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Infoblad van de CD&V-fracties
in gemeenteraad en OCMW
Start Noord-Zuid

Beste inwoners,
CD&V heeft het laatste jaar van de legislatuur ingezet met een geslaagde nieuwjaarsreceptie. Nationaal voorzitter Wouter Beke die een
cruciale rol speelde in de regeringsonderhandelingen, was onze gastspreker. Wouter stak zijn nek uit en duwde de Vlaamse standpunten
over BHV, een nieuwe ﬁnancieringswet, meer ﬁscale autonomie en meer
bevoegdheden voor de deelstaten door. En tegelijk ging hij resoluut voor
de aanpak van het begrotingstekort en grondige sociaal-economische
hervormingen om onze welvaart een gezonde basis te geven.
Als lijsttrekker was ik bijzonder ﬁer om op de receptie een aantal
nieuwe kandidaten te mogen voorstellen voor de gemeenteraadsverkiezingen. Stuk voor stuk bekwame mensen die zich willen inzetten
voor onze lokale gemeenschap. De sterkste kandidaten zullen ook dit
jaar weer op de CD&V lijst te vinden zijn.
Maar voor het zover is, werken uw CD&V mandatarissen nog enkele
maanden keihard door aan het masterplan De Met,
de bouw Noordlaan, de BKO Lichtaart, de uitbreiding sporthal Duineneind, de RUP’s dorpskernen
Lichtaart en Tielen, het rolstoelpad, een overdekte
skatebaan, de riolering Hukkelbergen-Goor en vele
andere initatieven die van onze gemeente voor u
een toffe en warme woonplek maken.
Ward Kennes
Burgemeester
Vlaams volksvertegenwoordiger

De ministers Kris Peeters en Hilde Crevits gaven in
het gezelschap van Ward Kennes, Miel Hermans,
Bea Jaenen, Jef Van de Perre en Walter Otten de
ofﬁciële start voor de Noord-Zuid Kempen.

Rooskleurige cijfers voor
Kastelse gemeenteﬁnanciën
Ooit stond de schuldenlast van de gemeente
Kasterlee op meer dan 18 miljoen euro. Deze
schuld hebben wij de afgelopen jaren systematisch afgebouwd tot 1 miljoen euro vandaag.
Daarmee is Kasterlee zo goed als schuldenvrij.
Dit schept ruimte voor nieuwe investeringen.
Spreken over de ﬁscale druk in een gemeente,
doe je niet op basis van één enkele belasting.
Daarvoor moet je het hele plaatje bekijken.
Dexia bezorgde ons de objectieve cijfers en de
conclusie is dat de ﬁscale druk in Kasterlee een
stuk lager is dan elders.

gemiddelde

Wouter Beke ging graag met de mandatarissen en de reeds gekende
nieuwe kandidaten op de foto tijdens de nieuwjaarsreceptie.
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Uitbreiding sporthal
Duineneind

Skateterrein in
de Hoge Rielen

Sinds ook de dansacademie verhuisde naar
Duineneind, is de polyvalente sportzaal
overbezet. Maar aan het sjouwen en sleuren met de judomatten komt nu een einde.
Ook de kleedkamers en douches ondergaan
een grondige renovatie. De schepenen Bea
Jaenen (sport) en Griet Noyens (dansacademie) hebben er hun schouders onder
gezet! De gemeenteraad keurde in januari het bestek voor een nieuwe danszaal,
bijkomende bergingen en nieuw sanitair
goed. Sporthal Duineneind wordt intensief
gebruikt en de sportievelingen kijken reeds
lang uit naar dit project. CD&V hoopt dat
de aannemer nog voor de zomer aan de
slag kan gaan.

Het plan om in de drie deelgemeenten een
skate-infrastructuur aan te leggen is gewijzigd. Op voorstel van schepen van jeugd
Griet Noyens kiest het gemeentebestuur
voor één centrale skate-infrastructuur die
vanuit de drie deelgemeenten vlot bereikbaar is voor de jeugd. De toestellen komen
in een overdekte loods van de Hoge Rielen
zodat ook bij regenweer of sneeuw kan
geskatet worden. Door te kiezen voor één
grote infrastructuur worden de budgetten gebundeld en krijgen de skaters een
attractiever parcours.

Nieuw geboortegeschenk
Kiezen voor kinderen is een belangrijk
engagement. Als teken van steun en
waardering geeft het gemeentebestuur de
jonge ouders graag een geschenk. Vanaf
1 januari 2012 worden de gratis huisvuilzakken die we 10 jaar gaven, vervangen
door een cadeaubon van 50 euro. Die kan
bij Kastelse handelaren worden ingeruild
voor aankopen naar keuze. Daarnaast geven we ook een slabbetje dat in het teken
staat van de ‘Schone Kleren campagne’,
waarmee Kasterlee zijn engagement
bevestigt om geen kleding te kopen die
met kinderarbeid of in mensonwaardige
omstandigheden is gemaakt.

Poederleesteenweg
Nu ook de werfkeet tegenover de Zandkapel is verdwenen, kunnen we zeggen dat de
grote rioleringswerken aan het rondpunt
en de Poederleesteenweg deﬁnitief tot het
verleden behoren. Schepen van openbare
werken Jef Van de Perre kan tevreden
terugblikken op alweer een geslaagd rioleringsproject en hoopt dat daarmee ook de
wateroverlast aan het rondpunt deﬁnitief
tot het verleden behoort.

Binnenkort breidt sporthal Duineneind uit en is
het afgelopen om de matten steeds te moeten
verhuizen.

Ondertussen laten we het ﬁetspadendossier niet los. Op vraag van omwonenden
hebben we de breedte van de grondinnames en de halteplaatsen voor de bussen opnieuw in vraag gesteld. Dit vergde opnieuw
een hele procedure met de Gemeentelijke

Begeleidingscommissie en de Provinciale
Audit Commissie. Daardoor heeft het dossier enkele maanden vertraging opgelopen,
maar we hopen met deze aanpassingen tijd
te winnen bij de grondverwervingen.

Nieuwbouw Noordlaan
Na een jarenlange strijd voor een RUP, de
nodige vergunningen en de aankoop van
de gronden, is de aannemer begin maart
begonnen. Hij heeft 300 werkdagen om
naast de Noordlaan nieuwe infrastructuur
op te trekken voor de technische dienst, de
brandweer en het Rode Kruis. Ook al is de
aanbesteding gebeurd voor 5,85 miljoen
euro, wat lager is dan de raming, toch
gaat het om de belangrijkste investering
van deze legislatuur.

BKO Lichtaart
Op de hoek van Schoolstraat en Molenspoor in Lichtaart start tegen de zomer de
bouw van een nieuwe buitenschoolse kinderopvang. De huidige locatie in de Plaats
is te klein geworden en biedt onvoldoende
ruimte voor de bijna 100 kinderen die er
elke dag worden opgevangen. Met de

nieuwbouw hopen we in de toekomst 120
kinderen een plaatsje te kunnen geven. De
opvang is in de onmiddellijke omgeving van
2 van de 3 scholen en ook het achterliggend groene plein wordt mee gebruikt om
de kinderen buiten te laten ravotten.

Mies Meeus, Rob Guns, Ludo Gouvaerts en Els
Aerden ontplooiden ter plaatse de plannen
van de BKO.
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Oktober 2012:
programma en
kandidaten

Acht nieuwe kandidaten

Het verkiezingsprogramma van CD&V
Kasterlee komt traditioneel tot stand in
dialoog met vele inwoners en verenigingen.
Dat is voor 2012 niet anders. Samen met u
willen we nagaan wat in de periode 20132018 de uitdagingen zijn voor Kasterlee,
Lichtaart en Tielen. En hoe we daar als
beleidspartij op kunnen inspelen.
CD&V is een partij van overleg die mensen wil verbinden en versterken. Precies
daarom hechten we zoveel belang aan die
dialoog en nodigen we u op 17 maart uit
om samen met ons de vinger aan de pols te
houden en toekomst voor te bereiden.

Eerste rij: Sumati Adriaensen, Hanne Baeyens. Tweede rij: Wim Liekens, Nick Stevens, Jan Biermans, Guy Van de Perre, Gert Storms en Dirk Van Peer.

Vier werkgroepen werken telkens onder
leiding van een schepen rond een aantal
lokale thema’s. Je vindt hieronder het
overzicht. Heb je ideeën, zit je met een ei
of ligt er iets op je maag, neem dan contact met de trekkers van de werkgroep.
De contactgegevens vind je achteraan in
Tussen Nete & Aa.

Sumati Adriaensen (23 jaar) uit Lichtaart
studeerde politieke wetenschappen en
volgt nu een master overheidsmanagement
en beleid. Ze is actief als secretaris van
Jong CD&V Kasterlee en wil graag haar
theoretische kennis van de politiek toetsen
aan de praktijk. Ze heeft de ambitie om
de politieke interesse van jongeren aan te
scherpen.

Werkgroep van Bea Jaenen
- sport
- veiligheid thuis en op straat
- solidariteit over de grenzen heen
- democratisch beleid
- cultuur en bibliotheken

Hanne Baeyens (22 jaar) woont in Kasterlee. Grootvader en moeder gingen haar
voor in de lokale politiek. Ze behaalde een
Master Communicatiewetenschappen in
Leuven en studeert bijkomend toegepaste
audiovisuele communicatie in Mechelen.
Hanne is penningmeester bij Jong CD&V.

Werkgroep van Mies Meeus
- locale economie
- toerisme
- buitenschoolse kinderopvang
- ruimtelijke ordening en stedenbouw
- gemeentelijk groenbeleid
- respect voor patrimonium
Werkgroep van Walter Van Baelen
- sociaal beleid
- gehandicaptenbeleid
- senioren
- bejaardenzorg
- kansengroepen
- respect voor de vrijwilliger
Werkgroep van Griet Noyens
- gezond ﬁnancieel beleid
- de digitale gemeente
- landbouw
- onderwijs en cultuuronderwijs
- jeugdbeleid
- natuur en milieu
- mobiliteit

Jan Biermans (40 jaar) ﬁetst dagelijks van
Kasterlee naar Geel waar hij les geeft in
de afdeling Landbouw-Dierenzorg. Hij behaalde een graduaat landbouw en werkte
als medewerker bij de vlaamse rundveeteeltvereniging. Jan is voorzitter van de
landelijke raad en engageert zich voor het
landelijke karakter van ons dorp.
Wim Liekens (53 jaar) groeide op in het
in Lichtaart politiek actieve gezin van
meester Gust en Marieke Liekens-Dierckx.
Hij heeft een sportieve kant als volleybalspeler en -trainer en als skimonitor van de
sneeuwklassen. Zijn nieuwe passie is een
hobbywijngaard. Wim heeft als ingenieur
een leidende functie in een groot internationaal bedrijf waar hij met succes de
organisatie en het productieproces heeft
gereorganiseerd. Zijn kennis en ervaring
om meer toegevoegde waarde, service en
kwaliteit te bieden aan klanten/bevolking
wil hij ten dienste stellen van de gemeente.

Nick Stevens (37 jaar) behaalde een
graduaat ﬁnanciewezen en is als Expert
Underwriter Transport werkzaam in de
verzekeringsector. Hij is voorzitter van de
Landelijke Gilde van Lichtaart, voetbalt bij
FC Witte Molen en springt graag op de
mountainbikeﬁets. Nicks interesse gaat
onder meer naar verkeer en mobiliteit,
het verenigingsleven en ijvert voor een
dynamische en evenwichtige plattelandsontwikkeling.
Gert Storms (39 jaar) treedt in de sporen
van zijn vader wijlen André Storms die
schepen en OCMW-voorzitter was. Hij is
master in de Toegepaste Economische
Wetenschappen én in de Computer Audit.
Gert is zaakvoerder van Brasserie De
Mansarde en van een boekhoudings- en
bedrijfsconsulting vennootschap. Verder is
hij voorzitter van de Landelijke Gilde Tielen,
lid van de Toerismeraad en het Davidsfonds
en speelt hij recreatief badminton.
Guy Van de Perre (33 jaar) is landbouwer
en heeft de dagelijkse leiding van een mestverwerkingsbedrijf. Als voorzitter zet hij
Jong CD&V Kasterlee sedert enkele jaren
op de politieke kaart. Guy, zoon van schepen
Jef Van de Perre, is een actieve participant
aan het Kastelse verenigingsleven.
Dirk Van Peer (52 jaar) is OCMW raadslid
en lid van het bijzonder comité. Hij is werkzaam bij de NMBS. Binnen de Lichtaartse
fanfare is hij een spilﬁguur. Onder meer
de jeugdwerking is een van zijn troetelkinderen. Dirk is een pijler in het Lichtaartse
verenigingsleven en actief bij Vobako.
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Opening De Rul
Tijdens het weekend van 5 en 6 november
konden ouders en kinderen de nieuwe
buitenschoolse kinderopvang ‘de Kasttrollekes’ en de lokalen van de academie
van woord, muziek en dans bezoeken. Het
gebouw kreeg de naam ‘de rul’ omdat de
rulloop hier vlakbij stroomt. In januari
kreeg ook de Kastelse fanfare ‘de kunstminnaars’ ofﬁcieel de sleutel overhandigd
van hun repetitielokaal, het polyvalent
lokaal van 100 m2 dat zich op de hoogste
verdieping bevindt. Ondertussen werd
er om een vlotte doorgang van auto’s en
fietsers te garanderen, een voorlopige
doorsteek gemaakt naar de Kapelstraat,
eind 2012 hopen we dat de deﬁnitieve
aanleg van weg en parking kan gerealiseerd worden.

Een hart voor de
landbouw
De Landelijke Gilde organiseerde in samenwerking met KVLV en het gemeentebestuur een opendeurdag bij de familie
Vanden Bergh-Verstraelen. Die heeft
in Grootrees een gloednieuwe 2-etage
opfok-volièrestal gebouwd. De educatieve
rondleidingen brachten een massa volk op
de been om met deze moderne landbouwtechniek kennis te maken.

Masterplan De Met

Burgemeester Ward Kennes en schepen Mies
Meeus mochten de inwijdingsafﬁche van De
Rul op de zuil pappen.

Nu de werken aan de Noord-Zuid zijn
gestart, het RUP dorpskern Kasterlee is
afgerond en de nieuwbouw aan de Noordlaan eraan komt, kan het gemeentebestuur
werk maken van een project dat al jaren
wordt voorbereid: de herinrichting van de
dorpskern van Kasterlee met de bouw van
een ontmoetingscentrum. Alle inwoners
ontvingen een informatiefolder in de bus
en er werden meer dan 520 enquêtes
ingevuld over de herinrichting van het
marktplein. De grootste bijval krijgt de
keuze voor een groen plan.

Kalender
Onze kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen nodigen u graag uit op
de rondetafelgesprekken over het verkiezingsprogramma.
Samen met de vier werkgroepvoorzitters luisteren ze graag naar de noden
en verwachtingen die in Kasterlee, Lichtaart en Tielen leven.

Kom naar de rondetafels over het verkiezingsprogramma en
doe uw zeg over de toekomst van uw gemeente.
zaterdag 17 maart 2012

Tijdens de opendeurdag mocht de familie Vanden
Bergh ondermeer burgemeester Ward Kennes,
schepen van landbouw Jef Van de Perre, schepen
Griet Noyens, Nick Stevens en CD&V jongerenvoorzitter Guy Van de Perre verwelkomen.

Onze mandatarissen zijn
voor iedereen bereikbaar
Burgemeester en schepenen hebben
zitdag in het gemeentehuis, Markt 1
in Kasterlee
Ward Kennes
Maandag, 19.00-20.00 uur of na
afspraak, gsm 0485 75 19 44 of
e-post: ward.kennes@kasterlee.be
Mies Meeus
Maandag, 18.30-19.30 uur of na
telefonische afspraak 0497 44 60 60
e-post: mies.meeus@kasterlee.be
Griet Noyens
Woensdag 10.30-11.30 uur of na telefonische afspraak op 014/85 33 10 of
0496 12 06 10
e-post: griet.noyens@kasterlee.be
Miel Hermans
Maandag, 18.30-19.30 uur of na
telefonische afspraak 0496 12 05 98
e-post: emiel.hermans@kasterlee.be
Jef Van de Perre
Maandag, 19.00-19.30 uur of na
telefonische afspraak 0496 50 71 71
e-post: jef.vandeperre@kasterlee.be
Bea Jaenen
Maandag, 18.30-19.30 uur of na telefonische afspraak 0492 27 03 74
e-post: bea.jaenen@kasterlee.be
De OCMW-voorzitter houdt zitdag in
het OCMW, Leistraat 83 in Lichtaart

van 9 tot 12 uur

zaal Ligahof, Lichtaart
Alle inwoners van Kasterlee, Lichtaart en Tielen zijn van harte welkom.

Walter Van Baelen
Enkel na afspraak 0478 38 88 81 of
e-post: walter.vanbaelen@kasterlee.be
v.u. Rob Guns, Mgr. Cardijnstraat 41, 2460 Kasterlee
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