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Gemeentebestuur gunt u geen cadeau 
van 50 euro

Het bestuur van N-VA 
Kasterlee wil alle inwoners 
van de gemeente bij deze 
prettige feestdagen en een 
prachtig 2017 toewensen. 

Ook in dit nieuwe jaar 
zullen onze bestuursleden 
en mandatarissen voor 
u klaar staan. Want wij 
vinden het belangrijk dat 
uw stem gehoord wordt in 
Kasterlee.

Heeft u vragen, opmer-
kingen of suggesties over 
en voor onze gemeente? 
Aarzel dan niet om ons te 
contacteren: 
 
• kasterlee@n-va.be 
• 0498 13 80 75

 De N-VA stelde voor om aan elke inwoner een Kastelse cadeaubon te geven. Maar helaas …

Wellicht hebt u ze ook gelezen, de hoeraberichten van ons gemeentebestuur in de pers 
over de ‘vondst’ van bijna drie miljoen euro in de gemeentelijke boekhouding. Het 
ging niet om harde cash, maar om geld dat door foutieve boekingen in het verleden 
nu budgettair ter beschikking komt. Dat deze vondst een gebrekkige interne controle 
blootlegt, vergat men er u natuurlijk bij te vertellen. 

Eigenlijk komt het erop neer dat u en ik, elke belastingbetaler in Kasterlee, een jaren-
lange renteloze lening van in totaal drie miljoen euro aan de gemeente heeft gegeven. 
Een lening die bovendien overbodig zou geweest zijn, indien de gemeente tijdig de 
fouten had opgespoord en rechtgezet.

N-VA-voorstel Kastelse cadeaubon van tafel geveegd

Het zou dan ook maar gepast zijn, vond N-VA Kasterlee, om dankjewel te zeggen tegen 
onze bevolking. Daarom stelde onze fractie voor om elke inwoner van Kasterlee een 
Kastelse cadeaubon van 50 euro te schenken. Een doordacht en perfect haalbaar voorstel. 
Iedereen tevreden: onze inwoners die een deel van het geleende geld terugkrijgen, onze 
handelaars en horeca die door de bonnen een extra duwtje in de rug krijgen én het 
gemeentebestuur dat toch nog over twee derde van het ‘gevonden’ geld kan beschikken. 

Maar op de gemeenteraad van oktober besliste CD&V om niet in te gaan op ons voor-
stel. Men wil het geld integraal in kas houden. Geen eindejaarsmeevaller dus voor u: 
het geld blijft immers opgepot. Tot het volgende prestigeproject wellicht …
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Wie beslist over lot kazerne Tielen?
Een tijdje geleden schreef de burgemeester 
in De Postiljon over de eventuele 
sluiting van de legerkazerne in Tielen. 
De tekst bevatte echter een aantal 
feitelijke onjuistheden. Die wil de N-VA 
hier even rechtzetten. Want in 
tegenstelling tot wat de burgemeester 
beweert is het niet minister Steven 
Vandeput die op zijn eentje zal beslissen 
over de toekomst van de kazerne.

Deze beslissing zal genomen worden 
door de voltallige ministerraad, waar 
ook de partij van de burgemeester in 
zetelt. Mocht het dus tot een eventuele 
sluiting van de kazerne in Tielen komen, 
dan zal dit met instemming en goed-
keuring zijn van zijn eigen partij.

Maar zover is het nog niet. Wij roepen 
de burgemeester dan ook op om er bij 
zijn ministers op aan te dringen dat de 
kazerne in Tielen open moet blijven, 
want heeft hij niet steeds beweerd dat 
hij als Vlaams Parlementslid in Brussel 
steeds voor Kasterlee zou opkomen?

N-VA Kasterlee zat de voorbije weken 
alvast niet stil. Wij deden onze uiterste 
best om onze minister van Defensie dui-
delijk te maken dat de kazerne in Tielen 

niet mag verdwijnen. En we blijven erop 
hameren hoe belangrijk de kazerne en de 
para’s voor onze gemeente zijn. 

De straat waar willekeur regeert
Bent u de voorbije weken en maanden al eens door de 
Stenenstraat gereden? Dan heeft u kunnen merken dat het 
daar precies een bouwwerf was. De reden? De heraanleg van 
heel wat Wadi’s. Inderdaad, heraanleg, want de oorspronke-
lijke Wadi’s werden op enkele jaren tijd helemaal kapotgere-
den door de auto’s. 

De Stenenstraat is namelijk een drukke sluipweg. Auto’s moeten 
er van de weg om elkaar te kruisen, met als gevolg dat die auto’s 
steeds door de Wadi’s rijden. Die werden daardoor binnen de 
kortste keren herschapen tot een modderpoel. Veel inwoners 
zorgden dan maar zelf voor een alternatief, bijvoorbeeld door 
het leggen van kiezel. Het gemeentebestuur leert niet uit haar fouten 
en wil absoluut opnieuw Wadi’s zien verschijnen in de bermen. 

Maar dat is niet alles. Niet elke bewoner krijgt immers een 
exemplaar. En dat zorgt voor zeer veel wrevel en woede. Vooral 
omdat er grote onduidelijkheid is over de criteria. Zo zijn 
er mensen die in eerste instantie geen Wadi voor hun deur 
kregen, maar na protest van de buurt er toch een krijgen. De 
willekeur regeert dus, net als het gevoel dat sommige mensen 
blijkbaar meer gedaan krijgen van de gemeente dan anderen. 

Dat dit de sfeer in deze straat niet ten goede komt, is logisch. 
De N-VA stelde dan ook voor om heel de straat rond de tafel te 
brengen voor een oplossing waar iedereen zich in kon vinden. 
Het gemeentebestuur heeft echter beslist om, overtuigd van het 
eigen grote gelijk, koppig door te zetten.
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Vreemde verkeerslichten

Vroeg in de ochtend of ’s avonds laat, 
als er geen kat in de buurt is, al voor een 
rood licht gestaan ter hoogte van 
Bobbejaanland? U bent niet alleen. De 
lichten moeten bezoekers vlot van en 
naar de parking brengen maar blijven 
geregeld werken na de openingsuren.

Ook nu het pretpark een aantal maanden 
dicht is, staan de lichten soms nog op. 
Dit is totaal nutteloos. De N-VA stelt 
dan ook voor dat de gemeente in samen-
spraak met Bobbejaanland deze lichten 
voortaan afzet buiten de openingsuren. 

Dat is milieubewuster én het zorgt voor 
een vlottere verkeersstroom.

Een paar honderd meter verder, aan het 
kruispunt Herentalsesteenweg-Olensteenweg, 
zijn sinds deze zomer ook lichten verrezen. 
Die hadden met de nodige kinderziektes te 
kampen, met lange wachtrijen als gevolg. 
Sommige auto’s kregen bijvoorbeeld maar 
tien seconden groen, anderen dan weer een 
volle minuut. Vooral het verkeer dat van 
Herentals kwam, stropte op drukke 
momenten op. Ook hier vraagt N-VA 
Kasterlee een betere en logischere afstelling 
van de lichten.

Is het Ligahof brandveilig?
Een aantal inwoners en frequente 
gebruikers van het Ligahof in Lichtaart 
maakt zich zorgen over de brandveilig- 
heid van de zaal. Zeker op drukke 
momenten (bijvoorbeeld bij mossel- 
festijnen van bepaalde verenigingen) 
zit er meer dan 300 man in de zaal. 

Al de uitgangen zijn aan de voorkant van 
de zaal, waardoor de mensen zich zorgen 
maken over hoe die meer dan 300 man 
allemaal naar buiten moet geraken 
mocht er ooit een brand ontstaan. 
Vroeger kon men langs de achterkant 
van deze zaal naar buiten, maar dat is nu 
niet meer mogelijk.

Onze fractie deelde deze bekommernis 
en voelde de schepen hierover aan de 
tand. Zij zwaaide met een brandweer- 
verslag waaruit bleek dat het Ligahof 
brandveilig verklaard was. Toch neemt 
dat de (terechte) ongerustheid bij heel 
wat mensen niet weg. De N-VA blijft dit 
dossier dan ook op de voet volgen.

Verkeersperikelen 
in de Schransstraat

Sinds de bouw van een nieuw apparte-
mentencomplex op de hoek van Leistraat 
en de Schransstraat parkeren steeds 
meer mensen zich daar naast of op de 
straat. In de zeer smalle tweerichtings-
straat zorgt dat uiteraard voor heel wat 
gevaarlijke situaties. Zowel voor auto’s 
als voor zwakke weggebruikers. 

Op vraag van de N-VA zijn er dan ook 
verkeersborden gezet die een parkeer-
verbod aanduiden in het eerste deel 
van de Schransstraat. Zo kunnen fiet-
sers en voetgangers weer vlot gebruik 
maken van deze weg, zonder te moeten 
zigzaggen tussen de geparkeerde auto’s.
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Ontdek de mens 

achter de politicus

Edwin Ysebaert in gesprek
met de N-VA-ministers

Philippe Muyters Steven Vandeput

www.mensenmaat.be
U kunt de interviews ook als podcast downloaden en beluisteren waar en wanneer u wilt. Sla http://www.n-va.be/feed/podcasts 

op in uw podcastontvanger of zoek ‘Nieuw-Vlaamse Alliantie’ in de iTunes Store en mis geen enkel interview.

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel of faxen naar: 02 217 35 10
info@n-va.be - www.n-va.be

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN

De informatie die op dit document wordt vermeld 
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse 
diensten van de N-VA. De wet van 8 december 
1992 in verband met de bescherming van de 
persoonlijke levensfeer ten opzichte van de 
gegevensverwerking voorziet toegangsrecht tot 
de gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie

Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen

De heer          Mevrouw

Naam: Voornaam:

Straat:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /
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