
PELT

WIJ ZETTEN

JULLIE OP DE

KAART



Leen Gielen Chris DiddenWerner Mentens Inge Emmers

Alles op alles!

Wij zijn bijzonder fier Grote Heide, 
Damsheide en Broeseind op de 
kaart te kunnen zetten. Met volle 
goesting staan we met 4 kandida-
ten klaar om onze energie in Pelt 
te steken. Ook op de Grote Heide, 
Damsheide en Broeseind liggen 
een aantal uitdagingen, die we 
hier graag aan u voorstellen.

GROTE HEIDE, 
DAMSHEIDE
& BROESEIND



OC Pax en school als kloppend hart aan het Regenboogplein

Leen: “We bouwen aan een uitnodigende, ruime en warme plek voor 
onze kinderen, ouderen en verenigingen. Met de verschillende partners 
dachten we al grondig na over deze plek en kwamen uit bij een hele 
mooie ambitie. Deze droom willen we graag ook met u verder vorm ge-
ven.”

• OC Pax als nieuwe poort aan het Regenboogplein

We dromen van een vooruitstrevend ontmoetingscentrum, voorzien 

van alle faciliteiten, omringd door een mooie, groene, speelveilige en 

kindvriendelijke buitenruimte
• Grondige uitbreiding en vergroening van het buitenplein

• Een verdubbeling van onze buitenschoolse kinderopvang Robbedoes, 

een plek waar onze kinderen centraal staan
• Bijkomende klaslokalen i.s.m. de school

Masterplan Damsheide

Inge: “We gaan hier voor een grondige aanpak van de uitdagingen en 

vormden samen met de verschillende partners een doordachte visie, die 

de Damsheide op de kaart zet en klaarmaakt voor de toekomst!” 

Wij stellen voor:

• Een nieuw buurthuis als hart van de Damsheide

Een eigentijds gebouw, gekoppeld aan een ruime parking, maar ook 

aan een veilige, groene speelruimte
• Een veilig, groen en altijd toegankelijk buurtplein

Een gezellige groene plek waar onze kinderen kunnen spelen en waar 
ouders en buren elkaar kunnen ontmoeten

• Hockeyclub Phoenix als bovenlokale sportclub

Met een doordachte inpassing in de omgeving willen we de toekomst 

voor deze club verzekeren. Een tweede kunstgrasveld, een aparte ac-

commodatie met het nodige sanitair en eigen parkeergelegenheid, 

maken we voor hen mogelijk. Op deze manier functioneren het buurt-

huis en de hockey autonoom en versterken ze mekaar op de locatie
• Verkeersveiligheid centraal

De auto houden we aan de rand en goed afgeschermd van de sport- 

en speelzones door voldoende en waardevol groen. Door een herin-

richting van het kruispunt Hamonterweg - Holenweg zorgen we voor 

een comfortabele toegang

Veilige en vlotte verbindingen, duurzame infrastructuur
Werner: “We wonen graag in een mooie en veilige buurt. We zorgen voor 

comfortabele (zachte) verbindingen en een groene inrichting van onze 

woonomgeving.”

• Verlichting fietspad op de oude spoorlijn i.k.v. fietsostrade Hasselt – 
Grote Heide

• Veilige wandel- en fietsdoorsteek t.h.v. brug Hamonterweg
• Aanleg ontbrekend deel vrijliggende fietspaden Hamonterweg
• Fietspaden Broeseinderdijk
• Dubbelrichting Broesveldstraat noord voor een vlottere verbinding 

naar het centrum
• Riolering Vennenstraat
• Permanente kwaliteitsbewaking van loopomloop en fit-o-meter
• We maken het fietsen en wandelen nog aantrekkelijker door meer bo-

men en bloemrijke bermen in ons woongebied

Wonen voor jong en oud

Chris: “Betaalbaar wonen is voor vele dé grote uitdaging. De afgelopen 
jaren zorgden we voor een mooie ontwikkeling op het Regenboogplein. 
We blijven inzetten op bijkomende woonmogelijkheden voor onze jeugd, 
maar ook onze ouderen proberen we zo lang mogelijk in hun vertrouwde 
omgeving te houden.”

• Uitbreiding van moderne, sociale huurwoningen in de Hayenhoek 
i.s.m. Kempisch Tehuis

• Kwaliteitsvolle en duurzame invulling van het woongebied Onze-Lie-
ve-Vrouwstraat – Lochterdijk

• Verderzetting van ons Dorpsrestaurant, Buurtgezellen, klusjesdienst, 
warme maaltijdbedeling en mindermobielencentrale

• Van Dorpshuis ‘t Kruispunt willen we dankbaar gebruik maken om  
onze gemeentelijke dienstverlening dichter bij onze inwoners te bren-
gen



V.u. Roger De Graaf, Veenbeslaan 19, 3900 Overpelt
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SMEETS Frank

VAN DORPE Ann

FRANSEN Dennis

FRANSEN Jaak

GIELEN Leen

MENTENS Werner

EMMERS Inge

DIDDEN Chris

VANSEGGELEN Dirk

KENIS Katrien

SCHILDERMANS Roy

SCHUURMANS Heidi

VAN MOLL - HORIONS Anita

FRANSEN Liesbeth

KAUFFMANN Ann

VROLIX Juul

VAN GERVEN Carine

KUPPENS Els

MISPOULIER Jelle

NOUWEN Fien

VANENDERT Dominiek

WILMS Anneke

LOOS Stijn

KAUFFMANN Tonny

FRANSEN Emma

VALKENBORGH Niels

KLOK Sarah

VANDEBROEK Jasper

UMANC Canan

SCHILDERMANS Josée

DRIESKENS Raf

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

Wij willen Grote Heide, Damsheide en Broeseind laten bruisen.
Mogen wij op uw steun rekenen? Stem dan op ons!


