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Wij zijn er bijzonder 
fier op dat wij Overpelt Centrum mogen 
vertegenwoordigen op onze sterke CD&V-
lijst voor Pelt.
Naast ons partijprogramma, dat u reeds 
ontving, willen wij voor Overpelt-Centrum 
en de omliggende buurten toch een aantal 
accenten in de kijker plaatsen.



Zo willen wij speciale aandacht voor:

• Het voorkomen van zwerfvuil, hondenpoep en vroegtijdig 

buitengeplaatste huisvuilzakken door preventiecampagnes 

en het plaatsen van mobiele camera’s op diverse “gevoelige” 

openbare plaatsen (Pastorijtuin/’t Pelterke/De Heuf/…)

• Verdere inrichting van openbare plaatsen met kwaliteitsvol 

groen. De pastorijtuin, het kloosterpark en ’t Pelterke zijn goe-

de voorbeelden van groene “stapstenen” die voor evenwicht 

moeten zorgen in het steeds meer bebouwde centrum. Zo is 

publieke open ruimte met kwalitatief groen in de verdere ont-

wikkeling van de zorgstraat “ Agter De Heuf” zeer belangrijk.

• Diverse mix van woonvormen voor alle vormen van gezin-

nen. Zowel voor senioren, één-oudergezinnen en uiteraard 

ook de traditionele gezinsvorm moet een woningaanbod blij-

ven gegarandeerd worden binnen en buiten de Ringlaan van 

Overpelt. Ieder gezin, in welke vorm ook, moet een betaalbaar 

plaatsje kunnen vinden.

• Het verder ondersteunen van activiteiten die Pelt laten 

bruisen… Voetbalmatchen op groot scherm/Smaakfestival 

Palati/ fotofestival “Lens op de mens”/Multi-Pelt/Carnaval en 

nog veel evenementen trekken steeds meer volk naar ’t cen-

trum. Er is duidelijk een omslag merkbaar. Ook de terrasjes 

geraken bij goed weer snel gevuld. Leuk om vast te stellen is 

trouwens de recente opening van een aantal nieuwe creatieve 

horecazaken in het centrum. Goede afspraken met de organisa-

toren en een goede spreiding van de activiteiten moeten ervoor 

zorgen dat het centrum steeds meer bruist.

• Het bewaken van de toegankelijkheid door verder onder-

houd van het openbaar domein, met speciale aandacht voor 

de herinrichting van een aantal straten binnen en buiten de 

Ringlaan, maar ook aandacht voor toegankelijkheid bij de or-

ganisatie van evenementen en voor de toegankelijkheid van 

openbare gebouwen en handelszaken.  

• Een warme samenleving voor iedereen. Initiatieven zoals 

“Het Pelterhoekje” en “Sint Vincentius” zorgen ervoor dat men-

sen die het wat moeilijker hebben op diverse vlakken in onze 

buurt toch een belangrijk steuntje in de rug krijgen. In een 

centrum, waar steeds meer mensen komen wonen, moet hier 

blijvende aandacht voor zijn. Initiatieven die hiertoe bijdragen 

verdienen onze steun.

• Veilig fiets en voetgangersverkeer. De verkeerslichten op de 

Ringlaan zullen weldra ook door voetgangers bediend kun-

nen worden en de fietsers krijgen een breder fietspad op de 

Ringlaan zelf. Op de Leopoldlaan moet het nieuw aan te leg-

gen kruispunt met De Koel zorgen voor een vlotte en veilige 

verkeersafwikkeling ter hoogte van het handelscentrum Den 

Dries. Het autoverkeer in de omgeving van de scholen dient 

verder attent gemaakt te worden om uiterst voorzichtig te zijn. 

Het concept om straten in schoolomgevingen om te vormen 

tot fietsstraten waarbij fietsers absolute voorrang krijgen, lijkt 

ons aangewezen om verder te bestuderen en eventueel toe te 

passen. Sluipverkeer dient alvast in woonstraten zoveel als mo-

gelijk ontmoedigd te worden en maximumsnelheden in woon-

straten buiten de Ringlaan mogen voor ons op 50 km gebracht 

worden. Nieuwe technologieën zoals trajectcontrole kunnen 

ingezet worden om dit ook effectief af te dwingen.

• Verdere ondersteuning van verenigingen. Overpelt heeft een 

goede traditie in het ondersteunen (financieel en materieel) 

van het rijke verenigingsleven. Bovendien beschikken we met 

sportcentrum “De Bemvoort” en cultuurcentrum “Palethe” 

over twee pareltjes voor sport- en cultuurbeleving op hoog ni-

veau. Ook in Pelt bouwen we hierop verder.

• Fijne buurten. In onze buurten zijn mooie tradities ontstaan 

om op regelmatige tijdstippen samen te komen. Het initiatief 

moet blijven liggen bij de buurtbewoners zelf. De gemeente 

dient te ondersteunen. In het nieuwe Pelt waken wij erover dat 

dit gewaarborgd blijft.
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V.u. Roger De Graaf, Veenbeslaan 19, 3900 Overpelt

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


