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deelgemeenten,
masterplannen
Masterplan De Met

Na de realisatie van het nieuwe OC Kasterlee met ondergrondse parking en evenementenplein, staat fase 2 van
het Masterplan de Met voor de deur.
De plannen voor de heraanleg van de Markt en de toegangswegen kwamen tot stand na uitvoerige participatie
van alle betrokkenen, en zi jn nu definitief klaar.
In de plannen wordt veel aandacht besteed aan ’trage
en veilige’ mobiliteit en het groene karakter van onze gemeente.

De eerste fase van het
MP Bloemenwi jk is klaar

Zowel bewoners als passanten van de Bloemenwi jk in Lichtaart hadden in het verleden opmerkingen over parkeren, de
staat van de voetpaden en het groenonderhoud.
Wat volgde was een eerste bewonersvergadering in september 2015. Samen met de bewoners hebben we voldoende
ti jd genomen om met veel inspraak aan de plannen te sleutelen. En nu, 3,5 jaar later, is de eerste fase van het Masterplan
Bloemenwi jk klaar.
Ondertussen ligt het voorontwerp van fase 2 en fase 3 van
het Masterplan Bloemenwi jk op de tekentafel. We trachten
om hiervoor meteen na de zomervakantie in nauw overleg
te gaan met de betrokken bewoners, en we gaan opnieuw
alles in het werk stellen om samen met de bewoners ook van
de volgende fases een succes te maken.

Masterplan Tielen
Na een eerste denkoefening die al een jaar of 2 geleden
begon, is het nieuwe Masterplan Tielen definitief uit de
startblokken geschoten.
Een studiebureau onderzoekt momenteel de mogeli jkheden van een publiek-private samenwerking (PPS) om
optimale ontwikkelingskansen te creëren. Intussen zi jn we
gestart met consultaties van de betrokken bewoners en
verenigingen, en worden hun reacties gebundeld. Later
wordt deze oefening nog uitgebreid naar de bredere bevolking.
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Veilig verkeer:
SAVE-charter en fietspad Poederleesteenweg
SAVEOnze mandatarissen van CD&V en Open
VLD dragen verkeersveiligheid hoog in
het vaandel. Daarom heeft burgemeester
Ward Kennes het SAVE-charter ondertekend. Het SAVE-charter is een initiatief van
de vzw Ouders van Verongelukte Kinderen. Met het charter roept de vzw steden
en gemeenten op om extra aandacht
te hebben voor verkeersveiligheid. Hiermee geven we een duideli jk signaal dat
we ons nog actiever willen inzetten voor
meer verkeersveiligheid.
Intussen vlotten ook de werken aan het
nieuwe fietspad langs de Poederleesteenweg. De werken op het grondgebied Kasterlee zi jn nagenoeg afgerond.

Samenwerken
De fracties van CD&V en Open VLD
hebben deze legislatuur de handen in
elkaar geslagen. Met 15 raadsleden op
25 vormen wi j een stevige groep in de
gemeenteraad om onze ideeën en verkiezingsprogramma’s in lokaal beleid om
te zetten.
Elke maand bereiden we samen de gemeente- en OCMW raad voor. En één keer
per jaarr willen wi j met een gezamenoners vvan Kasterli jke publicatie de inwo
inwoners
lee-Lichtaart-Tielen informeren over ons
bestuursakkoord en de politieke keuzes
die wi j maken. Uiteraard staan wi j open
voor positieve voorstellen van burgers,
verenigingen, adviesraden en andere
fracties. Maar we zi jn ervan overtuigd
dat CD&V en Open VLD de ruggengraat
vormen van een klantgericht en vernieuwend bestuur voor al onze inwoners.
Ward Kennes

Rita Thi js

Burgemeester (CD&V)

Fractievoorzitter Open VLD
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Burgerparticipatie
g
Wi j kiezen er bewust voor om ons beleid breed uit te dragen en geïnteresseerde burgers een actieve rol te laten spelen. We richten daarvoor
adviesraden op, vragen hun advies en geven rekenschap bi j eigen voorstellen. We stelden elf raden samen, gebundeld per thema: ruimteli jke
ordening, milieu, jeugd, welzi jn, senioren, landbouw, lokale economie
en toerisme, solidariteit, mobiliteit, sport en tenslotte cultuur.
Nieuw is dat inwoners een agendapunt op de gemeenteraad of de raad
van maatschappeli jk welzi jn kunnen toevoegen.
Ze kunnen dit punt zelf komen toelichten voor de raad. Het punt moet
wel gesteund worden door minstens 50 inwoners, daar het punten van
algemeen gemeenteli jk belang dienen te zi jn.

EHBD-koffers
Onder impuls van de welzi jnsdienst, de stuurgroep “dementievriendeli jke gemeente” en onze bibliotheek, werden de Eerste Hulp Bi j Dementiekoffers (EHBD-koffers) in onze gemeente verspreid.
Waar de inhoud in het verleden bestond uit enkel wat folders en een
DVD, hebben we nu geïnvesteerd in materiaal dat de verschillende doelgroepen aanspreekt die in contact komen met dementie.
Aan de hand van spelen, DVD’s, boeken, trachten we om dementie uit
de taboesfeer te halen en bespreekbaar te maken. Op deze wi jze wil
schepen van welzi jn Sumati Adriaensen de personen met dementie en
hun mantelzorgers ondersteunen en informeren.
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Bezorgdheid
over onze bossen
Kasterlee telt 2100ha bossen. We dragen op een verantwoorde wi jze zorg voor het bosbestand door het uitvoeren van de goedgekeurde bosbeheersplannen. We
werken daarbi j nauw samen met de Bosgroep Kempen
Noord, Agentschap Natuur en Bos (ANB) en de Provinciale
Groendomeinen.
De bezorgdheid over het bosbeheer was de aanleiding
om op 6 maart 2019 de verschillende bosbeheerders uit
te nodigen voor een gesprek. Alle bosbeheerders dienen
hun beheerplannen in bi j ANB, dat naast de lokale richtli jnen ook rekening houdt met de Europese normen, de
Vlaamse wetgeving en de duurzaamheid labels. Beheercontracten van 20 jaar zi jn hierbi j geen uitzondering.

Visie ANB
Het creëren van open ruimten (“kaalkap”) in de bossen is
een duideli jke en bewuste keuze van ANB om de diversiteit
aan fauna en flora een kans te geven en de natuurli jke vegetatie te herstellen zoals heide. Men kiest ook voor meer
verschillende boomsoorten om beter bestand te zi jn tegen
ziekten en klimaatsveranderingen.

Inspraak gemeente
Fractievoorzitter Open VLD Rita Thi js vraagt ANB meer
informatie over de ingrepen en de doelstellingen te
communiceren. Borden met informatie in de bossen
laat ook toe om illegale kappingen beter op te sporen.
Schepen van bosbeheer Rob Guns wil mee waken
over het evenwicht tussen het economische, het ecologische en het recreatieve belang van onze bossen. Een
punt om mee te nemen wanneer de huidige beheercontracten vernieuwd worden.
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Zomerp
g
programma
jeugd
De zomervakantie staat voor de deur. Het aanbod via
de zomerbrochure gaf mogeli jkheden op cultureel,
sportief en creatief vlak. De speelpleinen lopen vol, de
speelstraten vliegen de deur uit.
Het gemeenteli jk domein de Rulheyde zal heel de vakantie kinderen ontvangen in een gezonde, bosri jke,
avontuurli jke omgeving. Daarnaast trekken onze jeugbewegingen weer op kamp. We wensen onze kinderen en jongeren veel plezier en dragen al die monitoren en jeugdwerkers een warm hart toe. Lang leve de
zomervakantie!

Nieuw skatepark
De jeugddienst werkte samen met enkele
rasechte skaters een eigenti jds concept
uit dat vertaald wordt in bestekken om in
het najaar uit te voeren.
Tal van plaatsbezoeken, schetsen en ideeen werden getoetst en goed bevonden.
Op de site Meulenstraat zal een projectzone van 700m² gereserveerd worden.
Glad en naadloos beton zi jn onontbeerli jk
om op een verantwoorde wi jze skaters
hun creatieviteit te laten tonen. Onze eigen
jong-CD&V-er William Van der Vennet trok
mee de kar.

Stri jd tegen drugs…
’t Kader
(Kempense Aanpak Drugs en Rehabilitatie)
In februari 2019 besliste de gemeenteraad om te
participeren in het toekomstige residentieel centrum
“’t Kader” voor verslavingszorg in de regio Kempen. Met
een bi jdrage van €0,60 per inwoner stapt Kasterlee
samen met andere Kempense gemeenten mee in het
project. Het project wordt mede gefinancierd door Vlaanderen en sterk ondersteund door OPZ-Geel, de lokale besturen en Welzi jnszorg Kempen. Met dit centrum wordt
een vraag ingelost, die al jaren leeft in onze regio.
De behandeling zal vooral gericht zi jn op een creatieve
en ervaringsgerichte aanpak. ’t Kader zal 15 residentiele plaatsen ter beschikking hebben. De locatie die men
voor ogen heeft is gelegen aan de Haverbeemden in
Geel waar een oude hoeve zal verbouwd worden.
Indien de verbouwingsaanvraag en vergunning vlot
lopen zal het centrum de deuren openen in 2020.

v.u. Ward Kennes, Turfakkers 7 - 2460 Kasterlee
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