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Het Centrum en Boseind leunen 

tegen elkaar aan en zijn stilaan 

met elkaar vergroeid. Toch hebben ze 

nog hun eigenheid en uitdagingen.

NEERPELT CENTRUM 
& BOSEIND

We willen werk maken van de herinrichting van het 

Marktplein zoals dat afgelopen jaar is besproken met 

bewoners en belanghebbenden. We leggen sterk de 

klemtoon op ruimte voor groen, zitbanken en ont-

spanning. En uiteraard blijft  er plaats om te parkeren; 

kortom, park(ing).

In de omliggende straten willen we minder autover-

keer en meer plaats voor gezelligheid, beleving, voet-

gangers en fietsers. De Nieuwstraat en Clercxhoe-

vestraat worden heraangelegd en het eerste gedeelte 

van de Boseindstraat krijgt comfortabele fietspaden.

Een digitaal parkeergeleidingssysteem leidt au-

tomobilisten rechtstreeks naar de nabijgelegen vrij-

liggende parking zodat er niet meer nodeloos moet 

rondgereden worden. Goed voor de bewoners, goed 

voor de handel en horeca, goed voor het leefmilieu!



Aan de scholen van het 

Centrum en het Boseind richten 

we schoolstraten in. We geven 

ruimte en absolute voorrang aan 

de veiligheid van onze kinderen. 

En hopelijk stimuleert dat ook 

het fietsgebruik.

De verschillende woonwijken van het 

Boseind willen we verder vergroenen. 

Samen met de bewoners zoeken we 

naar aangepast groen, een bankje, 

speeltoestel of petanqueplein-

tje, … , zoals o.m. in Kerkboererf, 

de Eikenlaan, Molenbroekstraat, 

Papaverstraat, Plataanstraat-Hor-

tensialaan-Begonialaan-Anjerstraat en 

Meidoornstraat. En met ons Pleintjesplan 

spelen we ook in het 

Centrum en op Boseind in op actuele 

vragen van buurtbewoners om hun 

buurt te verfraaien.

We geven een eigentijdse stedenbouw-

kundige invulling aan het woonuitbrei-

dingsgebied tussen Nachtegaalstraat en 

Roosendijk.

De oude gemeentewerf in de Nieuwstraat, pal 

aan het kanaal en dicht bij het centrum, is ideaal 

om er een aantrekkelijk park van te maken. En 

we houden er de mogelijkheid open voor een 

toeristische functie.

We brengen de 

Dommel aan het 

Kerkplein tot leven 

met de aanleg van 

fraaie en toegankelijke 

oevers. Een voorbeeld is 

de Demer in Bilzen (foto). 

 En we leggen een wandelpad 

langs de Dommel naar het zwembad en de nieuwe 

scholencampus op Haspershoven.

Zoals zovelen houden we van huisdieren. 

Daarom zoeken we op het Boseind en het 

centrum een geschikte plaats voor een 

hondenlosloopzone. Op het Boseind 

zou dit in de buurt van het kerkhof 

kunnen.

Het station bouwen we verder uit als hét 

mobiliteitsknooppunt midden in Pelt.

We blijven trekken aan de omleidingsweg, 

zodat we van de Heerstraat terug een 

echte dorpsstraat kunnen maken 

voor de bewoners, fietsers en 

voetgangers.



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

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

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

Wij staan klaar om er ook de komende 6 jaar te zijn voor Neerpelt Centrum 
en Boseind. Mogen wij op uw stem rekenen?


