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Voor Vlaanderen. Voor Vooruitgang.

KASTERLEE

Kastelse kaalkap gaat  
onverminderd voort
Ondanks de groeiende bezorgdheid bij veel inwoners gaat de 
ontbossing in onze gemeente gewoon verder. De N-VA blijft er 
alles aan doen om het gemeentebestuur op andere gedachten te 
brengen.

N-VA pleit voor herbebossing
Uit de vele artikels en reacties die de voorbije maanden in de 
pers zijn verschenen, blijkt dat bosbeheer een gevoelig punt 
blijft voor heel wat inwoners. Nog voor de gemeenteraads-
verkiezingen van 14 oktober 2018 en voor de klimaatmarsen, 
stelde onze fractie – toen nog gesteund door onze gewezen 
kartelpartner – klaar en duidelijk: de kaalkap moet stoppen. 
Ons raadslid Marcel Van Mechelen legde in maart al dit 
voorstel voor aan de gemeenteraad:
•  onmiddellijke stopzetting van alle lopende en/of nog  

geplande kaalkappingen;
•  kaalgekapte stukken herbeplanten met participatie van alle 

Kastelse scholen;
•  enkel nog uitdunning tolereren in het kader van verjonging 

van onze bossen;
•  spontaan opgroeiende boompjes onaangeroerd laten;
•  mogelijkheden zoeken om ons bosgebied verder uit te breiden.

Beloftes waarmaken
Helaas wou de meerderheid van CD&V en Open Vld ons 
voorstel niet volgen. Open Vld liet doodleuk weten dat zij 
zich de voorbije jaren vergist hebben en nu toch voor de  

kaalkap zijn. De burgemeester blijft achter de kaalkap staan 
met volgende argumenten:
•  natuur is een krachtig wapen tegen klimaatopwarming, niet 

alleen bossen;
•  de discussie mag niet herleid worden tot het planten van 

enkele bomen;
•  de kappingen gebeuren in het kader van bosbeheer;
•  gecreëerde open plekken terug vol planten gaat tegen het 

beleid in;
•  het gaat om natuurplannen: we creëren meer open plekken, 

meer fauna, meer flora.

Nochtans lazen we in het CD&V-programma in aanloop naar 
de verkiezingen van 26 mei dit: “Een stapsgewijze afbouw van 
broeikasgasuitstoot gaat vaak hand in hand met het bestrijden 
van luchtvervuiling, waterverontreiniging, bodembedreiging, 
ontbossing, verharding, ruimtebeslag. We planten meer bos 
met een bosuitbreidingsfonds.” Hopelijk leidt voortschrijdend 
inzicht bij de Kastelse CD&V toch nog tot een maximale  
herbebossing. Tijd om de daad bij het woord te voegen. 

N-VA in de bres voor blokkende studenten (p. 3)Vlaamse subsidies voor Kastelse vakantiehuizen (p. 2)

  Hoog tijd dat de kaalkap in onze gemeente 
stopt en bossen opnieuw ruimte krijgen.

  Van links naar rechts: Jo Van de Water, Viviane Lauwers, 
Elvira Bellens, federaal parlementslid en meter van onze afdeling 
Yoleen Van Camp, Kris Goossens, Jeroen Van de Water en 
onze Vlaamse Leeuw.

N-VA Kasterlee op pompoenmarkt
Op 20 oktober vond de jaarlijkse pompoenmarkt weer plaats in Kasterlee.  
Hoewel de weergoden ons niet gunstig gezind waren, was ook N-VA Kasterlee 
heel de dag aanwezig met een kraampje.
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Skatepark van 100 000 euro, maar voor wie?
In juni keurde de meerderheid de aanleg van een skatepark in  
de Molenstraat goed. Mooi initiatief, ware het niet dat er een  
kostenplaatje van 100 000 euro aan vasthangt. Veel geld voor 
slechts een paar jongeren die nog skaten. Op onze vraag hoeveel 
jongeren er in Kasterlee deze sport nog beoefenen, moest de 
meerderheid het antwoord schuldig blijven.

De N-VA stelde dan ook voor om die 100 000 euro aan te wenden voor projecten 
en investeringen waar veel meer jongeren iets aan zouden hebben. Maar ons 
voorstel werd afgeketst. Benieuwd of Kastelse jongeren die bijvoorbeeld aan 
muurklimmen doen – evengoed een nichesport – ook kunnen rekenen op  
100 000 euro als zij aankloppen bij het gemeentebestuur. 

Kastelse vakantiehuizen krijgen Vlaamse subsidies
Vakantiehuis Sint-Lugardis en Jeugdverblijfcentrum Bos en Brem ontvangen 11 000 euro voor meer comfort, 
veiligheid en toegankelijkheid. Dat hebben ze te danken aan Vlaams minister van Toerisme Ben Weyts.

Moderner, brandveiliger, kindvriendelijker en toegankelijker

Minister Weyts investeert in het totaal 
1,5 miljoen euro in 73 Vlaamse jeugd-
verblijven. Dankzij die gerichte steun 
kunnen de uitbaters hun verblijf moder-
ner, brandveiliger en kindvriendelijker 
maken en zo een breder publiek aantrek-
ken. “Wanneer jongeren met vakantie 
gaan, moeten ze dat in alle comfort en 
veiligheid kunnen doen”, vindt Weyts. 
“Ik wil toerisme binnen het bereik van 
élke Vlaming brengen.” 

Want vakantie is nog niet voor elke 
Vlaamse jongere vanzelfsprekend. Grote 
(school)groepen of jeugdbewegingen 
stuiten nog vaak op drempels wanneer ze 
vakantieplannen willen maken. “En dat 
terwijl iedereen recht heeft op vakantie”, 

aldus Weyts. “In veel jeugdverblijven zijn 
aanpassingen nodig, zodat ze maximaal 
kunnen inspelen op de noden en ver-
wachtingen van hun jonge gasten. Maar 
vaak gaat het om investeringen die niet 
onmiddellijk renderen. Daarom geef ik 
via Toerisme Vlaanderen een financieel 
duwtje in de rug.”

N-VA Kastel juicht de steun van minister  
Weyts toe. Ook wij vinden het heel 
belangrijk dat elk kind van zijn of haar 
vakantie kan genieten in een veilige en 
comfortabele omgeving. Ook toeganke-
lijkheid is voor ons essentieel. Het doet 
ons dus veel plezier dat minister Weyts 
investeert in twee jeugdverblijven in 
onze gemeente.

  Het geld dat naar het skatepark ging was veel 
beter voor álle Kastelse jongeren ingezet.

  Vakantiehuis Sint-Lugardis en Jeugd- 
verblijfcentrum Bos en Brem krijgen 
Vlaams geld om te zorgen voor meer 
comfort, veiligheid en toegankelijkheid.

Meer dan 3 miljoen euro extra voor 
Kasterlee dankzij Vlaamse Regering
De Vlaamse gemeentebesturen krijgen de komende jaren in totaal 
1,33 miljard euro extra om te investeren in hun gemeente. Voor 
Kasterlee betekent dat concreet 3 202 519 euro. Dat vernam N-VA 
Kasterlee van de N-VA-ministers in de nieuwe Vlaamse Regering.
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De extra middelen zijn het gevolg van het nieuwe Vlaamse  
regeerakkoord. De Vlaamse overheid neemt de helft van de  
zogenaamde ‘responsabiliseringsbijdrage’ voor de betaling van 
de ambtenarenpensioenen over én geeft de gemeenten extra  
budget voor hun open ruimte. Naast die bijkomende financie-
ring blijft ook het gemeentefonds, de belangrijkste inkomsten-
bron voor onze steden en gemeenten, de komende jaren elk jaar 
met 3,5 procent groeien.

Goed voor Kasterlee, goed voor Vlaanderen
De nieuwe Vlaamse Regering wil de gemeenten meer financiële  
ademruimte geven, zodat ze de komende jaren sterk blijven  
investeren. Financieel staan veel steden en gemeenten er niet 
goed voor. De Vlaamse Regering schiet hen nu te hulp met  

1,33 miljard aan extra middelen. “Dat komt niet alleen de inwoners 
ten goede, maar is vooral ook een troef voor onze economie en 
het aantal jobs in Vlaanderen”, verduidelijkt afdelingsvoorzitter 
Kris Goossens. 

Een sociale, veilige en groene gemeente
“Met dit geld kunnen we onze gemeente écht beter maken”, gaat 
Kris Goossens verder. “N-VA Kasterlee wil dat onze gemeente 
met de bijkomende Vlaamse financiering bij voorkeur investeert 
in extra steun voor onze verenigingen, meer en betere fietspaden 
in onze drie dorpscentra en een beter bosbeheer. Het behoud 
van onze bossen – en niet langer de kaalkap – moet daarbij 
centraal staan.”

Eindelijk aandacht voor  
studerende jeugd  
in Kasterlee
Dankzij onze Jong 
N-VA’ers en gemeente-
raadsleden kunnen Kastel- 
se studenten die in alle 
rust willen blokken in 
december terecht in de 
gemeentelijke raadzaal. 
Het gemeentebestuur stelt 
die zaal ter beschikking, 
nadat bleek dat onze  
bibliotheken onvoldoende  
mogelijkheden bieden 
voor studenten.

N-VA Kasterlee vraagt nu al een 
paar maanden op de gemeente- 
raad om in de plaatselijke  
bibliotheken meer mogelijk-
heden te scheppen voor onze 
blokkende studenten. In juni 
deed het gemeentebestuur 
nog alsof dat allemaal in orde 
gebracht was, maar enkele leden 
van onze Jong N-VA-afdeling 
stelden in augustus vast dat 
onze drie bibliotheken helemaal 
niet voorzien zijn op studerende 
jongeren. Ze hebben geen aparte 
ruimte ter beschikking en ook 
de openingsuren zijn helemaal 
niet afgestemd op de studenten.

De aanhouder wint
Daarom trokken we na de zomer 
opnieuw met dit punt naar de 

gemeenteraad. We confronteer-
den de bevoegde schepen met 
het feit dat zijn informatie niet 
correct was en dat je als jongere 
helemaal niet vlot kan studeren 
in de Kastelse bibliotheken.  
 
Op de volgende gemeenteraad 
erkende het gemeentebestuur het 
probleem en stelde het voor om 
vanaf december de raadzaal van 
het gemeentehuis ter beschik-
king te stellen van de studerende 
jeugd. Daar is voldoende ruimte 
en kunnen jongeren ongestoord 
studeren in een afgesloten ruim-
te zonder doorloop of passage. 
Bovendien zal het gemeente-
bestuur drank voorzien. Knap 
werk van onze gemeenteraads-
leden en onze Jong N-VA’ers, 
in het belang van de Kastelse 
jongeren!

Verlichting nodig op  
parking tussen  
Aquamarijn en  
OC Kasterlee

N-VA Kasterlee pleit voor ledverlichting op de 
parking tussen Aquamarijn en het OC  
Kasterlee. De vele gebruikers van de parking  
zijn vragende partij.

Recent bereikten ons klachten over het gebrek aan verlichting 
op de parking tussen Aquamarijn en het OC Kasterlee. Veel 
buurtbewoners en bezoekers van Aquamarijn gebruiken 
die parking heel vaak. 

Risico op valpartijen
Dat er voor een waterdoorlatende verharding met keien 
gekozen werd en dat er hier en daar niveauverschillen zijn, 
daar kunnen we op zich mee leven. Maar het zorgt er wel 
voor dat bezoekers makkelijker hun evenwicht verliezen  
of struikelen. Vooral voor de minder mobielen is dat een  
risico. In het slechtste geval leidt dat tot een valpartij, 
waarbij de gemeente misschien wel in gebreke kan worden 
gesteld. Nu het door de overschakeling op wintertijd  
vroeger donker wordt, neemt de ongerustheid nog toe.

N-VA Kasterlee vroeg het gemeentebestuur dan ook om 
ledverlichting te plaatsen op de parking. Het gemeente- 
bestuur beloofde die oplossing te onderzoeken. We volgen 
dit zeker verder op.

  Dankzij de N-VA kunnen blok-
kende studenten binnenkort 
terecht in de gemeentelijke 
raadzaal.
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Rarara, wie is bevoegd?

Vlaams
Federaal

Vlaams
Federaal

... een zorgkundige 
    die eten maakt

... een verpleegster
    die bloeddruk meet

De zieke in het ziekenhuis is een 
federale bevoegdheid, thuiszorg 
is Vlaams. Een thuishulp die eten 
maakt, is dus een Vlaamse 
bevoegdheid. Maar meet een 
thuisverpleegster uw bloeddruk 
of legt ze een verband, dan is 
het toch federaal.

Vlaams
Federaal

Vlaams
Federaal

Een potvis ...

... in de zee

... op het strand

De potvis die zwemt in de zee 
is een federale potvis. Leg hem 
op het strand en hij wordt 
Vlaams. Zo ook de kip: op de 
boerderij is ze Vlaams. Maar 
leg diezelfde kip op uw bord en 
ze wordt federaal.

Een woordje uitleg. Lorem 
ipsum dolor sit amet, consecte-
tuer adipiscing elit, sed diam 
nonummy nibh euismod 
tincidunt ut laoreet dolore 
magna aliquam erat volutpat. 
Ut wisi enim ad minim veniam, 
quis nostrud exerci tation 
ullamcorper 

Vlaams
Federaal

Vlaams
Federaal

Maximumsnelheid ...

Bart De Wever, voorzitter N-VA

... op de weg

... op de snelweg

Vlaams
Federaal

... bij werken
    op de snelweg

120

50

120

De maximumsnelheid is een 
Vlaamse bevoegdheid. Behalve 
op de autosnelweg, daar is ze 
federaal. Tenzij er wegenwerken 
zijn op die autosnelweg, dan is 
de maximumsnelheid weer 
Vlaams. Neemt u de bus naar 
het station, dan rijdt u Vlaams. 
Neemt u vervolgens de trein, 
dan reist u federaal.

Absurd is het enige juiste woord voor de manier waarop de bevoegdheden in dit land zijn 
verdeeld. Vlaanderen verdient beter. Daarom kiest de N-VA voor confederalisme. Dan 
is Vlaanderen bevoegd voor álles: de zieke, de potvis, de kip en de maximumsnelheid. 
Samenwerken met Wallonië: ja, maar alleen waar dat een meerwaarde voor Vlaanderen 
betekent. Alleen zo kunnen we blijven vooruitgaan.

U wordt thuis geholpen door...


