Hoog tijd voor duurzame oplossingen
Programma Groen Kasterlee – lokale verkiezingen 2018

Op 14 oktober 2018 bepaalt u mee welke richting we de volgende jaren zullen
uitgaan in onze mooie gemeente. We staan de komende jaren voor heel wat
uitdagingen op het vlak van samenleven, wonen, verkeer, milieu en klimaat.
Vaak horen we “daar is toch niets aan te doen” of “dat is niet de bevoegdheid
van de gemeente”. Daar zijn we het niet mee eens. We zien immers dat bij
onze verenigingen en in onze buurten mensen reageren en zelf actie
ondernemen.
Het is hoog tijd om die kansen te benutten en om belangrijke keuzes te maken.
Groen Kasterlee vindt dat veranderingen moeten beginnen op het lokale
niveau. De gezonde financiële toestand van onze gemeente laat toe om
initiatieven van onze inwoners te ondersteunen en projecten op te starten die
echt het verschil maken.
We gaan resoluut voor duurzame oplossingen, in het belang van onze
inwoners, onze jongeren, onze kinderen en kleinkinderen en op maat van onze
landelijke gemeente.
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Ons programma in het kort
1. Ruimte voor fietsers en voetgangers





Veilig en comfortabel te voet en met de fiets
Schoolstraten en fietsstraten
Fietsostrades naar Geel, Herentals en Turnhout
Aandacht voor verkeersveiligheid

2. Kwaliteitsvol openbaar vervoer
 Regelmatige, comfortabele treinen en milieuvriendelijke bussen
 Stimuleren van het gebruik van het openbaar vervoer en autodelen

3. Armoede en ongelijkheid aanpakken





Een goed uitgebouwde Sociale Dienst
Betere samenwerking met lokale en regionale partners
Aanvullende steun voor wie onder de armoederisicogrens leeft
Meer aandacht voor kwetsbare mensen

4. Betaalbaar en duurzaam wonen voor iedereen





Voldoende sociale woningen
Gezond en degelijk wonen
Een win-win bij nieuwe bouwprojecten
Ondersteunen van moderne woonvormen

5. Een duurzame en solidaire gemeente





Duurzame ontwikkeling als leidraad
Aandacht voor diversiteit
Een duurzaam en ethisch financieel beleid
Opstarten en ondersteunen van vrijwilligersprojecten
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6. Gezellige centra en leefbare buurten





Toegankelijke en kindvriendelijke groene pleinen
Voldoende plekken voor jongeren en senioren
Verhinderen van sluipverkeer en beperken van zwaar verkeer
Een propere en plastiek-arme gemeente

7. Een groene en landelijke gemeente





Versterken van de dorpskernen
Beschermen en uitbreiden van natuur en open ruimte
Promoten en ondersteunen van het ecotoerisme en lokale handelaars
Een grondgebonden en duurzame landbouw

8. Voorrang aan hernieuwbare energie





Een ambitieus burgemeestersconvenant voor 2020-2024
Energieneutrale gemeentegebouwen
Investeren in de productie van hernieuwbare energie
Een sturend duurzaamheidsbeleid

9. Een democratische gemeente






Digitaal werken en digitale communicatie
Nieuwe vormen van inspraak
Bereikbare dienstverlening tot in de buurten
Een duidelijke en begrijpbare financiële rapportering
Stimuleren van buurt- en wijkwerking

10. Een levendige gemeente
 Aanmoedigen en ondersteunen van creativiteit en lokaal talent
 Een divers, kwalitatief en toegankelijk cultureel aanbod
 Bevorderen van sporten en bewegen
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Ons volledig programma
1. Ruimte voor fietsers en voetgangers
Veilig en comfortabel te voet en met de fiets
 Afgescheiden en comfortabele fietspaden zorgen voor een vlotte
verbinding met de belangrijke doorvoerwegen en met de dorpscentra
 Er komen in de centra en in de buurt van bushaltes, winkels en openbare
diensten ruime en overdekte fietsenstallingen, met een openbare
fietspomp en oplaadpunten voor elektrische fietsen
 De voetpaden in de centra van Kasterlee, Lichtaart en Tielen zijn breed
genoeg en gemakkelijk toegankelijk; we verwijderen hindernissen voor
voetgangers en fietsers
 Voetpaden en fietspaden worden goed onderhouden en proper
gemaakt, zeker in herfst en winter
 Specifieke wegwijzers voor fietsers en voetgangers geven de duur en
afstand naar de omliggende locaties aan
 Er komen duidelijk aangegeven fiets- en wandelroutes gericht op
kinderen (“kindlint”) en jongeren naar de scholen, speel- en
sportterreinen en “De Hoge Rielen”
 Tussen de centra en de wijken duiden we een netwerk aan van trage
wegen, bv. kerkwegels
 Voor het verkeer komt er een snelheidsregime op maat, met een zone 30
in woongebieden, schoolomgevingen en recreatieve bestemmingen
 Gevaarlijke punten en oversteken voor fietsers en voetgangers worden
aangepakt door het aanbrengen van duidelijke markeringen, goede
straatverlichting, LED’s in het wegdek en snelheidsremmers
 In afwachting van verbetering nemen we op gewestwegen kleine en snel
uitvoerbare veiligheidsmaatregelen via de provinciale commissie voor de
verkeersveiligheid
 Het gebruik van de fiets en het openbaar vervoer wordt gestimuleerd
door in elke deelgemeente deelfietsen en deelbakfietsen te voorzien (in
de buurt van het station, “De Hoge Rielen” en centrale bushaltes)
4

Schoolstraten en fietsstraten
 We weren auto’s uit de schoolomgevingen door het invoeren van
schoolstraten, die volledig autovrij zijn bij het begin en het einde van de
schooldag
 We zorgen voor kiss-en-ridezones buiten de direct schoolomgeving,
vanwaar kinderen veilig naar school kunnen wandelen
 Fietsstraten1 zorgen voor een veilige doorgang voor fietsers in de
dorpscentra en in de omgeving van sport- en speelterreinen
Fietsostrades naar Geel, Herentals en Turnhout
 In overleg met buurgemeenten en de provincie plannen we een netwerk
van fietsostrades met zo weinig mogelijk onderbrekingen naar de
naburige steden Geel, Herentals en Turnhout: o.a. een fietsostrade langs
de noord-zuidverbinding (N19), langs de N19 tussen Kasterlee en
Turnhout en langs de spoorlijn Herentals-Tielen-Turnhout
Aandacht voor verkeersveiligheid
 In het veiligheidsplan van de politiezone is er extra aandacht voor
verkeersovertredingen die de veiligheid van fietsers en voetgangers het
meest in gevaar brengen.
 De lokale politie organiseert extra controles en sensibiliseringsacties
rond snelheid, foutparkeren, alcohol en drugs achter het stuur en zwaar
verkeer
 Wijkagenten verplaatsen zich te voet en met de fiets en promoten mee
het dragen van een fietshelm

1

In een fietsstraat mogen fietsers de volledige rijbaan (eenrichtingsverkeer) of de helft van de rijbaan langs de
rechterzijde (tweerichtingsverkeer) gebruiken. Gemotoriseerde voertuigen mogen fietsers niet inhalen en
maximum 30 kilometer per uur rijden.
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2. Kwaliteitsvol openbaar vervoer en autodelen
Regelmatige, comfortabele treinen en milieuvriendelijke bussen
 Voor een betere bediening van de Kempen lobbyen we samen met de
buurgemeenten en de reizigers actief bij De Lijn en de NMBS voor een
frequent en comfortabel openbaar vervoer
 Daarbij is het belangrijk dat trein- en busuren op elkaar aansluiten en dat
De Lijn omschakelt naar milieuvriendelijke bussen
 Met de extra middelen die vrijkomen voor lokaal openbaar vervoer
organiseren we een pendelbus tussen de drie deelgemeenten
 We pleiten voor regelmatige busverbindingen met Geel, Herentals en
Turnhout, die rekening houden met school- en werkuren
We stimuleren het gebruik van het openbaar vervoer en autodelen
 Bij de voorbereiding tot nieuwe woonprojecten moet de verkeersimpact
en de toegang tot openbaar vervoer centraal staan
 We zorgen voor comfortabele en voor iedereen toegankelijke bushaltes,
ook voor rolstoelen en kinderwagens
 We verminderen het aantal parkeerplaatsen in het centrum en kiezen
zoveel mogelijk voor randparkings
 We besteden extra aandacht aan de stationsomgeving van Tielen
o de stationsparking zorgt momenteel voor heel wat overlast omdat
deze auto’s aantrekt uit de hele omgeving; we vragen de NMBS
om deze parking zeker niet uit te breiden maar betalend te maken
om het aanzuigeffect te doorbreken
o we wensen een heraanleg met aandacht voor groen,
waterdoorlaatbaarheid en extra fietsenstallingen
o we organiseren een digitaal systeem waarbij treinreizigers die met
hun wagen van en naar het station rijden, makkelijk andere
treinreizigers kunnen oppikken
o we pleiten bij de NMBS voor een tweede ticketautomaat aan
perron 2
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 We pleiten voor goedkope treintarieven en behouden het
derdebetalersysteem2. We maken dit systeem beter bekend bij de
bevolking
 We promoten systemen waarbij inwoners hun auto kunnen delen
 We bieden in het weekend auto’s uit het gemeentelijk wagenpark aan als
deelauto’s

2

Systeem waarbij de gemeente een gedeelte van de kosten voor openbaar vervoer terugbetaalt aan de reiziger
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3. Armoede en ongelijkheid aanpakken
Een goed uitgebouwde Sociale Dienst
 We geven de Sociale Dienst voldoende mensen en middelen om naast
klantgerichte hulp ook te werken aan structurele projecten
 We informeren mensen over de steun en korting waarop ze recht
hebben en begeleiden de aanvragen hiervoor
 We organiseren een algemeen onthaal waar iedereen terecht kan voor
informatie over welzijn (wonen, pensioenen, belastingen, schulden, …)
 We houden de regie van de zorg in eigen handen en laten die niet over
aan privé-initiatieven
Betere samenwerking met lokale en regionale partners
 Door de invoering van de UiTPas met kansentarief3 betrekken we
kansengroepen bij lokale initiatieven en evenementen
 We zetten het fonds “Vakantieparticipatie”4 voort en breiden het uit tot
mensen met een laag inkomen
 We betrekken een zo breed mogelijke waaier aan partners (middenveld,
vrijwilligersorganisaties, scholen, verenigingen waar armen het woord
nemen, zorgdiensten)
 We organiseren en ondersteunen sociale werkgelegenheidsprojecten
(ook bij gemeentelijke diensten en in scholen)
 We blijven onze mantelzorgers volop ondersteunen
Aanvullende steun voor wie onder de armoederisicogrens leeft
 We voorzien naast het leefloon bijkomende financiële hulp op maat,
zodat mensen over een leefbaar inkomen beschikken; hierbij wordt het
gezinsinkomen vergeleken met een wetenschappelijk onderbouwde
minimumstandaard

3

UiTPAS is een spaarkaart voor vrije tijd. Iedereen kan de UiTPAS gebruiken voor cultuur, sport en ontspanning.
Bij elke activiteit spaar je punten. Die punten kan je ruilen voor gratis tickets, kortingen of andere cadeaus.
Mensen met een beperkt inkomen hebben recht op een UiTPAS met kansentarief. Met deze pas betaal je
minder als je naar een activiteit gaat.
4
Het fonds “Vakantieparticipatie” is er voor mensen die om financiële redenen of bijzondere moeilijkheden
niet op vakantie of daguitstap kunnen
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 We verlagen de kostprijs van maaltijden in sociale restaurants (via de Uitpas)
Meer aandacht voor kwetsbare mensen
 We voorzien in een menselijk, kwalitatief en zinvol activeringsbeleid voor
mensen waarvoor de drempel naar de arbeidsmarkt te hoog is.
 We sluiten een convenant af met alle scholen om de kinderarmoede aan
te pakken
 We zorgen voor voldoende en financieel toegankelijke crèches,
onthaalouders en buitenschoolse opvang van kinderen
 We verminderen de aanvullende gemeentebelasting voor kwetsbare
groepen, bv. alleenstaanden en één-oudergezinnen
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4. Betaalbaar en duurzaam wonen voor iedereen
Voldoende sociale woningen
 We verhogen het aanbod aan sociale koop- en huurwoningen,
ondermeer door een vast percentage vast te leggen bij
nieuwbouwprojecten
 We behouden en promoten de aansluiting bij het Sociaal
Verhuurkantoor (SVK) van ISOM
Gezond en degelijk wonen
 Via de Sociale Dienst bieden we de minimumregeling voor aardgas en
elektriciteit aan
 We begeleiden gezinnen om hun energiefactuur te doen dalen
 Energiepremies zorgen voor meer energiezuinige woningen
 We bestrijden leegstand via de leegstandsheffing
Een win-win bij nieuwe bouwprojecten
 Grotere projecten worden beoordeeld door een woonkwaliteitscel die
bestaat uit vertegenwoordigers van verschillende beleidsdomeinen
 We nemen een aantal duurzaamheidscriteria op in de
bouwvoorschriften: minder ondergrondse parkeerplaatsen in ruil voor
duurzame maatregelen in overleg met omwonenden en
projectontwikkelaars (bv. deelfietsen), doorsteken voor fietsers en
voetgangers, fietsenstallingen, laadpunten, waterdoorlatende
oppervlakte en een aangename publieke ruimte
Ondersteunen van moderne woonvormen
 We promoten gemeenschappelijk wonen (co-housing, kangoeroewonen)
 We versoepelen de bouwvoorschriften voor gemeenschappelijk wonen
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5. Een duurzame en solidaire gemeente
Duurzame ontwikkeling als leidraad
 We nemen de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen5 als leidraad voor
alle gemeentelijke diensten en nemen dit op als een
schepenbevoegdheid
 We nemen duurzaamheidscriteria op in de gemeentelijke openbare
aanbestedingen
 Via een “lichtplan” zorgen we voor een zuinigere en efficiëntere
openbare verlichting
 We doen mee aan “De Week van de Duurzame Gemeente”
 We blijven het label “Fair Trade Gemeente” ondersteunen
 We nemen deel aan de “Schone Kleren” campagne
 We sensibiliseren via de scholen
 We voorzien voldoende budget voor ontwikkelingssamenwerking (0,7%)
Aandacht voor diversiteit
 We zorgen voor een aanbod dat nieuwkomers helpt om zich te
integreren: praatpunt, fietslessen, buurtsport, anderstalige boeken en
boeken om Nederlands te leren in onze bibliotheek
 We sensibiliseren over en ondersteunen acties betreffende de rechten
van holebi’s en transgenders
 We zorgen voor een toegankelijke communicatie, ook voor anderstaligen
 We organiseren praktijktesten rond anti-discriminatie op de huur- en
arbeidsmarkt
Een duurzaam en ethisch beleid
 We zetten gemeentelijke belastingen in om milieubelastende activiteiten
te ontmoedigen of om een logische financiële compensatie te vragen: bv.
op reclamedrukwerk (papierverbruik) op lichtreclame (lichtvervuiling),
private zwembaden (waterverbruik) en hinderlijke bedrijvigheid (groot

5

De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen of Sustainable Development Goals (SDG's) werden in 2015
vastgelegd door de Verendigde Naties. Het gaat om een actieplan om tegen 2030 de armoede terug te dringen
en ons milieu en klimaat te beschermen.
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energieverbruik, lawaai, milieuvervuiling); de inkomsten hiervan dienen
voor duurzaamheidspremies
 We willen dat bij aankopen en investeringen door de gemeente steeds
duurzaamheid, eerlijke handel en de korte keten voorop staan. Criteria
daarover moeten, naast de prijs, opgenomen worden in de bestekken en
bij de bevraging van de markt
Opstarten en ondersteunen van vrijwilligersprojecten
 We ondersteunen bestaande vrijwilligersprojecten en starten waar nodig
nieuwe op
 We stellen gebouwen en materiaal ter beschikking voor
vrijwilligersprojecten en verenigingen (gemeentegebouwen, scholen na
de schooluren)
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6. Gezellige centra en leefbare buurten
Toegankelijke en kindvriendelijke groene pleinen
 We zorgen voor autoluwe en gezellige publieke ruimten in de centra en
in de buurten, met voldoende zitmeubilair
 We zorgen voor voldoende kindvriendelijke plekken
 We willen van het plein rond de bibliotheek en de vroegere
brandweerkazerne in Tielen een aangename publieke ruimte maken; we
zetten een project op van burgerparticipatie rond het ontwerp
Voldoende plekken voor jongeren
 We ondersteunen activiteiten door en voor jongeren, zowel via
subsidies, infrastructuur als logistieke steun
 We ondersteunen de werking van de drie jeugdhuizen
 We willen geschikte en betaalbare plekken waar jongeren kunnen fuiven,
met respect voor de buurt
Beperking van het sluipverkeer en het zwaar verkeer
 We ontmoedigen sluipverkeer door een goede categorisering van de
wegen en een consequente inrichting
 In overleg met de buurgemeenten bannen we zwaar verkeer uit de
centra door een tonnagebeperking en een circulatieplan
 We onderzoeken de invoering van fiets- en landbouwvriendelijke
drempels op landelijke wegen
Budgetten voor buurt- en wijkwerking
 We voorzien een apart budget voor het ondersteunen van initiatieven
die uit de buurten en wijken zelf komen
Een propere en plastiek-arme gemeente
 We dringen sluikstorten en zwerfvuil terug door een veelzijdige aanpak:
sensibilisatie en educatie, ondersteuning van vrijwilligers en
verenigingen die helpen opruimen, ondergrondse glas- en
afvalcontainers en een strikte controle
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 We zorgen voor een modern en goed bereikbaar containerpark
 We laten ondersteuning van evenementen afhangen van de
duurzaamheidsgraad
 We sensibiliseren handelaars, marktkramers, consumenten en leerlingen
over het gebruik van herbruikbare verpakkingen; als gemeentebestuur
geven we hier zelf het voorbeeld
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7. Een groene en landelijke gemeente
Versterken van de dorpskernen
 We snijden geen nieuwe open ruimte meer aan maar verdichten de
bestaande bebouwing, met respect voor het dorpskarakter
Beschermen en uitbreiden van natuur en open ruimte
 We breiden de bestaande natuurgebieden uit door ongebruikte
gemeentegronden in beheer te geven aan natuurverenigingen
 We betrekken inwoners bij bos- en natuuruitbreidingen door het
(samen) aanplanten en inrichten van gemeentebos, geboortebos en
speelbossen
 We planten bomen langs gemeentewegen en zorgen voor inheemse
bomen en struiken in de wijken en nijverheidszones
 We verwijderen bestaande verharding of maken die waterdoorlatend
Promoten en ondersteunen van lokale handelaars en van het ecotoerisme
 Lokale handelaars en ondernemers zijn broodnodig in onze dorpscentra.
We ondersteunen hen met een vestigingspremie en met één duidelijk
aanspreekpunt bij de gemeente
 Onze horeca is erg belangrijk en die willen we versterken door in te
zetten op ecotoerisme: milieuvriendelijk en met producten van bij ons
 We zorgen voor veilige en goed onderhouden fiets-, wandel- en
ruiterwegen
 We weren activiteiten die overlast voor mensen en milieu veroorzaken,
zowel op het vlak van industrie als van evenementen
Een onafhankelijke en duurzame landbouw
 We verhuren gemeentegronden voor biologische landbouw in
samenwerking met de sector
 We promoten en ondersteunen de korte voedselketen, door lokale
projecten op te starten en aan te sluiten bij regionale en nationale
projecten
 We leggen een gemeentelijke proeftuin aan
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 We promoten en ondersteunen het landbouwtoerisme via communicatie
en overleg
 We zorgen voor een volwaardige boerenmarkt
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8. Voorrang aan hernieuwbare energie
Een ambitieus burgemeestersconvenant voor 2020-2024
 We ondertekenen het tweede burgemeestersconvenant “klimaat en
energie” (30% minder CO2 tegen 2040)
 We stellen samen met de inwoners, handelaars, verenigingen en scholen
een lokaal klimaatplan op
 We zorgen voor voldoende budget om de lokale klimaatdoelstellingen te
halen
Energieneutrale gemeentegebouwen
 We voeren een energiezuinig beleid met als doel om in 2030 met de
eigen diensten volledig energieneutraal te zijn
 Nieuwe gemeentegebouwen zijn vanaf 2019 energieneutraal
Investeren in de productie van hernieuwbare energie
 We moedigen investeringen in de lokale productie en distributie van
hernieuwbare energie aan
 We doen samen met de inwoners en bevoegde instanties een
vooronderzoek over de mogelijkheden van de productie van
hernieuwbare energie in onze gemeente
Een sturend duurzaamheidsbeleid
 We organiseren groepsaankopen
 We nemen criteria rond duurzaamheid op in het lokaal bouwreglement:
minder parkeerplaatsen, fietsenstallingen, laadpunten,
waterdoorlatende oppervlakte
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9. Een democratische gemeente
Digitaal werken en digitale communicatie
 We werken en communiceren digitaal en houden daarbij rekening met
kansengroepen
 In elk filiaal van de openbare bibliotheek zorgen we voor een
laagdrempelige publieke computerruimte en de nodige begeleiding
 We zorgen voor gratis en performante wifi in de publieke ruimte, zowel
binnen als buiten
Nieuwe vormen van inspraak
 Naast de bestaande adviesraden richten we naar aanleiding van grote
projecten klankbordgroepen en panels op
 We maken de zittingen van de gemeenteraad aantrekkelijker voor het
publiek
 We verlenen burgers inspraak op de gemeenteraad
 We pleiten voor een permanente mobiliteitsraad, die actief voeling
houdt met de inwoners
Bereikbare dienstverlening tot in de buurten
 In elke deelgemeente bouwen we een dienstencentrum uit waar plaats is
voor sociale ruimte, vorming en cursussen, openbaar toilet,
wijkgezondheidscentrum en een gemeentelijke loket
 We zorgen voor ruime openingsuren van het gemeentelijk loket
Een efficiënter en eenvoudiger belastingsysteem
 We willen een efficiënter en eenvoudiger belastingsysteem door
belastingen af te schaffen die meer kosten om ze innen en te controleren
dan dat ze opbrengen; ook verouderde belastingreglementen die ingaan
tegen de hedendaagse visie op duurzaamheid, schaffen we af.
 Gemeentelijke belastingen die enkel dienen om de algemene werking
van de gemeente te financieren moet steeds afgestemd zijn op het
inkomen van de inwoners. Zo’n belastingen moeten voldoende rekening
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houden met kwetsbare groepen en mensen die het financieel moeilijk
hebben.
 Gemeentelijke belastingen op arbeid en ondernemen moet naar
beneden, zeker die belastingen die de kleinhandel en horeca in onze
centra benadelen
Een duidelijke en begrijpbare financiële rapportering
 We zorgen naast de verplichte rapporteringen ook voor financiële
rapporten die duidelijk en begrijpelijk zijn, zowel voor de eigen inwoners
als voor de gemeenteraadsleden
We stimuleren buurt- en wijkwerking
 We verleggen de focus van een centrale werking naar een buurtgerichte
werking, met brugfiguren die oog hebben voor noden en kansen
 We ondersteunen en begeleiden initiatieven die vanuit buurten en
wijken worden opgestart
 We zetten in op buurtgerichte woonzorgcentra zodat ouderen betrokken
blijven bij de eigen buurt
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10. Een levendige gemeente
 Aanmoedigen en ondersteunen van creativiteit en lokaal talent
o We stellen gemeentelijke gebouwen en schoolgebouwen na de
uren ter beschikking als ateliers en repetitieruimtes
o We willen terug een gemeentelijke vrijwilligerscoach en
vereenvoudigen de procedures en reglementen voor het huren
van lokalen en het verkrijgen van subsidies
o We geven een jaarlijks podium aan creatieve inwoners
 Een divers, kwalitatief en toegankelijk cultureel aanbod
o We werken samen met de culturele centra en de kunstacademies
uit de regio
o We geven een plaats aan kunst, cultuur en erfgoed in de publieke
ruimte
o We houden in het aanbod rekening met de veranderende
maatschappij, met actuele thema’s, met diversiteit, met
vergrijzing, met creatieve projecten buiten het traditionele
verenigingsleven
o We zorgen voor een betere bescherming en ontsluiting van ons
lokaal erfgoed
 Bevorderen van sporten en bewegen
o We zetten in op goed uitgeruste sportterreinen en –infrastructuur
in elke deelgemeente, die voor iedereen bereikbaar en betaalbaar
is (ook voor mensen die geen lid zijn van een sportclub)
o We proberen zoveel mogelijk mensen aan het bewegen en het
sporten te krijgen, in alle lagen van de bevolking
o We stimuleren sportclubs om een rol op te nemen bij de integratie
van kansengroepen en de strijd tegen racisme en homofobie
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