
Parking station Tielen vanaf volgend jaar betalend?
De NMBS liet recent weten dat ze de stationsparking in Tielen vanaf 2022 betalend wil maken. Het past in een groter plan van de 
vervoersmaatschappij om alle parkings in de Kempen op termijn met slagbomen af te sluiten. N-VA Kasterlee is daar radicaal tegen.

Om te beginnen is het zo dat er op de stationsparking in Tielen 
geen capaciteitsprobleem is. Er was voor de uitbraak van het 
coronavirus al meer dan voldoende plaats, laat staan de afgelopen 
maanden. Het is maar de vraag of en wanneer de parking op-
nieuw evenveel pendelaars mag verwachten dan voor de pande-
mie. Het is absurd om nu werk te maken van betalend parkeren. 
Een doordacht idee lijkt er niet achter te zitten, tenzij snel wat 
extra inkomsten proberen rapen op kap van onze inwoners.

Zelfde scenario in Turnhout
Na het betalend maken van de stationsparking in Turnhout een 
aantal jaren geleden, besloten veel pendelaars van buiten onze 
gemeente om de trein te nemen vanuit Tielen. Maar dat 
probleem stelt zich een stuk minder in niet-coronatijden. Het kan 
absoluut niet de bedoeling zijn dat de (occasionele) gebruiker uit 

Kasterlee, Lichtaart en Tielen daar de dupe van wordt. De N-VA 
vraagt het gemeentebestuur dan ook met aandrang om het been 
stijf te houden en NMBS niet te laten doorzetten met die plannen. 
Onze inwoners, zowel de dagelijkse pendelaar als de occasionele 
gebruiker die een dagje naar Brussel of Antwerpen wil, moeten 
gratis en zorgeloos kunnen blijven parkeren aan ons station. 

Steun van gemeenteraad
De meter van onze afdeling, federaal parlementslid Yoleen Van 
Camp, volgt het dossier ook mee op. Op de gemeenteraad van 
juni diende onze fractie bovendien een voorstel in waarin we 
aan de voltallige gemeenteraad vroegen om zich tegen de 
plannen van de NMBS uit te spreken. We zijn verheugd dat 
dat punt unaniem is goedgekeurd en roepen het gemeente-
bestuur en de NMBS nu ook op om daarnaar te handelen.

Gemeenteraadslid Bart Van Ossel bij de stationsparking van Tielen.

N-VA Kasterlee groeit verder!
Recent mocht onze N-VA-afdeling twee nieuwe gezichten verwelkomen: 
Steve Renders uit Tielen en Mathias T’syen uit Lichtaart. Verder in dit 
blad kan je uitgebreid kennismaken met hen. Heb je zelf ook interesse 
om mee te werken aan een beter en sterker Kasterlee-Lichtaart-Tielen? 
Stuur dan zeker een mailtje naar kasterlee@n-va.be en we nemen 
snel contact met jou op. Tot binnenkort!

Kasterlee
kasterlee@n-va.be N-VA Kasterleewww.n-va.be/kasterlee

Dit huis-aan-huisblad werd afgesloten op 6 juli.
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Skatepark in Lichtaart blijft voor onrust zorgen
Op de gemeenteraad van februari kregen we het ‘reglement’ (zie gele balk) voor het skatepark aan de sportterreinen 
van de Molenstraat ter goedkeuring voorgelegd.

Onze fractie formuleerde daarbij heel 
wat opmerkingen en amendementen, 
drong aan op objectiveringen en 
informeerde naar de manier waarop 
die zaken gecontroleerd en gesanc-
tioneerd zouden worden. Volgens de 
bevoegde schepen wil het gemeente 
bestuur met dit reglement enkel 
sensibiliseren. Maar als dat het geval 
is, dekt de titel de lading niet. Staat 
‘sensibiliseren’ niet haaks op 
‘verplichten’? 

We durven trouwens met zekerheid 
stellen dat de voorgeschreven dress-
code niet gerespecteerd zal worden 
door de overgrote meerderheid. Of 
zag u al veel skaters die van kop tot 
teen ingepakt waren met bescher-
mingsmiddelen?

Waarschuwing genegeerd
We vragen ons ook af waarom er niet 
eerder een reglement met controles 

en sancties werd opgemaakt, wetende 
dat de aannemer van het skatepark al 
van bij het begin waarschuwde voor 
mistoestanden die zich ter plaatse 
zouden voordoen. In Olen sloot de 
burgemeester tijdelijk het gemeente-
lijke skatepark voor gelijkaardige, niet 
zo fraaie vaststellingen.

Intussen blijven de problemen op en 
rond het Lichtaartse skatepark zich 
opstapelen. Wat begon met zwerfvuil 
en wat overlast, is intussen overgegaan 
naar fysieke intimidatie en geweld. 
In de pers lazen we het volgende: 
“Volgens de moeder van één van de 
slachtoffers gaat het om een bende 
jongeren die het nieuwe skatepark al 
maanden terroriseren.” Hoog tijd om 
strikt te gaan reglementeren, contro-
leren en sanctioneren. Iets waarvoor 
onze N-VA-fractie al langer vragende 
partij is.

Verlichting?
Er bekroop ons ook een gevoel van 
onbegrip toen vanop een meerder-
heidsbank onlangs de vraag weerklonk 
om verlichting te voorzien rond 
het skatepark. Geraamde kostprijs: 
10.000 euro. Terwijl heel wat van onze 
verenigingen/clubs aan het infuus 
hangen omwille van de coronacrisis, 
getuigt een dergelijke vraag, en we 
wikken onze woorden, van zeer weinig 
empathisch vermogen. Gelukkig werd 
dat voorstel door de bevoegde schepen 
op de lange baan geschoven.

Wat wordt de volgende vraag? Een 
overkapping van het skatepark? En 
wie mag al die rekeningen betalen 
zonder enige recuperatie vanuit 
gebruikersmiddens? Juist, u. En dat 
kan niet. N-VA Kasterlee blijft de 
evolutie van het dossier van nabij 
monitoren.

• Openingsuren: 8u – 23u.
• Persoonlijke beschermingsmiddelen: hoofd-, pols-, elleboog- en kniebescherming zijn verplicht.
•  Het skateterrein mag enkel betreden worden met skateboard, BMX, inline-skates of step. Zogenaamde ‘pegs’ zijn enkel toegestaan 

indien ze bestaan uit kunststof.
•  Dieren zijn niet toegelaten.
•  Afval moet in de vuilnisbak, sluikstorten is niet toegelaten.
•  Geluidsoverlast en elektronisch versterkte muziek is verboden.
•  Een sportieve sfeer is noodzakelijk. Geef iedereen tijd en ruimte en de kans om het te leren.

Gemeenteraadslid Marcel Van Mechelen volgt de 
situatie in het skatepark met argusogen verder op.

kasterlee@n-va.be
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Geen extra pop-ups deze zomer
Pop-up zomerbars zijn al een paar jaar een vertrouwd beeld in vele gemeenten, ook in Kasterlee. Hoewel onze partij alle  
initiatieven en ondernemerschap aanmoedigt, vonden we het voor deze zomer, in de nasleep van corona, geen goed idee om  
onze horecanten met extra concurrentie op te zadelen.

Daarom lanceerde onze N-VA-fractie op de gemeenteraad het voorstel om deze zomer 
geen pop-ups toe te staan van externe spelers van buiten Kasterlee. Op die manier kunnen 
we maximaal inzetten op de ondersteuning van onze eigen horecazaken.

Het deed ons plezier dat de meerderheid ons voorstel steunde en daar ook gevolg aan gaf. 
Laat ons deze zomer onze Kastelse horeca dan ook massaal steunen met een  
terrasje of een etentje. Smakelijk en santé!

Van ontbossen naar bebossen
Lokale besturen die de volgende vier jaar gronden aankopen om te bebossen, kunnen rekenen op een flinke financiële  
tegemoetkoming.

N-VA-minister van Omgeving Zuhal Demir heeft daarvoor samen met de Vlaamse 
Regering meer dan 100 miljoen vrijgemaakt. Op die manier kan tot 75 procent van 
de aankoopsom van dergelijke aankopen gesubsidieerd worden.

Onze partij zette het gemeentebestuur op het spoor naar een mogelijke eerste 
aankoop van een perceel hooi-/weiland, met het oog op bebossing. De onderhande-
lingen werden positief afgerond, maar op de valreep dook er alsnog een (voorlopig) 
onoverkomelijke juridische hindernis op. Dat betekent dan wel uitstel, maar zeker 
geen afstel. We houden het dossier dan ook warm.

 Dit soort beelden zagen we in de voorbije jaren veel in Kasterlee. Dankzij Vlaams minister 
Demir krijgt onze gemeente nu de kans om extra bossen te creeëren.

Nieuwe bestuursleden in de kijker: 
MATHIAS en STEVE

Mathias T’syen 
Mathias woont in Lichtaart en studeerde in 2018 af aan het HIVSET 
in Turnhout.

In de eerste jaren als beginnend acteur was Mathias vooral te zien in 
de reclamewereld, JIM TV, De Buurtpolitie en allerlei theaterstukken. In 
2015 werd hij ook internationaal bekend door zijn rol in Jonge Garde, 
een productie van The Walt Disney Company. De serie werd in  
verschillende Europese landen uitgezonden en is sinds kort ook te  
bekijken op Disney+. Voor het Nederlandse programma ‘VetGelukkig?!’ 
getuigde hij dan weer over zijn maagverkleining waarmee hij meer 
dan 50 kilogram kwijtraakte. Mathias is sinds een 
paar maanden bestuurslid bij N-VA Kasterlee. Hij 
werkt graag mee aan het tot stand komen van een 
welvarende gemeente, met respect voor onze  
waarden en normen. Ook wil hij duidelijk maken 
dat cultuur en politiek hand in hand kunnen gaan.

Welkom Mathias!

Steve Renders 
Steve is 27 jaar en woont sinds kort in Tielen. 
Hij is werfleider bij een dakwerkersbedrijf.

Na wat opzoekwerk en het vergelijken van 
standpunten van verschillende partijen, kwam 
hij tot de conclusie dat de N-VA het best aansloot 
bij zijn normen en waarden. Steve wil gaan 
voor een sterker, beter en trotser Vlaanderen. 
Hij is ervan overtuigd dat Kasterlee nog heel 
wat vooruitgang kan boeken op verschillende 
vlakken. Zijn persoonlijke 
stokpaardjes zijn vooral 
dierenwelzijn en een beter 
milieubeleid.

Welkom Steve!

www.n-va.be/kasterlee
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Dit huis-aan-huisblad is informatief 
drukwerk en wordt niet beschouwd 

als reclamedrukwerk.

“Bossen nodigen 
uit tot bewegen, 

verlagen stress en 
maken mensen 

gelukkiger.”
Zuhal Demir

Al meer dan 1 miljoen nieuwe 
bomen dankzij Zuhal Demir
Bossen verbinden mensen en zijn goed voor de gezondheid. Sinds Zuhal Demir minister werd in 2019, zijn 

er in Vlaanderen al meer dan 1 miljoen nieuwe bomen geplant. Dat is op anderhalf jaar meer dan de hele 
vorige regeerperiode en goed voor 333 nieuwe bossen in heel Vlaanderen.

Maar Vlaanderen is er nog lang niet. Zuhal Demir wil het tempo nog fors opdrijven. Tegen 2023 moet 
Vlaanderen op kruissnelheid zitten. Tegen 2024 wil ze 4.000 hectare nieuw bos in Vlaanderen.
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Al 48 
nieuwe bossen 
in Antwerpen.

Wilt u ook uw 
boompje bijdragen? 

Dat kan. 
Surf naar plantjeeigenbos.be.
Daar komt u te weten hoe u 

kan helpen om Vlaanderen te 
bebossen.

014229


