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Infoblad van de CD&V-fracties
in gemeenteraad en OCMW
Gruezi-dagen

Beste inwoners,
Met 14 gemeenteraadsleden, 7 OCMW-afgevaardigden, 5 schepenen,
een OCMW-voorzitter, een voorzitter van de gemeenteraad en een burgemeester staat de CD&V ploeg klaar om de volgende 6 jaar opnieuw
een dienstbaar, toekomstgericht en realistisch beleid te voeren voor
alle inwoners van Kasterlee, Lichtaart en Tielen. Dankzij CD&V is elke
deelgemeente met minstens 2 mandatarissen vertegenwoordigd in het
schepencollege. Onze nieuwe schepenen Guy, Sumati en Gert stellen
zich verderop aan u voor.
Momenteel zijn er heel wat bouwwerven aan de gang. De Noord-Zuid
Kempen springt het meest in het oog. Begin mei is de ﬁetstunnel
opengesteld. Het rolstoelpad wordt op 25 juni feestelijk geopend. Het
voetpad en het nieuwe wegdek van de Molenstraat werden in april
afgewerkt en ook de werken aan de weg en het ﬁetspad in Kraanschot
naderen hun voltooiing. De kinderopvang in Lichtaart vlot goed zodat
de kinderen er in september naartoe kunnen. In Duineneind wordt
de sporthal uitgebreid met een polyvalente zaal en bergingen. Zopas
is beslist om ook de andere zaal uit te breiden en te voorzien van
nieuwe matten voor de gevechtsporten. De ruwbouw voor brandweer,
technische dienst en Rode Kruis aan de Noordlaan is ook bijna klaar.
In Hukkelbergen-Goor wordt systematisch verder gewerkt aan het
rioleringsproject. Tenslotte is ook de buitenaanleg van De Rul (achter
de bib in Kasterlee) van start gegaan.
Het voordeel van continuïteit in het bestuur en
van een stabiele meerderheid is dat er over de
legislatuur heen kan gepland worden. En na de
verkiezingen kunnen die plannen vlot worden verdergezet.

Meer dan 130 Zwitsers uit partnergemeente
Plaffeien kwamen naar Kasterlee voor de Grüezi
dagen. Als blijvende herinnering aan deze feestelijke
ontmoeting ontving burgemeester Otto Lötscher
(rechts) een stenen pompoen gemaakt door onze
dorpsgenoot Raymond Baeken. (tweede van links)

Toch betaalbaar wonen
in Kasterlee?
Onlangs voerde Jong CD&V een actie rond
betaalbaar wonen waarmee ze ook de nationale pers hebben gehaald. De volgende jaren
bouwt sociale huisvestingsmaatschappij De
ARK meer dan 80 betaalbare koopwoningen
en koopappartementen in Kasterlee. De eerste
koopwoningen en koopappartementen tussen
de Kapelstraat en de Rulloop zijn klaar in 2014.
Maar ook in het Akkerhof (aan de Akker-

Ward Kennes
Burgemeester
Vlaams volksvertegenwoordiger

Vlaams minister Hilde Crevits was gastspreker op de nieuwjaarsreceptie van CD&V Kasterlee. Ze mocht er bekendmaken
dat Guy Van Ballaer (rechts in beeld) verkozen werd tot nieuwe
afdelingsvoorzitter.
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straat in Kasterlee), in de Rozenwijk in Tielen, in verkaveling Ter
Hulst (Dijkstraat) en aan de Kemelbeek recht tegenover “Het
IJsboerke” zijn er de komende jaren koopwoningen gepland.
Naast DE ARK heeft ook de Geelse Huisvesting enkele projecten
in Kasterlee. Alles loopt telkens via een wachtregister. Snel inschrijven is dus de boodschap gezien de volgorde van inschrijven
bepalend is. Wie meer info wil over de toekomstige projecten van
de huisvestingsmaatschappijen kan terecht op de website van
Jong CD&V Kasterlee http://www.jongcdenvkasterlee.be. Het
volledige persartikel is ook beschikbaar op diezelfde website.
Heb je zin om actief mee te werken aan het beleid van onze
gemeente en samen ideeën te ontwikkelen, te formuleren en
te verdedigen? Laat dan iets weten aan de voorzitter van Jong
CD&V Kasterlee: dries.moelans@jongcdenvkasterlee.be

Voor Dries, Sophie en Flor is betaalbaar wonen voor jonge mensen
een prioriteit.

Rioleringswerken
Hukkelbergen-Goor
Een van de grootste rioleringsprojecten
van deze legislatuur is ongetwijfeld het
project Hukkelbergen-Goor. Het hele gebied tusen de Kleine Nete en de Kempense
Heuvelrug wordt er aangesloten op het
rioleringsnet.
Naargelang er stukken klaar zijn, worden
ook de wegen terug hersteld. Op die manier wordt de onvermijdelijke hinder voor
de omwonenden zo veel mogelijk beperkt.
Parallel met de aanleg van riolering wordt
ook de wegeninfrastructuur veiliger gemaakt.

Schepen van openbare werken Guy Van de Perre geeft toelichting bij de rioleringswerken in
Hukkelbergen

Rolstoelpad
Op 25 juni 2013 wordt het rolstoelpad
‘De Witte Bergen’ geopend. Daarmee lost
de gemeente een belofte in die de burgemeester op 14 juni 2008 maakte bij de
opening van WZC De Witte Bergen. De
handtekeningactie van Ziekenzorg, ACW
en de vrijwilligers die met de rolstoelgebruikers gaan wandelen waren een
belangrijke steun.
Voor de vorige en huidige schepen van
welzijn Bea Jaenen en Sumati Adriaensen
was/is het toegankelijk maken van natuurrecreatie voor iedereen, en ook rolstoelgebruikers de kans bieden om de prachtige
bossen en natuurlandschappen van onze
gemeente te ontdekken, een essentieel
punt in hun beleid.
Met educatieve koffers, voelbakken en
natuurlijke muziekinstrumenten wordt
naast toegankelijkheid ook ingezet op
natuurbeleving. Het rolstoelpad vertrekt
aan woonzorgcentrum De Witte Bergen en
loopt met een lus door de bossen tot aan

recreatiedomein Floreal.
Met natuurlijke hindernissen wordt gemotoriseerd verkeer van het pad gehouden.
De strook die over Diestweg en Coolsweg
loopt, is uitgevoerd in beton omdat die

berijdbaar moet blijven voor zwaar transport voor de bosexploitatie. Maar ook daar
geldt dat het pad is voorbehouden voor rolstoelen, kinderwagens
en wandelaars.
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Guy Van de Perre

Gert Storms

Sumati Adriaensen

Als nieuwe schepen van openbare werken
en technische dienst ontbreekt het mij
niet aan uitdagingen. Kasterlee telt vele
kilometers landelijke wegen, heel wat
gemeentelijke gebouwen, en vele bloemperken, speelpleintjes, rust- en ontmoetingsplaatsen,…

Als nieuwe schepen ben ik bevoegd voor
ﬁnanciën en begroting, lokale economie
en ICT. Vóór de verkiezingen hebben we
reeds gewezen op de gezonde ﬁnanciële
toestand van onze gemeente. Ondanks
de onheilspellende economische voorspellingen, starten we met een sterke
ﬁnanciële uitgangspositie. Maar met een
aantal grote projecten in het vooruitzicht
(afwerking nieuwbouw technische dienst
en brandweer, BKO Lichtaart, project “De
Met”, ...) is waakzaamheid geboden. Dit
noopt tot een strak ﬁnancieel beleid, en
waar mogelijk efﬁciëntiewinsten. Daar wil
ik de volgende 6 jaren op inzetten, zodat
ook in de toekomst nog investeringen
mogelijk blijven.

CD&V staat voor een gemeente waar
elke inwoner kansen krijgt om zijn of haar
talenten te ontplooien en te leven in een
aangename omgeving. Als schepen van
onder andere welzijn en gelijke kansen,
vind ik toegankelijkheid een prioriteit in
alle beleidsdomeinen.
Zo krijgt iedereen maximale kansen om
deel te nemen aan het maatschappelijke
leven. Als gemeente moeten wij inspelen
op de speciﬁeke noden van minderheidsgroepen. De verwezenlijking van het rolstoel belevenispad is een belangrijke stap
in deze richting. Maar er is zeker nog werk
aan de winkel.

Om dit alles op een duurzame manier te
onderhouden, kunnen we rekenen op een
goed uitgebouwde technische dienst. Dit
vergt een structuur waarin efficiëntie,
planning en interne en externe communicatie centraal staan. Ik zal de komende
maanden de lijnen uitzetten opdat onze
inwoners meer dan ooit kunnen rekenen op
een kwaliteitsvolle dienstverlening.
Ook als gemeentebestuur kan je een impact hebben op de land- en tuinbouwbedrijven. Ik zal er als schepen van landbouw
over waken dat er bij de besluitvorming
steeds rekening gehouden wordt met
deze sector. Ook bovenlokaal moeten we
als gemeentebestuur onze landbouwers
een stem geven wanneer de situatie dat
vereist. We mogen geen kans onbenut
laten om positief mee te werken aan het
imago van de sector. Met meer dan 120
actieve land- en tuinbouwbedrijven is de
landbouw een belangrijke speler in onze
economie en tewerkstelling. Daarom
maak ik werk van de oprichting van een
landbouwadviesraad.
“Vanzelfsprekende dingen in vraag durven
stellen, behouden wat goed is, verbeteren
waar het kan.” Op die manier wil ik ten
dienste staan van de maatschappij.

Op het vlak van lokale economie is het
nieuwe bedrijventerrein aan de Gierlebaan
in Tielen een speerpunt. Zeker in economisch moeilijke tijden is het belangrijk om
ruimte te geven aan wie wil ondernemen.
Verder wil ik alle mogelijkheden benutten
om de lokale detailhandel te stimuleren,
en aldus onze dorpscentra levendig te
houden.
We bouwen momenteel aan een nieuwe
gemeentelijke website, die nóg meer
interactieve mogelijkheden biedt. De opbouw ervan is voor 100% gericht op de
gebruiker van informatie. Daarnaast wil
ik de digitalisering van informatie ook in
de interne werking optimaliseren. Kortom,
een boel mooie projecten die we met een
enthousiaste ploeg willen waarmaken!

In overleg met de gezondheidsraad wil ik
aandacht vragen voor een gezonde levensstijl. En via mijn welzijnsbevoegdheden wil
ik bruggen slaan tussen de gemeente en
het OCMW.
Als schepen van bibliotheken wil ik verder
inzetten op de digitalisering van de maatschappij. Het is een uitdaging hierin mee
te evolueren en vooral ook onze gebruikers
te leren omgaan met nieuwe technologische ontwikkelingen. Daarnaast blijft de
bibliotheek een centrum van informatieen cultuurverspreiding en bovenal een
ontmoetingsplaats voor vele burgers. Het
Bibcafé, vertellingen, schoolwerking, boeken aan huis zijn maar enkele succesvolle
projecten die een duidelijk ondersteuningsen appreciatiebeleid vereisen. Daar wil ik
dan ook mijn schouders onder zetten.
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JeTi bouwt een huis
Jeugd Tielen (JeTi) heeft in de paasvakantie ofﬁcieel zijn nieuw
jeugdhuis geopend. Drie jaar lang hebben de jongeren van Tielen
en aanhang gezweet en gezwoegd om op grond van de gemeente
een prachtig jeugdhuis neer te zetten. Het resultaat mag er zijn!
Vroeger zat JeTi in de Domus aan FC De Kempen. Omwille van
de nieuwe sporthal moesten zij uitwijken en ontstond het plan
om een nieuw jeugdhuis te bouwen. Samen met de nodige sponsors/ middenstand van Tielen en een gemeentelijke toelage van
125.000 euro voor zelfbouwers, konden zij aan de slag. Het nieuwe
jeugdhuis valt op door zijn groen dak , de unieke vormgeving en
kenmerkende kleur. De jeugd van Tielen mag trots zijn op het
geleverde werk en
het dorp heeft weer
een extra trekpleister
voor de jeugd. Dergelijke initiatieven
kunnen op de volledige steun van CD&V
Kasterlee rekenen.

BKO Lichtaart
Mede dankzij de trekkersrol van onze CD&V mandatarissen Mies Meeus, Rob
Guns en Els Aerden wordt in Lichtaart een nieuwe BKO gebouwd. Zij volgen
de vordering van de werken dan ook van nabij. Het gebouw is winddicht en
de afwerking is gestart. Vanaf september is hier plaats om 120 kinderen
voor- en naschools op te vangen in een heel kindvriendelijk gebouw in een
uitgesproken groene omgeving.

Katrien, Guy en Griet bieden JeTi een geschenk
aan met een knipoog naar het groendak.

CD&V feliciteert
De OKRA afdelingen van Kasterlee,
Lichtaart en Tielen die hun 60e verjaardag vierden. Ze behoren tot de grootste
en meest actieve verenigingen van onze
gemeente.
Het Plaffeiencomité dat maandenlang
de Grüezi dagen heeft voorbereid en
van deze verbroederingsdagen weer een
geslaagd feest heeft gemaakt.
OCMW-raadslid Peggy De Busser wiens
partner de hoofdvogel afschoot en die
zich vanaf nu ‘Koningin van de gilde’
mag noemen.

Bouw Noordlaan
De nieuwe gemeenteraadsvoorzitter Rob Guns maakt zeer veel werk van de vorming van de gemeenteraadsleden. In dit verband werd ook een werfbezoek gebracht aan de Noordlaan. Het gaat daar
goed vooruit!

Kalender
Feest van den Burger t.v.v. instrumentenfonds van de drie fanfares
zaterdag 1 juni in de tuin van het Kasteel van Tielen
Inschrijven: burgemeester@kasterlee.be
_______________
Open dialoogavond over de Innesto-congresteksten.
Dinsdag 11 juni om 20 uur in zaal Ligahof te Lichaart.
Bespreking in werkgroepen.
_______________
Kasterlee Feest op de Vlaamse Feestdag 11 juli
Centrum Lichtaart,
met muziekoptredens en vuurwerk

Ward Kennes die door zijn collega’s
eenparig tot voorzitter van de Conferentie van Kempense burgemeesters
werd verkozen.

Contacteer onze
mandatarissen
Burgemeester, schepenen en OCMWvoorzitter zijn voor iedereen bereikbaar. Zij hebben elke week een
spreekuur en u kan hen ook via e-mail
bereiken.
Het wekelijks moment van hun spreekuur en de contactgegevens van
onze mandatarissen, vindt u in het
gemeentelijk informatieblad of op de
gemeentelijke webstek.
v.u. Katrien De Seranno, Stationsplein 6, 2460 Tielen
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