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Bestuursakkoord voor Kasterlee
CD&V en Open VLD
De fracties van CD&V en Open VLD in de gemeenteraad van Kasterlee hebben beslist om in
de legislatuur 2019-2024 de handen in elkaar te slaan. Zij reiken ook de hand uit naar de
andere gemeenteraadsleden om de volgende 6 jaren op een respectvolle en constructieve
wijze samen te werken in het belang van al onze inwoners.

De samenwerking tussen CD&V en Open VLD is gebaseerd op inhoudelijke afspraken over
het gemeentelijk beleid die ze willen vertalen in het meerjarenbeleidsplan. Het gaat onder
meer om de volgende punten:

1. Communicatie en burgerparticipatie
We gebruiken de moderne technologieën om met onze inwoners bij het beleid te betrekken,
met hen te communiceren en hen over het beleid en de dienstverlening te informeren. We
ontwikkelen een gemeentelijke app om zaken te melden en informatie op te vragen bij de
gemeentelijke diensten.
We clusteren adviesraden en kiezen voor eigentijdse inspraakmodellen om de mondigheid,
de betrokkenheid en de verantwoordelijkheid van onze burgers in te zetten als troeven voor
het beleid.
We voeren een procedure in om burgers op de gemeenteraad rechtstreeks vragen te laten
stellen aan het bestuur.

2. Geborgenheid door veiligheid
We ondersteunen de buurtwerking zoals die door bewoners spontaan wordt uitgewerkt.
Sociale cohesie en sociale controle zijn de basis voor een integraal veiligheidsbeleid.
We voeren een volgehouden strijd tegen zwerfvuil met preventie, opruimen en repressie. In
samenwerking met de politiezone willen we meer gebruik maken van camerabewaking. We
ontwikkelen een gemeentelijk app die de burger in staat stelt om via beeldmateriaal en
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automatische plaatsbepaling sluikstorten te rapporteren. We willen de pakkans verhogen en
het afschrikeffect voor het storten van niet organisch afval versterken.
We promoten het inbraakbeveiligingscertificaat.
We richten binnen de administratie een handhavingscel in om kort op de bal te kunnen
spelen bij overtredingen op vlak van ruimtelijke ordening, leefmilieu, overlast, afval en
sluikstort, kappen van bomen zonder vergunning, …. We werken hiervoor ook samen met
diensten van IOK, het OCMW, de huisvestingsmaatschappijen en de politie.
We zetten extra in op het sensibiliseren van de jeugd met betrekking tot drugsproblematiek
en andere verslavingen zoals overmatig alcohol gebruik. Samen met het team drugs van de
politiezone Turnhout werken we aan een consequente bestrijding van drugshandel en het
handhaven van de wetgeving terzake.

3. Klantvriendelijke gemeentediensten
We willen met onze gemeentelijke diensten al onze inwoners een optimale dienstverlening
bieden. Daarvoor zetten we in op de digitalisering van de administratieve contacten en gaan
we een permanente tevredenheidsmeting organiseren . Hierbij wordt de mogelijkheid
gegeven om naast een algemene score per dienst/afdeling ook specifieke feedback te
verzamelen. De resultaten worden op regelmatige basis bekeken zodat de betrokken
afdelingen een actieplan kunnen opmaken om de dienstverlening verder te optimaliseren.
Om de motivatie van het gemeentepersoneel hoog te houden, organiseren we een
tevredenheidsonderzoek bij onze medewerkers. De resultaten en de conclusies worden
teruggekoppeld aan het personeel.

We organiseren de dienst ruimtelijke ordening zo dat wie om informatie vraagt snel en
duidelijk de correcte informatie krijgt. Wij willen burgers en ondernemingen met bouwplannen
duidelijkheid en zekerheid bieden.

We ontwikkelen voor startende zelfstandigen een informatiepakket zodat ze volledig op de
hoogte zijn van vergunningen en wettelijke verplichtingen op gemeentelijk vlak
(brandveiligheid, exploitatievergunning, tapvergunning, afvalbeheer, parking, …)

4. Duurzaamheid als rode draad
De 17 duurzame ontwikkelingsdoelstellingen van de VN vormen een richtsnoer om ons
lokaal beleid te kaderen in een globale en duurzame visie. Wij denken globaal en handelen
lokaal.
We willen alternatieve energiebronnen in onze gemeente alle kansen geven. Daarbij
moedigen wij ook burgerparticipatie aan. Het klimaatbeleid zal enerzijds gericht zijn op
maatregelen om in uitvoering van de burgemeestersconvenant de CO² uitstoot terug te
dringen en anderzijds op maatregelen om de gevolgen van een veranderend klimaat, zoals
langdurige droogte, op te vangen.
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Wij willen op een concrete wijze invulling geven aan de titels Fair Trade gemeente en
Vredesgemeente.
We bevestigen het engagement voor een duurzaam bosbeheer met aandacht voor diversiteit
in fauna en flora. We kiezen voor bij-vriendelijke planten en fraaie bloemen in de drie
dorpscentra. In verband met kapvergunningen voor bomen hanteren we een restrictief
beleid. Illegale kappingen worden actief opgevolgd.
Samen met alle bosbeheerpartners wordt een actuele inventaris gemaakt van onze bossen,
om de evolutie van onze bossen in kaart te brengen. Percentages die gehanteerd worden
voor dunningen, kappingen en het creëren van open plekken in het bos dienen berekend te
worden op basis van de bossen die als zodanig verankerd zijn, zonder rekening te houden
met zonevreemde bossen die op termijn kunnen verdwijnen.

Bij het uitreiken van kapvergunningen aan particulieren worden algemene omschrijvingen
vermeden maar wordt een duidelijke éénduidige beschrijving gegeven van de te kappen
bomen.

5. Ondernemende gemeente
In overleg met de sector ontwikkelen we een horeca- en toeristisch plan. De memoranda die
de betrokken organisaties bezorgd hebben zullen mede als leidraad gebruikt worden. We
spelen de troeven van ons nieuw toeristisch kantoor maximaal uit door creatieve toeristische
productontwikkeling. We koesteren mede daarom de kwaliteiten van onze landelijke en
groene gemeente.
We verbreden het periodiek overleg met de zelfstandigen door actief contact te leggen met
alle zelfstandigen. Via de Kastelse cadeaucheques promoten we het aankopen in de eigen
gemeente. We hanteren zelf de Kastelse cadeaucheque als geschenk voor mensen die
gevierd worden.
Landbouw is een belangrijke economische sector in onze gemeente. We bieden onze
bedrijven rechtszekerheid en zoeken welke plaatsen het meest geschikt zijn voor uitbreiding
en de vestiging van nieuwe agrarische bedrijven.

6. Voorrang aan trappers,stappers en andersvaliden.
De realisatie op het terrein van ons nieuw mobiliteitsplan grijpen we aan om voorrang te
geven aan de fietsers, de voetgangers en andersvaliden. Concreet gaan we de zone 30
km/u uitbreiden, meer fietsstraten en ook schoolstraten invoeren. Bestaande voetpaden en
fietspaden die slecht toegankelijk zijn worden in kaart gebracht met aanduiding van
prioriteiten. Een plan van aanpak gespreid in de tijd wordt opgemaakt voor de ganse
legislatuur.
We schakelen het bureau Inter systematisch in om te waken over de integrale
toegankelijkheid van nieuwe infrastructuur voor andersvaliden
Verspreid over de gemeente komen er meer overdekte fietsstallingen en oplaadpunten voor
e-bikes.
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Het trage netwerk wordt in kaart gebracht en nieuwe mogelijke routes bekeken.
Doorgedreven verbeteringen aan deze routes om de veiligheid van de trage weggebruikers
te garanderen zullen ingepland worden. Veilige routes naar de scholen krijgen extra
aandacht.
Betrokken organisaties zoals de Fietsersbond, wielerverenigingen, scholen, ouderraden en
buurtbewoners … worden proactief betrokken in het beleid en dienen als klankbord voor de
initiatieven.
De veilige fietspaden langs de Poederleesteenweg en de Olensteenweg worden in de eerste
twee jaren van de legislatuur aangelegd.
Bij omleidingen wordt steeds een plan uitgewerkt voor een veilige route voor de trage
weggebruikers.

7. Vrijwilligers en verenigingen
Vrijwilligerswerk draagt bij tot de sociale cohesie en de levenskwaliteit. We gaan verder met
de uitbouw het lokale vrijwilligersbeleid. We bieden onze verenigingen steun via het
evenementenloket en specifieke subsidies.
We stellen in de legislatuur opnieuw 125.000 euro ter beschikking voor 3 verenigingen die
zelf bouwen.
We evalueren alle gemeentelijke procedures waarmee vrijwilligers worden geconfronteerd en
bekijken in overleg met de verenigingen hoe het eenvoudiger kan. We voeren in 2019 de
evenementenkluis in die het leven van de organisatoren vereenvoudigt.

8. Zorgzame dorpen
De integratie van het OCMW in de gemeentelijke structuur grijpen we aan om een nog
sterker lokaal sociaal beleid te voeren. Het lokaal dienstencentrum wordt verder uitgebouwd
in onze 3 dorpen. We geven verder invulling aan het Huis van het Kind, dementievriendelijke
gemeente en de ondersteuning van de mantelzorg.
In het kader van het nieuwe ruimtelijk structuurplan wordt onderzocht hoe we positief kunnen
inspelen op de vraag naar alternatieve woonvormen.
We evalueren ook de gemiddelde minimale oppervlakte voor meergezinswoningen in functie
van woonkwaliteit en betaalbaarheid.

9. Lage belastingdruk behouden en financieel gezond blijven
We willen de globaal lage belastingdruk in Kasterlee behouden. [Zie de jaarlijkse cijfers van
Belfius die Kasterlee vergelijken met andere gemeenten.]
In 2019 worden alle belasting- en retributiereglementen door de gemeenteraad geëvalueerd:
•
•

Zo evalueren we de milieubelasting. voor niet vervuilende zelfstandige activiteiten
gevestigd op een adres waar reeds een aanslag is gevestigd.
We passen de belasting voor speelpleintjes en groenvoorzieningen aan waarbij de
totale last per eenheid lager wordt door een andere spreiding van deze lasten.
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10. Masterplan Kasterlee
De eerste werken voor de herinrichting van de dorpskern starten in 2019, met het
verplaatsen van nutsleidingen en het archeologisch onderzoek.
Gefaseerd en met aandacht voor minder hinder en maximale bereikbaarheid realiseren we in
de loop van deze legislatuur een zone 30 km/uur, een groen plein met bomen, ruimte voor
terrassen en belevingselementen, overdekte fietsstallingen en elektrische oplaadpunten.
Met Inter werken we voor het ganse project aan integrale toegankelijkheid, in het bijzonder
voor andersvaliden.

11. Masterplan Tielen
De haalbaarheidsstudie zal ons in 2019 een goed zicht geven op de financiële implicaties en
de ruimtelijke mogelijkheden. In elk geval willen we in dit masterplan het landelijk karakter
van Tielen beklemtonen.
De bouw van een nieuwe BKO heeft een hoge prioriteit. Daarnaast voorzien we binnen het
masterplan woongelegenheid, winkels, een CADO, lokalen voor het Tielense
verenigingsleven, een nieuwe bibliotheek, groenvoorzieningen en kansen voor horeca.
We kiezen voor een participatief traject met de Tielenaars, van begin tot einde.

12. Masterplan Bloemenwijk
We gaan de volgende jaren flink door met de heraanleg van het openbaar domein in deze
woonkern. De werken worden er uitgevoerd in functie van leefbaarheid, groenvoorzieningen,
verkeersveiligheid en buurtverfraaiing.

13. Recyclagepark
We bouwen een centraal gelegen en modern recyclagepark voor de inwoners van Kasterlee.
Het locatieonderzoek wordt in 2018 afgerond zodat begin 2019 een locatie kan worden
gekozen.
De vergunningenfase start meteen in de nieuwe legislatuur met de bedoeling om in 2020 met
de aanleg te starten.

14. Mobiliteit en verkeer
De gemeente zet in op intelligente technologie om de verkeersveiligheid te verhogen en het
verkeer dynamisch en optimaal te sturen. (b.v. slimme ledverlichting, intelligente lichten …)
De gemeente zal bij de betrokken instanties de vragen en noden uit de gemeente bij AWV,
NMBS en De Lijn verdedigen en blijven opvolgen tot er resultaat is.
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15. Sportinfrastructuur
De gemeente zal in overleg met de sportbeoefenaars de prioriteiten vastleggen om de
bestaande sportinfrastructuur te renoveren en extra behoeften te evalueren.
De gemeente onderzoekt of er in samenwerking met buurgemeenten op een eenvoudige
wijze een tussenkomst kan worden geregeld in de abonnementen voor het gebruik van
openbare zwembaden.

16. Vrijwaren van open ruimte
In de ruimtelijke planning mikt de gemeente op inbreiding en werkt ze mee aan de vrijwaring
van de open ruimte.
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