In Kasterlee - Lichtaart - Tielen leeft een bonte buurt

www.kasterlee.cdenv.be

Ook Sociale Huisvesting heeft recht
op bonte buurt !

Beste
dorps/buurtgenoten

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.

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.

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.

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

Op die manier geeft onze CD&V afdeling gestalte aan de missie
van betaalbare, kwalitatieve en leefbare huisvesting.

AED
Automatic External Deibrilator
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.
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Verantwoordelijke uitgever

In samenwerking met CD&V Kasterlee - Lichtaart - Tielen

Guy Van Ballaer, Oosteneind 6, Kasterlee

ARK VAN NOË WEER OPEN!
Na een lang traject hebben we uiteindelijk de juiste partners gevonden om de Ark van Noë in zijn oude glorie te herstellen.
Nick, Geert en Nick van De Wimpe gingen de uitdaging aan om de Ark van Noë te renoveren en de volgende 50 jaar uit te baten.
Op 1 mei ging de Ark open, voorlopig alleen nog in de weekends en op woensdagmiddag maar tijdens de vakantiemaanden
juli en augustus zal je er elke dag terecht kunnen. De volgende jaren zal er ook verder geïnvesteerd worden om het ganse domein open te stellen.
Een mooie aanwinst voor de toeristisch recreatieve uitstraling van onze gemeente en voor onze eigen inwoners!

Jong CD&V
CD&V-actie
-actie tegen 'Den TUUT' groot succes!
Op 24 april organiseerde Jong CD&V Kasterlee een groepsaankoop voor oordoppen op maat tegen 'den
tuut' of oorsuizingen door overmatig lawaai. Na een toelichting van een gehoorexperte, vertelden ook Jong
CD&V
CD&V-voorzitter
-voorzitter Dries Moelans en Pim Mertens, die beiden last hebben van 'den tuut', hoe zij hier
dagelijks mee omgaan. De boodschap was duidelijk: "Preventie is de enige mogelijke remedie, want
tinnitus is onomkeerbaar!"
Van de meer dan honderd aanwezigen lieten een 40-tal jongeren de avond zelf nog hun oren opmeten
voor de aankoop van oordoppen. Daarnaast werden er nog zo'n honderdvijftig bons uitgedeeld.
Voor jongerenvoorzitter Dries Moelans was deze succesvolle actie zijn laatste activiteit als voorzitter
voorzitter.. We
willen Dries dan ook heel erg bedanken voor zijn jarenlange inzet bij de jongerenafdeling! Hanne Baeyens
zal de voorzittersfakkel overnemen van Dries.
Wie zin heeft om de jongerenploeg te versterken, kan voor meer informatie terecht bij Hanne:
hanne.baeyens@jongcdenvkasterlee.be

Ouderenbehoefteonderzoek
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.

Start bouw ontmoetingscentrum Kasterlee.
Eind mei werd het archeologisch onderzoek van de site van het OC beëindigd met enkele mooie
vaststellingen over de vroegere bewoners van onze gemeente in de Middeleeuwen en de IJzertijd.
Vanaf 15 juni start de aannemer met de bouw van het nieuwe OC. Tegen de zomer van 2016 hopen
we dat het gebouw winddicht staat en begin 2017 het nieuwe OC kunnen openen.
Ondertussen zal de cultuurdienst ook een traject opstarten om een originele naam voor het OC te
vinden.

Lokaal dienstencentrum:
Harten drie, de warmste dienst
van de 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.

Kasterlee Bijengemeente!
Kasterlee heeft ervoor gekozen om een bijenvriendelijke gemeente te zijn. Verschillende initiatieven vonden reeds plaats om deze beslissing in de
praktijk om te zetten, zoals bv
bv..een druk bijgewoonde info-avond over bijen in het OC van Lichtaart en een workshop bijenhotels maken aan het
heemerf. Ook komt er binnenkort een bijenkas op het dak van het gemeentehuis.
De gemeente ondersteunt de bijenverenigingen met hun transporten van bijen naar de fruitstreek en de koolzaadvelden.
De openbare groenvoorzieningen en aanplantingen gebeuren zo veel mogelijk met bijenvriendelijke bloemen en bomen.

IHD-doelstellingen en gevolgen
voor land- en tuinbouwbedrijven in
Kasterlee
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.

CD&V
KASTERLEE
FIETST!
Noteer alvast in uw
agenda!
Zaterdag 5 september
2015
CD&V ietstocht door onze
gemeente.

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&V KASTERLEE FIETST!
Noteer alvast in uw agenda!
Zaterdag 5 september 2015 CD&V ietstocht door onze
gemeente.

KMO-zone Gierlebaan krijgt vorm!
Na vele jaren geduld begint de KMO-zone aan de Gierlebaan in Tielen nu toch zijn deinitieve vorm te
krijgen. De deinitieve oplevering wordt in het najaar verwacht, waarna de invulling van het terrein kan
starten. De inschrijvingen door ondernemers lopen hiervoor intussen stilaan binnen, waarvan er een aantal
al heel concreet zijn.
Ook de trage (iets)verbindingen werden intussen al door heel wat ietsers uitgetest!

Fietspad Poederleesteenweg en Olensteenweg
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.

Nieuwe brandweerzone
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.

Overgave - Overname
Katrien De Seranno die in 2006 en 2012 werd gekozen tot
gemeenteraadslid voor CD&V heeft, omwille van tijdsgebrek,
beslist haar zitje door te geven. Zo moest de partij niet alleen
op zoek naar een opvolger in de gemeenteraad maar ook naar
een OCMW
OCMW-raadslid
-raadslid en nieuwe fractievoorzitter
fractievoorzitter..
Met Marleen Verbeek stond er een sterke kracht klaar om
Katrien op te volgen in de gemeenteraad. Zij verhuist van de
OCMW
OCMW-raad
-raad naar de gemeenteraad. De vrijgekomen positie in
de OCMW
OCMW-raad
-raad zal ingevuld worden door Monique Hens.
Els Aerden tenslotte neemt de hamer van fractievoorzitter over
van Katrien De Seranno.
Wij wensen de 4 dames alle succes toe en willen Katrien
bedanken voor haar inzet de afgelopen jaren.

