemeentehuis, het OCMW en de politie.
De verwarming werd 4°C lager gezet.
Er werden lessen gegeven i.v.m. klimaat, energie, afval en water in lagere scholen.
16 gezinnen namen deel aan de actie Klimaatwijken.
Infoavond voor de leden van de milieuraad, gecoro en gemeenteraad rond windenergie.
Er werd een bezoek gebracht aan een windmolenpark in Aken.
Door de deelname aan de haagplantactie werd het gebruik van streekeigen en autochtoon
plantmateriaal gestimuleerd.

•

•

Tijdens de week van het bos werd door de milieuraad een dag georganiseerd met volgende activiteiten: begeleide wandelingen, info over gebruik van bloemen en kruiden in
likeurtjes, siroop, … stand over fauna en flora in het bos, bloemschikken met bosmaterialen, kinderanimatie en verkoop van streekbiertjes en ‘eerlijke’ vruchtensapjes.
Onder leiding van boswachter Kris Rombouts, kregen de gemeenteraad, milieuraad en
OCMW-raad een woordje uitleg over de stand van zaken van het LIFE project Danah in
Tielen.

De milieudienst werkt voor de behandeling
van milieuklachten nauw samen met de lokale politie en de milieupolitie Regio Turnhout.
Na de kantooruren worden de meldingen van
milieuklachten doorverwezen naar het zonaal
onthaal van de Politie Regio Turnhout. In het
milieujaarprogramma 2010 wordt een overzicht gegeven van de uitgevoerde toezichtstaken.
Er werden verschillende acties ondernomen
inzake afvalpreventie, binnen de eigen diensten, bij de scholen en bij de inwoners van de
gemeente.

De gemeente implementeerde het gebruik
van duurzaam geëxploiteerd hout in de wer-

Voor het woon-werkverkeer werd er 50.818
km bijeen gefietst door 92 werknemers.
Tijdens de actie Ik Kyoto legden de werknemers samen 3.940 duurzame km af en produceerden zo 914 kg CO2 minder. Er werden
een milieuvriendelijk dienstvoertuig en een
milieuvriendelijke vrachtwagen aangekocht.
De mina-werkers (4 voltijdse eenheden)
presteerden 5.013,5 manuren aan bos- en
natuurbeheer.
Er werd een paddenoversteekplaats gemaakt
ter hoogte van de Beukendreef. De familie
Woestenborghs zet sinds jaren op vrijwillige
basis de padden, salamanders,… veilig over.
Ter hoogte van de Herentalsesteenweg, op de
grens met Herentals, werd eveneens opnieuw
een oversteek geplaatst. Hier zijn het de vrijwilligers van de natuurvereniging Natuurpunt
die voor de dagelijkse overzet zorgden.

paddenovertrek
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Er werden drie subsidies uitbetaald aan particulieren voor de aanleg en ingebruikname
van een hemelwaterinstallatie.

Er werden drie energieprestatiecertificaten
opgemaakt voor gemeentelijke gebouwen
die niet onder de energieprestatieregelgeving
vallen. Bij overheidsopdrachten zijn er verschillende initiatieven genomen om energieefficiëntie op te nemen als evaluatiecriterium.
74 gezinnen hebben zich opgegeven voor het
project van de Energiesnoeiers, waarbij hun
woning werd doorgelicht en energiebesparingen werden voorgesteld.
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De gemeente haalde 102 kg restafval op per
inwoner. Ook het grof vuil e.d. zit hierin vervat. Hiermee komen we ver onder de doelstelling van OVAM. Op het containerpark werden 8 compostvaten en 89 compostbakken
verkocht. Beide worden door het gemeentebestuur gesubsidieerd.

king van de gemeentelijke diensten door
standaard in elk bestek voor de aankoop
van hout en houtproducten het standaardbestekvoorschrift voor duurzaam geëxploiteerd
hout op te nemen. Ook het gebruik van gekeurd breekpuin is standaard opgenomen in
de bestekken. Het gebruik van milieuverantwoorde kantoormaterialen, cateringproducten en schoonmaakmiddelen wordt verder
gezet, zoals ook de aankoop van compost
met Vlaco-label.

10. ruimtelijke ordening
De dienst ruimtelijke ordening heeft in 2009 335 stedenbouwkundige aanvragen behandeld.
Door het schepencollege werden in 2009 295 vergunningen afgeleverd en 15 weigeringen.
Naast de stedenbouwkundige aanvragen heeft de dienst ook 14 aanvragen voor een verkaveling ontvangen, evenals 15 aanvragen tot wijziging van een verkaveling en aanvragen tot
afwijking van een verkaveling. Voor al deze aanvragen werd steeds een openbaar onderzoek
uitgevoerd.
Verder heeft de dienst ruimtelijke ordening in 2009 523 verzoeken om notariële informatie
ingewilligd. Deze informatie is vereist bij elke verkoop van een perceel en/of een gebouw.
Daarnaast heeft het schepencollege 6 positieve en 3 negatieve stedenbouwkundige attesten
afgeleverd. Tenslotte werden door de politie 9 bouwovertredingen vastgesteld door middel
van een proces-verbaal.
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De volgende tabel toont de evolutie inzake bouwen en verkavelen:
2007

2008

2009

Stedenbouwkundige aanvragen

246

282

335

Stedenbouwkundige vergunningen

214

250

295

Weigeringen stedenbouwkundige vergunningen

11

13

15

Verkavelingsaanvragen

13

10

14

9

7

9

Verkavelingsvergunningen
Weigeringen van verkavelingsvergunningen

0

1

0

13

32

15

Vergunningen tot wijziging van verkaveling

7

25

22

Weigering wijziging van verkaveling

1

4

2

Aanvragen afwijking van verkavelingvoorschriften

8

15

85

Aanvragen wijziging van verkaveling

Aanvragen stedenbouwkundige attesten

12

12

13

Afgifte positieve stedenbouwkundige attesten

21

8

6

Afgifte negatieve stedenbouwkundige attesten

7

2

3

Vastgestelde bouwovertredingen
Notariële informatie

12

19

9

547

563

523

NIEUW DECREET
Op 1 september 2009 ging het aanpassingsdecreet Ruimtelijke Ordening en het decreet
Grond- en Pandenbeleid van kracht. Deze
nieuwe wet heeft als benaming de term
‘Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening’ meegekregen.
Een belangrijke vernieuwing in het decreet
is de zogenaamde meldingsplicht. Dit is een
nieuwe categorie van werken naast de bestaande vergunningsplichtige en niet-vergunningsplichtige (vrijgestelde) werken. Het

uitvoeringsbesluit dat deze meldingsplicht effectief moet invoeren, werd in 2009 echter
nog niet goedgekeurd.
Het nieuwe decreet heeft ook zaken zoals
een ‘as-built-attest’ en een permanent woonrecht voor weekendverblijven ingevoerd. De
belangrijkste doelstellingen van het decreet
waren de verduidelijking van vele zaken en
de versterking van de rechtszekerheid voor
particulieren. In die zin is dit nieuwe decreet
voornamelijk een verfijning van het vroegere
decreet inzake ruimtelijke ordening.

RUIMTELIJKE UITVOERINGSPLANNEN
Op 20 augustus 2009 keurde de provincie
het rumtelijk uitvoeringsplan (RUP) Noordlaan–Ossegoor definitief goed. Dit RUP biedt
de mogelijkheid aan de gemeente om voor de
brandweer een nieuwe kazerne te plaatsen
op een plaats die verschillende uitvalsmogelijkheden biedt. Daarnaast is er ook ruimte
voorzien voor een nieuw gemeentelijk magazijn, alsook voor lokalen van het Rode Kruis.
Het RUP Toeristisch-recreatief knooppunt
Houtum werd door de provinvie definitief
goedgekeurd op 1 juli 2009. Dit RUP biedt
rechtszekerheid aan de toeristische sector en
de landbouwsector in Houtum. Het geeft bijvoorbeeld aan welke toekomstmogelijkheden
of uitbreidingsmogelijkheden er zijn voor bestaande en toekomstige gebouwen en constructies.

De Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening
heeft de bepalingen rond het vergunningenen het plannenregister grotendeels overgenomen uit de vorige wetgeving. Dit betekent
dat een gemeente nog steeds moet voldoen
aan vijf voorwaarden alvorens ze autonoom
vergunningen kunnen afleveren. De nieuwe
Codex voorziet echter wel dat gemeenten
deze autonomie ook terug kunnen verliezen.
Dit is ook een belangrijke vernieuwing.
Om aan de vijf voorwaarden te voldoen moet
de gemeente beschikken over:
• een goedgekeurd gemeentelijk ruimtelijk
structuurplan;
• een gemeentelijke stedenbouwkundige
ambtenaar;
• een conform verklaard plannenregister;
• een vastgesteld vergunningenregister;
• een register van de onbebouwde percelen.
In 2009 voldeed de gemeente 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. Ze hebben een groot deel van de
gevraagde informatie opgezocht en bezorgd

Het nieuwe Grond- en Pandendecreet heeft
ook een aantal zaken gewijzigd voor het lokaal woonbeleid. Dit nieuwe decreet heeft ervoor gezorgd dat elke gemeente een sociaal
objectief moet behalen. Dit omvat het aantal
sociale woningen en sociale gronden die de
gemeente moet realiseren voor 2020. Voor
de gemeente Kasterlee gaat het om 116 sociale huurwoningen, 76 sociale koopwoningen
en 3 sociale kavels.
Vanuit het lokaal woonoverleg, dat de gemeente voert met OCMW en de verschillende
sociale huisvestingsmaatschappijen, werd
over dit sociaal objectief een advies gegeven.
De sociale huisvestingsmaatschappijen zullen
mee inspanningen moeten leveren om dit objectief te behalen. Daarnaast worden tijdens
het lokaal woonoverleg ook andere problemen rond wonen en huisvesting besproken.
In 2009 heeft de gemeente Kasterlee haar
deelname aan het Kempens Woonplatform
uitdrukkelijk bevestigd. Dit Woonplatform is
een project dat werd opgestart vanuit IOK en
dat als doel heeft om de gemeenten te ondersteunen in hun lokaal woonbeleid. Op die
manier kan er op een constructieve wijze een
lokaal woonbeleid worden uitgebouwd.
Tenslotte heeft de gemeente in 2009 een eerste ontwerp van gemeentelijk toewijzingsreglement voor sociale huurwoningen opgesteld. Hierin wordt de voorrang beschreven
voor twee doelgroepen, nl. bejaarden en gehandicapten. Dit reglement dient in de loop
van 2010 nog te worden goedgekeurd door
de bevoegde minister alvorens het kan toegepast worden.
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Naast deze RUP’s heeft de dienst ruimtelijke
ordening in de loop van 2009 ook nog verder gewerkt aan het RUP Ark Van Noë, het
RUP Zonevreemde Verenigingen, het RUP
Dorpskernen, het RUP Weygerbergen, het
RUP Randparkings en het RUP Gierlebaan.
Verschillende van die RUP’s zouden in de loop
van 2010 moeten kunnen worden afgerond.

aan het Agentschap R-O Vlaanderen. Deze
dienst moet de voorstellen tot opname in het
plannen- en vergunningenregister goedkeuren. Voor het plannenregister werd in 2009
reeds een technische controle uitgevoerd.
Hieruit bleek dat er nog een aantal aanpassingen nodig waren, alvorens dit register
kon worden goedgekeurd. Het vergunningenregister zal nog wat langer op zich laten
wachten. Volgens de nieuwe Vlaamse Codex
Ruimtelijke Ordening moet de gemeente namelijk ook alle constructies en gebouwen die
dateren van voor de inwerkingtreding van het
gewestplan controleren en eventueel opnemen in dit vergunningenregister. Aangezien
het voor onze gemeente gaat over meer dan
1800 dossiers, is dit nog een groot werk dat
moet gebeuren.
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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 2009 werden o.a. volgende dossiers door de GECORO behandeld :
• Advisering voorontwerp RUP Ark van Noë;
• Behandeling bezwaren en adviezen in navolging van het openbaar onderzoek RUP Toeristisch-recreatief knooppunt Houtum;
• Behandeling adviezen, opmerkingen en bezwaren ontwerp RUP Noordlaan/Ossegoor en
het onteigeningsplan ten algemene nutte;
• Opmerkingen rond het voorontwerp RUP Kern Kasterlee;
• Evaluatie van de voorgestelde toelichtingsnota en voorschriften van het voorontwerp RUP
Kern Kasterlee;
• Advisering voorontwerp Jeugdhuis JeTi;
• Advisering windturbines;
• Advisering actieplan Lokaal Sociaal Beleidsplan 2010-2013;
• Advisering schetsontwerp voor de verbouwing van de voormalige rijkswachtkazerne, Kerkenheide;
• Advisering voorontwerp project Rulloop van de Geelse Bouwmaatschappij en de Gewestelijke Maatschappij voor de Kleine Landeigendom en het deelproject BKO;

11. technische dienst
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.

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 2009 werd er o.a. gewerkt aan volgende
projecten:
Aankoop straatnaamborden fase 2: het
betreft de aankoop voor straatnaamborden
voor Kasterlee, Lichtaart en Tielen. De firma
Janssens uit Lokeren heeft de straatnaamborden geleverd. De straatnaamborden zullen of zijn reeds geplaatst door de technische
dienst.

Aanstellen ontwerper voor uitbreidings–
en aanpassingswerken school Lichtaart:
de opdracht werd toegewezen aan Architectenbureau Frank Loos bvba. Het ontwerp
voor de werken is in opmaak.
Aankoop glas voor ramen clublokaal SK
Kasterlee: de opdracht werd toegewezen
aan de firma Mols-Dom uit Herentals.
Aanstellen ontwerper voor uitbreidings–
en aanpassingswerken Ligahof: de opdracht werd toegewezen aan Caers Marc
architect uit Kasterlee. De werken zullen uitgevoerd worden in 2011.
Aankoop bureaumeubilair gemeentehuis: de opdracht werd toegewezen aan
Mevo Projects uit Wuustwezel. Het meubilair
van bepaalde diensten werd vervangen.
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Gebouwen
• beheer, onderhoud en herstellingen van
de gemeentelijke gebouwen

Onderhoudswerken aan voet– en fietspaden: Gierlebaan fase 2: de werken werden aanbesteed en zijn gegund aan de firma
Gys Leo bvba uit Dessel.
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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

Digitaliseren aktes burgerlijke stand: het
digitaliseren van de bestaande akten maakt
het eenvoudiger en efficiënter om afschriften
af te leveren. De digitalisering biedt ook de
mogelijkheid om in de toekomst van start te
gaan met een e-loket burgerlijke stand. Het
digitaliseren werd uitgevoerd door de firma
Michiels nv uit Westmeerbeek.

Aankoop tafels OC Tielen: de opdracht
werd toegewezen aan Metafox uit Ardooie.

parking naast het Heemerf aan de Waaiberg
in Kasterlee.

Onderhoudswerken aan gemeentewegen: de werken werden aanbesteed en zijn
gegund aan de firma nv Deckx Algemene Ondernemingen uit Dessel. De volgende straten
hebben een geheel of gedeeltelijk structureel
onderhoud gekregen: Terlo, Oosteneinde,
Hoeve, Kalversteert, Vorsel – gedeelte, Molenstraat, Broekstraat, Vondelstraat.

Leveren van minibussen voor de buitenschoolse kinderopvang: de twee minibussen voor 8+1 personen worden aangekocht
ter vervanging van de bestaande minibus.

Verbreden betonwegen – zaardenstraat:
de werken werden aanbesteed en zijn gegund aan de firma Roos nv uit Arendonk.
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Aankoop speeltoestellen en skatetoestellen: de speeltoestellen werden toegewezen aan de firma Libraplay nv uit Nazareth.
De skatetoestellen werden toegewezen aan
de firma Public Construct nv uit Ardooie.
Onderhoudswerken beton: de werken
werden aanbesteed en zijn gegund aan de
firma Nelis wegenbouw nv uit Opglabbeek.
De werken omvatten het vervangen van een
gedeelte van de beton in Achterlee, Vorsel en
containerpark en het bijleggen van een betonstrook aan de gemeentelijke parking Stationsplein in Tielen.

Optimalisatie toevoer rioolwaterzuiveringsinstallatie (RWZI) Lichtaart fase 1:
het bestek en de wijze van gunnen voor deze
werken werden door de gemeenteraad goedgekeurd.

Aanstellen ontwerper voor de oprichting
van een buitenschoolse kinderopvang in
Lichtaart: in mei 2010 zal de toewijzing van
deze opdracht gebeuren.

Aanstellen ontwerper voor het bouwen
van een werkhuis technische dienst, een
brandweerarsenaal en lokalen voor het
rode kruis: medio 2010 zal de toewijzing
van deze opdracht gebeuren.

Leveren en plaatsen van baniermasten:
de opdracht werd toegewezen aan de firma
Herva bvba uit Olen.

Herstellen voetgangersbruggen: de werken worden uitgevoerd door de technische
dienst.

Aanleggen van parking waaiberg: de opdracht werd toegewezen aan de firma JW
Arnst uit Kalmthout en zal half 2010 uitgoeverd worden. Het betreft de aanleg van een

Aankoop verkeersborden zone 70: de opdracht zal medio 2010 toegewezen worden.

12. financiën
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colofon
Het jaarverslag 2009 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,
geput uit het eigen archief of gemaakt door de huisfotograaf. De eindredactie en de vormgeving zijn het werk
van de communicatiedienst, in samenwerking met de burgemeester.

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

