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OokOok SocialeSociale HuisvestingHuisvesting heeftheeft rechtrecht
opop bontebonte buurtbuurt !!

Het Vlaamse woonbeleid wil het sociaal woonaanbod versneld

uitbreiden en geograisch spreiden. Elke gemeente kreeg daarom

opgelegd om sociale huurwoningen, koopwoningen en kavels te

realiseren.

Kasterlee neemt de regisseursrol op vlak van lokaal woonbeleid

ter harte en neemt in samenwerking met o.a. de sociale

huisvestingsmaatschappij De Ark initiatieven om de opgelegde

cijfers te halen.

Het masterplan Rozenwijk is in dat kader een schoolvoorbeeld van

betaalbaar, duurzaam en sociaal wonen. Gefaseerd in de tijd werd

de volledige site in 4 zones opgedeeld. Elke zone wordt met een

eigen bouwstijl gerealiseerd, waarbij tegelijkertijd ook een mix van

koopwoningen en huurwoningen verwezenlijkt wordt.

Zo krijgen de nieuwe straten Pioenroos, Bosroos, Duinroos,

Eglantier en Ganzerik een mengeling van woningtypes (1, 2 of

meer slaapkamers) waarbij duurzaamheid veel aandacht kreeg.

Bij dit nieuw- en vervangingsbouwproject werd ook bekeken hoe

de oppervlakte optimaal kon benut worden. Oorspronkelijk was in

de Rozenwijk sprake van 67 wooneenheden. Wanneer de laatste

fase wordt afgerond, zullen 86 woningen op dezelfde locatie

gerealiseerd zijn, of een uitbreiding als het ware met 19 panden.

Op die manier geeft onze CD&V afdeling gestalte aan de missie

van betaalbare, kwalitatieve en leefbare huisvesting.

BesteBeste
dorps/buurtgenotendorps/buurtgenoten

De zomer staat voor de deur, de grote vakantie

kom eraan.

De zomer is het moment bij uitstek voor vele

sociale contacten: thuis bij de BBQ, op een

straatfeest, zonovergoten terras of een

evenement in de gemeente.

Onze CD&V afdeling brengt graag mensen bij

elkaar. Per jaar meer dan 300 vergunde

evenementen, een 50-tal subsidies voor

buurtfeesten en inanciële en logististieke

ondersteuningen voor onze verenigingen zijn

daar het sprekende bewijs van.

We wensen u alvast een fantastische zomer

toe. Geniet van de zon, een welverdiende

vakantie en bovenal het gezellig samenzijn

met familie en vrienden!

Guy Van Ballaer

Voorzitter CD&V afdeling

Kasterlee-Lichtaart-Tielen

AEDAED
AutomaticAutomatic ExternalExternal DeibrilatorDeibrilator

Jaarlijks worden er in ons land tienduizend mensen getroffen door een plotse hartstilstand. Om een fatale aloop te vermijden

is een reanimatie binnen de zes minuten noodzakelijk. Weten wat te doen in zulk een noodsituatie is dus van uiterst belang.

Op dit ogenblik treft de gemeentelijke welzijnsdienst de nodige voorbereidingen om in samenwerking met de lokale Rode Kruis

afdeling, zoveel mogelijk inwoners alert te maken voor het belang van de kennis inzake reanimatietechnieken.

Onze CD&V fractieleden volgden alvast een opleiding "reanimeren en deibrilleren" bij onze lokale Rode Kruis afdeling.

www.kasterlee.cdenv.be In Kasterlee - Lichtaart - Tielen leeft een bonte buurt

Buurtkrant www.kasterlee.cdenv.be

In samenwerking met CD&V Kasterlee - Lichtaart - Tielen

Verantwoordelijke uitgever

Guy Van Ballaer, Oosteneind 6, Kasterlee



JongJong CD&VCD&V-actie-actie tegentegen 'Den'Den TUUT'TUUT' grootgroot succes!succes!

OpOp 2424 aprilapril organiseerdeorganiseerde JongJong CD&VCD&V KasterleeKasterlee eeneen groepsaankoopgroepsaankoop voorvoor oordoppenoordoppen opop maatmaat tegentegen 'den'den
tuut'tuut' ofof oorsuizingenoorsuizingen doordoor overmatigovermatig lawaai.lawaai. NaNa eeneen toelichtingtoelichting vanvan eeneen gehoorexperte,gehoorexperte, verteldenvertelden ookook JongJong
CD&VCD&V-voorzitter-voorzitter DriesDries MoelansMoelans enen PimPim Mertens,Mertens, diedie beidenbeiden lastlast hebbenhebben vanvan 'den'den tuut',tuut', hoehoe zijzij hierhier
dagelijksdagelijks meemee omgaan.omgaan. DeDe boodschapboodschap waswas duidelijk:duidelijk: "Preventie"Preventie isis dede enigeenige mogelijkemogelijke remedie,remedie, wantwant
tinnitustinnitus isis onomkeerbaar!"onomkeerbaar!"
VVanan dede meermeer dandan honderdhonderd aanwezigenaanwezigen lietenlieten eeneen 40-tal40-tal jongerenjongeren dede avondavond zelfzelf nognog hunhun orenoren opmetenopmeten
voorvoor dede aankoopaankoop vanvan oordoppen.oordoppen. DaarnaastDaarnaast werdenwerden erer nognog zo'nzo'n honderdvijftighonderdvijftig bonsbons uitgedeeld.uitgedeeld.

VVooroor jongerenvoorzitterjongerenvoorzitter DriesDries MoelansMoelans waswas dezedeze succesvollesuccesvolle actieactie zijnzijn laatstelaatste activiteitactiviteit alsals voorzittervoorzitter.. WWee
willenwillen DriesDries dandan ookook heelheel ergerg bedankenbedanken voorvoor zijnzijn jarenlangejarenlange inzetinzet bijbij dede jongerenafdeling!jongerenafdeling! HanneHanne BaeyensBaeyens
zalzal dede voorzittersfakkelvoorzittersfakkel overnemenovernemen vanvan Dries.Dries.

WieWie zinzin heeftheeft omom dede jongerenploegjongerenploeg tete versterken,versterken, kankan voorvoor meermeer informatieinformatie terechtterecht bijbij Hanne:Hanne:
hanne.baeyens@jongcdenvkasterlee.behanne.baeyens@jongcdenvkasterlee.be

OuderenbehoefteonderzoekOuderenbehoefteonderzoek

Het eindrapport van het ouderenbehoefteonderzoek

werd door schepen voor senioren Griet Noyens op een

ontbijtvergadering voorgesteld aan de enquêteurs. Het

onderzoek werd afgenomen door een 70-tal vrijwilligers.

Niet minder dan 420 ouderen hebben de lange

vragenlijst ingevuld. Het rapport werd gemaakt door de

Vrije universiteit Brussel. De senioren in Kasterlee zijn

over het algemeen zeer tevreden in vergelijking met

andere gemeenten in de provincie.

CD&V Kasterlee heeft besloten om alvast van start te

gaan met 3 thema's :

Mantelzorg: bedoeling is om de mantelzorger

doelgericht te ondersteunen

Dementie: we willen een dementievriendelijke gemeente

worden

Wonen: we willen de oudere stimuleren en

ondersteunen om zo lang mogelijk thuis te kunnen

wonen.

Er worden werkgroepen opgericht met professionelen,

seniorenraad en vrijwilligers om deze thema's uit te

werken binnen de budgettaire mogelijkheden.

StartStart bouwbouw ontmoetingscentrumontmoetingscentrum Kasterlee.Kasterlee.
EindEind meimei werdwerd hethet archeologischarcheologisch onderzoekonderzoek vanvan dede sitesite vanvan hethet OCOC beëindigdbeëindigd metmet enkeleenkele mooiemooie

vaststellingenvaststellingen overover dede vroegerevroegere bewonersbewoners vanvan onzeonze gemeentegemeente inin dede MiddeleeuwenMiddeleeuwen enen dede IJzertijd.IJzertijd.

VVanafanaf 1515 junijuni startstart dede aannemeraannemer metmet dede bouwbouw vanvan hethet nieuwenieuwe OC.OC. TTegenegen dede zomerzomer vanvan 20162016 hopenhopen

wewe datdat hethet gebouwgebouw winddichtwinddicht staatstaat enen beginbegin 20172017 hethet nieuwenieuwe OCOC kunnenkunnen openen.openen.

OndertussenOndertussen zalzal dede cultuurdienstcultuurdienst ookook eeneen trajecttraject opstartenopstarten omom eeneen origineleoriginele naamnaam voorvoor hethet OCOC tete

vinden.vinden.

ARKARK VVANAN NOËNOË WEERWEER OPEN!OPEN!
NaNa eeneen langlang trajecttraject hebbenhebben wewe uiteindelijkuiteindelijk dede juistejuiste partnerspartners gevondengevonden omom dede ArkArk vanvan NoëNoë inin zijnzijn oudeoude glorieglorie tete herstellen.herstellen.

Nick,Nick, GeertGeert enen NickNick vanvan DeDe WimpeWimpe gingengingen dede uitdaginguitdaging aanaan omom dede ArkArk vanvan NoëNoë tete renoverenrenoveren enen dede volgendevolgende 5050 jaarjaar uituit tete baten.baten.
OpOp 11 meimei gingging dede ArkArk open,open, voorlopigvoorlopig alleenalleen nognog inin dede weekendsweekends enen opop woensdagmiddagwoensdagmiddag maarmaar tijdenstijdens dede vakantiemaandenvakantiemaanden
julijuli enen augustusaugustus zalzal jeje erer elkeelke dagdag terechtterecht kunnen.kunnen. DeDe volgendevolgende jarenjaren zalzal erer ookook verderverder geïnvesteerdgeïnvesteerd wordenworden omom hethet ganseganse domeindomein openopen tete stellen.stellen.

EenEen mooiemooie aanwinstaanwinst voorvoor dede toeristischtoeristisch recreatieverecreatieve uitstralinguitstraling vanvan onzeonze gemeentegemeente enen voorvoor onzeonze eigeneigen inwoners!inwoners!



LokaalLokaal dienstencentrum:dienstencentrum:
HartenHarten drie,drie, dede warmstewarmste dienstdienst

vanvan dede gemeente!gemeente!

Bij de start van het nieuwe jaar werden veel goede

voornemens gemaakt.

Eén voornemen is alvast werkelijkheid geworden: de opstart

van een lokaal dienstencentrum in onze gemeente met als

naam 'Harten drie'!

Het voornaamste doel van het lokaal dienstencentrum is een

ontmoetingsplaats te creëren waar iedereen welkom is.

Menselijk contact is immers één van de belangrijkste

behoeften in een mensenleven.

In de drie deelgemeenten worden wekelijks dorpsrestaurants

georganiseerd waar iedereen terecht kan voor een warme

maaltijd met aansluitend informatieve of recreatieve activiteit.

Op deze manier ondersteunen we de levenskwaliteit en

zelfredzaamheid van onze inwoners.

Meer informatie kan verkregen worden bij de gemeentelijke

welzijnsdienst.

KasterleeKasterlee Bijengemeente!Bijengemeente!

KasterleeKasterlee heeftheeft ervoorervoor gekozengekozen omom eeneen bijenvriendelijkebijenvriendelijke gemeentegemeente tete zijn.zijn. VVerschillendeerschillende initiatieveninitiatieven vondenvonden reedsreeds plaatsplaats omom dezedeze beslissingbeslissing inin dede

praktijkpraktijk omom tete zetten,zetten, zoalszoals bvbv..eeneen drukdruk bijgewoondebijgewoonde info-avondinfo-avond overover bijenbijen inin hethet OCOC vanvan LichtaartLichtaart enen eeneen workshopworkshop bijenhotelsbijenhotels makenmaken aanaan hethet

heemerf.heemerf. OokOok komtkomt erer binnenkortbinnenkort eeneen bijenkasbijenkas opop hethet dakdak vanvan hethet gemeentehuis.gemeentehuis.

DeDe gemeentegemeente ondersteuntondersteunt dede bijenverenigingenbijenverenigingen metmet hunhun transportentransporten vanvan bijenbijen naarnaar dede fruitstreekfruitstreek enen dede koolzaadvelden.koolzaadvelden.

DeDe openbareopenbare groenvoorzieningengroenvoorzieningen enen aanplantingenaanplantingen gebeurengebeuren zozo veelveel mogelijkmogelijk metmet bijenvriendelijkebijenvriendelijke bloemenbloemen enen bomen.bomen.

IHD-doelstellingenIHD-doelstellingen enen gevolgengevolgen
voorvoor land-land- enen tuinbouwbedrijventuinbouwbedrijven inin

KasterleeKasterlee

Met tractorenacties tijdens de voorjaarsklassiekers kwamen

land- en tuinbouwers in beeld om hun ongenoegen te uiten over

de nieuwe regelgeving omtrent Europese natuurdoelen die

behaald moeten worden.

Met de Grote Neerheide, Tielenkamp, Tikkebroeken en

Bosdellen zijn verspreid over onze gemeente 4 zones

afgebakend waar men die doelstellingen wil bereiken.

Landbouwbedrijven in de buurt van deze zones en waar de

stikstofuitstoot te hoog is om bepaalde natuurdoelen te

bereiken, kregen van de overheid een oranje of rode brief.

Als de vergunning van dergelijke bedrijven hernieuwd moet

worden, zullen de uitbaters onverantwoord zwaar moeten

investeren om de stikstofuitstoot te verminderen. Voor heel wat

veehouderijen is dat een onhaalbare kaart en kan dit ertoe

leiden dat gezonde gezinsbedrijven noodgedwongen de deuren

moeten sluiten.

In onze gemeente bevinden zich op die manier maar liefst 30

bedrijven in de gevarenzone.

Onze CD&V-afdeling beseft zeer goed dat de onrust in de sector

erg groot is en willen we onze landbouwers ten volle

ondersteunen. Wij zullen hen bovenlokaal een stem geven en

erover te waken dat bij het invullen van de doelstellingen

rekening wordt gehouden met de gevolgen voor onze

landbouwbedrijven.

"We dringen er bij de bovenlokale overheid meer dan ooit op

aan om een realistisch natuurbeleid te voeren met aandacht

voor de economische realiteit!"

CD&VCD&V
KASTERLEEKASTERLEE
FIETST!FIETST!

NoteerNoteer alvastalvast inin uwuw

agenda!agenda!

ZaterdagZaterdag 55 septemberseptember

20152015

CD&VCD&V ietstochtietstocht doordoor onzeonze

gemeente.gemeente.



OvergaveOvergave -- OvernameOvername

KatrienKatrien DeDe SerannoSeranno diedie inin 20062006 enen 20122012 werdwerd gekozengekozen tottot

gemeenteraadslidgemeenteraadslid voorvoor CD&VCD&V heeft,heeft, omwilleomwille vanvan tijdsgebrek,tijdsgebrek,

beslistbeslist haarhaar zitjezitje doordoor tete geven.geven. ZoZo moestmoest dede partijpartij nietniet alleenalleen

opop zoekzoek naarnaar eeneen opvolgeropvolger inin dede gemeenteraadgemeenteraad maarmaar ookook naarnaar

eeneen OCMWOCMW-raadslid-raadslid enen nieuwenieuwe fractievoorzitterfractievoorzitter..

MetMet MarleenMarleen VVerbeekerbeek stondstond erer eeneen sterkesterke krachtkracht klaarklaar omom

KatrienKatrien opop tete volgenvolgen inin dede gemeenteraad.gemeenteraad. ZijZij verhuistverhuist vanvan dede

OCMWOCMW-raad-raad naarnaar dede gemeenteraad.gemeenteraad. DeDe vrijgekomenvrijgekomen positiepositie inin

dede OCMWOCMW-raad-raad zalzal ingevuldingevuld wordenworden doordoor MoniqueMonique Hens.Hens.

ElsEls AerdenAerden tenslottetenslotte neemtneemt dede hamerhamer vanvan fractievoorzitterfractievoorzitter overover

vanvan KatrienKatrien DeDe Seranno.Seranno.

WijWij wensenwensen dede 44 damesdames allealle successucces toetoe enen willenwillen KatrienKatrien

bedankenbedanken voorvoor haarhaar inzetinzet dede afgelopenafgelopen jaren.jaren.

FietspadFietspad PoederleesteenwegPoederleesteenweg enen OlensteenwegOlensteenweg

De grondverwerving voor de ietspaden langs de Poederleesteenweg is het voorbije anderhalf jaar

goed opgeschoten. Er zijn nog maar enkele knelpunten. De hoop bestaat om in het najaar van

2015 dan ook de stedenbouwkundige vergunning in te dienen zodat we in 2016 aan de uitvoering

kunnen beginnen. Over enkele maanden starten de onderhandelingen met de eigenaars langs de

Olensteenweg om de stroken aan te kopen die nodig zijn om ook daar aan beide zijden een veilig

ietspad te hebben. Indien nodig zal er worden overgegaan tot een gerechtelijke onteigening, in het

belang van de veiligheid van de ietsers. Deze twee ietspaden dossiers in Lichtaart hebben deze

legislatuur de hoogste prioriteit.

NieuweNieuwe brandweerzonebrandweerzone

Begin dit jaar is de hulpverleningszone Taxandria deinitief van start gegaan. Ons gemeentelijke

brandweerkorps is met zijn 50 vrijwilligers, voertuigen en materiaal opgegaan in de zone die 12

gemeenten uit de Noorderkempen omvat. Aan de inwoners wordt dezelfde dienstverlening

geboden op vlak van brandpreventie- en bestrijding en hulp bij ongevallen en calamiteiten. Maar

op termijn moet de brandweer meer preventief, gespecialiseerder en ook kosteneficiënter gaan

werken. Onze burgemeester Ward Kennes werd door zijn collega's aangeduid als voorzitter. Het is

voor Ward een hele uitdaging om een organisatie met meer dan 400 medewerkers, een budget

van 12,5 miljoen euro en 11 kazernes op poten te zetten.

KMO-zoneKMO-zone GierlebaanGierlebaan krijgtkrijgt vorm!vorm!

NaNa velevele jarenjaren geduldgeduld begintbegint dede KMO-zoneKMO-zone aanaan dede GierlebaanGierlebaan inin TTielenielen nunu tochtoch zijnzijn deinitievedeinitieve vormvorm tete

krijgen.krijgen. DeDe deinitievedeinitieve opleveringoplevering wordtwordt inin hethet najaarnajaar verwacht,verwacht, waarnawaarna dede invullinginvulling vanvan hethet terreinterrein kankan

starten.starten. DeDe inschrijvingeninschrijvingen doordoor ondernemersondernemers lopenlopen hiervoorhiervoor intussenintussen stilaanstilaan binnen,binnen, waarvanwaarvan erer eeneen aantalaantal

alal heelheel concreetconcreet zijn.zijn.

OokOok dede tragetrage (iets)verbindingen(iets)verbindingen werdenwerden intussenintussen alal doordoor heelheel watwat ietsersietsers uitgetest!uitgetest!

CD&VCD&V KASTERLEEKASTERLEE FIETST!FIETST!

NoteerNoteer alvastalvast inin uwuw agenda!agenda!

ZaterdagZaterdag 55 septemberseptember 20152015 CD&VCD&V ietstochtietstocht doordoor onzeonze

gemeente.gemeente.


