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KASTERLEE wenst u een prettig eindejaar!

www.n-va.be/kasterlee
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Het CD&V-gemeentebestuur gaf 
een positief advies voor de milieu-
vergunning van een megavarkens-
stal in Kleinrees. N-VA Kasterlee 
begrijpt deze beslissing niet. In 
de beleidsvisie van het gemeente-
bestuur staat letterlijk dat er ‘geen 
ruimte is voor industriële veeteelt-
bedrijven’ en dat het wil inzetten 
op een lagere CO2-uitstoot. Een 
megastal van een 8 000 varkens en 
een jaarlijkse CO2-uitstoot van 150 
ton gaat daar lijnrecht tegenin. 

Bovendien legt het CD&V-bestuur 
300 bezwaarschriften botweg 
naast zich neer, terwijl het prat 
gaat op participatie en dialoog met 
inwoners. CD&V Kasterlee kampt 
duidelijk met een geloofwaardig-
heidsprobleem.

VRIENDJESPOLITIEK?
Misschien gelden de regels niet 
voor familieleden? De boer die de 
aanvraag doet is immers de broer 

van één van de CD&V-schepenen 
en een tweede CD&V-schepen heeft 
een mestverwerkingsbedrijf, dus 
die ziet de varkensboer ook maar al 
te graag komen. 

ZWARE VRACHT DOOR  
KLEINREES ÉN DOOR  
CENTRUM KASTERLEE
Met het varkensbedrijf zouden er 
nog eens minstens acht bijkomende 
zware vracht- en landbouwvoer-
tuigen over het landweggetje 
Kleinrees scheuren, dat pal aan een 
woonwijk ligt met verschillende 
jonge gezinnen. Totaal onverant-
woord. De buurt ondervindt nu al 
hinder van zware vracht van de 
landbouw en industrie die in Klein-
rees gevestigd zijn. 

Aangezien de tanks met mest van 
de megavarkensstal niet via de 
Noord-zuidverbinding toegelaten 
zijn, zou het centrum van Kasterlee 
opnieuw bijkomende zware vracht 
te slikken krijgen, tot grote ergernis 
van de inwoners daar. En ook weer 
in tegenstelling tot het beleidsplan 
van CD&V, dat een verkeersontlas-

ting van de dorpskernen voorop-
stelde.

RISICO OP VERVUILING KLEINE 
KALIEBEEK
De Kleine Kaliebeek is een ecolo-
gisch waardevolle waterloop. Een 
honderdtal meter verder een bedrijf 
met een mestopslag van 12 000 
m3 neerpoten is onverantwoord. 
Met kalverbedrijf Vilatca liep het 
tot twee keer toe helemaal fout en 
werd er 2,5 miljoen (!) liter mest in 
de Kleine Nete geloosd – de eer-
ste keer door een constructiefout, 
de tweede opzettelijk. Een gans 
visbestand, met zeldzame soorten, 
ging volledig teloor. In vol toeris-
tisch seizoen moest alle activiteit op 
de Nete stopgezet worden. Vilatca 
komt er met een euro symbolische 
schadevergoeding vanaf en kan 
de werkzaamheden gewoon weer 
doorzetten. Het gemeentebestuur 
heeft hieruit geen enkele les getrok-
ken en zou nu een gelijkaardig be-
drijf pal naast de Kleine Kaliebeek 
toelaten.

Goedkeuring varkensstal 
Kleinrees onbegrijpelijk
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Met het 10op10-project werkt 
de provincie Antwerpen aan 
actieve verkeers- en mobiliteits-
educatie in basisscholen.  
Ook in Kasterlee worden de 
leerlingen van De Parel,  
De Mast en De Pagadder door 
het 10op10-team voorbereid op 
een veilige deelname aan het 
verkeer. Bovendien kon De  
Pagadder dit jaar nog rekenen 
op 5 000 euro aan provinciale 
subsidies om de schoolomge-
ving veiliger te maken.

Gedeputeerde voor mobiliteit 
Luk Lemmens (N-VA) en provin-
cieraadslid Kris Goossens (N-VA) 
zijn terecht fier op het 10op10-
project: “Verkeersveiligheid blijft 
een speerpunt binnen het les-
senpakket in de basisschool. Jong 
geleerd is oud gedaan; daarom 
blijft de provincie investeren in 
dit mobiliteitsproject. Met 10op10 
bereiken we een hele generatie 
van jonge kinderen die zich ook 
in de toekomst bewust en vei-
lig kunnen verplaatsen in het 
verkeer.”

Het 10op10-project ondersteunt 
scholen van het basisonderwijs 
op basis van drie belangrijke 
principes: praktijklessen op 
school, een veilige schoolomge-
ving en een stevig draagvlak bij 
ouders, politie en gemeente. De 
provinciale diensten bieden kant 
en klare lessenpakketten voor 
leerkrachten voor een actieve ver-
keerseducatie. Kinderen oefenen 
eerst op de speelplaats en testen 
daarna hun praktijkkennis in de 
schoolomgeving. 

Dankzij de provinciale subsidies 
kunnen scholen en gemeenten 
lesmateriaal aankopen en werk 
maken van een veiligere school-
omgeving. Deelnemende scholen 
worden telkens beloond met een 
deellabel, wie heel het traject 
doorloopt krijgt echt een 10op10.

KINDEREN GOED  
VOORBEREIDEN OP VERKEER

“Door deze totaalaanpak zorgen we 
er niet alleen voor dat kinderen goed 
worden voorbereid op het verkeer, 

maar ook dat de ouders meewerken 
aan een veilige schoolomgeving”, 
legt Kris Goossens uit. “Ondertus-
sen bereiken we jaarlijks meer dan 
250 scholen en al meer dan 69 000 
leerlingen. Het is een bewuste keuze 
geweest om niet te besparen op dit 
project en integendeel vol in te zetten 
op verkeersveiligheid en verkeersedu-
catie. We merken telkens opnieuw 
dat onze aanpak werkt en steeds 
vaker schrijven scholen zich in op 
advies van enthousiaste collega’s.”

Ook in Kasterlee kennen ze 
10op10 al lang. Al in 2006 zijn 
er materialen aangekocht door 
de steun van 10op10. Dankzij de 
aankoop van een aanhangwagen 
voor een mobiel verkeerspar-
cours kunnen leerkrachten mak-
kelijk praktijklessen organiseren 
op de speelplaats. 

Ook is er geïnvesteerd in loop-
fietsen en helmen en in een 
veiligere schoolomgeving van De 
Pagadder. Zo werkt de provincie 
Antwerpen aan een veiliger Kas-
terlee voor de jeugd.

De Kastelse Tennisclub kreeg in 
oktober het ongelukkige nieuws te 
horen dat zij, met ingang van 1 no-
vember, niet meer terecht konden 
in de sporthal van de para’s voor 
hun tennislessen aan de jeugd. 

Op zo een kort tijdsbestek een 
andere oplossing vinden, was 
onmogelijk, dus zaten de mensen 
van de Kastelse tennisclub met de 
handen in het haar. Pogingen van 
de burgemeester om de tennisclub 
toch in de sporthal te laten verder 
trainen, bleven zonder gevolg. 

N-VA-gemeenteraadslid en be-
stuurslid bij de Kastelse Tennis-
club Tim Vanneste besloot daarop 

om samen met ons federaal 
parlementslid Yoleen Van Camp 
contact op te nemen met het ka-
binet van minister van Defensie 
Steven Vandeput (N-VA) om deze 
problematiek te bespreken en 
naar een oplossing te zoeken. 

Eind oktober kwam dan het heu-
gelijke nieuws dat de tennisclub 
voor de rest van de winter kan 
blijven verder trainen in de sport-
hal van onze para’s in Tielen. 

Een mooi staaltje van samenwer-
king tussen N-VA-politici op ver-
schillende niveaus, in het belang 
van onze inwoners!

Tennisclub Kasterlee blijft dankzij N-VA in sporthal 
para’s Tielen

Kempense volksvertegenwoordi-
gers zijn in het federaal parlement 
dun bezaaid. Het was dus even 
schrikken toen de Kempense  
Yoleen Van Camp (28) haar  
verhuisplannen wereldkundig 
maakte. Gelukkig ruilt onze  
Kempense politica Kasterlee voor 
het naburige Herentals.  
De broodnodige vertegenwoordi-
ging van onze regio blijft in  
Brussel dus verzekerd. 

Met 28 lentes is Yoleen Van Camp 
het jongste parlementslid. Haar 
politieke carrière startte in de lokale 
politiek toen ze in 2012 rechtstreeks 
verkozen werd voor de gemeente-
raad in Kasterlee. Van Camp liet 
zich opmerken als dossiervreter en 
legde de meerderheid geregeld het 
vuur aan de schenen. Haar kandi-
datuur met de federale verkiezingen 
kwam dan ook niet als een ver-
rassing en was meteen succesvol. 
Vanop plaats 10 haalde ze meer 
stemmen dan CD&V-burgemeester 
Ward Kennes op plaats 7. Ondertus-

sen rondde ze haar doctoraat in de 
Medische Wetenschappen aan de 
Universiteit van Antwerpen af. 

“Ik woon nog thuis en vond het 
stilaan tijd voor een eigen stek. Net 
in die periode vertelde mijn broer 
me dat zijn appartement in Heren-
tals vrijkwam, en dat zette me aan 
het denken. Toeval bestaat niet”, 
lacht Van Camp. De Kempense liep 
haar lagere en middelbare school in 
Herentals en ook haar zus, schoon-
broer en metekindje wonen er. “De 
regionale dossiers die ik opvolg in 
de Kamer, bijvoorbeeld de treinver-
bindingen vanuit de Kempen, blijf 
ik uiteraard met vuur verdedigen.” 

KASTERLEE NIET LOSLATEN
“Mijn band met Kasterlee blijft: 
het ouderlijk huis, mijn vrienden, 
mijn parlementair medewerker 
Jeroen Van de Water, collega’s en 
verenigingsleven,” aldus Van Camp. 
“Kastel” kan op mij blijven reke-
nen, niet in het minst als meter van 
de lokale  N-VA-afdeling. Mensen 

kunnen mij nog steeds contacteren 
(yoleen.vancamp@n-va.be of 0497 
08 00 71) en mij verder volgen via 
mijn site www.yoleenvancamp.be 
en Facebook (www.facebook.com/
yoleenvancamp)“.

Parlementslid Yoleen Van Camp verlaat Kastelse gemeenteraad
Kamerlid Yoleen Van Camp verhuist naar Herentals. “Kasterlee kan op mij blijven rekenen!”

Provincie Antwerpen 
helpt scholen bij  
verkeerseducatie

Het 10op10-project helpt kinderen in de basisscholen zich bewust en veilig te verplaatsen in het verkeer.




