Daden inbegrepen
sportinfrastructuur

Ward en Mies openden in Kasterlee een
kinderopvang met 80 plaatsen. Ze legden ook
de eerste steen voor een kinderopvang met
90 plaatsen in Lichtaart. Die gaat open in 2013.

kinderopvang
waterzuivering
De projecten Tielenheide-Heynsbergstraat, Pellemanstraat,
Snepkeshof, Grootrees-Kleinrees, Villapark-Steenfortstraat,
Molenberg en Poederleesteenweg-Achterlee zijn afgewerkt.
Hukkelbergen-Goor is in uitvoering. Ward heeft de bevestiging
op zak voor meer dan 2 miljoen euro subsidies voor riolering in
Terlo-Noord, Isschot, Vorsel en Kluis.

De bouw aan de Noordlaan kwam er niet
zonder slag of stoot: een RUP, grondverwerving, vergunningen.
Volgend jaar kunnen de technische dienst,
de brandweer en het Rode Kruis hun
nieuwe infrastructuur betrekken om onze
bevolking nog beter te dienen.

TD-BW-RK

communicatie
Het communicatiebeleid is
grondig gemoderniseerd:
een nieuwe webstek, een
communicatieambtenaar,
een vernieuwd infoblad, een
informatie- en vragenronde
langs wijken en gehuchten, en
infovergaderingen bij alle grote
werken aan wegen, riolering of
fietspaden. Een mail van een
inwoner laat de burgemeester
nooit onbeantwoord.

Er is serieus geïnvesteerd in sport: sporthal Tielenhei, een Finse piste, steun aan de nieuwe tennisclub
en diverse investeringen in voetbal infrastructuur.
Tientallen sportevenementen werden door de
gemeente ondersteund. De toekomstplannen van
kayak en ruiters mogen op Wards steun rekenen.

Kasterlee uitdragen en uw belangen
verdedigen, in de Kempen, Antwerpen
of Brussel is Ward op het lijf geschreven.
Met zijn talent, kennis en gedrevenheid
opent hij deuren en creëert hij goodwill.
Hij hecht veel belang aan internationale
samenwerking, onder meer met onze
partners in Plaffeien (CH)
en Murgesti (RO).

Noord-Zuid
Kempen

Kasterlee
promoten

Na meer dan 40 jaar zijn de werken
eindelijk gestart. Als kabinetssecretaris,
burgemeester en Vlaams volksvertegenwoordiger heeft Ward Kennes
overal zijn gewicht in de schaal
geworpen om Kasterlee te bevrijden
van het doorgaand noord-zuid verkeer
en deze Kempense mobiliteitsknoop
te ontwarren. Momenteel geven de
werven onvermijdelijk wat hinder en
overlast. Maar samen met velen kijkt
Ward uit naar de opening van de
Noord-Zuid Kempen in 2014.
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Toekomst inbegrepen
{ Masterpla

en Keeses molen gekocht om hem te restaureren.

> Ik vraag u om mij en mijn ganse ploeg op
onze resultaten te beoordelen.
Daarom vraag ik uw stem op 14 oktober.
Ik sta klaar om er als burgemeester
weer 6 jaar keihard tegenaan te gaan.
Hoe sterker het mandaat dat u mij in het
stemhokje geeft, des te sterker kan ik
een beleid voeren voor u, voor jou, voor
iedereen die in onze gemeente woont.

Ward Kennes

meer
{ ‘Oranje’ wil
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{ Betaalbaar wonen
in eigen gemeente }
Bij grote verkavelingen leggen we een percentage
sociale woningbouw op. Samen met de woonmaatschappijen realiseren we nieuwe woningen in
Venheide, Kapelhof, achter de bib Kasterlee, tussen
Hulst en Dijkstraat, in de Rozenwijk en langs de
Herentalsesteenweg en de Geelsebaan. Dankzij
de RUPs dorpskernen valt in vele straten voor gezinswoningen de concurrentie van bouwpromotoren weg. Ons sociaal objectief is om tegen 2020
3 sociale kavels, 116 sociale huurwoningen en 65
sociale koopwoningen te realiseren.
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Guy Van de Perre - provincie

{ Lage belastingdruk
behouden }

Onze schuldenlast is spectaculair afgebouwd.
Tegelijk zijn pensioenreserves aangelegd. We
beschikken over een spaarpot om de geplande investeringen uit te voeren. Op die manier kan CD&V
zich op een geloofwaardige manier engageren om
de lage fiscale druk ook de volgende 6 jaar te behouden. Een sterk en stabiel bestuur komt ook uw
portemonnee ten goede.

{ Veiligheid }
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http://
wardkennes.cdenv.be

Ward Kennes
Turfakkers 7, 2460 Kasterlee
Interesse voor de nieuwsbrief?
Mail aan ward.kennes@kasterlee.be
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Aan de hand van enkele beelden blikt deze folder met u
terug op de afgelopen 6 jaar. De CD&V ploeg heeft haar
engagement van 2006 voor Kasterlee, Lichtaart en Tielen
waargemaakt. Er zouden ook foto’s kunnen staan van het
Erfgoedhuis, de muziekacademie, het vernieuwde Ligahof
of de sociale woningen die zijn gebouwd. Kasterlee
werd Fair Trade en Vredesgemeente, en finalist voor ‘Het
mooiste dorp’. Er kwamen ruimtelijke uitvoeringsplannen
om bedrijven en verenigingen rechtszekerheid te geven
en onze dorpskernen landelijk en leefbaar te houden. Wij
hebben een reeks speelpleintjes aangelegd, een seniorenconsulente aangeworven, een evenementenloket geopend

{ Zorg }

Kasterlee scoo
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Guy is voorzitter van onze CD&V jongeren.
Een ploeg waar hij veel dynamiek in brengt.
Hij is zelfstandig zaakvoerder van een varkensbedrijf en
trekker van de mestverwerkingsinstallatie
Bio-Kempen. Met zijn organisatorisch talent zet hij zijn
schouders onder heel wat evenementen zoals het Feest
van den Burger, Grootrees kermis en de Hoevefeesten.
Zowel op de provincielijst als op de gemeentelijst vindt u
Guy op de 5e plaats.

U mag op meerdere kandidaten stemmen

Beste kiezers,

1

Peter Bellens - lijsttrekker provincie

n De Met }

We bouwen
een nieuw o
ntmoetingsc
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entrum met
/fuifzaal, foye
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en parking.
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Samen met Peter heb ik al een lange
weg afgelegd in de Kempense politiek.
Zijn inzet en gedrevenheid maakten van
hem de juiste opvolger van Ludo Helsen. Als gedeputeerde
voor Cultuur en Landbouw bewijst Peter dat hij van
aanpakken weet en dat cultuur niet alleen thuishoort in de
steden. Zorg, welzijn en plattelandsbeleid zijn thema’s die
hem nauw aan het hart liggen. Ik ben ervan overtuigd dat hij
de juiste Kempenaar op de juiste plaats is.

