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Voor u, voor jou, voor iedereen
CD&V heeft een stevige en geloofwaardige traditie als beleidspartij in Kasterlee, Lichtaart en
Tielen. Kan zo’n partij nog vernieuwend zijn? Zou een beleidspartij gewoon achterover
leunen en de dagdagelijkse sleur laten voorbij gaan, of blijft die ploeg aan de kar trekken en
de gemeente dag aan dag verbeteren?
Laat de feiten spreken. In 2006 had CD&V een programma opgesteld met 268 actiepunten.
Daarvan werd reeds 97% uitgevoerd of opgestart. Anderzijds waren er enkele grote werken
en vele honderden dagelijkse opdrachten die niet in het programma vermeld stonden. Ook
deze werden succesvol uitgevoerd in de voorbije zes jaar.
Voor de volgende periode 2013-2018 heeft CD&V Kasterlee een ambitieus programma
opgesteld waarbij het masterplan De Met, met een nieuw OC, de herinrichting van het
centrum in Kasterlee, de nieuwe BKO in Lichtaart en de bouw aan de Noordlaan, de nieuwe
ontwikkeling van de Ark van Noë en het groenplan voor onze dorpen de blikvangers zijn. We
kijken ook reikhalzend uit naar de ingebruikname van de Noord-Zuid Kempen in 2014. Ook
voor de verkiezingen van oktober 2012 stellen wij u een uitgebreid programma voor met
honderden concrete acties en een aantal grote realisaties.
Vele inwoners, verenigingen en raden hebben input aangeleverd voor ons programma.
CD&V Kasterlee is dan ook fier dat we dit werkdocument aan u kunnen voorleggen. Wij
hebben ons best gedaan om een programma uit te werken dat
•
•
•
•

een dienstbaar beleid uitstippelt, voor u, voor jou, voor iedereen,
realistisch en betaalbaar is,
ambitieus is en een flinke inspanning van onze mandatarissen vereist,
zich houdt aan wat ons door de wet wordt opgelegd.

Dit zijn niet zomaar beloften. In het verleden hebben we bewezen dat we de geplande
realisaties uit het programma, ook waarmaken. Het programma is voor ons een contract met
de inwoners, waarop u ons mag afrekenen. CD&V-verkozenen verbinden zich er toe om dit
programma uitvoering te geven in de komende zes jaar.
Daarvoor hebben wij uw stem nodig. Het is aan de kiezers in Kasterlee-Lichtaart-Tielen om
uit te maken of onze CD&V-ploeg dit programma mag uitwerken en op zijn succesvolle elan
mag verdergaan. Daarom vragen de 25 CD&V kandidaten u om dit document door te
nemen, in zijn geheel of enkel die onderdelen die u aanbelangen. Indien ook u uw zorgen en
aandachtspunten in dit programma terugvindt, vragen wij graag uw stem om er werk van te
maken.

Ward Kennes
Burgemeester-lijsttrekker
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1. Een democratisch beleid
De gemeenteraad komt maandelijks bijeen op de vierde dinsdag. De agenda wordt op
voorhand bekendgemaakt en het publiek is uiteraard welkom om de zitting te volgen. Voor
de bevoegdheden van elk collegelid wordt een raadscommissie ingesteld, voorgezeten door
leden van meerderheid en oppositie. Deze raadscommissie heeft een meerwaarde om de
technische details van een dossier toe te lichten, de stand van zaken van lopende projecten
te geven en punten meer in detail te bespreken.
Om de transparantie naar de inwoners te verhogen, blijven we de verslagen van de
gemeenteraad publiceren op de gemeentelijke internetpagina.
De gemeente Kasterlee telt meer dan 10 adviesraden. De voorbije jaren hebben zij een
vaste plaats gekregen in het bestuur van onze gemeente. De ene keer formuleren zij een
advies op vraag van het college, de andere keer geven zij spontaan een advies over een
gemeentelijke aangelegenheid binnen hun werkingsgebied. Het is een manier om inwoners
met een grote betrokkenheid of met een speciale kennis bij ons bestuur te betrekken, om zo
tot goed onderbouwde en gedragen beslissingen te komen.
CD&V schepenen verbinden er zich toe om regelmatig de adviesraden bij te wonen en met
hen een vruchtbare dialoog aan te gaan. De adviesraden kunnen rekenen op logistieke en
een beperkte financiële steun voor hun werking.
CD&V mandatarissen van gemeente en OCMW zijn bereikbaar voor hun burgers. Steeds
meer wordt met hen contact genomen via e-mail. Maar zij hebben ook een vaste zitdag.
Aangezien zij aan vele evenementen en organisaties in de gemeente deelnemen, zijn onze
verkozenen op die plaatsen aanspreekbaar met vragen en bemerkingen. De
contactgegevens van de uitvoerende mandatarissen zijn beschikbaar via het informatieblad
of de gemeentelijke internetpagina.
Omdat vele burgers moeilijk tijdens de gewone kantooruren naar het gemeentehuis kunnen
komen, blijven de loketten op maandagavond tussen 18 en 20 uur geopend. Voor een
beperkt aantal zaken kan op zaterdag een beroep worden gedaan op het toeristisch
infokantoor om documenten af te halen of binnen te brengen.
Daarnaast wordt verder ingezet op de elektronische communicatie en de uitbouw van het eloket. Subsidieaanvragen, inschrijvingen voor activiteiten, reservatie van uitleenbaar
materiaal, meldingen aan de technische dienst en ook een reeks vergunningen kunnen via
de elektronische weg worden afgehandeld zonder dat mensen zich naar het loket dienen te
verplaatsen.
Het gemeentelijk informatieblad werd in een nieuw kleedje gestoken. Elke rubriek heeft nu
een herkenbare kleur. Het wordt 5 keer per jaar bus-aan-bus verdeeld en richt zich
inhoudelijk op informatie die voor een breed publiek interessant is. Voor slechtzienden is een
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gesproken versie beschikbaar. Er wordt een redactiecomité opgericht om erover te waken
dat de bevolking over alle beleidsdomeinen evenwichtig wordt voorgelicht
De sociale media zoals Facebook en Netlog raken steeds beter ingeburgerd. Voor jeugd,
toerisme of cultuur is dit een ideaal medium om op korte tijd veel mensen te bereiken en
informatie te delen. We willen die boot niet missen en de sociale media integreren in de
gemeentelijke diensten en webstek.
Omdat niet iedereen op de digitale informatiesnelweg zit, blijft het gedrukte informatieblad
een belangrijk communicatiemiddel. Ook de bekendmakingen via de lokale media zijn een
traditioneel communicatiekanaal met een breed bereik.
Daarnaast kunnen de gemeentelijke diensten nieuwsbrieven verspreiden die meer
sectorgerichte informatie bevatten.
De gemeentelijke webstek heeft een grote stap voorwaarts gemaakt. We willen dit hoge
niveau en de goede toegankelijkheid blijven bewaken. Als informatie instrument voor onze
inwoners wint dit medium nog dagelijks aan belang. Binnen de verschillende administratieve
diensten worden medewerkers aangeduid om de informatie actueel te houden.
Tijdens de nieuwe legislatuur wordt in elke deelgemeente een elektronische lichtkrant
geplaatst voor aankondigingen van het gemeentebestuur en van erkende verenigingen.
Hiermee kan kort op de bal worden gespeeld.
De eerste reeks van informatieavonden op niveau van wijken en gehuchten over
gemeentelijke beleidsmateries was een succes. Er zijn vooraf massa’s vragen ingediend en
de antwoorden werden door de administratie grondig voorbereid. Achteraf gebeurde een
terugkoppeling over alle punten via een huis-aan-huis verslaggeving. Deze methode zal ook
in de volgende legislatuur worden gehanteerd om met de burgers in dialoog te gaan,
informatie te bieden op maat van de wijk en om het oor te luisteren te leggen bij onze
inwoners.
Grote openbare werken zoals de aanleg van riolering, fietspaden, voetpaden of de
herinrichting van een straat zal telkens vooraf gegaan worden door een
informatievergadering voor de omwonenden. Indien dit een meerwaarde heeft, zullen ook
enquêtes worden gehouden om een duidelijker beeld te krijgen van de wensen en keuzes
van de betrokkenen.
Het decreet openbaarheid van bestuur is van toepassing op het gemeentebestuur en het
OCMW. Burgers kunnen zich daar te allen tijde op beroepen om inzage te krijgen in
bestuursdocumenten, binnen de grenzen die dit decreet bepaalt. Zij kunnen hiervoor een
verzoek richten tot de Gemeentesecretaris. Er is binnen ons gemeentebestuur een
klachtenprocedure uitgewerkt voor wie niet tevreden is over de behandeling van zijn vraag of
dossier.
CD&V Kasterlee werkt zelf met een open partijbestuur. Al onze leden hebben het recht hun
inbreng te doen in de vergaderingen. Ook wie geen lid is, kan aan de afdelingsvoorzitter
vragen om voor specifieke punten uitgenodigd te worden op de vergaderingen.
Versie 2.4 - 13 september 2012
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2. Een sociaal beleid
2.1. Visie
CD&V Kasterlee wil een gemeente waar elke inwoner kansen krijgt om zijn of haar talenten
te ontplooien en te leven in een aangename omgeving. Een voornaam aandachtspunt is de
verhoging van de sociale kwaliteit waarbij iedereen actief kan deelnemen aan de
samenleving, en dit zoveel mogelijk in zijn of haar buurt.
Zorg, huisvesting en dienstverlening vormen het werkterrein waarbij gekozen wordt voor een
inclusief beleid (1). Het is de taak voor het OCMW om met het Sociaal Huis het opgestelde
sociaal beleidsplan uit te voeren.
De gemeente moet alles in het werk stellen om iedereen die het nodig heeft te begeleiden,
en zij die het moeilijk hebben een duwtje in de rug te geven. We willen mensen terug
zelfredzaam maken, bijvoorbeeld door schuldbemiddeling of budgetbegeleiding.
De uitbouw van het Sociaal Huis veronderstelt een laagdrempelige toegankelijkheid. Dat
betekent dat alle inwoners van de gemeente er terecht moeten kunnen met vragen over
medische, psychische, sociale, administratieve en juridische problemen.

2.2. Uitvoering
Om een objectieve meting te kunnen doen, zullen we kwaliteitsdoelstellingen uitwerken.
Deze kwaliteitsdoelstellingen moeten het bestuur in staat stellen om de kwaliteit van de
dienstverlening te waarborgen en bijsturingen te doen waar het noodzakelijk is.
Het OCMW zal de hulpvragers met respect, discretie en de nodige creativiteit benaderen.
Financiële uitkeringen lossen de problemen niet altijd op, en dus moet de oorzaak worden
aangepakt. De maatschappelijk werker is de spilfiguur in het sociale onderzoek bij een vraag
naar dienstverlening.

2.3. Dienst Welzijn
De uitvoering van het gemeentelijk sociaal beleid is grotendeels in handen van de dienst
welzijn. Het wordt getoetst aan het Lokaal Sociaal Beleidsplan. Ook voor 2014 moet een
nieuw Lokaal Sociaal Beleidsplan tot stand komen. Dit plan moet worden goedgekeurd in
2013 en loopt tot 2020.
Zowel het Sociaal Huis als de welzijnsdienst hebben een belangrijke taak in de realisatie van
dit plan. We willen een optimale integratie van de beide diensten.
1

) Een inclusief beleid betekent dat er geen onderscheid gemaakt wordt tussen de mensen. Zo zijn er
geen aparte loketten of worden de mensen niet geïsoleerd in getto’s.
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Onder de vorm van gerichte projecten moeten onderwerpen als opvoedingsondersteuning,
gezondheidssensibilisering, gehandicaptenbeleid en gezondheidsopvoeding aan bod komen.
Initiatieven rond deze thema’s worden door de dienst welzijn ondersteund of uitgewerkt.
Vele organisaties hebben een aanbod dat aan welzijn gerelateerd is. De medewerker van de
dienst welzijn moet de contactpersoon zijn tussen deze organisaties en het lokale bestuur.
CD&V plaatst de volgende onderwerpen op de agenda in de volgende legislatuur:
•

opvoedingsondersteuning (zie ook verder, puntje 0;

•
•

opstarten van “Welzijnsschakels” (2) en oprichting van een Welzijnsraad;
uitwerking van projecten uit het aanbod Lokaal Gezondheidsoverleg;

•
•

promotie van gezondheid en preventie van ziektes.
We kiezen voor een projectmatige aanpak waarbij de gemeente het bestaande
aanbod van ondersteunende maatregelen van de overheid vertaalt naar de
specifieke situatie voor Kasterlee.
We zetten volop in op projecten met scholen en jeugdverenigingen rond het
thema welzijn. Immers: jong geleerd is oud gedaan. Kijk maar naar het
ervaringsproject KGV, ‘t Margrietje, RVT enz.
We willen een eigen vorm van dienstencentrum uitbouwen, met speciale
aandacht voor samenwerking tussen de welzijnsorganisaties, private partners en
de gemeente. We zien een rol weggelegd voor het bibcafé, de seniorenconsulent
en de rusthuizen.
Het OCMW zal de rol van contactpersoon en aanspreekpunt opnemen voor de
niet-georganiseerde burgers.
Ondersteuning van de zelfhulpgroep van de Anonieme Alcoholisten met een
vergaderlokaal en bekendmaking van hun hulpaanbod.

•

•

•
•

Bij de ondersteuning van deze initiatieven, zal de gemeente er over waken dat het
gemeentebestuur niet in concurrentie komt met bestaande initiatieven door zelf dingen te
organiseren waarvoor reeds een aanbod bestaat.

2

) Welzijnsschakels zijn vrijwilligers die zich lokaal verdienstelijk willen maken om te strijden tegen
kansarmoede. Een voorbeeld is de minder mobielen centrale.
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3. Mobiliteit
3.1. Inleiding
In de volgende legislatuur zullen vele ogen gericht zijn op het Masterplan De Met, met de
herinrichting van de Markt en de invalswegen. Hiervoor werd reeds inspraak vanuit de
burgers gevraagd. We willen maximaal rekening houden met de mogelijkheden voor het
openbaar vervoer, de zwakke weggebruiker en snelheidsbeperkingen. Parkeren op het
marktplein zal beperkt worden.
Ook de mobiliteit om en rond Bobbejaanland wordt aangepakt. Een aantal proefopstellingen
zullen uitwijzen welke definitieve ingrepen nodig zijn om het verkeer vlotter en veiliger te
laten verlopen.
De Poederleesteenweg zal voorzien worden van een dubbel vrij liggend fietspad. Deze
ingrepen worden gesubsidieerd via de modules 4, 10 en 13. De omgeving van school ’t
Bosvriendje wordt veilig gemaakt. In juli 2012 heeft Vlaams minister Hilde Crevits (CD&V) de
financiering hiervoor goedgekeurd. De eerstvolgende stap in de nieuwe bestuursperiode
wordt nu de grondverwerving.
In onze mobiliteitsvisie laten we ons als christen-democraten leiden door de 4 E’s3 :
verkeersopvoeding, veilige verkeersinfrastructuur, handhaving en evaluatie van ongevallen ,
proefprojecten en genomen maatregelen.

3.2. Parkeerbeleid
Met CD&V blijft parkeren in Kasterlee overal gratis. Voor kort parkeren in de centra blijven de
gratis blauwe zones ingevoerd op vraag van de handelaars bestaan. Wie in de blauwe zone
de maximum tijd overschrijdt of wie fout parkeert, riskeert een boete.
In de huidige legislatuur heeft het gemeentebestuur fors geïnvesteerd in parkings aan de
Waaiberg, de schoolomgeving in Kasterlee, in de Kapelstraat voor de buitenschoolse
kinderopvang, bibliotheek en academie, en aan het station in Tielen. In de volgende
legislatuur willen we verder werk maken van het aanleggen of verbeteren van parkings op
druk bezochte plaatsen, zoals de sportcentra in Lichtaart en Tielen.
In het centrum van Kasterlee verhogen we in het kader van masterplan De Met het aantal
parkeerplaatsen in de onmiddellijke omgeving van de markt tot 300 à 350.
Voor bouwers van meergezinswoningen en appartementen geldt een verplichting om
minimaal 1,5 parkeerplaats per wooneenheid te voorzien. Bij gebreke daaraan worden zij
verplicht een marktconforme afkoopsom te storten in een gemeentelijk grondfonds. Dit

3

De 4 Es zijn in het Engels: education, engineering, enforcement en evaluation
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grondfonds zal de gemeente in staat stellen om openbare parkeergelegenheid aan te
leggen.

3.3. Openbaar vervoer
Het gebruik van het openbaar vervoer wordt door Kasterlee gestimuleerd via de tussenkomst
in de Buzzy-pas. Wij verdedigen het behoud van een busverbinding tussen de
deelgemeenten Kasterlee, Lichtaart en Tielen die stopt op drukbezochte plaatsen in onze
gemeente zoals jeugddomein De Hoge Rielen, rusthuis de Witte Bergen, de sportvelden in
Lichtaart, het station in Tielen en de drie dorpscentra.
De bushaltes krijgen de nodige aandacht
voldoende fietsenstalling.

door het voorzien van proper onderhoud en

Via de spoorwegverbinding vanuit Tielen is Kasterlee rechtstreeks verbonden met
Antwerpen en Brussel, en kunnen de burgers van Kasterlee zich op een vlotte manier
verplaatsen met het openbaar vervoer.
Het gemeentepersoneel wordt financieel aangemoedigd om het woon-werkverkeer met de
fiets of met het openbaar vervoer te doen. Enkele dienstfietsen staan ter beschikking van het
personeel om korte verplaatsingen te doen tussen de verschillende gemeentelijke sites.

3.4. Voorrang voor voetgangers en fietsers
Elk jaar wordt een bedrag van € 100.000 in het budget voorzien om minimaal 1 project voor
aanleg en/of renovatie van fiets- en/of voetpad aan te pakken. Bijzondere aandacht zal
hierbij gaan naar personen met een handicap en toegankelijkheid. De keuze voor
voetgangers en fietsers wordt vertaald in het Masterplan De Met.
Kinderen moeten veilig met de fiets naar school kunnen. Voor hen is een schoolroutekaart
gemaakt, die bij het begin van elk schooljaar terug onder de aandacht wordt gebracht.
De Poederleesteenweg en Olensteenweg worden uitgerust met een vrij liggend fietspad. Dit
zal de veiligheid van de fietsers aanzienlijk verhogen. Als gemeente verbreden we de
volgende jaren de fietspaden langs de Gierlebaan (van de AA-brug tot de Prijstraat) en langs
de Tielensteenweg (van de Engakkers tot aan de Vreebeemden).
We onderzoeken de noodzaak en de haalbaarheid van een apart fietspad tussen Walravens
en Lille Beek. De doortrekking van het zuidelijk gelegen fietspad langs de Retiesebaan wordt
bij de Vlaamse overheid verdedigd.
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3.5. Weginfrastructuur
Na de realisatie van de NZK wordt de N19 overgedragen aan de gemeente Kasterlee. Het
Masterplan De Met werkt ook een visie uit voor de herinrichting van de Geelsebaan, de
Markt, de Turnhoutsebaan, de Pasotorijstraat en een deel van de Mgr. Cardijnstraat en de
Mgr. Heylenstraat.
Ook in de kernen van Lichtaart en Tielen neemt het doorgaand verkeer toe. Momenteel voert
de mobiliteitsdienst van de Provincie Antwerpen een studie uit voor het verkeer in het gebied
tussen de E34 en de Nederlandse grens. CD&V vraagt dat deze dienst in de volgende
bestuursperiode ook een globale studie uitvoert voor het gebied tussen de E34, de E313 en
de NZK. Daarbij moet een bovengemeentelijke aanpak worden uitgewerkt om doorgaand
verkeer via de snelwegen af te wikkelen en de hoofdwegen doorheen de woonkernen te
ontlasten. Het invoeren van tonnagebeperkingen, te controleren via het cameranetwerk,
dient ook in deze bovengemeentelijke visie een plaats te krijgen.
Jaarlijks krijgt de weginfrastructuur een onderhoud worden, wegmarkeringen vernieuwd,
putten opgevuld naast de weg, en worden nieuwe asfaltlagen aangebracht. . Hiervoor wordt
jaarlijks een budget van € 100.000 voorzien.
Wegenwerken worden op tijd aangekondigd bij de bewoners en handelszaken en in De
Postiljon en op de gemeentelijke webstek.
Heraanleg en herinrichting van straten, al dan niet gepaard gaande met rioleringswerken
gebeurt na overleg met de buurtbewoners. Snelheidsremmers zijn vaak goedbedoeld maar
vormen dan weer een belemmering voor de doorgang van onder meer landbouwvoertuigen
en De Lijn. Werken in een straat zullen zoveel mogelijk doorgaan op hetzelfde tijdstip zodat
hinder voor de bewoners niet te frequent terugkeert. De gemeente speelt een coördinerende
rol om de planningen van de verschillende nutsmaatschappijen op elkaar af te stemmen.
In Kasterlee hebben we vele kilometers landelijke wegen en daar is het belangrijk dat de
bermen goed onderhouden blijven zowel voor het maaien van de begroeiing als voor het
wegwerken van de putten naast de weg. Deze wegen worden intensief gebruik door
fietsende recreanten. Het aanleggen van uitwijkstroken (4) om het landbouwverkeer te
kruisen, kan conflicten tussen het landbouwverkeer en de recreant vermijden.
Het gemeentelijk mobiliteitsplan zal geactualiseerd worden na de realisatie van de NoordZuidverbinding Kempen. Het snelheidsbeleid en de opdeling van onze gemeente in
snelheidszones zal geëvalueerd worden. Dit gebeurt in afstemming met de buurgemeenten.

4

) Uitwijkstroken zijn een soort van pechstroken om tegenliggers de ruimte te geven.
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3.6. Ambtelijke werkgroep verkeer
Ongevallenstatistieken, zwarte punten en verkeersknelpunten die burgers melden worden
systematisch op de agenda geplaatst van de Ambtelijke Werkgroep Verkeer. Deze
ambtelijke werkgroep is samengesteld uit een afvaardiging van de politie, technische dienst,
dienst ruimtelijke ordening, mobiliteitsambtenaar en de bevoegde schepenen.
Deze werkgroep adviseert het schepencollege en de gemeenteraad om consequente en
toekomstgerichte keuzes te maken inzake mobiliteit, parkeerbeleid, weginfrastructuur en
verkeersveiligheid..
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4. Gezonde financiën
4.1. Kasterlee is financieel kerngezond
Kasterlee behoort tot de financieel meest gezonde gemeenten in Vlaanderen. Verschillende
studies tonen dit aan. .
In 2000 bedroeg de gemeenteschuld nog 14 miljoen euro. In 2005 was die gedaald tot 8
miljoen euro. Begin 2012 heeft de CD&V ploeg de schulden afgebouwd tot ongeveer 1
miljoen euro zodat Kasterlee in de top-10 staat van de Vlaamse gemeenten met de laagste
schuldgraad.
Nochtans hebben we in de voorbije legislatuur flink geïnvesteerd en zijn we onze belofte uit
2006 nagekomen om de personenbelasting en de grondbelasting niet te verhogen. De
vrijgekomen middelen door de schuldafbouw konden we investeren in extra personeel
waardoor ook de dienstverlening er nog op vooruit gegaan is. Denken we hierbij maar aan
de
uitbreiding
van
onze
Kasterlee financieel in vergelijking met andere
vrijetijdsdiensten,
de
gemeenten (bron: onderzoek van Het Laatste
professionalisering van de brandweer
Nieuws)
en de extra personeelsinzet die nodig
• Verhouding
van
de
schuld
tegenover
jaarinkomsten
was
voor
de
buitenschoolse
o Kasterlee: bij de beste 10 op 309
kinderopvang en de nieuwe sporthal
gemeenten.
in Tielen.
o Schuldratio: 8%
(beste: 0, slechtste
We hebben echter ook tegenvallers
gekend in de huidige legislatuur, de
terugval van de dividenden, het Dexia
debacle en de minder ontvangsten uit
de beleggingen als gevolg van de
financiële crisis. We hebben deze
tegenvallers
echter
goed
geabsorbeerd door de inkomsten
voorzichtig te ramen en 6 jaar lang
een zuinig beleid te voeren.

•

•

gemeente was 220%)
Gemeentebelasting per inwoner
o Kasterlee: op plaats 67 van 308
gemeenten
o Belasting per inwoner: 543€ (beste: 262€,
slechtste: 1.797€)
Gemeentelijke belasting op waterverbruik
o Kasterlee: op plaats 11 van 308
gemeenten
o Belasting per m3: 0,6€ (beste: 0,22€,
slechtste: 1,26€)

We gaan constant op zoek naar een efficiëntere inzet van mensen en middelen. Dit zuinig
beleid zal nog meer doorgedreven worden door volgende acties :
•

We zijn reeds gestart met de nieuwe ‘beheers- en beleidscyclus’. Hierbij wordt
gewerkt op basis van doelstellingen die vooraf geformuleerd worden. In de toekomst
willen we dat er daarbij ‘gerichter’ gerapporteerd wordt. We beschikken daarmee dan
over een instrument om onze uitgaven en ontvangsten beter en sneller op te volgen
zodat er sneller kan ingegrepen worden als de uitgaven dreigen te ontsporen.
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•
•

•
•
•

•

De diensten worden meer geresponsabiliseerd om met de hen beschikbaar gestelde
middelen hun doelstellingen binnen de beleidscyclus te bereiken.
De activiteiten van een aantal diensten moeten kostendekkend worden. In de
gemeentelijke scholen is hier al een hele weg afgelegd, andere diensten moeten in
de toekomst dezelfde oefening doen. Hierbij denken we in de eerste plaats aan de
buitenschoolse kinderopvang en de vrijetijdsdiensten.
In de technische dienst, groendienst en dienst gebouwen zal nog meer de afweging
gemaakt worden of werken in eigen beheer worden uitgevoerd of worden uitbesteed.
Aanbestedingen worden getoetst op ‘duurzaamheid’ en ‘soberheid’ zonder aan
kwaliteit te mogen inboeten. De prijs zal altijd een belangrijk gunningcriterium zijn.
Er komt een intensievere samenwerking tussen het gemeentebestuur en het OCMW.
ICT, personeelsdienst en financiële dienst kunnen efficiënter door meer
samenwerking en uitwisseling tussen gemeente en OCMW waardoor besparingen
gerealiseerd worden op de werkingskosten.
Onze subsidiepolitiek wordt onder de loep genomen. Het spreekt voor zich dat we
maximaal zullen proberen te genieten van subsidies die te krijgen zijn voor specifieke
dossiers. We willen kritisch bekijken of subsidies die vandaag gegeven worden door
de gemeente niet achterhaald zijn en of we dezelfde middelen misschien beter op
iets anders inzetten of verdelen op basis van andere criteria.

4.2. gemeentelijke belastingen en vergoedingen
De totale belastingdruk (APB5, OOV6, saneringsbijdrage, milieubelasting, retributies7) in
Kasterlee ligt erg laag in vergelijking met het Vlaamse gemiddelde. Het kan voor CD&V niet
de bedoeling zijn om deze gunstige belastingdruk in vergelijking met andere Vlaamse
gemeenten te verhogen. We gaan wel bekijken of het aangewezen is om verschuivingen te
doen tussen de verschillende belastingen.
Zo kunnen we de belasting op arbeid (m.a.w. de personenbelasting) laten zakken en dit
compenseren door andere tarieven op te trekken, in de eerste plaats door het principe “ de
vervuiler betaalt’ toe te passen.
Waar mogelijk worden de reglementen nog vereenvoudigd. Hierbij denken we aan de
rioolaansluiting en de afkoppeling van het regenwater. Vandaag zijn dit twee aparte
reglementen met twee facturen voor de burger.
De tarieven voor de ophaling en verwerking van het afval, en voor de waterzuivering zullen
meer dan in het verleden volgens het principe ‘de vervuiler betaalt’ vastgesteld worden.
Vandaag betaalt de afvalproducent in Kasterlee minder dan 40% van de kosten. 60% voor
afvalophaling en -verwerking wordt door iedereen betaald via de algemene middelen.

5

) APB = Aanvullende Persoonsbelasting
) OOV = Opcentiemen op de Onroerende Voorheffing
7
) Een retributie is een vergoeding voor een dienst van de gemeente, bijvoorbeeld de huisvuilophaling.
6
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De saneringsbijdrage op de drinkwaterfactuur wordt bekeken in functie van de geplande
investeringen in rioleringsprojecten, maar ook in functie van de aanspraak die we kunnen
maken op overheidssubsidiëring. Alle middelen van de gemeentelijke saneringsbijdragen
gaan integraal naar aanleg en onderhoud van rioleringen.

4.3. Beleggingen
In de komende legislatuur staan er weer grote investeringen op het programma. Hiervoor
worden de financiële reserves aangesproken. De reserves willen we doordacht beleggen,
zonder risico’s te nemen. In financieel onzekere tijden is voorzichtigheid geboden. We laten
ons adviseren door verschillende instellingen en kiezen waar mogelijk voor ethische
beleggingen.
We blijven participeren in de energie-intercommunales, zij leveren het gemeentebestuur een
dividend op en via hen investeren we mee in ‘groene energie’.

4.4. Investeringsprogramma
CD&V wil de volgende grootschalige projecten opnemen in de meerjarenplanning:
•
•
•
•
•
•
•

bouw van een OC (8) in Kasterlee;
heraanleg van Markt en invalswegen Kasterlee;
rioleringswerken in functie van subsidies en beschikbare middelen
saneringsbijdrage;
herinrichting sportvelden Meulenstraat, met aanleg van een centrale parking;
renovatie Keeses Molen;
uitbreiding gemeentehuis door integratie van de aanpalende woning;
vrijliggende fietspaden Poederleesteenweg;

•
•

vrijliggende fietspaden Olensteenweg;
jaarlijks een vast budget voor wegenwerken, fietspaden, voetpaden;

•
•
•

renovatie domein Rulheyde;
ecologische zwemvijver Ark Van Noë.
rolstoelpad in de Witte Bergen

uit

de

De meeste van deze projecten worden gespreid over meerdere jaren. Waar mogelijk doen
we een beroep op subsidies; zo nodig kunnen we dankzij onze lage schuldgraad
probleemloos nieuwe leningen afsluiten.

8

) Ontmoetingscentrum
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4.5. Financieel profiel
Elk jaar maakt Belfius een financieel profiel op van de Vlaamse gemeenten. Voor Kasterlee
is dit al vele jaren een bijzonder goed rapport met schitterende scores. CD&V wil dit ook zo
houden.
•
•

Demografie: Kasterlee heeft een eerder jonge bevolking, gemiddelde leeftijd 39 jaar.
Het inkomen per aangifte ligt op het gemiddelde, het kadastraal inkomen ligt lager
dan het gemiddelde omdat we geen industrie hebben.

•

We hebben een lage werkloosheid en weinig leefloners. We zitten daarmee bij de
besten van België. Onze werkloosheidsgraad zit tussen 4% en 5% werkloosheid,
vergeleken met 11% gemiddeld in België.

•

Kasterlee heeft een heel uitgebreid wegennet dat moet onderhouden worden. Niet
alleen zijn er veel kilometers weg, maar ook veel kilometers riolering, bermen,
grachten, ... die ook onderhoud vragen.
Onze aanslagvoet APB (7,8 %) ligt iets hoger dan het gemiddelde (7,2 %) maar zit
onder de mediaan (8%).
Onze aanslagvoet OOV (925) ligt beduidend lager dan gemiddeld (1405) en ook ruim
onder de mediaan (1313).
De totale belastingdruk ligt in Kasterlee op 543 euro per inwoner, dit is maar liefst 121
euro lager dan gemiddeld in Vlaanderen. We staan hiermee op de 76ste
belastingvriendelijke plaats op 308 Vlaamse steden en gemeenten.
De totale uitgaven per inwoner, exclusief leninglasten gewone dienst bedragen 835
euro. In Vlaanderen is dat gemiddeld 1.164 euro.
De leninglasten bedragen 24 euro per inwoner, in Vlaanderen is dat gemiddeld 121
Euro per inwoner. Onze schuld is gedaald onder het 1 miljoen euro, komende van 18
miljoen euro.
De investeringen bedroegen de laatste 5 jaar gemiddeld 246 euro per inwoner, in
Vlaanderen was dat gemiddeld slechts 192 euro per inwoner.

•
•
•

•
•

•
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5. De digitale gemeente
CD&V wil in de komende legislatuur een performant computernetwerk uitbouwen zodat de
dienstverlening op een efficiënte, betrouwbare en gebruiksvriendelijke manier kan gebeuren.
Dit netwerk beperkt zich niet alleen tot het gemeentehuis maar strekt zich ook uit over het
OCMW en de buitendiensten zoals sporthal, bibliotheek, buitenschoolse kinderopvang,
brandweer…
De ICT-er van de gemeente zal zich laten ondersteunen door externe specialisten en
bedrijven om zeven dagen op zeven te beschikken over betrouwbare gegevens.
Waar mogelijk zullen in de software nog meer rationalisaties doorgevoerd worden. Hiervoor
deden we reeds een investering in virtualisatie hardware. We willen bekijken hoe we in het
kader van de BBC (9) een synergie tussen gemeente en OCMW kunnen vinden, zodat we
daar kostenbesparend kunnen werken.
Om alles goed overzichtelijk te houden, willen we in een kwaliteitshandboek de processen en
procedures uitschrijven. Belangrijk hierbij is dat de beveiliging van de gegevens verbeterd
wordt en dat de continuïteit van de werking van de computerinfrastructuur gegarandeerd
blijft.
Via de website van de gemeente kan de burger op de hoogte blijven van de meest actuele
zaken gaande van wegenwerken in uitvoering, agenda gemeenteraad tot het weekmenu
voor de maaltijdbedeling. Via de website moet de burger in staat kunnen zijn om allerhande
informatie op te vragen, formulieren te downloaden, verslagen te lezen, online in te schrijven
voor allerhande activiteiten en reservaties te doen. We willen bekijken of het ook mogelijk is
om online je bouwdossier op te volgen.
Op een klachtenforum kan de burger online een meldingskaart invullen en verzenden.
De website moet gebruiksvriendelijk zijn voor visueel gehandicapten .
Via monitoring van het gebruik van de website (“click rates”) kan geëvalueerd worden welke
informatie het meest gevraagd wordt. Daarmee kunnen we de gemeentelijke website
bijsturen.
Voor de burgers die niet goed mee zijn in het digitale tijdperk moet gezorgd worden dat zij
niet verstoken blijven van informatie en service. Alles moet ook schriftelijk ter beschikking
blijven. In de bibliotheken hebben de burgers de kans om gebruik te maken van de
computers die daar ter beschikking zijn en waarmee zij ook op het internet kunnen.
Bovendien worden via het project ‘muis in huis’ computerlessen aangeboden.

9

) Beleids- en Beheers Cyclus, een methode om in een gestructureerde en geplande cyclus de
infrastructuur te onderhouden en vernieuwen.
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6. Veiligheid thuis en op straat
6.1. Verkeersveiligheid
6.1.1. Veilig naar school
De veiligheid van onze schoolgaande kinderen is een grote prioriteit. Daarom zetten we in
op
•
•
•
•

de inzet van gemachtigde opzichters (bv. PWA-krachten) om de oversteek van
drukke wegen te beveiligen;
verkeersremmende maatregelen rond de scholen;
werking binnen de scholen rond verkeersveiligheid. De scholen worden daarvoor
ondersteund door de politie, de mobiliteitsambtenaar en een verkeerspark;
een schoolroutekaart.

6.1.2. Snelheidsregimes
De gemeente heeft drie snelheidsregimes: 30km/u, 50km/u en 70km/u. Hiermee willen we op
gepaste wijze de veiligheid van elke inwoner garanderen. Om bestuurders aan te manen
zich aan die snelheidsbeperkingen te houden, blijven we voortdurend snelheidsmetingen
uitvoeren. Dit telkens op een andere locatie in de gemeente. Als er een specifieke vraag
komt van inwoners die een probleem melden omtrent de verkeersveiligheid, worden ter
plaatse extra metingen uitgevoerd.
Onze politiezone beschikt over een mobiele bewakingscamera die ingezet wordt op plaatsen
waar extra bewaking nodig is.

6.1.3. Onderhoud en aanleg van fietspaden
Ieder jaar wordt er een apart bedrag voorzien om onze fietspaden te hernieuwen.
We houden de fietspaden proper en vrij, bijvoorbeeld als deze in de herfst glibberig zijn
geworden door afgevallen bladeren.
We zetten extra personeel en middelen in om tijdens de winter de fietspaden vroeg in de
morgen sneeuwvrij te maken, ook langs de gewestwegen.

6.1.4. Onderhoud van veilige wegen
Tijdens de winter worden de belangrijkste wegen sneeuwvrij gemaakt op basis van een
prioritair strooiplan dat terug te vinden is op de gemeenteljike webstek..
Er wordt jaarlijks een budget voorzien om het onderhoud van de wegen te garanderen.

Versie 2.4 - 13 september 2012

Pagina 21 van 70

Programma CD&V Kasterlee 2012

Indien er wegenwerken worden voorzien zal de buurt hierin betrokken worden, door
bewonersvergaderingen te organiseren.
De inwoners kunnenbeschadigingen van het wegdek melden bij de diensten via de
meldingskaart. Hiermee kunnen zij rechtstreeks helpen bij het verhogen van de veiligheid.
We verbinden ons er toe dat de gemeentelijke diensten op korte termijn de melder op de
hoogte brengen van de opvolging die aan de melding wordt gegeven.

6.1.5. Openbaar vervoer
De gemeente zal, in overleg met de vervoersmaatschappijen, de digitale vervoerspas
mobibkaart promoten voor gebruikers van het openbaar vervoer. De gemeente geeft
daarvoor korting op het abonnement via een derde-betalerssysteem.
Het openbaar vervoer wordt gepromoot fiets- en autoparkings te voorzien.

6.2. Brandveiligheid
6.2.1. Brandweerkazerne en brandweer
In 2012 zijn we gestart met de bouw van een nieuwe centraal gelegen brandweerkazerne
met goede bereikbaarheid naar de noord-zuid verbinding. Hiermee willen we niet alleen een
optimale dienstverlening garanderen binnen de gemeente, maar heeft de brandweer een
ideale locatie gekregen om ook de buurgemeenten te ondersteunen. Naast een degelijke
infrastructuur blijven we ook inzetten op modern en adequaat uitgeruste voertuigen en
apparatuur.
CD&V wil blijven investeren in de vrijwilligers van ons brandweerkorps. Degelijke opleiding
en een goed oefenbeleid staan voorop. Ook binnen de zone Taxandria willen we investeren
in de lokale verbondenheid van het vrijwilligerskorps.
Gemeentepersoneel wordt
aangemoedigd om vrijwilliger te worden.
Goede evaluatieprocedures zijn ook voor een vrijwilligerskorps een instrument om te
stimuleren en bij te sturen.
Het belang van de hulpverleningszone Taxandria zal de volgende jaren toenemen. Als
gemeente streven we naar een goed evenwicht tussen een sterke zone die het beleid
uitstippelt en een sterke lokale post die operationeel de beste hulpverlening waarborgt.

6.2.2. Rookmelders
Tijdens de volgende legislatuur willen we het gebruik van rookmelders in privé woningen
promoten. We organiseren sensibiliseringscampagnes voor de aankoop van rookmelders en
CO detectoren, en willen in overleg met de lokale middenstand de drempel hiervoor
verlagen.
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Voor de promotie van de rookmelders willen we actief samenwerken met de brandweer, het
brandwondencentrum en geselecteerde producenten. Hiermee moet het mogelijk zijn dat
iedereen een brandbeveiliging kan voorzien binnen een bescheiden budget.

6.2.3. Brandveiligheid bij de verenigingen
De jeugdlokalen zijn in de vorige legislatuur reeds grondig onder handen genomen om de
brandveiligheid te verhogen. Ook de sportlokalen zullen gecontroleerd worden door de
brandweer. Met de blijvende ondersteuning van de gemeente kunnen ook zij de nodige
maatregelen treffen om hun clublokaal brandveilig te maken.

6.3. Evenementen en veilige fuiven
Dankzij het evenementenloket is de aanvraag, opvolging en coördinatie van fuiven en
evenementen eenvoudiger geworden. We willen dit loket verder uitbouwen:
•
•
•
•
•

Overleg tussen organisatoren en buurtbewoners wordt
aangemoedigd en
ondersteund.
Brandblusapparaten kunnen ontleend worden bij de gemeentelijke brandweer
Vooraf moeten de organisatoren van grote evenementen een veiligheidsdraaiboek
voorleggen met bijvoorbeeld de noodzakelijke nooduitgangen.
Met de organisatoren wordt afgesproken dat er door hen controle wordt uitgevoerd op
de veiligheid.
Provinciale fuifbussen kunnen in overleg met de jeugddienst voorzien worden.

6.4. Buurt Informatie Netwerk (BIN)
In tal van wijken en buurten is in onze gemeente een (BIN) opgestart. Bij onheil, verdachte
bewegingen of voertuigen kan een telefonische alarmering via de politiezone opgestart
worden. We willen de buurtbewoners meer motiveren om deel te nemen. Samen staan we
sterker tegen mensen met slechte bedoelingen.

6.5. Wijkagenten
Via de wijkagenten willen we dicht bij de burger staan. Op vaste tijdstippen willen we met de
wijkagenten buurtoverleg organiseren, waarbij naast gemeentelijke thema’s ook specifieke
veiligheidsvragen kunnen gesteld worden. De wijkagenten moeten zichtbaar in het
straatbeeld aanwezig zijn en gemakkelijk aanspreekbaar. Voor conflicten tussen buren
vormen zij het eerste aanspreekpunt. ’s Morgens worden zij in de schoolomgeving verwacht.

6.6. UGP en GAS-boetes
De Uniforme Gemeentelijke Politieverordening wordt jaarlijks geactualiseerd. Het is een
instrument om binnen onze politiezone kleine overlast en lokale problemen aan te pakken.
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Overtredingen tegen het UGP worden bestraft met een GAS-boete. In geval van
minderjarigen kiest men voor een bemiddeling. GAS-boetes zijn efficiënt om sluikstorten,
afval verbranden, wildplassen, lawaaihinder, niet naleven van een signalisatievergunning of
loslopende dieren aan te pakken. De tekst van het UGP is te vinden op de gemeentelijke
webstek.
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7. Solidariteit over de grenzen
heen
7.1. Fair Trade gemeente en vredesgemeente
De voorbije legislatuur werden een aantal nieuwe engagementen opgenomen die we ook in
de toekomst willen verderzetten. Het gaat om de erkenning als Fair Trade gemeente en als
Vredesgemeente10, en het onderschrijven van de Schone Kleren Campagne. Deze keuzes
vragen een blijvend engagement en we willen ze vorm geven in de verschillende domeinen
van het gemeentelijk beleid. Onder meer in ons aankoopbeleid en via de huursubsidie voor
de Wereldwinkel.
Ook in de jaarlijkse 11 november herdenking die samen met het 11.11.11. comité wordt
georganiseerd krijgen deze thema’s een centrale plaats.
Een belangrijke partner voor ons internationaal beleid is de gemeentelijke Solidariteitsraad.
Deze adviesraad krijgt elk jaar een vast budget (0,5 euro per inwoner) om op basis van een
subsidiereglement projecten te steunen. Het gaat zowel over bewustmaking of
solidariteitsinitiatieven in onze gemeente (het noorden) als over projecten in het zuiden.
Daarbij worden dorpsgenoten die zich voor korte of langere tijd in het zuiden engageren
ondersteund en ook worden projecten van grotere solidariteitsorganisaties ondersteund.
In het budget wordt jaarlijks een bedrag ingeschreven voor noodhulp zodat het CBS (11) snel
kan inspelen op humanitaire rampen en namens de gemeente Kasterlee een teken van
solidariteit kan stellen.

7.2. Verbroederingsprojecten
Met onze zustergemeente Plaffeien in Zwitserland en met ons ‘adoptiedorp’
Murgesti/Nyaradszentbenedek in Roemenië zijn sterke banden opgebouwd. Deze worden in
de eerste plaats onderhouden via het Plaffeiencomité en het Murgesticomité. Die kunnen
daarvoor op steun van de gemeente rekenen. We moedigen ook andere verenigingen aan
om met deze buitenlandse partners contact te nemen en uitwisselingen op te zetten. In het
bijzonder willen we in de versterking van de bestaande banden oog hebben voor het
uitgangspunt van duurzame ontwikkeling.
Uit dienst genomen materialen (bv. van de brandweer) die nog bruikbaar zijn in de
Roemeense gemeente Acatari/Akosfalva (waartoe Murgesti behoort) worden kosteloos ter
beschikking gesteld.

10

Initiatief van Pax Christi
) College van Burgemeester en Schepenen

11
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In mei 2013 ontvangen we een grote delegatie uit Plaffeien in onze gemeente. Het
gemeentebestuur ondersteunt dit initiatief van de Grüzi Tage financieel en logistiek en grijpt
dit aan om duurzame contacten tussen inwoners en verenigingen van de verbroederde
gemeenten te bevorderen.
Via de diverse gemeentelijke informatiekanalen wordt de bevolking geïnformeerd over de
internationale gemeentelijke samenwerking.

7.3. Nieuwkomers en vluchtelingen
De wereld is in beweging. Inwoners van Kasterlee verlaten soms onze gemeente om zich in
het buitenland te vestigen. Zo zijn er ook mensen van elders die in onze gemeente komen
wonen. Wie legaal in ons land verblijft, is welkom. We verwachten van nieuwkomers dat zij
onze taal het Nederlands zo snel mogelijk leren om hun kansen in het onderwijs, op de
arbeidsmarkt en in het verenigingsleven te versterken. Inburgering van nieuwkomers vergt
ook openheid en interesse van wie hier woont. Het is een tweerichtingsverkeer op weg naar
werderzijds respect en harmonieius samenleven.
Kasterlee heeft een Lokaal Opvang Initiatief ( LOI) dat met federale subsidies materiële
opvang biedt aan een 30-tal asielzoekers gedurende hun procedure. Met deze federale
subsidies organiseert het OCMW/Sociaal Huis materiële hulp zoals huisvesting, voeding,
kledij, medische en farmaceutische hulp. huisvesting. De coördinatie gebeurt door het
Sociaal Huis.
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8. Respect voor de vrijwilliger
Meer dan ooit wordt de samenleving gekleurd door de vrijwillige inzet van burgers. In die zin
onderscheidt CD&V twee belangrijke groepen vrijwilligers: de “gelegenheidsvrijwilliger” en de
vrijwilliger uit het verenigingsleven met een langdurig engagement.

8.1. De gelegenheidsvrijwilliger
De hedendaagse vrijwilliger gaat korte en duidelijk afgebakende engagementen aan, die
aansluiten bij zijn interesses en mogelijkheden. In die zin krijgt vrijwilligerswerk een meer
“episodisch” karakter. Voorbeelden hiervan zijn onder andere de Minder Mobielen Centrale,
medewerkers van het Bibcafé, peterschap van wandel- en fietsroutes, buurtbarbecues,
benefietacties,...
Kasterlee, Lichtaart en Tielen hebben een rijke en sterke traditie op vlak van vrijwilligersinzet.
CD&V Kasterlee hecht daarom veel belang aan een vrijwilligersbeleid , waarbij de visie over
vrijwilligerswerk wordt uitgeschreven:
•
•
•

Waarom werken met vrijwilligers?
Wat is de plaats van de vrijwilliger binnen de gemeentelijke diensten?
Wat wordt verwacht van de vrijwilliger en wat mag de vrijwilliger verwachten van
de gemeente en het OCMW?

Vrijwilligerswerk bij het gemeentebestuur of het OCMW willen we afstemmen op de
opgemaakte beleidsplannen, de werking van de gemeentelijke adviesraden en de werking
van de gemeentelijke diensten.
Een opportuniteit voor CD&V is het inzetten van vrijwilligers bij organisatie van periodiek
terugkerende of eenmalige evenementen. Dit kan onder andere voor de ondersteuning van
de culturele werking in de gemeente en voor sportieve activiteiten. We willen daarom
proactief vrijwilligers benaderen en ze onderbrengen in een gegevensbestand om vraag en
aanbod bijeen te brengen. De gemeente krijgt hierdoor een coördinerende, maar ook een
ondersteunende functie.
CD&V wil de uitdaging aangaan om mensen te binden aan het vrijwilligerswerk. Belangrijke
aspecten om dit te realiseren zijn: motivering, begeleiding en waardering. De basis voor een
waarderingsbeleid moet bestaan uit een positieve houding, attentie voor de vrijwilliger, en
zorgvuldige communicatie.

8.2. Vrijwilligers in het verenigingsleven
Een bruisend verenigingsleven draagt bij tot een bruisende buurt, een bruisende gemeente.
Een dynamisch verenigingsleven kan maar tot stand komen door het engagement van
talrijke vrijwilligers.
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Voor CD&V is het van essentieel belang dat deze vrijwilligers ondersteund en gewaardeerd
worden. Ondersteuning moet zich vertalen in logistieke en financiële ondersteuning.
Belangrijk hierbij zijn gebruiksvriendelijke en eenvoudige aanvraagprocedures. De
evenementencoach begeleidt de vrijwilligers bij de aanvragen.
CD&V wil vrijwilligers binnen de verenigingen ondersteunen door:
•

het ter beschikking stellen van vergaderlokalen;

•
•

hulp bij de bouw van een eigen lokaal (bv. financiële steun);
het ter beschikking stellen van gemeentelijk materiaal;

•
•

gemeentelijk vervoer van materiaal;
subsidies in de werking met een eenvoudig en transparant subsidiereglement;

•

het organiseren van een waarderingsmoment, zoals een vrijwilligersfeest,
geschenkbonnen, het samenbrengen van doelgroepen, persaandacht, ...;
vormingsaanbod voor vrijwilligers;
promotie via de gemeentelijke website en het gemeentelijk informatieblad;
een lokaal aanspreekpunt voor de vrijwilliger;
het duidelijk afbakenen van taken en de werkterreinen van ambtenaren tegenover de
taken van vrijwilligers;
betrokkenheid en advies van vrijwilligers en inspraak rond gemeentelijke projecten en
infrastructuur.

•
•
•
•
•
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9. Levendige buurten
Een aangename woonbuurt draagt bij tot meer levenskwaliteit. CD&V Kasterlee is ervan
overtuigd dat wijken en gehuchten waar mensen vlotte contacten hebben met elkaar en af en
toe samen dingen organiseren, het leven aangenamer maken. Daarom hebben wij de
ondersteuning van de buurtfeesten ingevoerd. Dit kent jaar na jaar meer succes. Deze
logistieke en financiële ondersteuning willen we daarom zeker behouden in de toekomst.
De ronde van de wijken en gehuchten vergde een grote inspanning van de politieke
mandatarissen en de betrokken ambtenaren. Maar deze inspanning was de moeite waard
want ze gaf meer dan 1.000 inwoners de kans om rechtstreeks over hun buurt geïnformeerd
te worden en vragen te stellen aan hun gemeentebestuur. Ook in de periode 2013-2018 zal
een dergelijke ronde worden uitgevoerd.
Bij grote infrastructuurwerken zoals rioleringswerken of wegenwerken worden buurten tijdig
uitgenodigd voor een informatievergadering en via huis-aan-huis informatie verder
geïnformeerd over de stand van zaken van een project.
De investeringen in speelpleintjes met banken voor de begeleiders zijn voor de kinderen
kansen om in de buurt samen in open lucht te spelen en voor hun begeleiders om elkaar te
ontmoeten.
Het beleid om de buurten met groen te verfraaien wordt verdergezet omdat dit rust en
landelijkheid uitstraalt en de woonkwaliteit versterkt.
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10. Cultuurplan en verenigingen
10.1. Infrastructuur
Een kwaliteitsvolle en eigentijdse infrastructuur is een basisvoorwaarde om cultuur tot zijn
recht te laten komen. Het voorzien van deze basisinfrastructuur vergt een permanente
aandacht.
Deelgemeente Kasterlee heeft (buiten het OC De Pastorij) geen gemeentelijke culturele
infrastructuur zoals de deelgemeenten Lichtaart (ontmoetingscentrum en Ligahof) en Tielen
(ontmoetingscentrum). Een belangrijk element in Masterplan De Met is de bouw van een
polyvalente zaal voor verenigingen, inwoners en de eigen gemeentelijke diensten. We willen
daarmee starten einde 2013/begin 2014.
In dat ontmoetingscentrum kunnen verschillende activiteiten georganiseerd worden: van
vergaderen tot fuiven, muziekoptredens, toneelvoorstellingen, feesten, lessenreeksen,
tentoonstellingen… Hiervoor worden in het gebouw verschillende ruimtes opgetrokken:
•

•
•
•
•
•

Een polyvalente zaal12 voor maximum 700 personen (staand) die ook geschikt is
voor jeugdfuiven en met een uitschuifbare tribune en een vast podium;
Kleedruimte;
Keuken;
6 vergaderlokalen met berging;
Foyer/inkomhal;
Café met terras;
Conciërgewoning.

Het ontmoetingscentrum moet een mooi geheel vormen met de omgeving. De omliggende
parkings worden daarom heraangelegd en onder het ontmoetingscentrum worden via een
half ondergrondse parking een 120-tal parkeerplaatsen gecreëerd. Het gebouw wordt zo
ingedeeld en georiënteerd dat de omwonenden geen hinder ondervinden.
De andere gemeentelijke zalen worden duurzaam onderhouden en blijvend uitgerust met de
nodige materialen om een goede werking mogelijk te houden.
De eigen lokalen van de cultuur- en socioculturele verenigingen zullen in de periode 20132018 met het oog op de brandveiligheid aangepast worden met gemeentelijke subsidies.

12

) Deze polyvalente zaal van 350 m² wordt een stuk groter dan het huidige PC
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10.2. Cultuurparticipatie
Iedereen moet cultuur kunnen beleven en dit een leven lang.
We willen ook niet-participanten motiveren om aan cultuur te doen. Dit kan door middel van
het aanbieden van cultuurcheques voor jong en oud. We willen ook voor niet-jongeren een
initiatief opzetten in de stijl van “Kazz gaat verniet”.
We willen cultuurverenigingen helpen om cultuur te verspreiden door middel van het
aanbieden van projectsubsidies.
We ondersteunen het organiseren van activiteiten, en dit liefst in samenwerking met
vrijetijdsdiensten, verenigingen en kunstenaars.
Het gemeentebestuur ondersteunt initiatieven voor cultuur, zoals cultuurdagen,
toneelvoorstellingen, “Kazz gaat verniet”, musee kadee om jongeren te prikkelen.
We werken mee aan initiatieven van de erfgoedcel Noorderkempen, themadagen zoals week
van de amateurkunsten, open monumentendag en de erfgoeddag.

10.3. Cultuurverenigingen
De vereniging is de plaats van ontmoeting en is belangrijk voor de vorming van sociale
netwerken. Ze brengt vernieuwing, geeft zuurstof aan de samenleving en gaat de verzuring
tegen. Ze verdient onze steun. Daarom is het belangrijk dat:
•

•
•
•
•

de erkende vereniging maximale ondersteuning krijgt op het vlak van infrastructuur
door het ter beschikking stellen van een eigen lokaal indien mogelijk, ofwel door het
aanbieden van vergaderlokalen tegen lage prijzen;
de werking van de vereniging ondersteund wordt door het geven van informatie en
vorming;
de erkende vereniging een grote ondersteuning krijgt van het evenementenloket bij
het organiseren van een evenement;
initiatieven kunnen ondersteund worden door projectsubsidies;
een lijst van uitleenbare materialen ter beschikking is, waarbij ook jaarlijks nieuwe
aankopen worden overwogen.

10.4. Erfgoed
Kasterlee beschikt over een rijk verleden dat typisch is voor de Kempen. Dit verleden willen
we bewaren voor de komende generaties. We willen verder investeren in de onroerende en
roerende aspecten van toerisme, cultuur en erfgoed zodat de echte dorpsidentiteit levend en
voelbaar blijft.
De restauratie van het erfgoedhuis in Tielen en de aankoop van Keeses molen waren
belangrijke investeringen de voorbije jaren. Indien zich nieuwe mogelijkheden voordoen om
waardevol erfgoed te verwerven, moeten deze zeker overwogen worden.
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Volgende aandachtspunten neemt CD&V zeker mee:
•

Tielen muziekdorp;

•
•

Kasterlee grafiekdorp;
Inventarisatie en ontsluiting roerend erfgoed verder zetten;

•
•

subsidie voor restauratie van historisch waardevolle voorwerpen van verenigingen;
beschermingsmogelijkheden voor waardevolle gebouwen;

•
•

toekomst van de erfgoedverenigingen;
samenwerking met de schuttersgilden;

•
•

onderhoud van het Heemerf;
ondersteuning van de Kastelse Volkskalender.

10.5. Kunstenaars
Door regelmatig overleg te organiseren met de geregistreerde kunstenaars in onze
gemeente, krijgen we een zicht op hun vragen en behoeften. Ook in de toekomst willen wij
met hen samenwerken rond nieuwe projecten.
Ook de tentoonstellingsmogelijkheden zullen beter gepromoot worden en we blijven actief
zoeken naar oplossingen voor repetitieruimte voor muziekgroepen.
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11. Lokale economie en
tewerkstelling
De leefbaarheid van een gemeente hangt sterk samen met de aanwezigheid van
aantrekkelijke winkels waar mensen graag inkopen doen. Als gemeente willen we hiervoor
een goed kader scheppen.
In overleg met de plaatselijke middenstandsorganisaties en het agentschap Ondernemen
zoeken we hefbomen om een divers winkelaanbod in een gezellige omgeving te garanderen:
•

Het parkeerbeleid wordt doordacht aangepakt in de mobiliteitsplannen.

•
•

Wij organiseren acties om bewoners te stimuleren in hun eigen dorp te winkelen.
Het winkelcentrum wordt duidelijk afgebakend door bebloeming in de zomer en
versieracties in de kerstperiode.
In het dorpscentrum van Kasterlee worden het marktplein en de omgeving van het
centrum opnieuw aangelegd.

•
•
•
•
•

In de ruimtelijke planning nemen lokale handel en horeca een centrale plaats in.
We willen de dorpscentra voorzien van een duurzame groenaanleg.
Ondersteuning van de gemeente bij de organisatie van braderijen, beurzen,
opendeurdagen, ...
We bekijken de mogelijkheden voor de ontwikkeling van een handelspandenfonds.

Verder blijven we als gemeentebestuur inzetten om de belastingen voor het lokale
ondernemerschap laag te houden (enkel drijfkracht en toeristenbelasting). We blijven zoeken
naar mogelijkheden om lokale ondernemers de nodige ontwikkelingskansen te geven. Dit
kan onder andere door het ter beschikking stellen van bedrijfsgronden (bv. het lopende
project Gierlebaan) of het geven van de nodige mogelijkheden voor uitbreiding.
Jaarlijks wordt een overleg met ondernemers georganiseerd om vragen en noden te
detecteren. De ambtenaar van lokale economie is het eerste aanspreekpunt bij acute vragen
en problemen en zal ondernemers informeren over evoluties binnen de lokale economie.
De kern van het gemeentelijk tewerkstellingsbeleid ligt in flankerende en ondersteunende
maatregelen. De gemeentelijke kinderopvang is voor zeer vele werkende ouders een
bepalende factor om werk en gezin te combineren. Ook goed openbaar vervoer en veilig
woon-werkverkeer zijn een onderdeel van het flankerend beleid.

Voor leefloongerechtigden wordt onderzocht in hoeverre de betrokkenen geactiveerd kunnen
worden. Bij deze zoektocht naar tewerkstelling worden volgende doelstellingen nagestreefd:
•

motiveren van de persoon om na een lange periode van inactiviteit terug te gaan
werken;
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•
•
•

leren organiseren (bv. regelen van kinderopvang, gebruik maken van openbaar
vervoer...);
zinvolle en loonvormende arbeid verrichten waardoor de persoon zich meer
gewaardeerd gaat voelen;
verhogen van het zelfbeeld om zich te handhaven in de samenleving
Met het oog op activering van langdurig werklozen, wordt goed samengewerkt met
partners binnen de eigen gemeente. Op het einde van de tewerkstelling wordt
gefocust op doorstroming naar de reguliere arbeidsmarkt.

Het Plaatselijk Werkgelegenheids Agentschap heeft een vast plaats verworven in het lokale
tewerkstellingsbeleid. Gemeentebestuur en OCMW blijven vaste partners voor het PWA.
Door tewerkstelling aan te bieden in het kader van artikel 60 & 7 treedt het OCMW op als
werkgever met als doel de cliënten het vereiste aantal arbeidsdagen te laten presteren om in
regel te komen met de sociale zekerheid en om de kansen op de reguliere arbeidsmarkt te
verhogen.
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12. Toerisme
Voor Kasterlee is toerisme een belangrijke economische pijler. Uit de bevraging van 2006 –
2007 bleek dat er een duidelijk draagvlak is bij onze bevolking om werk te maken van dit
toerisme. De fundamenten voor het toeristisch aanbod werden ruim een eeuw geleden
gelegd: een mooie natuur, horeca, Kempische tradities en een uitgebreid verenigingsleven.
Toerisme krijgt dan ook de nodige aandacht binnen het CD&V beleid. Het volwaardig,
professioneel uitgebouwd toeristisch kantoor is een sterke troef voor de promotie van onze
lokale troeven en streekproducten.
Kindvriendelijkheid, gastronomie, meerdaagse verblijven en een actieve recreatie in het
groen blijven de bouwstenen voor een dynamisch toeristisch beleid.
We prijzen ons in Kasterlee gelukkig met een uitgebreide, dynamische horeca. Het is
belangrijk om hen op regelmatige tijdstippen bij elkaar te brengen om hun vragen en noden
te kennen en in het beleid te anticiperen op komende problemen. Zij zijn belangrijke
toeristische ambassadeurs en zullen dan ook regelmatig geïnformeerd worden over de
toeristische producten.
Vanuit de toeristische dienst mag de horeca verwachten dat ze in alle publicaties uitgebreid
aan bod komen en dat ze actief betrokken worden bij productontwikkeling zoals bv.
picknicktochten, culinaire fietstochten, arrangementen…
Door de vele evenementen die door verenigingen worden georganiseerd, worden vele
toeristen naar Kasterlee geloodst. Verenigingen worden bij deze evenementen vooral
logistiek ondersteund maar ze kunnen ook rekenen op promotionele medewerking door het
opmaken van publicaties en het mee promoten van evenementen die toeristisch een
meerwaarde betekenen. We willen een ondersteuning bieden door middel van Toeristische
Subsidies. Bij nieuwe initiatieven zullen we in eerste instantie verenigingen betrekken en zal
de toeristische dienst zelf geen trekker zijn maar eerder een opstarter of begeleider.
VVV-toerisme Kasterlee moet met zijn vrijwilligers weer een belangrijkere rol spelen in het
toeristisch veld en is een vaste partner in de Toerismeraad. De toerismeraad blijft behouden,
het is een denktank en adviesorgaan voor het toeristisch beleid in Kasterlee.
De toeristische aantrekkingskracht van Kasterlee ligt voornamelijk in zijn natuur en groen. De
bosbeheersplannen, toegankelijkheidsreglementen moeten consequent uitgevoerd en
opgevolgd worden om onze natuur te vrijwaren. Toerisme moet een meerwaarde betekenen
en mag zeker geen bedreiging worden. Regelmatig overleg tussen natuur- en toeristische
organisaties is daarom een absolute noodzaak. De opmaak van een gemeentelijk groenplan
moet de groene, natuurlijke structuur van onze gemeente bewaren of zelfs nog verbeteren.
CD&V wil de groenbeleving doortrekken tot in de dorpskernen van Kasterlee, Lichtaart en
Tielen.
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12.1. Uitdagingen voor het toersimebeleid
De belangrijkste uitdagingen welke CD&V in de volgend jaren wil aanpakken, zijn:
•
•
•
•

Verdere ontwikkeling van kindvriendelijke producten in het toeristisch aanbod.
De ontwikkeling van plattelandsproducten samen met de landbouwsector.
De opstart van een vernieuwde Ark van Noë, met zwemgelegenheid
Kasterlee blijvend profileren als de pompoengemeente.

•
•
•

Het promoten van Kasterlee als culinair ambassadeur.
Mee nadenken over nieuwe producten zoals een hoogteparcours, wellness …
Inspelen op producten met nieuwe technologieën.

•

Inzetten op streekproducten.

•
•
•

De aanleg van een toeristisch vriendelijk marktplein in Kasterlee.
Onderhouden van de verschillende recreatieve paden.
Horeca, inwoners en verenigingen tot infodragers vormen.

•
•

Na de noord-zuid werken duidelijke bewegwijzering naar het toeristische Kasterlee.
Kasterlee nog meer naamsbekendheid geven door gerichte, professionele
promotiecampagnes (brochures, websites, advertenties, …) volgens doelgroepen,
geografische markten en producten.
Promotiemiddelen van openbaar bestuur en de privé bundelen.

•
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13. Landbouw
Kasterlee heeft een landelijk karakter en de landbouwsector is een belangrijke speler voor de
lokale economie en de tewerkstelling. Dit zowel rechtstreeks als via de toeleveringsbedrijven.
Het is belangrijk dat deze sector bij het gemeentebestuur een luisterend oor vindt en er op
geregelde tijdstippen overleg wordt georganiseerd.
We zullen alles in het werk stellen om te vermijden dat agrarische gebieden worden
uitgehold of ingeperkt.
Het gemeentebestuur geeft land- en tuinbouwbedrijven alle kansen en legt geen bijkomende
beperkingen op die strenger zijn dan deze die op Vlaams en provinciaal niveau reeds
worden opgelegd. Inzake milieuvergunningen kunnen normen die opgelegd worden nooit
verder gaan dan de best beschikbare technieken.
De landbouwsector is uiterst kwetsbaar voor natuurrampen. De gemeente moet alles in het
werk stellen om natuurrampen zoals overstromingen te voorkomen door het tijdig ruimen van
de gemeentelijke waterlopen en door goede contacten met de Provinciale en Vlaamse
overheden die de waterlopen beheren. De schattingscommissie wordt snel en efficiënt
ingezet bij natuurrampen. De gemeente zal in dat geval de landbouwers ook administratief
ondersteunen.
De gemeente zal activiteiten die georganiseerd worden ter ondersteuning van het imago van
de land- en tuinbouwsector logistiek ondersteunen. Hierbij wordt ook ingezet op promotie
van streekproducten.
Naast de voedselproductie nemen land- en tuinbouw steeds meer andere maatschappelijke
taken op zich. Hierbij worden vanuit de sector uiteenlopende diensten geleverd aan de
maatschappij. Bedoeling is dat deze diensten op een economisch verantwoorde basis
worden vergoed. Gezien het belang van deze diensten voor de gemeente, gaan we deze
ook mede stimuleren en ondersteunen waar mogelijk . Concreet gaat het over volgende
uiteenlopende reeks van diensten:

13.1. Groene diensten
Deze diensten richten zich op diverse initiatieven in het kader van natuur- en milieubeheer.
Ze zijn reeds het langst in voege, vooral door de invoering van een hele reeks door Europa
ondersteunde agro-milieumaatregelen. Concreet gaat het om beheersovereenkomsten die
op basis van vrijwilligheid met de overheid worden afgesloten en waarbij de landbouwer
vergoed wordt voor de geleden opbrengstverliezen en het extra werk. Onder de groene
diensten vallen ook het beheer door landbouwers van natuurgronden in eigendom van de
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overheid (ANB13, W&Z14,VLM15…) en natuurverenigingen (Natuurpunt). Deze diensten
worden niet vergoed.
Tenslotte leveren landbouwers, al dan niet in groep (ABG16), groene diensten in opdracht
van overheden, regionale landschappen, private personen… Deze diensten (bv. onderhoud
holle wegen, verzorgen van aanplantingen…) worden wel vergoed.

13.2. Blauwe diensten
De groeiende aandacht voor het integraal waterbeleid en de problemen met betrekking tot
het inperken van de wateroverlast hebben bijgedragen tot het leveren van blauwe diensten
door de landbouw. Ook de vraag vanuit natuurhoek om in heel wat gebieden vanuit
natuuroogpunt het grondwaterpeil al dan niet gedurende een bepaalde periode hoog te
houden heeft meegespeeld in de opkomst van blauwe diensten.
Voorbeelden van blauwe diensten zijn: het onderhoud van overstromingsgebieden en
oeverzones, het beheren van de waterstand in bepaalde gebieden via stuwen (gebeurt
meestal door een groep boeren), …
Voor bepaalde vormen van blauwe diensten kunnen agro-beheersovereenkomsten
afgesloten worden. In andere gevallen worden afspraken gemaakt met de waterbeheerder.

13.3. Gele diensten
Hieronder worden een aantal uiteenlopende sociaal gerichte diensten samengebracht. Wij
denken daarbij in de eerste plaats aan Groene Zorg in al zijn aspecten (jongeren,
gehandicapten, ouderlingen…) De zorgverlener ontvangt hiervoor een zeer beperkte
kostenvergoeding.
Tot de gele diensten behoren ook de meest uiteenlopende initiatieven in verband met
educatie en recreatie. Het is de bedoeling dat deze diensten maar zeer beperkt betoelaagd
worden en de inkomsten hier in de eerste plaats uit de geleverde dienst zelf komen. Voor de
gemeente Kasterlee is in dit verband toerisme en recreatie een belangrijk aandachtspunt. De
rol van de landbouw hierin is zeer divers en uiteenlopend. Voorbeelden hiervan zijn
plattelandsklassen, hoevetoerisme, hoevecampings,… De landbouw heeft ook een rol te
spelen in de aantrekkelijkheid van de gemeente : het onderhoud van de open ruimte voor
fietsers en wandelaars, het aanbod van hoeveproducten via thuisverkoop, … In het kader
van de veiligheid en mobiliteit kunnen landbouwers en loonwerkers ook ingezet worden in de
winter voor het sneeuwvrij houden van de landelijke wegen. Zij hebben hiervoor immers
zowel de beschikbare machines als de nodige kennis en ervaring.
13
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13.4. Rode diensten
Deze diensten zijn gericht op de productie van hernieuwbare energie. De bijdrage kan zich
beperken tot het louter plaatsen van systemen (zonnepanelen of windmolens) tot het
effectief inschakelen van de energieproductie in de bedrijfsvoering (bv. WKK,
warmtepompen).

13.5. Banden tussen landbouw en samenleving
versterken
Kinderen en jongeren vervreemden meer en meer van de land- en tuinbouw.
Landbouwbedrijven worden aangemoedigd om plaatsbezoeken te organiseren voor scholen
zodat lessen over landbouw ervarings-en praktijkgericht ingevuld worden om kinderen
diepgaander kennis te laten maken met de land- en tuinbouw. Hiervoor participeert de
gemeente Kasterlee aan het project ‘Nabijheidseducatie Midden-Kempen’

13.6. Oprichting landbouwadviesraad
Om het gemeentelijk land- en tuinbouwbeleid mee vorm te geven volgt de gemeente een 2sporenbeleid. Enerzijds is er regelmatig overleg met het georganiseerd middenveld
(landbouworganisatie). Anderzijds zal de gemeente, naast de meer dan 10 andere
adviesraden, ook een landbouwadviesraad oprichten. Het is niet de bedoeling dat deze
adviesraad in de plaats treedt van het aanwezige verenigingsleven. De landbouwadviesraad
zal op basis van een evenwichtige en representatieve samenstelling, garant staan voor een
brede maatschappelijke consultatie van het gemeentebeleid.
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14. Onderwijs en cultuuronderwijs
Als dé gezinspartij bij uitstek, heeft CD&V het beste voor met onze kinderen. Naast een
goede thuis heeft elk kind recht op goed onderwijs. In Kasterlee hebben wij een ruim aanbod
aan onderwijs en is de keuzevrijheid voor iedereen gegarandeerd.
De gemeente is organisator van het gemeentelijk basisonderwijs maar heeft tegelijkertijd de
opdracht om een flankerend onderwijsbeleid te voeren voor alle scholen. Alle kinderen en
ouders, ongeacht voor welk schoolnet ze kiezen, zijn ons even dierbaar. Hiertoe is er
regelmatig overleg met de schepen van onderwijs en de directies van de verschillende
scholen uit de verschillende onderwijsnetten. Bovendien heeft de gemeente een taak inzake
informatieverstrekking over het aanwezige onderwijsaanbod binnen Kasterlee.

14.1. Gemeentelijk onderwijs
Onze gemeentelijke scholen zorgen voor een kwalitatief hoogstaand aanbod dat het kind
centraal stelt en maatwerk biedt voor elk kind. Belangrijk is dat elk kind graag naar school
gaat en zich goed voelt in de school.
Het gemeentelijk onderwijs respecteert de geloofsovertuiging van elke ouder en kind.
De gemeente zorgt voor degelijke gebouwen. Hierin is de voorbije jaren flink geïnvesteerd
vooral in het kader van rationeel energiegebruik. Mits goede afspraken staan buiten de
schooluren de gebouwen van onze gemeentescholen ook ter beschikking van de sport en
het verenigingsleven.
Wij vragen onze gemeentelijke basisscholen om rond te komen met de werkingsmiddelen
die zij krijgen vanuit de Vlaamse overheid. Wat daar bovenop komt vanuit de gemeentelijke
middelen is ook van toepassing voor de basisscholen uit het vrije net en wordt beschouwd
als ‘flankerend onderwijsbeleid’.
Samen met de gemeentelijke basisscholen van Retie, Dessel en Arendonk vormen onze
scholen De Vlieger en De Pagadder een scholengemeenschap ‘de Toverkijker’. De
samenwerking binnen de scholengemeenschap werpt duidelijk vruchten af op gebied van
ICT, secretariaat, personeelsbeleid en uitwisseling van ervaring. De samenwerking zal
verder uitgebouwd worden op gebied personeelsbeleid en zorg maar zal ook meer nog dan
vandaag schaalvoordelen opleveren door de gezamenlijke organisatie van pedagogische
studiedagen, aankoop/gebruik van lesmethodes, schoolbenodigdheden, didactisch
materiaal.

14.2. Flankerend onderwijsbeleid
Wij hebben een jarenlange traditie in het ondersteunen van alle basis- en kleuterscholen in
de gemeente. CD&V beschouwt dit als van zelfsprekend.
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Vandaag bestaat ons aanbod in het kader van flankerend onderwijsbeleid voor ALLE
scholen uit :
•

middagtoezicht;

•
•
•
•

informatieverstrekking over het onderwijsaanbod binnen ons grondgebied;
voor- en naschoolse opvang in de buitenschoolse kinderopvang;
tussenkomst zwemgelden voor 5 leerjaren;
extra-muros subsidies voor meerdaagse uitstappen;

•
•

naschoolse sport, sportsnack;
bibliotheekbezoeken en schrijvers tijdens de boekenweek;

•
•
•
•
•

aanbod van culturele voorstellingen zoals toneel;
gratis gebruik van sport- en culturele infrastructuur tijdens de schooluren;
gratis gebruik van het domein de Rulheyde;
milieulessen in samenwerking met het IOK (17);
verkeersopvoeding, verkeerspark;

•
•
•
•

MEGA-project;
veilig naar school, gemachtigde opzichters, schoolroutekaart;
assistentie, ondersteuning bij het groenonderhoud;
ondersteuning via solidariteitsraad van projecten derde wereld, Noord-Zuid
sensibilisering;
…

•

We houden goede contacten met de scholen voor buitengewoon onderwijs De Mast en de
middelbare school het SMIK. Waar mogelijk zetten we ook met hen projecten en
samenwerkingen op. Zo bieden we geregeld stageplaatsen aan de leerlingen en doen we
samen met hen de Bib-week, de examen-uitblaas met de leerlingenraad en zijn we erbij als
er buitenlandse scholen op uitwisseling zijn in Kasterlee.
Regelmatig doen we een beroep op de leerlingen van de Mast om bijvoorbeeld onze
groendienst te ondersteunen en plantgoed aan te leveren of kleine klusjes zoals
schilderwerkjes uit te voeren.
Voor leerlingen uit onze gemeente die de lessen volgen in een school voor buitengewoon
onderwijs voorzien we een sociaal-pedagogische toelage.

14.3. Cultuuronderwijs
In onze gemeente hebben we naast het dagonderwijs ook een uitgebreid aanbod deeltijds
kunstonderwijs. Voor de kunstacademie werken we samen met de academie van Arendonk
en voor de academie voor muziek, woord en dans werken we samen met Herentals. Dit
willen we zo houden.
Het kunstonderwijs is niet te vergelijken is met eender welke vrijblijvende hobby. In deze
onderwijsvorm wordt opleiding gegeven waarbij op het einde van de opleiding ook een
17
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officieel diploma wordt afgeleverd. Het pedagogische en inhoudelijke aspect van de
academies laten we over aan de hoofdscholen, zij zijn immers de deskundigen in hun
vakgebied.
Als filiaal blijven we voorzien in de lokalen, het materiaal, de instrumenten en daar willen we
volgend beleid voeren:
•

•
•

•
•
•

•

In alle deelgemeenten hebben we reeds decennia lang een aanbod muziekonderwijs.
In Tielen muziekdorp beschikken we over aparte leslokalen en een fanfarelokaal.
Deze lokalen zullen ter beschikking blijven en de samenwerking met de fanfare
blijven we stimuleren.
In Lichtaart blijven we een zeker aanbod van muziekonderwijs geven. Dit gaat door in
de lokalen van de Pagadder.
In Kasterlee beschikken we sinds kort over een cultuurcampus. Daar zijn de
kunstacademie en de academie muziek en woord samen met de bibliotheek en de
buitenschoolse kinderopvang en de fanfare op één site gevestigd. We kunnen de
lessen daar laten doorgaan in een eigentijdse omgeving die beantwoordt aan alle
normen van een moderne academie. Dit heeft nog als voordeel dat kinderen zich vlot
van de ene academie naar de andere kunnen verplaatsen en tussendoor nog een
bezoekje brengen aan de bibliotheek of voor en na de les in de academie kunnen
opgevangen worden in de buitenschoolse kinderopvang op woensdagnamiddag.
De kunstacademie krijgt stap voor stap een aantal vaste lokalen in de oude pastorij.
De jongste telg in het cultuuronderwijsaanbod is de dansacademie. Deze krijgt een
vaste stek van 100 m2 in de sporthal Duineneind.
Het financiële plaatje mag voor niemand een drempel zijn om naar de academie te
gaan, het officiële inschrijvingsgeld is laag en bijkomende kosten voor huur
instrument en partituren worden beperkt gehouden. De materialen voor de
kunstacademie worden betaald door de gemeente.
Op het einde van elk schooljaar organiseren we voor de beide academies een
officiële diploma-uitreiking met receptie.
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15. Kinderopvang
CD&V Kasterlee vindt het belangrijk om goede, kwaliteitsvolle kinderopvang aan te bieden
omdat we geloven in de economische, sociale en educatieve functie van deze opvang.
Voor de voorschoolse opvang (0-3 jarigen) willen we zelf geen initiatieven nemen omdat
de Landelijke Kinderopvang en de zelfstandige opvanginitiatieven voldoende aanbod
hebben. We willen geen gemeentelijke concurrentie vormen voor deze privé initiatieven.
Toch merken we dat het geen lachertje is om te overleven. Het statuut, de steeds stijgende
eisen waaraan huis en tuin moeten voldoen, en de grote verantwoordelijkheden wegen
zwaar door. Daarom willen we een ruimere financiële ondersteuning onderzoeken voor
erkende initiatieven die actief zijn op het grondgebied van Kasterlee. Daarmee willen een
behoefte dekkend en goed aanbod blijven garanderen.
In de buitenschoolse opvang (3 - 12 jarigen) werd de voorbije jaren sterk geïnvesteerd.
Vandaag kan de gemeente stellen dat we voor elk kind een opvangplaats kunnen
garanderen tegen september 2013.
Door de bouw van een BKO (18) Kasterlee kunnen bijkomend 92 kinderen opgevangen
worden. De nieuwbouw in Lichtaart zal met 120 kindplaatsen de behoefte in Lichtaart
opvangen en in Tielen zijn 38 plaatsen erkend. De volgende jaren zal er vooral gewerkt
worden aan de kwaliteitsvolle werking en de ouderparticipatie. De adviesraad buitenschoolse
opvang is een waardevol instrument om de verschillende groepen (gebruikers, bestuur,
personeel) te betrekken bij het beleid.
De zoektocht naar kinderopvang kan erg frustrerend zijn. Daarom zetten we als
gemeentebestuur in op een digitaal lokaal loket kinderopvang. De voorwaarde is wel dat
er vanuit de Vlaamse overheid financiële ondersteuning wordt geboden.
Uiteraard stijgt hierdoor het aantal plaatsen niet. Maar het bespaart ouders wel een hoop tijd
en frustratie als ze in de zoektocht naar kinderopvang op één plaats terecht kunnen. Dit loket
kan ook dienstdoen als hulp bij het zoeken naar opvoedingsondersteuning. De
opvoedingswinkel is nog te onbekend en een goede doorverwijzing kan velen hulp bieden.
Met het reglement voor opvoedingsondersteuning willen we organisaties die dicht bij ouders
staan (oudercomités, Gezinsbond, …) financieel ondersteunen bij de organisatie van
infoavonden over opvoeden.
Naast deze initiatieven blijven de verschillende vrijetijdsdiensten activiteiten organiseren om
een divers vrijetijdsaanbod tijdens de schoolvakanties aan te bieden.

18
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Versie 2.4 - 13 september 2012

Pagina 43 van 70

Programma CD&V Kasterlee 2012

16. Jeugd
16.1. Opbouw jeugdbeleid
Vanuit de jeugdraad wordt een stuurgroep samengesteld om het jeugdbeleid mee uit te
stippelen en de pas opgerichte kinderraad kan hierin ook zijn stem laten horen. 6 jaar is
echter erg lang voor kinderen en jongeren, er doen zich constant nieuwe trends voor en
nieuwe noden moeten worden ingevuld. Daarom willen we toch nog op regelmatige basis
een tussenstand maken
Via de gemeentelijke informatiekanalen willen we de jeugd op de hoogte houden van alles
wat er reilt en zeilt in de gemeente. Facebook en Netlog zijn vandaag goed ingeburgerd en
we ervaren dat dit een zeer efficiënt communicatiemiddel is om de jeugd te bereiken.
In het jeugdbeleid vindt CD&V de volgende 4 onderdelen belangrijk :
•
•
•

jeugdruimte
jeugdwerk
gemeentelijke jeugdinitiatieven

•

jeugdevenementen

16.2. Jeugdruimte
Het is voor onze kinderen en jongeren belangrijk dat ze hun eigen plek hebben waar ze zich
kunnen uitleven en zich op een zinvolle manier kunnen ontplooien.
Het domein Rulheyde is sinds enkele jaren exclusief voorbehouden voor onze jongeren. In
de vakantie gaan de Speelvogels en Kastaar door op het domein. Gedurende het ganse jaar
is het domein ter beschikking van de jeugdverenigingen en de scholen om daar allerlei
avontuurlijke activiteiten te organiseren.
De bestaande chalet is aan vervanging toe. Alvorens we een architect aan het werk zetten,
zullen we een visie uitwerken in overleg met de jeugddienst, de jeugdraad en de kinderraad.
Uiteraard is het belangrijk dat het natuurlijke en avontuurlijke karakter van dit domein voorop
blijven staan
Aan de BMX-ers en skaters wordt ook gedacht. We realiseerden een overdekte skateloods
in samenwerking met De Hoge Rielen. . Voor de BMX-ers werd in Lichtaart een
indrukwekkend dirt-bike parcours aangelegd alsook een BMX-parcours mogelijk gemaakt op
privé terrein. In Kasterlee is de vraag naar een BMX-terrein zeer actueel. Op korte termijn
zoeken we een oplossing naast het Heemerf maar op langere termijn willen we een
volwaardig BMX-terrein aanleggen in de recreatiezone Boekweitbaan.
Hangplekken voorzien we niet; in het verleden stelden we namelijk vast dat jongeren zelf wel
hun geliefkoosde plekken zoeken. Voor zover er geen overlast is, kunnen alle openbare
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plaatsen in aanmerking komen als ontmoetingsplek voor jongeren. Wel willen we her en der
plaatsen inrichten als polyvalente sportpleintjes met basketring, panna-voetbalkooi, … We
rekenen op de verantwoordelijkheidszin van de jongeren zelf om deze openbare plaatsen
netjes te houden.
Voor de jongere kinderen willen we in elke wijk een speelplein. Bestaande speelpleinen
worden op geregelde tijdstippen gerenoveerd. Zo zal er elk jaar een speelplein opgeknapt
worden of een nieuw speelplein aangelegd worden, steeds in overleg met de buurt.

16.3. Jeugdwerk
Onze gemeente heeft 18 erkende jeugdverenigingen. We ondersteunen de verenigingen
financieel en logistiek. Vanuit de jeugddienst worden de jeugdverenigingen bijgestaan en
ondersteund om hun werking verder uit te bouwen.
De meeste jeugdverenigingen in onze gemeente beschikken over mooie, degelijke lokalen
waaraan ze zelf flink hebben gewerkt. Dit hebben we vanuit de gemeente steeds
ondersteund zowel financieel als logistiek. We vinden het belangrijk dat de jongeren zelf de
handen uit de mouwen steken. In de voorbije legislatuur is er ook werk gemaakt van het
brandveilig maken van alle jeugdlokalen.
Jeugdverenigingen kunnen, mits een goed uitgewerkt dossier, aanspraak maken op de steun
van de gemeente voor het realiseren van een eigen lokaal. Belangrijk hierbij is dat er aan
een aantal voorwaarden is voldaan zoals het voorleggen van een degelijke, gestructureerde
werking die al eens een bestuurswissel heeft doorstaan.
Via sensibilisering en ondersteuning wil CD&V het jeugdwerk nog meer toegankelijk maken
voor bijzondere doelgroepen. Voor de sociaal zwakkeren en voor kinderen en jongeren met
een handicap is de drempel soms nog te hoog.
Van de leidingsploegen en animatoren wordt meer en meer verwacht dat ze een kwalitatief
aanbod realiseren in de verenging of op het speelplein. Wij willen de opleidingen die zij
volgen blijven subsidiëren.

16.4. Gemeentelijke jeugdinitiatieven
Er worden door de jeugddienst verschillende initiatieven genomen
schoolvakanties, dikwijls in samenwerking met de andere vrijetijdsdiensten.

tijdens

•
•
•

de Speelvogels voor kleuters en kinderen van de lagere school;
sportweken voor kleuters en kinderen van de lagere school;
K-activiteiten : toffe activiteiten in de vakantie voor kinderen van de lagere school;

•
•
•

de buitenspeeldag op de laatste woensdag voor
examenuitblaas;
de mega fuif voor de kinderen van het 6de leerjaar;
Musee-Kadee in samenwerking met de cultuurdienst;

•

de bib-week in samenwerking met de bibliotheek en het SMIK.
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We willen dergelijke activiteiten verder blijven. We zien de activiteiten niet alleen zien als
een ‘kinderopvang’. We willen vooral dat de kinderen en jongeren een leuke en zinvolle
invulling hebben van hun vrije tijd.
We zorgen ervoor dat op alle werkdagen in de vakantie een leuke activiteit voorzien wordt,
hetzij door de gemeentelijke vrijetijdsdiensten, hetzij door andere initiatieven zoals
speelpleinwerking Sproet die hiervoor kan rekenen op financiële steun.
Er wordt een bijdrageregeling uitgewerkt zodat de kostprijs voor deelname aan deze
activiteiten voor niemand een drempel vormt, maar waar we wel streven naar een
kostendekkend systeem.
Om al deze activiteiten kwaliteitsvol te kunnen blijven aanbieden en te optimaliseren hebben
we bekwame animatoren nodig. We zien dat dit in vele gemeenten een knelpunt wordt. In
Kasterlee vinden we voorlopig nog altijd voldoende animatoren en dit willen we zo houden
door werk te maken van een actiever animatorenbeleid. Hierbij denken we aan de opstart
van een animatorenwerking, die leuke activiteiten combineert met een kwaliteitsvolle
opleiding.

16.5. Jeugdevenementen
Vele verenigingen en buurten organiseren evenementen voor de jeugd. In de zomer zijn dat
dikwijls de tentfuiven en festivals. In de wintermaanden zijn dat fuiven in de OC’s en het
parochiecentrum.
Ouders zijn blij dat hun kinderen in de eigen gemeente kunnen uitgaan in het weekend. Ook
voor de jongeren zelf is het waardevol dat zij in eigen gemeente, in hun vertrouwde
omgeving en in gezelschap van dorpsgenoten kunnen fuiven.
Spijtig genoeg gaan sommige evenementen gepaard met overlast voor de buren. We zullen
verder werk maken van het maken van goede afspraken met de verenigingen om de overlast
te beperken. De politie zal regelmatig ter plaatse komen. Via het evenementenloket bieden
we degelijke begeleiding om de verenigingen te ondersteunen bij de organisatie van hun
evenement en hen te informeren over de bepalingen in het politiereglement.
Met de jeugdraad willen we een ‘convenant’ afsluiten inzake fuifbeleid.
Met de bouw van het nieuwe OC voor Kasterlee wordt de dringende nood aan een goede
fuifzaal ingevuld. Er worden wel goede afspraken gemaakt met de verenigingen inzake
fuiven. De zaal zal een vergunde fuifzaal zijn en dus beantwoorden aan de strenge normen
die hiervoor gelden. De zaal is berekend om 700 fuifgangers te ontvangen. In overleg wordt
een kalender opgesteld die garandeert dat de zaal voldoende beschikbaar is voor fuiven.
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17. Zorg en gezondheid
‘Zorg en gezondheid’ is met vele andere thema’s verbonden. Een gezonde en veilige
woning, rookdetectoren, sportparticipatie, preventie, verkeersveiligheid, leefmilieu,
afvalverwerking, enz. zijn allemaal factoren die een invloed hebben op de gezondheid van
onze inwoners. Heel wat gezondheidsaspecten zijn dus in andere hoofdstukken terug te
vinden.

17.1. EHBO
Kennis van EHBO kan in vele omstandigheden van groot belang zijn om zieken of
gekwetsten te helpen. Daarom wil CD&V de EHBO kennis bij onze inwoners en binnen de
verenigingen versterken. We willen EHBO-cursussen promoten in samenwerking met het
Rode Kruis en (buurt-) verenigingen die een dergelijke cursus willen inrichten ondersteunen.

17.2. Oprichten van een preventiepunt
We streven ernaar om in onze gemeente een antennepunt op te richten van het
Preventiecentrum regio Turnhout dat huisartsen ondersteunt in hun praktijkvoering op het
vlak van preventie en chronische patiëntenzorg. Dit gaat concreet over het in kaart brengen
van de gezondheidsrisico's van patiënten tussen 45 en 75 jaar, het begeleiden van
patiënten bij rookstopbegeleiding, dieet- en voedingsadvies of diabeteseducatie, en het
stellen van een diagnose (bijvoorbeeld bij bloeddruk- en ademhalingsproblemen).

17.3. Jaar gezondheidsthema
Jaarlijks kiest het gemeentebestuur een gezondheidsthema uit waarover de inwoners
worden gesensibiliseerd, via het gemeentelijk informatieblad, de gemeentelijke webstek of
info-avonden. Verenigingen die hierop inspelen, bv. door een spreker uit te nodigen, krijgen
hiervoor ondersteuning Uitgewerkte campagnes van andere organisaties rond meer sporten
gezonde voeding bij de jeugd, rookstop stimuleren of drugspreventie worden vertaald op
maat van de eigen gemeente.

17.4. Gezondheidsraad
In samenwerking met de gezondheidsraad stippelt de gemeente het beleid uit inzake
preventiecampagnes en informatierondes. We zien de gezondheidsraad ook als de plaats
waar de verschillende gezondheidsactoren die binnen onze gemeente actief zijn of diensten
aanbieden hun acties en aanbod op elkaar kunnen afstemmen. De gezondheidsraad kan
optreden als motor om in samenwerking met andere gemeentelijke adviesraden
gezondheidsthema’s ingang te doen vinden.
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18. De vergrijzing verzilveren
18.1. De actieve Senior
Een seniorenbeleid is veel meer dan een zorgbeleid. Voor zorgbeleid verwijzen wij u graag
naar het hoofdstuk omtrent Bejaardenzorg. CD&V stelt vast dat de snel groeiende groep
senioren actief en vitaal is. Voor CD&V zijn de senioren een belangrijke doelgroep voor het
gemeentelijk beleid. Mede door een intense samenwerking met de seniorenraad moet de
beleidsvoering afgestemd worden op hun vragen.
Senioren krijgen alle kansen om deel te nemen aan sociale, educatieve en culturele
activiteiten die bijdragen tot hun persoonlijke ontplooiing. In die zin moet een lokaal bestuur
zijn steun verlenen aan activiteiten die senioren in staat stellen deel te nemen aan het
maatschappelijk leven.
CD&V schuift de volgende punten naar voor tijdens de volgende legislatuur:
•
•

bereikbare en toegankelijke openbare gebouwen en diensten;
begrijpelijke en eenvoudige taal, rekening houdend dat niet iedereen “mee” is in het
verhaal van “digitalisering”, “downloaden”, “email”, “sms” enz.;

•
•
•

betaalbare huurwoningen voor ouderen, door onder andere het toewijzingsreglement;
ondersteuning van het verenigingsleven, in het bijzonder OKRA en Neos
inspanningen opdat ouderen zich veilig voelen in hun omgevin

•
•
•
•

Sportbeoefening door senioren stimuleren;

•

aandacht voor de niet georganiseerde senioren in de gemeente;
bevordering van een positieve beeldvorming omtrent senioren (oud is niet "out")
Het verenigingsleven van en voor de ouderen biedt een oplossing voor
vereenzaming.
De gemeente en het OCMW moeten in de eerste plaats een regisseursrol en
doorverwijsfunctie aannemen, in plaats van dingen te organiseren die reeds door
privé-initiatieven worden aangeboden. We streven daarom naar een optimale
samenwerking met bestaande initiatieven en organisaties.

18.2. Bejaardenzorg
Over vijftien jaar is één Belg op vijf ouder dan 65 jaar, en bijna 3 procent van de bevolking
ouder dan 85. Met die vergrijzing voor ogen moet ook het beleid in Kasterlee goed
afgestemd zijn op woongelegenheid en zorg voor de bejaarden.
In 2006 waren er 50 bedden in een woonzorgcentrum. In 2012 is dit aantal aangegroeid tot
96 bedden. De behoeften zijn echter berekend op 214 bedden. Gelukkig is er een oplossing
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in de maakt om dit grote tekort aan te pakken. In juli 2012 werd een bouwvergunning
afgeleverd voor een nieuw WZC zodat het berekende tekort nu spoedig zal dalen van 55%
naar minder dan 5%. Daarbij kiest CD&V ervoor om de WZC in onze gemeente te laten
uitbaten door gespecialiseerde zorgverstrekkers. Uit een projectiemodel van het Federaal
Planbureau en VVSG (19) blijkt dat het aantal woongelegenheden fors moet toenemen. Deze
toename kan mee worden opgevangen door meer thuiszorg te organiseren. De periode tot
2025 moet beschouwd worden als “inloopperiode”. Daarna zal de vraag naar
woongelegenheid en thuiszorg nog toenemen.
CD&V wil op deze verwachting anticiperen door:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

in te spelen op noden en behoeften die gesignaleerd worden door de
seniorenconsulent;
de bouw van seniorenflats in de nabijheid van het dorpscentrum in de drie
deelgemeenten door de Sociale Huisvestingsmaatschappijen;
het organiseren van thuiszorg en poetshulp (zowel instandhouding van het huidige
aanbod en uitbreiding);
de bedeling van warme maaltijden (door het OCMW of door vrijwilligers);
organisatie van een klusjesdienst en boodschappendienst;
organisatie van een Minder Mobielen Centrale;
opstarten van een project “zorgzame buurt”: dit zijn omwonenden die voor een
bejaarde buur zorgen (seniorenteams);
periodieke organisatie van een sociaal restaurant voor het doorbreken van de
vereenzaming;
voorzieningen voor wie niet meer thuis kan blijven wonen;
valpreventie en het aanpassen van woningen van ouderen om zo de risico’s op
ongevallen zoveel mogelijk te vermijden.

Een maatschappelijk verschijnsel bij de bejaardengroep die zorg nodig heeft, is de
vereenzaming en sociale isolatie. CD&V vindt het belangrijk dat dit wordt opgespoord en dat
er een oplossing aan gegeven wordt. Hierbij is een belangrijke taak weggelegd voor de
seniorenconsulent die de signaalfunctie op zich neemt.
Binnen het bestuur of OCMW worden contacten gelegd tussen de zorgbehoevende en
bestaande actoren die werken rond deze problematiek. (OKRA, Ziekenzorg, KVG, …). Indien
de bestaande organisaties niet de mogelijkheid hebben om een antwoord te bieden op de
vraag, moet onderzocht worden of “seniorenteams”, bestaande uit vrijwilligers, deze rol op
zich kunnen nemen. De gemeente moet deze seniorenteams ondersteunen.
Mantelzorg is een niet meer weg te denken begrip in de bejaardenzorg. Deze zorg vraagt
veel inzet en tijd van de mantelzorger. We kunnen deze taak enigszins verlichten, door
vanuit de gemeente en het OCMW steun te verlenen voor:
•

19

mantelzorgpremies en vorming van mantelzorgers;

) Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten
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•
•

organisatie van de dag van de mantelzorg;
realisatie van het statuut van “dementievriendelijke gemeente”. Dit kan door het
verhogen van de dementievriendelijkheid binnen Kasterlee waardoor personen met
dementie en hun mantelzorgers meer kansen krijgen om een rol te spelen in de
lokale gemeenschap. Zo kunnen ze ook blijven deelnemen aan het openbare leven.
Daarmee wordt een dementievriendelijke omgeving gecreëerd en wordt de
levenskwaliteit van personen met dementie verhoogd.

•
•

stimulatie en ondersteuning van vrijwilligerswerk in de rusthuizen in de gemeente;
ondersteuning van dag- en nachtopvang in samenwerking met de rusthuizen;

•

bijhouden van een "zorg" databank (zowel op basis van vraag als aanbod) om zo tot
een "zorgzame buurt" te komen;

•

onderzoeken van opvangmogelijkheden voor korte verblijven.

CD&V wil ook in de gemeente Kasterlee dagopvang aanbieden voor personen die thuis
leven, nog zelfstandig zijn en steunen op mantelzorgers. We onderzoeken of dit kan via een
dagverzorgingscentrum of een collectieve autonome dagopvang (CADO). Een CADO is een
kleinschalig en huiselijk opvangproject waarin bejaarden een actieve dag kunnen
doorbrengen met meer sociale contacten. Via formules van dagopvang vullen wij het gat
tussen permanente thuiszorg en de stap naar een rusthuis.
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19. Kansengroepen
Kansarmoede manifesteert zich op velerlei vlak. Aan de oorsprong kunnen verschillende
oorzaken liggen: laaggeschooldheid, leeftijd, fysieke of mentale handicap, werkloosheid,
financiële problemen, migranten, één-ouder-gezinnen, huisvestingsproblemen, enz.
Ook in een welvarende gemeente zoals Kasterlee komt vaak (verborgen) kansarmoede voor.
Het is niet altijd zichtbaar, en het is dus een uitdaging om kansarmen te detecteren en hen
een toekomstperspectief te bieden dat hen uit de probleemsituatie helpt.
CD&V wil kansarmoede tegengaan, door onder andere de volgende concrete maatregelen
•
•

•
•
•
•
•

•
•

•
•
•

•
•

bouwprojecten moeten voorzien in toegang tot kwaliteitsvolle en betaalbare
huisvesting, via toepassing van het sociaal objectief;
het voeren van een activeringsbeleid in samenwerking met GTB, PWA, VDAB en
“Artikel 60” (20), aangezien tewerkstelling een hefboom is voor integratie en
zelfwaardering;
werk maken van sociale activering naast de economische activering;
organisatie van een periodiek sociaal restaurant om mensen uit hun sociaal
isolement te halen;
Bestrijden van armoede verankeren in de domeinen van cultuur, jeugd, sport en
onderwijs;
voorzien van logistieke ondersteuning voor zelfhulpgroepen zoals bijvoorbeeld de
MS-zelfhulpgroep en de AA-vereniging;
creatie van tewerkstellingskansen voor laaggeschoolden door een aanpassing van de
rechtspositieregeling binnen het gemeentebestuur in functie van sollicitanten uit het
Buitengewoon Onderwijs;
waken over eenvoudig en verstaanbaar taalgebruik;
vorming en educatie omtrent gsm-gebruik, heractivering van het rijbewijs, gebruik van
het openbare vervoer, internetbankieren, gebruik van geldautomaten, aankoop van
elektronische treinbiljetten, cinematickets, enz.;
het mobiliteitsbeleid afstemmen op de zorg voor de zwakste weggebruiker, namelijk
kinderen en senioren;
bij weginfrastructuurwerken vooraf in het project reeds rekening houden met de
zwakke weggebruiker;
het uitbouwen van netwerking om proactief noden en behoeften te detecteren
(zogenoemde "erfbetreders"). Dit kan door het benutten van een signaalfunctie door
buren, thuisverpleging, poetshulp enz.;
wegwerken van de drempel tot sociale integratie door de sensibilisering van
verenigingen (bewustmaking voorzitters en bestuursleden);
het doorbreken van vooroordelen.

20

) Artikel 60: toevoeging Walter
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20. G-beleid
Personen met een handicap vormen een doelgroep met zeer specifieke noden.
Als individuele persoon is het moeilijk om op te komen voor de rechten en noden van de
gehandicapte. Bovendien beschikt niet elke persoon met een handicap over de
mogelijkheden om zijn eigen belangen te verdedigen. Nogal wat problemen die personen
met een handicap ervaren, overstijgen het individuele belang.
CD&V wil dat mensen met een beperking, zij het fysisch of psychisch, volwaardig kunnen
deelnemen aan de maatschappij. Het is dan ook een uitdaging voor de maatschappij om zich
aan te passen aan de noden van de gehandicapte.
De gehandicaptenadviesraad krijgt daarom de medewerking van het gemeentebestuur.
De nauwe samenwerking en het intense overleg met de gehandicaptenwerking ’t Margrietje
blijft behouden.
De volgende uitdagingen zijn voor CD&V actiepunten voor de volgende legislatuur:
•
•
•
•
•
•

jaarlijkse nominatie en beloning voor inclusie-vriendelijke vereniging;
contacten met De Mast verdiepen en elke kans tot samenwerking benutten;
vacatures bij het gemeentebestuur ook mogelijk maken voor sollicitanten die uit het
Buitengewoon Onderwijs komen;
openstellen van speelpleinwerking en buitenschoolse kinderopvang op maat van
jongeren met bijzondere aandacht;
bij wegenwerken alle aandacht geven dat voetpaden ook voor rolstoelen vlot
berijdbaar en toegankelijk zijn;
toegankelijkheid en bereikbaarheid van openbare gebouwen en diensten voor
rolstoelgebruikers garanderen;

•

organisatie van wandelingen met rolstoel en/of fietstochten met aangepaste fietsen
voor de mandatarissen om knelpunten op te sporen;

•

het percentage werknemers uit kansengroepen (21) verhogen binnen de gemeente en
het OCMW;
een samenwerking aangaan met bestaande sociale economiebedrijven door
bepaalde opdrachten uit te besteden;
extra aandacht geven voor het activeren van sociale doelgroepen die moeilijk aan
een gepaste job geraken;
intense samenwerking met privé-initiatieven, zoals begeleid wonen, waarbij we actief
grond en gebouwen ter beschikking stellen indien de kans zich voordoet;
gehandicaptenverenigingen stimuleren om zich kenbaar te maken, zich open te
stellen en "naar buiten" te komen;

•
•
•
•

21

) kansengroepen zijn mensen uit het buitengewoon onderwijs, mindervaliden, …
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•
•

acties ondernemen om een “lage drempel” naar de gemeente en het OCMW te
bewaken;
subsidies linken aan het zogenoemde G-thema;

•

inventariseren en detecteren van de doelgroep "andersvaliden" met het oog op
bereikbaarheid;

•
•
•

doelgericht verspreiden van informatie vanuit het OCMW;
proactief toenadering zoeken tot de "vergeten gehandicapte";
realisatie van het rolstoelpad in 2013 in de Witte Bergen in Lichtaart.

De vzw gehandicaptenzorg Kasterlee-Lille, beter gekend als ’t Margrietje is een
integratietraject gestart om de handen in elkaar te slaan met de provinciale instelling Giels
Bos. CD&V wil deze samenwerking die nieuwe kansen biedt voor de cliënten en bewoners
van ’t Margrietje en voor het personeel, ondersteunen, en tegelijk mee waken over de
traditionele troeven van ’t Margrietje zoals nabijheid, kleinschaligheid en lokale
verbondenheid.
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21. Sport
Het maatschappelijke belang van Sport is bijzonder groot. Zo wordt sport als doel (bewegen,
spel en competitie) ook vaak gebruikt om brede maatschappelijke doelstellingen te
realiseren.
Sport bevordert de gezondheid, verhoogt de levenskwaliteit en heeft een opvoedende en
sociale waarde. Het bevordert de gezondheid en de fitheid van de mens. Investeren in sport
leidt tot besparingen in welzijns- en gezondheidsuitgaven. Sport kan een hulpmiddel zijn
tegen de “verzuring” van de maatschappij en kan bijdragen tot integratie of inclusie. Sport
versterkt het gemeenschapsgevoel.
Sport en bewegen zijn beide belangrijke factoren voor een gezonde levensstijl en een lokaal
gezondheidsbeleid. Sport is daarom meer dan enkel een aangename vrijetijdsbesteding. Het
draagt ook bij tot fitte en fysiek actieve kinderen, jongeren, volwassenen en ouderen.
Sport kan een zeer belangrijke rol spelen bij de aanpak van obesitas bij kinderen of het
mobiel blijven van senioren.
De kracht van sport kan ingezet worden als doeltreffend middel om kansengroepen aan het
sporten te krijgen en vorm geven aan een integratiebeleid.
Om die reden engageert CD&V zich voorde volgende punten.

21.1. Een degelijke sportinfrastructuur
Een kwaliteitsvolle en eigentijdse sportinfrastructuur is de basisvoorwaarde om goed te
kunnen sporten. Dit vraagt permanente aandacht. Daarom is er in de huidige legislatuur fors
geïnvesteerd in de nieuwe sporthal Tielenhei. Ook de omgeving is aangepakt.
We willen een bijkomende parking aan de sporthal Tielenhei aanleggen.
De looppiste van Tielenhei wordt verder gedraineerd.
Het bijkomend duiveltjesveld moet verbeterd worden tot op een niveau dat het in aanmerking
komt voor homologatie.
De verlichting van het polyvalent veld in Tielen moet verbeterd worden.
Sporthal Duineneind en omgeving worden gerenoveerd, teneinde de gebruikers meer
comfort te bieden. De 2 kleedkamers worden nu 4 vernieuwde entiteiten , de berging van de
clubs wordt vernieuwd. Een tweede polyvalente zaal wordt bijgebouwd, alsook een extra
berging voor de sporthal.
De zwevende sportvloer is aan vervanging toe. We willen de nodige renovaties uitvoeren en
slijtage aanpakken.
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Het Sportcentrum in Lichtaart zal na de verhuis van de Technische dienst een grondige
opknapbeurt krijgen:
•

aanleg van een centrale parking;

•
•
•

bijkomende oefenvelden;
uitbreiding van de openbare verlichting;
betere drainage van de vochtige oefenvelden.

In de loods van de Technische dienst zal opbergruimte komen voor de clubs. Hiermee willen
we vermijden dat er nog containers in het sportcentrum staan.
In het gebied van RUP Boekweitbaan trachten we de beschikbare gronden systematisch te
verwerven om er sportieve infrastructuur uit te bouwen. Daarbij wordt onder meer gedacht
aan een schietstand voor de schuttersgilden, een BMX-parcours, een parcours voor de
hondensport, enz.

21.2. Sportparticipatie
Het blijft een dagelijkse uitdaging om iedereen aan het sporten te krijgen en om de
mogelijkheden te voorzien dat iedereen een leven lang kan sporten. We willen graag
meehelpen om de inwoners fit en fysiek actief te krijgen. door:
•
•
•
•
•
•
•

mee te helpen om open lessenreeksen te organiseren;
het naschools sportaanbod niet meer te verbinden aan naschoolse opvang;
buurtsporten aan te moedigen;
start-to-initiatieven vanuit de gemeente te ondersteunen;
ondersteuning van de sportclubs als ze niet-sporters willen aanspreken.
Kansengroepen, zoals mensen in armoede of personen met een handicap hebben
nood aan een bijzondere aanpak.
In het kader van de vergrijzing moet er een gedifferentieerd sport- en
bewegingsaanbod
voorzien
worden.
De
samenwerking
met
het
seniorenverenigingsleven is hierbij essentieel.

De steun voor de actieve recreant in het groen ; met name de cyclocrosser, de
mountainbiker, de wielertoerist, de wandelaar en de ruiter zal een blijvende uitdaging zijn om
telkens een goed evenwicht te vinden tussen sport en natuur

21.3. Sportclubs
De sportclub is de plek waar men terecht kan voor een kwaliteitsvol en tof sportaanbod. Het
biedt een grote garantie voor levenslange sportbeoefening en bevat dan ook een
onmiskenbaar maatschappelijk kapitaal.
Wij willen dan ook vanuit de gemeente de sportverenigingen ondersteunen:
•

Iedere erkende sportvereniging kan rekenen op verminderde tarieven bij het huren
van gemeentelijke sportaccommodatie.
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•
•
•

•

Via een gericht subsidiebeleid willen we clubs blijven stimuleren om kwaliteit aan te
bieden. Hiervoor hanteren we de kwaliteitssubsidie.
Met de infrastructuursubsidie willen we de clubs steunen bij de renovatie van hun
eigen clublokaal.
De Vlaamse Impulssubsidie helpt dan weer om clubs aan te moedigen de kwaliteit
van trainers en coördinatoren te verbeteren. Dit in samenwerking met de externe
jeugdsportcoördinator van het ILV Jeugdsportnet (22).
Sportclubs worden echter geconfronteerd met allerlei maatschappelijke uitdagingen:
het veranderde profiel van de vrijwilliger, samensmelting van culturen, omgaan met
kansengroepen, ... Deze uitdagingen vragen een aangepaste vorm van
verenigingsondersteuning door de gemeente, concrete begeleiding en waardering
van de vrijwilliger, aanreiken van handige tools, en het ondersteunen van
samenwerkingsverbanden.

21.4. Doelgericht en deskundig
Een slagkrachtig sportbeleid is gebaseerd op een planmatig en strategische aanpak. Het
krijgt vorm door deskundige medewerkers die over expertise in sportbeleid beschikken. We
willen daarom
•
•

blijven inzetten om deskundig personeel aan te trekken;
blijven zoeken naar deskundigen die bij de Sportraad komen.

22

) Interlokale Vereniging, een samenwerking tussen gemeenten op vrijwillige basis om kleinere
projecten samen uit te werken.
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22. Bibliotheek
De bibliotheek is een plaats waar elke burger terecht kan met zijn vragen over kennis,
cultuur, informatie en ontspanning. Naast deze informatieopdracht zal de bib verder
ontwikkelen als centrum van cultuurverspreiding, ontmoetingsplaats voor burgers en een
leercentrum.
De werking van de bibliotheek wordt steeds meer beïnvloed door de digitalisering van de
maatschappij. Het is de uitdaging hierin mee te evolueren en vooral ook gebruikers te leren
omgaan met deze nieuwe technologische wijzigingen. De bib moet een omgeving aanbieden
waar de digitale wereld en zijn gebruikers zich thuis voelen.
Door de verhuis van de BKO (23) komt er ruimte vrij in de kelder van de hoofdbibliotheek in
Kasterlee. De reorganisatie, gepaard gaand met energiezuinige maatregelen, is een
uitgelezen kans om na te denken over de toekomstige werking en functie van de bib.
Dankzij de ondersteuning van een grote groep vrijwilligers kan de bibliotheek een betere
dienstverlening uitbouwen. Het Bibcafé, vertellingen, boeken aan huis zijn maar enkele
projecten die zij voor hun rekening nemen, een duidelijk ondersteunings- en
appreciatiebeleid is dan ook noodzakelijk.
Om onze inwoners te stimuleren in hun bibliotheekbezoek is het belangrijk om acties te
blijven organiseren:
•

Jeugdboekenweek

•
•
•
•

Week van de digitale gebruiker
Voorleessessies
Voordrachten
Klasrondleidingen

•

groepsrondleidingen

Het belangrijkste is dat de bib zijn gebruikers blijft bekoren door het aanbod aan te passen
aan de veranderende maatschappij.
De muziekcollectie op CD wordt nauwelijks nog gebruikt. Door de veralgemening van de
verspreiding van films en muziek via andere kanalen, wordt de mediacollectie steeds minder
belangrijk. De DVD-filmcollectie wordt niet verder uitgebouwd en zal zoals elders gebeurt,
verder ter beschikking blijven van de gebruiker die niet beschikt over eigen abonnementen of
diensten voor digitale film. Het gebruik kan nog enkele jaren verder gezet worden maar dan
wel, zoals voor boeken en andere materialen, gratis.

23

) Buitenschoolse Kinder Opvang
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23. Ruimtelijke ordening en
stedenbouw
In 2006 werd het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan goedgekeurd, dit biedt het ruime
kader voor de toekomstige ruimtelijke ontwikkeling van Kasterlee. De principes die hierin
werden vastgelegd werden de voorbije jaren concreet vertaald in Ruimtelijke
Uitvoeringsplannen (zogenoemde RUP’s).
Zo maakte de CD&V bestuursploeg reeds werk vande volgende RUP’s:
•

RUP zonevreemde verenigingen

•
•
•
•

RUP zonevreemde bedrijven
RUP toeristisch-recreatief knooppunt Houtum
RUP Gierlebaan (KMO-zone)
RUP Ark van Noë

•
•

RUP’s woonkernen Kasterlee, Lichtaart, Tielen en RUP linten en nederzettingen
RUP Noordlaan (nieuwbouw technische dienst, brandweer en Rode Kruis)

Door de opmaak van deze RUP’s is nu duidelijk bepaald hoe en wat de
ontwikkelingsmogelijkheden zijn voor deze gebieden. Daarmee kunnen concrete
bouwprojecten getoetst worden aan de mogelijkheden en beperkingen in een zone.
Na de herziening van de structuurplannen voor Vlaanderen en de provincie Antwerpen zullen
we de volgende jaren opnieuw geconfronteerd worden met een bijsturing van ons
gemeentelijk ruimtelijk structuurplan.
Via het Masterplan De Met plannen we de volgende jaren een ingrijpende metamorfose van
de dorpskern van Kasterlee. Het marktplein wordt opnieuw aangelegd, we starten de bouw
van een ontmoetingscentrum en toegangswegen worden opnieuw aangelegd.
Een gelijkaardige oefening moet gebeuren voor de dorpskern van Lichtaart om zo op lange
termijn van een doorgangsdorp naar een pleindorp te evolueren.
Een nieuwe uitdaging wordt de ontvoogding van de gemeente Kasterlee. Hiervoor zijn de
voorbije jaren de fundamenten reeds gelegd. Zodra we aan alle voorwaarden voldoen,
kunnen we in de toekomst rechtstreeks stedenbouwkundige vergunningen afleveren. De
gemeente krijgt daardoor meer autonomie, uiteraard binnen het wettelijke kader. Op deze
manier kunnen we stedenbouwkundige dossiers sneller afhandelen.
Het handhavingsbeleid is een van de minst populaire taken voor een openbaar bestuur. Het
is gemakkelijker om weg te kijken of door de vingers te zien. Nochtans is een goede
ruimtelijke ordening in het belang van iedereen. CD&V vraagt respect voor de
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stedenbouwkundige regels. We werken hiervoor nauw samen met de cel milieupolitie van
onze politiezone.
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24. Woonbeleid
‘De Vlaming heeft een baksteen in de maag’ zegt de volksmond. Elke Vlaming droomt van
een eigen huis en daarvoor zijn goede economische redenen. Immers, een eigen huis is een
verstandige belegging. Uiteraard moeten we ook oog hebben voor mensen die geen eigen
woning kunnen of willen verwerven.
Als lokaal bestuur kunnen we hierin een beperkte rol spelen. Om een duidelijk zicht te krijgen
op de woonbehoefte wordt de volgende legislatuur een nieuw woonbehoefteplan opgemaakt.
Intussen werken we actief mee in de zoektocht naar woningen en bouwgronden, en
bemiddelen we ook zelf met partners op de vastgoedmarkt (zowel publieke en private).
Het decreet grond- en pandenbeleid geeft de gemeentebesturen een aantal instrumenten
om een actieve rol te spelen in het woonbeleid. In dat kader willen we consequent een
“sociale last” opleggen bij nieuwe bouwprojecten. Dit betekent dat een bepaald percentage
van de woningen moet worden gereserveerd voor sociale woningbouw. Tegen 2020 willen
we 3 sociale kavels, 116 sociale huurwoningen en 65 sociale koopwoningen realiseren.
Om leegstanden verkrotting tegen te gaan hanteren we een heffing om dit gedrag te
ontmoedigen. Voor de administratie van deze heffing werken we samen met IOK
Het gemeentebestuur werkt samen met de Wooninspectie om ongezonde en onveilige
toestanden aan te pakken en werk te maken van een kwalitatief woonaaonbod in onze
gemeente. Indien nodig gaat de burgemeester over tot onbewoonbaarverklaring
In het lokaal woonoverleg ontmoeten de gemeente, de huisvestingsmaatschappijen, IOK en
Wonen Vlaanderen elkaar op geregelde tijdstippen om samen het sociaal woonbeleid van de
gemeente op punt te stellen en informatie uit te wisselen
Mede op vraag en aansturing van de gemeente zelf, hebben de woonmaatschappijen in
onze gemeente een aantal project voor sociale woningen opgestart. In de Venheide vervangt
Geelse Huisvesting oudere woningen door een groter aantal nieuwe woningen. Ook in
Kapelhof maken oude woningen plaats voor meer nieuwe woningen. In de Rozenwijk voert
De Ark via een masterplan zeer grote nieuwbouwwerken uit met als doel meer een betere
sociale woningen ter beschikking te kunnen stellen. Geelse Huisvesting en de Provincie
Antwerpen slaan de handen in elkaar om langsheen de Geelsebaan een nieuw project voor
sociale woningbouw te realiseren met een ecologische inslag.
Samen met onder meer IOK wordt informatie verspreid over duurzaam en energiezuinig
bouwen.
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25. Respect voor het patrimonium
Kasterlee telt heel wat beeldbepalende gebouwen en historische monumenten.
De voorbije jaren werden verschillende van deze gebouwen die eigendom zijn van de
gemeente gerestaureerd en vernieuwd. Denk daarbij maar aan het Ligahof, OC Tielen,
Erfgoedhuis Tielen, de drie kerken van Lichtaart, Tielen en Kasterlee. Toch stellen we vast
dat het duurzaam onderhoud nog beter kan. Daarom willen we in de volgende legislatuur
een onderhoudsboekje opmaken voor alle gebouwen, zodat we meer preventief kunnen te
werk gaan.
Verder wordt onderzocht of we kunnen investeren in energiezuinigere voorzieningen
(zonnepanelen, warmtepompen, extra isolatie …). Hierbij moet wel steeds een win-win
resultaat voor ogen gehouden worden.
Wat ons historisch waardevol patrimonium betreft, werd het inmiddels geklasseerde
gemeentehuis van Tielen verbouwd tot gemeentelijk erfgoedhuis. Het CD&V bestuur heeft
recent Keeses Molen aangekocht om hem de volgende jaren grondig te restaureren. Ander
gemeentelijk erfgoed dat onze aandacht vraagt zijn de Rielenkapel, de Pastorij en het
Heemerf.
We willen de inventarisatie van de typische kapellen in de gemeente actueel houden, en het
onderhoud ervan beter opvolgen.
Na de mislukte poging om een aantal beeldbepalende gebouwen op te nemen in de
ruimtelijke uitvoeringsplannen van de 3 dorpskernen, willen we verder zoeken naar een
kader om deze gebouwen voor de toekomst te bewaren. In overleg met andere
overheidsinstanties willen we tot een mogelijke bescherming komen om zo het uitzicht van
onze dorpskernen te bewaren.
We hopen het karakteristieke gebouw naast het gemeentehuis te verwerven om het om te
bouwen tot een locatie voor de vrijetijdsdiensten.
Verder blijven we uitkijken of we gebouwen en gronden kunnen aankopen die een
meerwaarde betekenen voor de gemeentelijke werking of omwille van hun cultuurhistorische
waarde. Hiervoor wordt jaarlijks een budget opgenomen in de begroting.
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26. Gemeentelijk groenbeleid
Kasterlee staat in heel Vlaanderen bekend als een groene gemeente. CD&V wil deze
prachtige natuur in stand houden en duurzaam beheren.
De voorbije jaren werden bosbeheersplannen opgemaakt om onze bossen een duurzaam en
gevarieerd uitzicht te geven. De realisatie ervan is lopende en moet zeker de volgende jaren
goed opgevolgd worden. Onze inspanningen werden beloond met de toekenning van het
FSC label voor duurzaam bosbeheer.
Door bouwprojecten en verkavelingen zien we meer en meer groen verdwijnen in onze
centra. Aan de ene kant is een centralisatie van de woongelegenheid noodzakelijk, maar
anderzijds moeten we er over waken dat we oog hebben voor het groen in onze dorpscentra.
Haar groene karakter is immers een geweldige aantrekkingskracht van onze gemeente.
Een nieuw element in ons beleid wordt dan ook het groenplan. Dit plan moet minstens
bestaan uit :
•
•
•
•
•

het in kaart brengen van het aanwezige groen (bomen, lanen, kanten en hagen) in de
dorpscentra en langs de invalswegen;
een overzicht van de toestand van deze groene infrastructuur;
het opstellen van een meerjarenplanning om systematisch in verzorging en
vervanging te voorzien;
het detecteren van zwarte vlekken; en
het formuleren van lange en korte termijn oplossingen voor deze zwarte vlekken.

Vanaf het eerste overleg over verkavelingen en bedrijventerreinen moet ook het aspect
groen besproken en geadviseerd worden door de dienst ruimtelijke ordening.
Bestaande, waardevolle bomen willen we zo veel mogelijk bewaren, of minstens vervangen
door gelijkwaardige bomen als het niet anders kan. De speelpleinen die worden opgelegd bij
verkavelingen van meer dan 10 kavels zullen ook groen moeten aangekleed worden.
Bij de aanvraag voor het kappen van bomen zal de omgeving mee in kaart worden gebracht.
Het groenplan wordt daarbij als toetsingskader gebruikt. Verder heeft CD&V de ambitie om
de goede naleving van de regelgeving omtrent het groenbeleid bij verkavelingen, beter te
garanderen.
Bloemen en planten zullen gebruikt worden om de pleinen en straten te verfraaien en de
nodige kleur te brengen in het straatbeeld. Bij de herinrichting van de dorpskern Kasterlee
wordt gekozen voor een groen marktplein en de versterking van de laanbeplanting langs de
invalswegen.
Het gemeentebestuur zal structureel overleg organiseren tussen alle partners die bij het
groene of natuurbeleid in onze gemeente zijn betrokken om ‘Kasterlee groene gemeente’ te
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kunnen realiseren. Voor de handhaving van het bosdecreet rekenen we op de alertheid van
het Agentschap Natuur en Bos.
Natuurverenigingen of diensten die stukken bos of natuur beheren, kunnen rekenen op steun
van de gemeente.
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27. Natuur en milieu
27.1. Bossen en natuur
Kasterlee is een groene gemeente. Onze natuur en onze bossen zijn voor zowel inwoners
als toeristen aangenaam om te vertoeven, te wandelen, te fietsen, te mountainbiken, paard
te rijden of te spelen.
Voor alle bossen in bezit van een openbaar bestuur werd een bosbeheersplan opgemaakt.
Een toegankelijkheidsreglement moet de belangen van de verschillende gebruikers in goede
banen leiden. Voor het beheer van onze bossen en onze natuur blijven we een beroep
doen op de natuurarbeiders in de sociale economie. Maar we bekijken ook in welke mate de
landbouwsector ons een handje kan helpen.
Het hout dat gekapt wordt in onze bossen heeft het FSC-label (24) dankzij het duurzaam
beheer van onze bossen. Dit willen we zo behouden: voor bossen die gekapt worden zullen
er weer nieuwe aangeplant worden. We streven naar meer biodiversiteit in onze bossen door
gemengde bossen te creëren. Jaarlijks krijgen de burgers de kans om op de openbare
houtverkoop hout uit de gemeentelijke bossen te kopen als brandhout.
We hebben ook enkele waardevolle natuurgebieden in onze gemeente zoals
Tikkebroeken. De natuurverenigingen beheren dit gebied. Het is de bedoeling dat
natuurverenigingen en de landbouwers nog meer in dialoog treden in functie van
vastleggen van buffergebieden en het gebruik van natuurgebieden door de landbouw.
landbouw kan een actievere rol gaan spelen bij de inrichting van buffergebied
natuurgebieden.

de
de
het
De
en

In de Ark van Noë zouden we graag een natuureducatie-project opstarten. Het is de
bedoeling dat scholen en verenigingen, maar ook particulieren hier één en ander kunnen
opsteken over de natuur en het natuurbeheer.

27.2. Energie
De gemeente is een voorbeeld als het gaat over verbruik van energie en het gebruik van
groene energie. Elk gemeentelijk gebouw wordt doorgelicht in functie van energieverbruik,
waar mogelijk wordt ingegrepen om het energiegebruik te verminderen. Er wordt sterk
ingezet op energiebesparing bij nieuwe investeringsprojecten, renovaties van oudere
gebouwen en aankoopbeleid van voertuigen.

24

) Forest Stewardship Council, een beschermd label dat enkel wordt toegekend indien de bossen
verantwoord worden beheerd. Het gebruik van het FSC label is aan strikte regels en controle
onderworpen. Het is het enige label in zijn soort dat ondersteund wordt door milieuorganisaties zoals
WWF en Greenpeace (www.fsc.be).
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Gemeentelijke gebouwen zullen worden gescreend op de mogelijkheid om zonnepanelen te
leggen.
Er zal actief worden deelgenomen aan intergemeentelijke initiatieven rond sensibilisering,
samenaankoop van elektriciteit en gas en de burgers zullen kunnen inschrijven op
groepsaankopen in dit kader.
CD&V wil een haalbaarheidsstudie doen naar de oprichting van een windmolenpark. Indien
dit haalbaar blijkt op ons grondgebied zijn we van oordeel dat zowel het gemeentebestuur
als particulieren hierin moeten kunnen participeren.

27.3. Water
Onze waterlopen zijn van zeer goede kwaliteit. Het regelmatig onderhoud en ruimen van
onze waterlopen zijn van essentieel belang om overstroming van aanpalende
landbouwgronden te voorkomen. In het kader van de uitwerking van de bekkenplannen is het
belangrijk dat bij de afbakening van overstromingsgebieden en oeverzones de gevolgen voor
de land- en tuinbouw geïnventariseerd worden.
CD&V wil burgers en bedrijven aanzetten tot duurzaam watergebruik. Opvang en gebruik
van regenwater is een verplichting voor nieuwbouwers. Bij verbouwingswerken van oudere
woningen wordt een subsidie gegeven voor het installeren van een regenwaterput.
Bij rioleringswerken worden enkel nog gescheiden stelsels aangelegd die het afvalwater
afvoeren naar het waterzuiveringstation en het regenwater ter plaatse laten bezinken. De
woningen en bedrijven zullen al het regenwater dat nog op de riolering wordt geloosd
moeten afkoppelen. Hiervoor stuurt de gemeente een afkoppelingsdeskundige ter plaatse
die de bewoners gratis adviseert hoe de afkoppeling best wordt aangepakt. Tegen betaling
kan men de afkoppelingswerken laten uitvoeren door de gemeente. Wie weigert om af te
koppelen zal beboet worden.
In afgelegen gebied zal kritisch afgewogen worden of rioleringen met persleiding en
pompputten geen betere oplossing zou zijn dan IBA’s (25). Deze technieken evolueren
voortdurend en daarom willen we niet overhaast beslissen.
Er wordt in overleg met Aquafin en de subsidiërende overheid een planning opgemaakt voor
de rioleringswerken in de volgende legislatuur. De werken in Hukkelbergen en Goor zijn in
uitvoering. In de loop van de volgende legislatuur komen nog volgende straten en gehuchten
aan de beurt :
•
•
•
•

Lichtaartsebaan
Isschot, Terlo Noord, Vorsel en Kluis
Grootreesdijk
Lage Rielen en Zandhoef

•

Hoge Rielen

25

) Individuele Behandeling van Afvalwater, kleinschalige waterzuiveringsinstallaties op basis van
rietvelden of een systeem van voorbezinkings-, verluchtings- en nabezinktanks.
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•
•

Terlo Zuid, (Krombraken, Turfakkers en omgeving)
Kleinheiken.

Alle financiële middelen die via de saneringsbijdrage worden geïnd worden geïnvesteerd in
de aanleg en het onderhoud van het rioleringsstelsel. De gemeentelijke saneringsbijdrage is
een concrete toepassing van het principe dat de vervuiler betaalt.
In de planningsprocessen rond de Kleine Nete zal het gemeenbestuur de stem van alle
betrokken sectoren vertolken. CD&V wil dat de belangen van natuur, landbouw en recreatie
evenwichtig aan bod komen.Landbouwers en toeristische ondernemers die door ingrepen
zoals de aanleg van winterdijken schade lijden, moeten hiervoor volledig worden vergoed.
Een waterloop die bijzonder aandacht vergt is de Rulloop in het centrum van deelgemeente
Kasterlee. Deze vervult een belangrijke functie bij de afvoer van hemelwater uit het centrum.
Op basis van een Aquafin studie wordt een stappenplan uitgewerkt om de afvoercapaciteit te
verbeteren.

27.4. Afvalbeleid
Het afvalbeleid in onze gemeente wordt afgestemd op 5 pijlers:
•

•
•

•

Huisvuil selectief sorteren om zoveel mogelijk te recycleren : de meeste
afvalfracties kunnen gerecycleerd worden tot nieuwe grondstof en zo opnieuw in
het productieproces terecht komen. Wij zijn nog één van de weinige gemeenten
die niet met ‘diftar’ werken omwille van de meerkost die het systeem voor de
burgers meebrengt. Het is wel de bedoeling dat we onze tarieven bepalen in
functie van “de vervuiler betaalt”. Dat kan door de bijdrage uit de algemene
belastingen te verlagen en de bijdrage uit de retributietarieven te verhogen
Bij de bouw van meergezinswoningen wordt opgelegd dat aparte gezamenlijke
bergplaatsen voorzien worden om het sorteren van afval mogelijk te maken.
Aanmoedigen van het composteren: we willen compostbakken en compostvaten
goedkoop aanbieden, en ook een actieve rol spelen in de sensibilisering. De
afvalverwerking van de groene GFT-bakken (26) kost de gemeente handenvol
geld en we willen het gebruik van de GFT bak daarom zoveel mogelijk ontraden.
Samen met onze buurgemeenten zal bekeken worden of het containerpark
gezamenlijk kan worden uitgebaat. Bij de keuze van een nieuwe locatie houden
we rekening met de ruimtelijke planning, de aangewezen schaalgrootte ( 30.000
inwoners volgens OVAMl), de bereikbaarheid via hoofdwegen en zo min mogelijk
via buurt- en landbouwwegen en het beperken van de omgevingshinder. Een
afstemming over de tarieven met onze buurgemeenten moet voorkomen dat
afvaltoerisme naar Kasterlee toeneemt.

26

) Groenten-, Fruit- en Tuinafval
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•

Sluikstorten en verbranden van afval wordt streng beboet. Sluikstorters krijgen
een GAS-boete en betalen de feitelijke opruimingskosten en een speciale
retributie. Een alert optreden van onze politie maar ook de sociale controle moet
ertoe bijdragen dat de sluikstorters gevat worden.

•

Voor het opruimen van zwerfvuil werken we graag samen met de PWA-krachten
(27). Het plaatsen van openbare vuilnisbakken kan enkel op plaatsen waar veel
toeristen komen, op speelpleintjes en aan openbare gebouwen. Bladerbakken
worden waar mogelijk vervangen door bladwanden die het hele jaar blijven staan
en niet geledigd moeten worden.

27.5. Geluidsoverlast
Een troef van Kasterlee is dat het een gemeente is die leeft. Vele toeristen en bezoekers
vinden de weg naar Kasterlee, naar de vele evenementen. Maar ook de Kasterleenaren zelf
feesten graag. Heel wat buurten en verenigingen organiseren buurtfeesten, festivals en
kermissen vooral in de periode mei tot oktober. Helaas geeft dat soms ook klachten over
geluidsoverlast.
We vinden het belangrijk dat onze jeugd in de eigen gemeente kan uitgaan en dat er voor de
verenigingen kansen zijn om tentfuiven te organiseren waarvan de opbrengst ten goede
komt van het eigen verenigingsleven. Er zal gezocht worden naar een wettelijke basis om
privé-organisaties die tentfuiven organiseren te ontmoedigen.
We vragen dat alle inwoners verdraagzaam zijn, iedereen heeft recht op ontspanning en
plezier en we mogen niet meegaan in de verzuring.
Via het evenementenloket worden verenigingen begeleid en gestuurd om zich in orde te
stellen met de regelgeving over geluidsoverlast. Muziekbeleving is belangrijk en de keuze
van de juiste geluidinstallatie is hierbij heel erg belangrijk. Een extra investering in
geluidsinstallatie en iets minder in lichtinstallatie kan bijdragen tot een betere muziekbeleving
voor de feestvierders en minder overlast voor de omwonenden zonder dat het budget van de
organisatie uit evenwicht wordt gebracht.
Het college van burgemeester en schepenen is consequent in het afleveren van de
vergunningen, het toelaten van maximale decibels en het bepalen van het einduur. De
milieupolitie wordt ingezet om controlemetingen te doen en zo nodig te verbaliseren.

27

) Plaatselijke Werk Agentschappen, een vorm van interim bureau voor kleine klussen met als
bedoeling het heractiveren van werklozen.
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