
Compleet  
voor Neerpelt



Beste Neerpeltenaar, 

Zes jaar geleden kregen we van u het mandaat en startten we met een bijzonder ambitieus 

programma. We wilden Neerpelt uitbouwen tot een moderne, warme en levendige  

gemeente. Vandaag, zes jaar later durf ik met vertrouwen zeggen dat we woord hielden.

Aan een hoog tempo werkten we oplossingen uit en kwamen we tegemoet aan belang-

rijke uitdagingen. De infrastructuur en de publieke ruimte gingen er fors op vooruit. En op 

creativiteit, dynamiek, sfeer en gezelligheid stond geen rem. Vele dromen van toen zijn 

vandaag werkelijkheid geworden. In deze brochure presenteren we een beknopte selectie 

van wat er de afgelopen jaren gebeurde.

Vanuit deze stevige fundamenten willen we werken aan de toekomst van ons mooie dorp, 

want daar gaat het nu om. Daarom blikken we in deze brochure ook al kort vooruit op 

onze plannen en ideeën, die we de komende weken concreet uit de doeken  

zullen doen.

Een gemeente besturen is mensenwerk. Ik ben fier u een ploeg van 25 

geëngageerde en gedreven mensen te kunnen voorstellen die het toe-

komstprogramma voor onze gemeente willen waarmaken. Zij geven zich 

compleet voor Neerpelt, om Neerpelt compleet te maken.

Met deze sterke mix van creativiteit, werkkracht, gedrevenheid en 

bestuurservaring kunnen we de boeiende uitdagingen aan die ons te 

wachten staan. 

Met vriendelijke groeten,

Raf Drieskens 

Burgemeester en lijsttrekker

We vinden het belangrijk dat mensen zich goed voelen in onze gemeente. Een fijne buurt om te 

wonen, een veilig gevoel, sportclubs dichtbij, toffe activiteiten, spetterende evenementen, ont-

spanning en inspiratie. De afgelopen jaren ontplooiden we vele initiatieven om dat thuisgevoel 

te versterken. Ook de komende zes jaar wordt het een speerpunt van ons beleid. 

 

Voel je goed, voel je thuis
Leven en beleven



Bloemen voor Neerpelt!
 
Het onderhoud en de verbetering van de publieke ruimte is 
een kerntaak van de gemeente. We hebben werk gemaakt van 
een doorgedreven centrumvernieuwing en besteedden 
aandacht aan de architectuur van functionele gebouwen. 

Het pleintjesplan pakte de pleinen en plantsoenen in 
onze gemeente aan. In onze buurten kwamen er opnieuw 
frisse,groene plekjes waar kinderen kunnen spelen terwijl hun 
ouders een praatje slaan. Wij werden ook blij van de bloemen 
op onze bruggen en in de kerkdorpen. 
 
Elke buurt moet bruisen van het leven en een gezellige 
woonomgeving vormen. Daarom ondersteunden we buurt-
feesten, pleinverzorgers, straathoekwerk, de Dag van de  
Buren, Buurman Bibber, ... 

 

Kwaliteitsvol en betaalbaar wonen 

Vanuit een heldere analyse maakten we een gemeentelijk 
Woonbeleidsplan op. Het is onze gids voor een doelgericht 
woonbeleid. 
Om tegemoet te komen aan de vraag naar betaalbaar en 
kwaliteitsvol wonen, realiseerden we de afgelopen jaren een 
aantal gemeentelijke verkavelingen, onder meer op het 
Boseind, de Grote Heide en de Kolis.
 
Met Landwaarts zetten we een programma op voor betaalbare 
koopwoningen en met Kempisch Tehuis realiseerden we een 
reeks projecten voor sociale huurwoningen. Op dit elan willen 
we doorgaan. Ons streefdoel is een toereikend aanbod aan 
sociale huur- en koopwoningen tegen 2020.
 
Ook het aanbod aan kavels op de private markt mag niet 
schaars worden. Nieuwe verkavelingen plannen we oordeel-
kundig in. 
Met Wonen in Noord-Limburg speelden we een voortrekkers-
rol in het verstrekken van informatie: de wekelijkse zitdag 
van het woonloket, infoavonden, info over de veelheid aan 
premies, energievriendelijk en duurzaam bouwen, de vergelijking 
van de energiefactuur, ... 

Een veilig gevoel 

Uit de veiligheidsscan die we vorig jaar uitvoerden, bleek dat 
de meeste inwoners zich veilig voelen in Neerpelt. Nochtans is 
elk misdrijf, klein of groot, er één te veel.
 
Om snel te kunnen optreden, niet alleen tegen misdrijven, 
maar ook tegen overlast zoals zwerfvuil of hondenpoep, 
maakten we van de wijkagent het gezicht van de politie, 
aanwezig en aanspreekbaar in de buurt. We zetten een moun-
tainbiketeam in dat snel, zichtbaar en flexibel kan optreden. 
De stadswacht fungeerde vaak als contactpersoon tussen 
burger, politie en gemeenten voor kleine, dagelijkse problemen. 
Om efficiënter te werken, maakten we ook afspraken met de 
omringende politiezones.  
Wat 6 jaar geleden een illusie leek, maakten wij waar: de reali-
satie van de brandweervoorpost betekent een grote vooruit-
gang voor de brandbestrijding in onze gemeente. 

 

Samen feest vieren 

Neerpelt bruiste de voorbije zes jaar van de evenementen 
die massa’s volk op de been brachten: het Europees Muziek-
festival, Neerpelt Open Air, carnaval, theatervoorstellingen, 
Theater in de Piste, Samhain, Teutenmarkt, Fata Morgana, 
De 4 jaargetijden, Wereldfeest OndersteBoven, PortaPelta, 
de trekkertrekwedstrijd, Rodeo Show op Hennemeeuwis, .... 
Dit brede aanbod is Neerpelt ten voeten uit: veel creativiteit, 
massa’s ideeën en tonnen energie om iets waar te maken. Met 
overtuiging gaven we deze initiatieven alle kansen en zetten 
we er mee onze schouders onder. Op sfeer en samenhorigheid 
willen we niet besparen!  



Cultuur: veelzijdig en uniek
 
Het cultuuraanbod in Neerpelt is veelzijdig en uniek. We hebben 
de meest uiteenlopende verenigingen: actieve senioren, 
talentvolle kunstenaars, crazy jonge gasten, vrouwen met pit 
of muzikale duizendpoten! De creativiteit kent geen grenzen, 
steeds borrelen er nieuwe ideeën op. Opmerkelijke projecten? 
Zinnenprikkelen, onze dorpsfotografen en dorpsdichter, een 
eigen live-CD van Neerpeltse jeugdbands, ... 
 
Ook de grote samenwerkingsverbanden wierpen vruchten 
af: Partners in Cultuur gaf de culturele programmering een 
enorme boost en dankzij Cultuur Noord en Musica haalden we 
grotere voorstellingen naar onze gemeente. De tentoonstel-
lingen in Oud-Dommelhof en in onze bibliotheek liepen als 
een trein. En we kijken al uit naar de beiaard, die Neerpelt nog 
gezelliger zal maken.
 
We koesteren ook ons erfgoed en ons verleden. Het 
windmolenrelict, de Herenter schans, de Drei Bogen en de 
Pastoorswal zijn plekken die getuigen van onze rijke geschie-
denis. Ze werden deskundig gerestaureerd en schitteren weer 
als parels in het landschap. De omgeving van de Willebrordus-
kapel werd passend opgefrist.

Sport voor allen!
 
Neerpelt heeft een bijzonder rijk en breed sportaanbod. 
Dankzij de talrijke sportclubs vinden alle sporters hun gading 
terug in het aanbod, jong en oud, in clubverband of niet geor-
ganiseerd. De basis voor ons sportbeleid is “Sport voor allen”. 
Om dit waar te maken, creëerden we een brede waaier van 
mogelijkheden voor samenwerking en ondersteuning. 

•	 We	hebben	de	werking van veel sportclubs gesteund, 
in het bijzonder via de jeugdsport. 

•		 Dankzij	onze	investeringssubsidies	konden	ze	bovendien	
hun infrastructuur en materiaal moderniseren en aan-
passen, zoals bijv. de voetbalclubs, Ruiterclub De Dravers, 
de Neerpeltse Tennisclub, turnkring Hoger Op of de Neer-
peltse Watersportclub. 

•		 Total Fitness mikte op recreatieve sporters. We boden 
hen een aanvullend sportaanbod dat erg in de smaak viel.

•		 Sportevenementen zoals de Kanoregatta, Handbal Final 
Four, Triatlon 226 of de Internationale Veldrit versterken 
niet alleen de uitstraling van onze gemeente, ze prikke-
len mensen ook om te sporten.

Een thuis voor iedereen

Verantwoordelijkheid en solidariteit gaan hand in hand. We streven naar een gemeente waar 

iedereen meekan. Een gemeente die mensen kansen aanreikt om hun talenten te ontwikkelen. 

Wie vooruit wil, moet voluit doorkunnen. Wie kwetsbaar is, moet zorg krijgen die echt helpt. 

Bovendien heeft elke leeftijd zijn kwaliteit. Ook dat is een verhaal van kansen. 

  

Jong & Oud



Kiezen voor de jeugd
 
We trokken de voorbije jaren resoluut de kaart van de jeugd, 
op diverse fronten:
•		 De jeugdverenigingen hielpen we aan betere infra-

structuur. De KSJ op de Grote Heide en de scouts in het 
centrum kregen gloednieuwe lokalen. Bij andere verenigin-
gen werd er gewerkt aan energiezuinige en brandveilige 
lokalen.

•		 Kinderopvang blijft een speerpunt van het beleid. We 
verruimden en moderniseerden de buitenschoolse opvang 
op de Grote Heide en in Sint-Huibrechts Lille. En daar blijft 
het niet bij: voor Boseind en het centrum zijn de plannen 
voor een nieuwbouw klaar. Ook op het Herent zal ‘de chalet’ 
plaats maken voor een nieuwe opvang. 

•		 Nieuw	was	de	opvoedingsondersteuning. Kinderen op-
voeden is niet altijd even gemakkelijk. Met de Opvoedings-
winkel die we onderbrachten op de kindercampus aan de 
Bermstraat boden we ouders, leerkrachten en al wie met 
de opvoeding van kinderen bezig is een aanspreekpunt 
voor goede raad en houvast.

•		 Met	de	gemeentelijke babyborrel verwelkomden we 
jaarlijks de nieuwe Neerpeltenaartjes. Voor de jonge  
gezinnen was het telkens een hartverwarmende blijk van 
sympathie en een moment van verpozing in het drukke 
leventje dat zij leiden. 

Welzijn
 
We werken dag in dag uit om van onze gemeente ook een 
warme gemeente te maken. We willen een passend antwoord 
bieden op de stijgende hulpvraag en de verdoken armoede.
De dienstverlening is breed, en preventief waar het kan: het 
aanbieden van budgetbeheer, het zoeken naar een passende 
werkgelegenheid, het verlenen van financiële steun of afbe-
talingsafspraken maken, tips bij opvoeding van kinderen, het 
helpen op orde zetten van de administratie, het mee helpen 
zoeken naar een betaalbarewoning, … Dag na dag helpen we 
mensen hun leven terug in handen te nemen, verantwoorde-
lijkheid op te nemen en te bouwen aan hun toekomst.  
Iedereen hoort erbij!
 
Ook nemen we initiatieven die onze dorpsgemeenschappen 
binden. De Dorpsrestaurants in elk kerkdorp zijn een onover-
troffen succes. Het brengt mensen samen rond een eenvoudige 
maaltijd. Bovendien zijn het gelegenheden voor een leuke 
babbel, en bieden ze kansen op ontmoeting en contact.
  
De senioren liggen ons na aan het hart. We streven ernaar om 
mensen zo lang mogelijk thuis en in hun vertrouwde omgeving 
te laten wonen. Om hieraan tegemoet te komen organiseerden 
we vanuit BinnenHOF een breed aanbod aan diensten en 
ondersteuning: poetsdienst, klusjesdienst, pedicure, minder-
mobielencentrale, warmemaaltijdbedeling, mantelzorgtoelage, 
…Ook het recreatief en vormingsaanbod van dienstencentrum 
BinnenHOF blijft actueel en biedt senioren de kans om kennis te 
maken met nieuwigheidjes en bij te blijven met wat er rondom 
ons gebeurt.
 

BinnenHOF ligt ook in het hart van de seniorencampus die de 
afgelopen jaren steeds meer vaste vorm kreeg in het centrum. 
Met Woon- en Zorgcentrum Sint-Jozef hebben we een samen-
werking die garant staat voor een zekere ‘oude dag’ voor de 
oudste senioren, en met resultaat. Er is een bijkomend aanbod 
aan serviceflats, eerstdaags opent het nieuwe rusthuis zijn 
deuren en start de vernieuwing van het huidige rusthuis. De 
concrete plannen voor een dagcentrum komen tegemoet aan 
de nood van vele families om vader of moeder overdag te 
kunnen laten opvangen. En ook hier is de toekomst verzekerd, 
want we maakten afspraken met het rusthuis voor de bouw 
van 2 kleinschalige rusthuizen, in Sint-Huibrechts-Lille en op 
het Boseind.

Steun voor alle scholen
 
Flankerend onderwijsbeleid. Onder die noemer werkten we 
samen met Neerpeltse scholen op het vlak van cultuur, sport, 
milieu en mobiliteit. Hierdoor kregen de leerlingen een pro-
gramma dat verder gaat dan het klaslokaal. 
Vanuit de opgedane ervaringen willen we de volgende jaren 
de Neerpeltse scholen ondersteunen in de realisatie van het 
principe van de Brede School.



Ondernemen
Gedreven om te ondernemen

Een bedrijvige gemeente is een bloeiende gemeente. We willen bouwen aan een gemeente waar 

diensten en voorzieningen aanwezig zijn en waar de handel, de KMO’s en de landbouw toekomst-

perspectieven hebben en kunnen groeien. De afgelopen jaren konden we een grote ommezwaai 

realiseren ten voordele van de KMO’s, handel, horeca en diensten in onze gemeente. 

 
 

Inspraak en informatie

We geloven in open communicatie. Dat betekent klare wijn 
schenken en het gemeentelijk nieuws snel en duidelijk 
brengen, heet van de naald. De gemeentelijke website is 
uitgegroeid tot de draaischijf van onze dienstverlening en 
communicatie. Facebook en Twitter vormen een nuttige 
aanvulling om snel en gericht berichten te verspreiden.  
We informeren u ook via gemeentelijke nieuwsberichten, Dag 
Limburg en plaatsten infoborden waarop verenigingen hun 
activiteiten kunnen aankondigen. Communicatie was ook 
tweerichtingsverkeer: voor concrete projecten organiseer-
den we infovergaderingen waar we met u van  
gedachten wisselden.



Gezellig shoppen of winkelen om 
de hoek, het kan!

In ons gezellig en compact centrum is altijd wel iets te beleven. 
De wekelijkse markt trekt duizenden bezoekers en na het 
shoppen kunt u even uitblazen op een terrasje of de benen 
onder tafel steken in een leuke brasserie. 

Begin dit jaar opende Forte, een uniek woon- en winkelpro-
ject in het hartje van Neerpelt. Een leefbare gemeente heeft 
nood aan een breed aanbod aan winkels. Met Forte creëerden 
we nieuwe commerciële ruimte in een mooie omgeving met 
ruime parkeerfaciliteiten. Neerpelt is dan ook klaar als 
vestigingsplaats voor nieuwe winkels, die ons centrum nog 
aantrekkelijker maken. 

Neerpelt is ondertussen dé trekpleister in Noord-Limburg als 
het gaat om horeca en gezellig uitgaan, voor jong en oud. 
Onze investeringen in een volledig nieuwe Kerkstraat, Oud-
Dommelhof of de Scoutsrally rendeerden vanaf de eerste dag.
 
De komende jaren willen we nog meer leven in de brouwerij 
brengen, met meer festiviteiten zoals afgelopen zomer in de 
Kerkstraat. De handelaars en café-bazen zijn onze gespreks-
partner en krijgen steun voor hun initiatieven.
 
Ook de buurtwinkels in onze dorpen willen we in ere houden.  

 

Groeikansen voor KMO’s
 
KMO-zone Heikesveld is een succesverhaal. In minder dan 
4 jaar zijn alle percelen ingenomen. Daarom willen we er in 
versneld tempo bijkomende ruimte creëren, en startten we 
reeds met de opmaak van een ruimtelijk uitvoeringsplan. Voor 
kleine KMO’s denken we bovendien aan een verzamelge-
bouw waar zij een kleine ruimte kunnen huren voor beperkte 
opslag of kantoor. Voor de grondverwerkende bedrijven bieden 
we ruimte langs de Peerderbaan. De plannen hiervoor zijn in 
volle voorbereiding. 
 
 
Campus Z, waar diensten thuis 
zijn
 
Neerpelt is nog steeds de thuisbasis voor tal van publieke 
en private diensten. Dankzij Campus Z konden we hen een 
vaste stek voor de toekomst bieden. De voormalige 
blok A van het oud ziekenhuis biedt onderdak aan 
een cluster van diensten, waaronder PWA-DCO, CAD 
Noord-Limburg, Wonen in Noord-Limburg en de Kring-
winkel. Door deze realisatie kreeg Welzijnsre-
gio Noord-Limburg op haar beurt extra ruimte 
in het oude gedeelte van het gemeentehuis 
om door te groeien tot een regionale speler in 
welzijn en thuiszorg. 

 
 
Investeren in toerisme
 
Ons toeristisch beleid focust op de troeven van Neerpelt:  
natuur, cultuur, een goede bereikbaarheid, de unieke site van 
het Dommelhof, het fascinerende verleden van het Teuten-
dorp Sint-Huibrechts-Lille, ...
 
We investeerden dan ook resoluut in de uitbouw van toeris-
tische infrastructuur. Ook optoeristisch vlak speelden Oud-
Dommelhof en de bar van de Scoutsrally hun rol van trekpleister. 
De speeltuinen van de Bosuil en de Scoutsrally konden met de 
steun van de gemeente eveneens vernieuwd worden.
 
We mikten ook met succes op een nieuwe markt: het paar-
dentoerisme. Daarom bouwden het ruiter- en menroutenet-
werk uit en steunden we het project paardenverhuur. En de 

passantenhaven Welvaart blijft een toeristische 
voltreffer die bovendien voor veel omzet zorgt bij 
de lokale handel en horeca. 

 

 
Bouwen aan het landschap
 
Landbouwbedrijven zijn moderne ondernemingen. Zij hebben 
nood aan ruimte en rechtszekerheid. We hebben de gebieden 
die bestemd zijn voor landbouw verankerd in het gemeentelijk 
ruimtelijk structuurplan en zijn steeds pleitbezorger geweest 
van deze afbakening bij andere overheden. 
 
We namen ook het initiatief voor het opzetten van een om-
vattende ruilverkaveling, die landbouw en landschap ten 
goede komt. 
 
De landbouwsector is bovendien de belangrijkste gebruiker en 
beheerder van de open ruimte. Samen met hen zetten we pro-
jecten op zoals het beekrandenbeheer of soortenbescherming. 

 
Een sterk economisch weefsel
 
De maatregelen die we namen, versterken ons lokaal econo-
misch weefsel. We bieden bedrijven de kans om te groeien en 
banen te creëren. Ook bijzondere doelgroepen en werklozen 
kregen de voorbije jaren meer kansen: PWA-DCO, sociale-
economieprojecten zoals De Kringwinkel of de nieuwe fietsen-
verhuring, T&O, De Winning, …. Onze doelstelling blijft altijd: 
activering en opname in het reguliere arbeidscircuit.



natuur en Omgeving
Ruimte maken voor de toekomst

We hechten veel belang aan de leefbaarheid van onze gemeente. We willen de verantwoordelijkheid ne-

men om voor onze kinderen en kleinkinderen een gezonde, groene omgeving en een leefbaar dorp na te 

laten. Het Neerpelt van de toekomst is zoals een hypermoderne passiefwoning: minimale milieu-impact, 

maximale leefbaarheid. De fundamenten zijn gelegd, wij zijn klaar om voort te bouwen. Met hart en ziel. 
 
 
 

Duurzame en doordachte mobiliteit
 
Het STOP-principe is onze leidraad voor een duurzame mobili-
teit: Stappers, Trappers, Openbaar Vervoer en Privévervoer. 
Het is tevens de sleutel voor een doordacht verkeersbeleid. 
Met een nieuw mobiliteitsplan waarvoor de eerste stappen 
reeds gezet zijn, willen we de komende jaren inzetten op nog 
meer kwaliteit, veiligheid en duurzaamheid voor onze gemeente 
en voor het kleinstedelijk gebied Neerpelt-Overpelt. 

•		 Fietsers en voetgangers kregen de voorbije jaren 
voorrang. We legden meer dan 14 km nieuwe fietspaden 
aan, onder meer langs de Peerderbaan, Lillerheidestraat, 
Jos Verlindenstraat, op de Herenthoek en aan de Boelehoef. 
De plannen voor de aanleg van de fietspaden langs de 
Zonhoekstraat, de Achelsendijk en de Broeseinderdijk lig-
gen klaar. 
Er kwamen ook nieuwe, overdekte fietsstallingen aan het 
station en in de Norbertenissenlaan, en elders voorzagen 
we handige fietsbeugels.

•		 Enkele	schoolomgevingen kregen een fikse opknapbeurt, 
o.m. op het Boseind en aan het Sint-Hubertuscollege. Ook 
bij de aanleg van kruispunten en wegen primeerde de vei-
ligheid van de voetgangers en fietsers, o.m. op de Hamon-
terweg en aan de Kompen. 

•		 De	herinrichting van straten en pleinen betekende vaak 

ook een opwaardering van de leefkwaliteit, met meer 
groen, banken en ander straatmeubilair. De centrumver-
nieuwing werd resoluut aangepakt. Onder meer de Jaak 
Tassetstraat, Hazenstraat-Vrijheidsstraat en de Toekomst-
laan werden omgetoverd in aangename woonstraten.

•		 Het openbaar vervoer blijft prioritair in ons mobiliteits-
plan. Achter Neerpelt station kwamen er 90 parkeerplaatsen 
bij, en de plannen voor een bijkomende parking liggen 
klaar. De belbus reed de voorbije 5 jaar meer dan 71.000 
ritten. Op zaterdag rijdt ze zelfs gratis, een win-win voor 
gebruikers en handelaars. We blijven bij De Lijn aandringen 
op diensten naar afgelegen locaties. 

•		 We	investeerden	in	goed gelegen parkeerplaatsen. De 
ondergrondse parking van Forte biedt 126 plaatsen in het 
centrum, parking Syntra is goed voor 110 parkeerplaatsen.

•		 Ook	sensibiliseren rond veilig en duurzaam verkeer rekenen 
we tot onze opdracht. Acties zoals Met Belgerinkel naar 
de Winkel, fietsen graveren, de autoluwe schoolweek en 
Afkicken! hebben hun zin bewezen. We willen deze blijven 
promoten en organiseren. Dat geldt ook voor verkeerslessen 
voor senioren. 



Naar een klimaatneutraal Neerpelt
 
We namen de afgelopen jaren het voortouw voor een duur-
zaam milieubeleid. De pijlers waren afvalbeperking, water-
zuivering, vermindering van de CO2-uitstoot en behoud van 
natuurgebieden. 
•		 Aan	Limburg.net	hebben	we	een	uitermate	professionele	

partner voor ons afvalbeleid. Niet alleen afvalpreventie 
en bestrijding van zwerfvuil stonden centraal. Het nieuwe 
recyclagepark maakt de afvalinzameling eerlijker, gemak-
kelijker en milieuvriendelijker.

•		 Ook	het	water	in	onze	gemeente	is	erg	zuiver.	De	voorbije	
jaren investeerden we in grote rioleringswerken. Daar-
door verbeterde de kwaliteit van het oppervlaktewater 
enorm. We actualiseerden ook het zoneringsplan om op 
de meest economisch en ecologisch verantwoorde wijze 
om te springen met ons afvalwater. Afgelegen woningen 
sloten we aan op kleinschalige of individuele waterzuive-
ringsinstallaties.

•		 We	besteedden	veel	aandacht	aan	het	gebruik	van	groene 
stroom. We stimuleerden de Neerpeltenaren massaal om 
zonnepanelen te plaatsen. En met succes, bij 1 op 7  
woningen liggen er. Ook op het gemeentehuis, de biblio-
theek en de gemeentewerf plaatsten we zonnepanelen. 
En de verenigingen hielpen we bij hun investeringen in 
energiebesparende maatregelen.

•		 De	meest	groene	energie	is	de	energie	die	we	niet	verbrui-
ken. Daarom wijzen we de mensen op het belang van een 
goede isolatie.

•		 Neerpelt	ondertekende	het	Covenant	of	Mayors.	Daarmee	
engageren we ons om de gemeente tegen 2020  
klimaatneutraal te maken. Een ideaal waar we veel voor 
over hebben.

•		 Ook	de	natuur speelt een belangrijke rol in de leefbaar-
heid van een gemeente, nu en in de toekomst. Zo maakten 
we een bosbeheersplan voor Kolisbos, en zetten we 
met verschillende partners, o.m. het Regionaal Landschap 
Lage Kempen en de landbouwsector diverse projecten op 
die de kwaliteit van de natuurlijke omgeving in onze 
gemeente voor de toekomst vrijwaren. Het Hageven blijft 
voor ons nog steeds de parel aan de natuurkroon, met 
bezoekerscentrum De Wulp als unieke toegangspoort. 

Ruimte voor iedereen
 
Elke activiteit heeft haar plaats in onze gemeente. Dat kan 
alleen als we de beschikbare ruimte evenwichtig verdelen. 
Een goede ruimtelijke ordening is cruciaal. 
•		 De	voorbije	jaren	keurden	we	maar	liefst	7 ruimtelijke 

uitvoeringsplannen goed.  
We werkten dus aan een strak tempo om meer ruimte,  
mogelijkheden en zekerheid te creëren voor wonen, 
KMO’s, handelszaken, horeca, diensten, …

•		 Een	goede	ruimtelijke	ordening	eindigt	niet	bij	de	gemeen-
tegrens. Samen met onze Overpeltse buren overleggen we 
en zetten we plannen op voor de realisatie van een sterk 
uitgebouwd stedelijk gebied rond en tussen beide kernen. 

•		 En	met	resultaat:	de	beslissing	voor	de	inplanting	van	een	
grote scholencampus betekent een doorbraak voor de 
ontwikkeling van het gebied en de centra van beide  
gemeenten. 



Compleet  
voor Neerpelt.
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Onze kandidaten voor Neerpelt:

1. Raf 
 DRieskeNs

3. Niels 
 valkeNbORgh

2. sarah 
 klOk

4. Jan 
 Maas

5. Jasper 
 CuyveRs

16. Niels 
 aChteN

18. Marijke 
 vaN liNDt

17. layla 
 ONleN

19. huub 
 gieleN

20. tonny 
 kauffMaNN

6. ilse 
 WitteRs

8. Josée 
 sChilDeRMaNs

7. irène 
 steeNsels

9. leen 
 gieleN

10. Chris 
 DiDDeN

21. Marloes 
 thiJs

23. Monique 
 beRtels

22. theo 
 vaN MieRlO

24. inge 
 veRheyeN

25. frank 
 sMeets

11. Miet 
 DiNgeNs

13. Jan 
 DOMiNiCus

12. Roland 
 WiNteRs

14. Juul 
 vROlix

15. liesbeth 
 fRaNseN



1 Drieskens raf
2 klok sarah
3 Valkenborgh niels
4 Maas Jan
5 CuyVers Jasper
6 Witters ilse
7 steensels irène
8 sChilDerMans Josée
9 gielen leen
10 DiDDen Chris
11 Dingens Miet
12 Winters roland
13 DoMiniCus Jan
14 Vrolix Juul
15 Fransen liesbeth
16 aChten niels
17 onlen layla
18 Van linDt Marijke
19 gielen huub
20 kauFFMann tonny
21 thiJs Marloes
22 Van Mierlo theo
23 bertels Monique
24 Verheyen inge
25 sMeets Frank

1 sMeets Frank
2 bleys nancy
3 Mertens Willy
4 gutsChoVen nele
5 Fransen liesbeth
6 niJs bob

Onze Neerpeltse kandidaten voor de 
provincieraad.

Uw stem is altijd geldig zolang u op één lijst blijft. 
U mag gerust voor meerdere kandidaten stemmen.

Compleet  
voor Neerpelt.
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