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Wij tekenen voor uw toekomst.
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Zes jaar geleden gaf u CD&V Overpelt uw vertrouwen. In 
deze brochure stellen we onze realisaties voor. We zijn 
fier op wat we voor u en met u hebben kunnen verwe-
zenlijken. 

Onder impuls van CD&V werd Overpelt uitgebouwd tot 
een gemeente met een hoge tewerkstellingsgraad, een 
fiscaal gunstig klimaat en een uitstekende infrastructuur 
voor sport, cultuur en jeugd. Kortom, een gemeente 
waar het goed is om te wonen, te werken en te leven.

CD&V wil ernstig en gedreven verder werken aan een 
leefbare gemeente. We hechten veel belang aan nette, 
gezellige, leefbare woonkernen en een aantrekkelijk en 
bruisend centrum. We zijn trots op Overpelt en willen 
ook ervoor zorgen dat onze gemeente een vooraan-
staande rol blijft spelen in de regio.

Er is de voorbije zes jaar veel gebeurd. Maar het werk 
is nog niet af. We gaan met een verjongd team naar de 
stembus en koppelen de schat aan ervaring van een 
betrouwbare bestuursploeg aan de sprankelende ideeën 
van onze nieuwe krachten.  
Wij tekenen voor uw toekomst.

Voor CD&V Overpelt

Jaak FRANSEN

Lijsttrekker
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Met volle vertrouwen De CD&V-kandidaten willen op-

nieuw zes jaar aan de slag. Geef 

ons uw vertrouwen en we zetten 

ons weer in met hart en ziel. De 

voorbije legislatuur hebben we 

bewezen dat we ons woord hou-

den en onze standpunten omzet-

ten in een sterk beleid.

Regionale  
samenwerking

Gemeenten zijn geen eilanden. 

We moeten samenwerken met 

onze buren. De meer dan ge-

slaagde samenwerking met de 

gemeente Neerpelt rond het 

zwembad Dommelslag werd al-

vast even succesvol verdergezet 

op het vlak van ICT. 

Met de gemeenten Hechtel-Eksel, 

Lommel en de Vlaamse Overheid 

werd het veelomvattende en zeer 

beloftevolle project “Bosland” in 

het leven geroepen. Daarnaast 

stuurde CD&V Overpelt ook ster-

ke, betrouwbare afgevaardigden 

naar de regionale samenwer-

kingsverbanden, omdat die een 

steeds belangrijkere rol spelen. 

Voorbeelden? Het zonaal politie-

college en de zonale politieraad, 

de hulpverleningszone brand-

weer, de organisatie MUG-dienst, 

het Erkend Regionaal Samenwer-

kingsverbond (ERSV), het Regio-

naal Economisch en Sociaal Over-

legcomité (RESOC)  met daarin 

het Platform Noord-Limburg en 

het driemaandelijks burgemees-

tersoverleg.

Overpelt op de 

kaart

Overpelt mag in de kijker staan. 

Onze gemeentelijke informatie- en 

PR-dienst heeft in dit verband mooi 

werk geleverd. Dankzij het ge-

meentelijk informatieblad KIOSK, 

de gemeentelijke website en doel-

treffende persmededelingen heeft 

Overpelt zich in Noord-Limburg 

misschien enigszins bescheiden, 

maar wel netjes op de kaart gezet.

Gezonde financiën

Eerste uitgangspunt voor CD&V 

Overpelt is de gemeente te be-

sturen als een goede huisvader. 

Dit wil zeggen: wij presenteren de 

Overpeltenaar in ruil voor zo laag 

mogelijke belastingen een zo ruim 

mogelijk aanbod aan diensten en 

voorzieningen. 

De voorbije zes jaar hebben we 

zwaar geïnvesteerd. O.a. door toe-

passing van gezond verstand (bv. 

geen geld geïnvesteerd in Dexia 

in 2009), efficiëntieoefeningen 

(bv. centraal loket), schaalvergro-

ting (bv. verdere uitbouw samen-

werking Neerpelt rond ICT), het 

laten spelen van de concurrentie 

(bv. verzekeringen publiek aanbe-

steden), e.d. 

We hebben dit kunnen doen zon-

der de spaarpot van de gemeente 

te kraken en ook zonder de belas-

tingen te verhogen. De uitstaande 

schuld per inwoner kon zelfs deels 

worden afgebouwd. Zo betaalt u 

nog steeds een van de drie laag-

ste gemeentebelastingen in Lim-

burg. 

Wie doordacht bestuurt, kan veel 

realiseren zonder de burgers 

zwaar te belasten. 

Een klantvriende-lijke en efficiënte dienstverlening
CD&V Overpelt trok de kaart van een doorgedreven automatise-ring, omdat u daar de vruchten van plukt. 

Het gemeentehuis is bij wijze van spreken thuis op uw computer terug te vinden. En als u toch de verplaatsing maakt, wordt u aan het nieuwe centrale loket sneller dan ooit geholpen. Op het vlak van ruimtelijke ordening werd Overpelt “ontvoogd”, zodat we zelf en dus ook sneller vergun-ningen kunnen afleveren. In nor-male omstandigheden kunnen we daardoor u de bouwvergunning binnen de maand afleveren!

Een betrouwbare 
partner!
In 2006 trok CD&V Overpelt naar 
de gemeenteraadsverkiezingen 
met de slogan “Uw visie, onze 
overtuiging”. U gaf ons uw ver-
trouwen en we hebben nadien zes 
jaar keihard gewerkt, voor u en 
met u. En ja, wij zijn fier op de re-
sultaten die we hebben geboekt. 

De komende jaren zouden we 
graag doorgaan op ons elan. Onze 
doelstellingen hebben uiteraard 
een update gekregen, want een 
goed beleid houdt ook rekening 
met onze snel veranderende sa-
menleving.

In deze brochure stellen we onze 
realisaties voor. Die zijn gegroe-
peerd onder vier speerpunten en 
dertien thema’s. 

Omdat niet alles aan bod kan ko-
men, lichten we hiernaast nog 
kort ons algemeen beleid toe. 

CD&V Overpelt tekent (voor) uw 
toekomst. Die toekomst is zes jaar 
geleden al begonnen!

Tewerkstelling
Overpelt scoort goed voor tewerk-
stelling. 

Nolimpark is uitgegroeid tot een 
industriepark van Vlaams niveau. 
Samen met de Industriegroep 
Overpelt, de Provinciale Ont-
wikkelingsMaatschappij en het 
Vlaams Agentschap Ondernemen 
werd een revitaliseringsplan met 
30 actiepunten opgesteld en in 
uitvoering gebracht. Daardoor zal 
Nolimpark niet alleen herleven, 
maar ook versterkt worden. 

Ook onze onderwijs- en zorgin-
stellingen staan garant voor een 
groot aantal arbeidsplaatsen.

Overpelt telt meer arbeidsplaat-
sen dan er actieve bevolking is. 
Uniek in Limburg

De weg vinden in 
Brussel
Via de heraanleg van de Leopold-
laan, de Limburg Sterk Merk-
gelden voor Bosland, de aan-
koop van de Grooten Hof en de 
lopende onderhandelingen voor 
de aankoop van het Hobos door 
de Vlaamse Overheid werd voor 
minimaal zes miljoen euro boven-
lokale middelen in en voor Over-
pelt geïnvesteerd. Oftewel ieder 
jaar van de afgelopen bestuurspe-
riode 1 miljoen euro! Dit bewijst 
niet alleen dat CD&V Overpelt de 
weg naar Brussel gevonden heeft, 
maar bovenal dat onze stem ook 
wordt gehoord.

cD&v Overpelt
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Gezellige buurten zijn het beste medicijn tegen verzuring. 

Het zijn de inwoners en hun initiatieven die een buurt uniek en aangenaam maken, maar het is de taak van het 
gemeentebestuur om hen daarbij te steunen en te stimuleren. De voorbije zes jaar heeft CD&V Overpelt werk 
gemaakt van een buurtvriendelijk bestuur en van maatregelen die mensen samenbrengen. Aangename buurten 
blijven immers onze prioriteit: buurten, waar we problemen snel aanpakken en liefst zelfs voorkomen, samen 
met u. 

Buurten waar buren vrienden zijn en geregeld samen feest vieren.

•  We hebben een gemeentelijke dienst buurt- en wijk-
ontwikkeling opgericht, waar buurtverenigingen terecht 
kunnen met vragen en opmerkingen: het verenigingsloket 
in cc Palethe.

•  Buurten vinden het gemeentelijke aanbod terug in een 
overzichtelijke brochure “wijk up”.

•  De gemeente trad toe tot “verenigingeninfo.be”: onze 
buurten krijgen er gratis juridische ondersteuning voor 
hun vrijwilligers.

•  Buurtfeesten kunnen rekenen op een gemeentelijke sub-
sidie ter ondersteuning van hun initiatief. In 2012 maakten 
39 buurten hiervan gebruik. 

•  Buurten kunnen terecht bij de gemeentelijke uitleen-
dienst voor materialen om hun buurtfeest te organiseren. 
Ook werden speelkoffers samengesteld.

•  Buurten krijgen de kans om gratis een cultureel optreden 
te organiseren tijdens hun buurtfeest.

•  De straat is van de buurt en van de kinderen. Daarom 
kan de buurt een bewonersstraat tijdens de vakantie een 
week lang afsluiten en omvormen tot speelstraat.

•  In samenwerking met een lokale vrijwilligersgroep wor-
den maandelijks buurtmaaltijden voor senioren georgani-
seerd in Overpelt-Fabriek en in Lindelhoeven.

•  Een aantal buurten kreeg buurtspeelpleintjes. Bij de 
inrichting was er ook aandacht voor senioren. Zo krijg je 
een goede bezoekersmix en een gezellig buurtplein.

Leven

 en WIJKOnTWIKKeLInG

Een aantal realisaties:

Samen werken 
aan gezellige buurten

BUURT-
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Cultuur bindt een samenleving. Ze brengt mensen samen en vormt een bron van inspiratie. 

Als u een stresserende baan en een druk leven hebt, kan een rustpunt heel veel deugd doen. Even ontspannen, de zaken anders 
bekijken, genieten van kunst of muziek, bijpraten met vrienden en buren, een fris hoofd halen. 

CD&V Overpelt wil dat iedereen de kans krijgt om van cultuur te genieten en zich te ontspannen. Niet alleen ons cultureel cen-
trum, maar ook het verenigingsleven speelt daarin een belangrijke rol. 

Onze verenigingen bloeien dankzij de onbaatzuchtige inzet van vrijwilligers. Dat verdient veel dank en respect. Daarom ook heb-
ben wij de voorbije jaren ons cultureel verenigingsleven en de vrijwilligers volop gesteund, en daar willen we mee doorgaan.

•  Cultuurcentrum Palethe is, met nagenoeg 100.000 bezoekers 
in 2011, een succesverhaal om trots op te zijn! De nieuwe polyva-
lente zaal heeft Palethe zelfs toonaangevend gemaakt in de regio. 
Dankzij de mooie programmering groeide het aantal bezoekers. 
Zelfs mensen van ver buiten de gemeente komen op het sterke 
aanbod af. 

•  De bibliotheek werd vernieuwd, uitgebreid en uitgebouwd tot 
een eigentijdse multimedia bibliotheek.

•  In september installeren we zelfscan-balies in de bibliotheek. 
Daardoor gaat het uitlenen nog sneller en efficiënter.

•  Het culturele verenigingsleven kreeg meer dan ooit steun door 
het behoud van de toelagen voor verenigingen, financiële steun 
aan de parochiale centra en de uitbouw van een volwaardige 
cultuurdienst.

•  Samen met alle betrokkenen uit de culturele sector werd een 
cultuurbeleidsplan uitgewerkt en uitgevoerd. Daardoor is cultureel 
Overpelt verzekerd van een mooie toekomst.

•  De volksevenementen Mundopelt, Dorpsfeest, Sint-Maarten en 
Roefelrock werden stevig uitgebouwd en laten duizenden Over-
peltenaren en omwonenden genieten van cultuur. 

•  We investeerden in de toegankelijkheid van Palethe: een ringlei-
ding, een rolstoeltoegankelijke parking en sanitair, de mogelijk-
heid om op het podium te geraken: een cultureel aanbod zonder 
drempels. 

•  De gemeente is partner in de projectvereniging erfgoed Limburg-
se Kempen en draagt daardoor bij tot het behoud en de promotie 
van ons regionaal erfgoed.

•  Dankzij ons lidmaatschap van Cultuur Noord kunnen er in onze ge-
meente en onze regio (Neerpelt/Lommel/Hamont-Achel) culturele 
topevenementen worden geprogrammeerd.

•  Via de cultuurdienst kwamen verschillende culturele projecten tot 
stand: dorpsdichter, open ateliers, kunstenkerstmarkt 2012, cultuur 
op buurtfeesten. Het zijn projecten die het leven in onze gemeente 
aangenamer maken.

•  Bunkerrock, Buitenzinnig

Cultuur

Een aantal realisaties:Ontspanning en 

inspiratie voor iedereen



Met een knipoog naar het gezin
Het gezin blijft de hoeksteen van de samenleving. CD&V Overpelt wil dat gezinnen zich in alle opzichten 
thuis voelen in Overpelt. Thuis betekent uiteraard een gezellig huis, vriendelijke buren en een tuin, een 
pleintje of een straat waar de kinderen zich kunnen amuseren. 

G
e
Z
In

•  Onze gemeente heeft een kwaliteitsvolle 
buitenschoolse kinderopvang, waarvan 
veel gezinnen gebruik maken.

•  Het consultatiebureau van Kind en Preven-
tie kreeg een mooie vestiging in de Open 
Poort. 

•  In verschillende buurten en wijken kwa-
men er speeltuintjes. We lanceerden het 
project ‘Speelstraten’: een waar succes-
verhaal.

•  De knipoogbonnen geven gezinnen een 
financieel steuntje. In feite krijgen de 
Overpeltse kinderen een beetje zakgeld 
van de gemeente. U kan de bonnen ge-
bruiken als betaalmiddel voor activiteiten 
voor uw kinderen. Ze zijn erg in trek en we 
zullen ze dan ook behouden.

•  De gemeentelijke geboortepremie wordt 
altijd uitgereikt tijdens het weekend van 
moederdag. Nieuwe inwonertjes en hun 
ouders worden passend gevierd met de 
planting van een geboorteboom en het 
versnijden van een reuze verjaardagstaart.

•  De gemeente was medeoprichter van de 
Opvoedingswinkel in onze regio. Ouders 
kunnen er professionele antwoorden 
krijgen op hun opvoedingsvragen.

•  Om ouders nog meer te steunen bij de 
opvoeding van kinderen, startten we ook 
thematische infoavonden.

•  Er was een goede samenwerking met de 
Gezinsbond, die de belangen van gezinnen 
behartigt. De erkenning van het gezin als 
belangrijkste kern in onze samenleving 
bleef het uitgangspunt in tal van beslis-
singen.

•  Een goed werkend lokaal overleg kinder-
opvang houdt de vinger aan de pols. Zo 
kunnen we blijven inspelen op de vragen 
en wensen van jonge ouders.

Daarnaast bouwt ook de gemeente  mee aan uw thuis. 

Met een goede kinderopvang kan u werk en gezin combineren en thuis ook echt tot rust komen. 

Opvoedingsadvies nodig? Dan kan u aankloppen bij professionals. We geven de kinderen zelfs 
een zakcentje om deel te nemen aan allerhande activiteiten. 

Als CD&V Overpelt “gezinsvriendelijk” zegt, bedoelen we ook écht gezinsvriendelijk.

Een aantal realisaties:

overpelt.cdenv.be
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Jongeren moeten zich in onze gemeente kunnen amuseren en 
ontplooien. Niemand hoeft zich te vervelen, zelfs niet onder de 
kerktoren. CD&V Overpelt heeft aandacht voor al wat onze jonge-
ren bezighoudt, van kleuters tot studenten: spelen, naar school 
gaan, sporten, fuiven, studeren, de jeugdbeweging, kinderopvang. 

•  Overpeltse jeugdverenigingen 
beschikken over een eigentijdse 
huisvesting. Door de invoering van 
een subsidiereglement kunnen 
herstellingen of aanpassingen in 
functie van de brandveiligheid met 
gemeentelijke steun uitgevoerd 
worden.

•  De jeugdverenigingen kunnen 
rekenen op een jaarlijkse financiële 
steun voor hun werking. Daarbij 
gaat extra aandacht uit naar de 
kwaliteit en vorming van de leiding. 

JeUGD

•  De gemeentelijke speelpleinwer-
king SPW biedt gezinnen met 
kinderen kwaliteitsvolle opvang 
tijdens de grote vakantie.

•  In Overpelt-Fabriek is met het 
gemeentelijk initiatief FABuleus 
een eigen aanbod uitgewerkt voor 
de kinderen van de wijk.

•  We legden speelpleintjes aan in 
verschillende buurten en wijken. 
’t Pelterke werd uitgebouwd tot 
een toonaangevende speeltuin in 
onze regio en door de provincie 
geselecteerd als een speeltuin die 
toegankelijk is voor mindervalide 
kinderen.

•  Buurten kunnen tijdens de vakan-
tieperiode speelstraten inrichten. 

•  Samen met de politie,de jeugd-
raad en de vele organisatoren 
van fuiven nemen we elk jaar het 
fuifreglement door. Daarbij worden 
duidelijke afspraken gemaakt over 
sluitingsuur, de buurtobservatie, 
brandveiligheid, enz. Zo kunnen fui-
ven plaatsvinden zonder overlast.

•  Het repetitielokaal “De 
Reppe”(achter Palethe) is door 
zijn speciale constructie en uniek 
concept ideaal voor rockbands en 
muziekgroepen. Ze maken er graag 
gebruik van.

•  “Shake” zorgt voor een structureel 
aanbod voor tieners tijdens de 
vakantie.

•  Jongeren kregen bijkomende 
kansen door de uitwerking van 
talrijke initiatieven: projecten rond 
jeugdcultuur, onder andere in 
samenwerking met Villa Basta, vb. 
Storm, Future Formers, …•  Er werd gestart met een Jonge-

renkunstenfestival ALL*st.ART

We willen zo veel mogelijk voorzieningen aanbieden in de buurt en initiatieven van de jongeren 
zelf aanmoedigen en steunen.

Een aantal realisaties:

Jongeren  
kansen geven
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CD&V Overpelt heeft werk gemaakt van een sportbeleid  
dat mensen in beweging brengt. Ook al omdat sportclubs het sociaal contact bevor-
deren en net zoals verenigingen bijdragen aan een warme samenleving. 

Sport is er ook voor iedereen. We willen aandacht blijven hebben voor toeganke-
lijkheid, betaalbaarheid, nabijheid en bijzondere doelgroepen zoals allochtonen, 
senioren en mensen met een handicap. Sport hoort ook thuis in het onderwijs, zo-
wel binnen als buiten de schooluren. CD&V Overpelt gelooft in duurzame, gezonde, 
toegankelijke en – vooral – plezierige sport!

SpORT

•  Het intergemeentelijke 

zwembad Dommelslag werd 

uitgebreid, dankzij de unieke 

en succesvolle samenwerking 

tussen 2 gemeentebesturen en 

een privé-uitbater. De formule 

werd onlangs zelfs bekroond 

als beste pps-project van 2012; 

pps staat voor publiek-private 

samenwerking. Het aanbod is 

toonaangevend in Vlaanderen! 

Jaarlijks bezoeken meer dan 

250.000 zwemmers deze ac-

commodatie, waaronder vele 

Overpeltenaren. 

•  In samenwerking met de 

Landelijke Rijvereniging (LRV) 

van Overpelt werd de paar-

denrijhal uitgebreid. Daardoor 

kunnen ook de gasten van 

Sint-Oda voortaan genieten van 

paardensport.

•  We legden, in samenwerking 

met Mater Dei, een Finse piste 

aan in het Kloosterpark aan de 

Kerkdijk.Langs deze piste kwa-

men outdoor fitnesstoestellen.

•  De gemeentelijke sporthal “De 
Bemvoort” kreeg een nieuwe 
sportvloer van topkwaliteit. Het 
probleem met het dak werd 
definitief opgelost.

•  De vernieuwing van de kleedka-
mers in het sportcentrum gaat 
binnenkort van start. Daardoor 
zullen meer sporters en clubs 
gebruik kunnen maken van de 
sporthallen. 

•  Er komt een vaste mountain-
bike-route door Bosland, met 
vertrekpunt in Holheide. Vanaf 
oktober kan u dwars door Bos-
land rijden.

•  Het ruimtelijk uitvoeringsplan 
voor het sportpark Kadijk werd 
opgestart. Een hedendaagse 
voetbalaccommodatie zal bin-
nen afzienbare tijd te zien zijn bij 
het binnenrijden van Overpelt.

•  De tennisaccommodatie in 
Overpelt-Fabriek krijgt een 
update, in verschillende fases 
en in samenspraak met de 
plaatselijke tennisclub Metallic. 

•  In Lindelhoeven wordt, samen met de voetbal en tennisclub, verder gewerkt aan de reali-
satie van een volwaardige site voor buitensporten. Er werden daarvoor naastliggende gronden aangekocht. Bijkomend werd re-cent door de Vlaamse overheid een subsidieaanvraag goedge-keurd voor ook een Finse piste in Lindelhoeven. Lindelhoeven krijgt hiermee op termijn een 

volwaardige buitensportaccom-modatie.
•  De Overpeltse Sportdienst orga-niseerde zelf en/of in samenwer-king met school en/of clubs een waaier van sportactiviteiten.
•  Via het investeringsreglement konden onze clubs samen met de gemeente hun accommoda-ties verbeteren en/of uitbreiden.
•  Clubs met grasvelden kunnen rekenen op gemeentelijke gras- cheques voor het betalen van 

het maaien van hun sportvelden.

Overpelt in beweging
Mensen vinden nog niet altijd de weg naar het sportveld of het fitnesscentrum. Bewegen is 

nochtans belangrijk voor de gezondheid. Dat hoeft helemaal niet fanatiek te gebeuren: regel-

matig fietsen of wandelen maakt al een heel verschil. 

Een aantal realisaties:
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Welzijn en zorg, een prioriteit
Overpelt is een echte zorggemeente. CD&V Overpelt is daar erg trots op. We hebben 
altijd veel aandacht besteed aan welzijn en zorg.

Ook in een welvarende maatschappij zijn er immers allerlei factoren die ons welzijn 
kunnen aantasten. Denk maar aan ziekte, handicap, ouderdom, pech, een ongeval. 
CD&V wil iedereen die het moeilijk heeft, steunen en bekwame zorg bieden. Vrijwil-
ligers en familieleden leveren vaak schitterend werk. Ze verdienen ons respect. De 
beste erkenning voor hun inzet is naar hen luisteren en hen volop steunen.

Zorg
WeLZIJn, GeZOnDHeIDSZORG, 

VRIJWILLIGeRS

•  Het OCMW werd verder uitgebouwd tot ’t Huis, 
met een brede waaier aan maatschappelijke 
dienstverlening en een toegankelijk zorgloket.

•  Uitbouw lokaal dienstencentrum met tal van 
activiteiten voor senioren.

•  In samenwerking met rustoord Immaculata leg-
den we de plannen vast voor een volledig nieuw 
zorgcentrum.

•  De samenwerking met andere OCMW’s kreeg 
verder gestalte in de “Welzijnsregio”.

•  De gemeentelijke stuurgroep volksgezondheid 
organiseerde allerlei succesvolle acties rond ge-
zondheidspromotie en ziektepreventie. 

•  Samen met de gehandicaptenadviesraad waakten 
we over toegankelijke zorg op mensenmaat.  

•  Om de twee jaar zetten we de vrijwilligers uit de 
welzijnssector in de bloemetjes.

•  Het Mariaziekenhuis is intussen ingeburgerd in 
onze gemeente en biedt gezondheidszorg op 
hoog niveau vlak bij de deur. Een grote meerwaar-
de voor onze gemeente en de hele regio.

•  De Open Poort, als locatie voor welzijnsdiensten 
en woonproject voor mensen met bijzondere 
problemen, werd geopend.

•  De gemeentelijke welzijnsdienst werd uitge-
bouwd met een doordacht actieprogramma rond 
volksgezondheid, senioren, gehandicapten, pre-
ventie drugs en alcohol. We organiseerden sensi-
biliserende acties, onder meer rond preventie van 
borstkanker, gezond bewegen, gezonde voeding 
en palliatieve zorg. De dienstencentra voor men-
sen met een beperking (Sint-Oda, MS) werden 
verder ondersteund. De bestaande dienstencentra 
realiseerden en realiseren bijkomende zorgprojec-
ten op verschillende plekken in de gemeente.

•  Het openbaar domein werd beter toegankelijk ge-
maakt voor mensen met een beperking. De aan-
passingen gebeurden in overleg met de gehandi-
captenadviesraad en het toegankelijkheidsbureau. 
We organiseerden ook originele acties, zoals 
speciale bierkaartjes die de aandacht vestigen op 
het belang van toegankelijke terrassen. 

Een aantal realisaties:
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OnTWIKKeLInGSSAMenWeRKInG

•  In een samenwerking met de Derdewereld-
raad maakten we werk van een degelijke 
beleidsvisie en Noord-Zuidacties. 

•  We zorgden ervoor dat de ambtenaar voor 
ontwikkelingssamenwerking genoeg tijd kreeg 
voor zijn takenpakket. 

•  Als één van de eerste gemeenten in Limburg 
keurde de gemeenteraad het principe goed 
om jaarlijks 0,7 % van de begroting te beste-
den aan ontwikkelingssamenwerking. In sa-
menspraak met de Derdewereldraad werd het 
budget verdeeld tussen sensibiliseringsacties, 
projecten in het Zuiden waar Overpeltenaren 
bij betrokken zijn, en acute noodhulp. 

•  CD&V-Overpelt ondersteunde en waardeerde 
het enorme engagement van de vele vrijwil-
ligers en derdewereldorganisaties, en de 
sensibiliseringsacties van de werkgroep Think 
global, Act local.

Misschien vraagt u zich af wat de gemeente-
politiek te maken heeft met ontwikkelingssa-
menwerking. Er is wel degelijk een verband. 
Allerhande aspecten van ons beleid hebben 
immers een impact op het Zuiden: aankoop-
gedrag, verkeer, cultuur, jeugdwerk… 

Het gemeentebestuur staat het dichtst bij 
de burgers. Daarom zijn we goed geplaatst 
om een brug te slaan tussen Noord en Zuid. 
En dus wil CD&V Overpelt ook op gemeen-
teniveau meebouwen aan een solidaire en 
rechtvaardige wereld. We hebben altijd een 
voortrekkersrol gespeeld in ontwikkelingssa-
menwerking en sensibilisering en willen die 
lijn graag doortrekken.

Een aantal realisaties:

•  Mundopelt bleef het multicultureel feest bij 
uitstek en de Overpeltse derdewereldorgani-
saties gebruikten de kans om zich bekend te 
maken aan het grote publiek. 

•  Overpelt werd een FairTradeGemeente. De 
gemeente geeft het goede voorbeeld door 
“eerlijke” producten te gebruiken van de we-
reldwinkel (koffie, wijn, geschenkartikelen, …)

Meebouwen aan 
een betere wereld
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Betaalbaar wonen, een basisrecht
Onze gemeente beschikt zelf nauwelijks over bouwgronden die ze op de markt kan brengen. 
Toch doet CD&V Overpelt er alles aan om in Overpelt voor zoveel mogelijk betaalbare wonin-
gen en bouwgronden te zorgen. We stimuleren de ontwikkeling van grotere woongebieden 
rond de centra en streven naar een groter aanbod van sociale koopwoningen, sociale kavels 
en sociale huurwoningen. 

Een huis om in te wonen is voor CD&V Overpelt een basisrecht voor elk gezin.

WOnen •  Overpelt is momenteel één van de snelst groeiende gemeenten van Limburg. 

•  Jaarlijks komen er in Overpelt meer dan 100 woongelegenheden bij (woningen en appartementen).

•  In het ruimtelijk uitvoeringsplan Centrum West werd de ontwikkeling van woningen in het centrum (Agter de Heuf) 
voorzien.

•  De gemeente bracht zelf 16 kavels op de markt.

•  We voerden de verplichting in om 10 tot 20% sociale woningen te voorzien in grote verkavelingen.

•  Projecten rond sociale huisvesting werden gestimuleerd. In samenwerking met Kempisch Tehuis kwamen er 18 
sociale huurwoningen bij in Overpelt-Fabriek en 17 in het Lindel. Er kwamen ook 12 appartementen voor senioren 
en mensen met een handicap in de Open Poort en 27 in Juffrouwkesveld (aan de Donkerstraat). Aan de Veldstraat, 
Akkerstraat, de oude Rijkswachtkazerne en de douane zijn nieuwe projecten gepland. Verloederde gebouwen krij-
gen zo een sociale invulling. Een win-winsituatie dus.

•  42 serviceflats werden gerealiseerd in de Dorpsstraat. De verhuur van 10 appartementen voor mensen met een 
handicap via de Klimroos werd opgestart.

•  We voerden een leegstandsreglement in om eigenaars van leegstaande panden te motiveren om ze op de markt te 
brengen en om zo ook speculatie tegen te gaan.

•  Een woonloket werd opgericht, waar alle inwoners van Overpelt terecht kunnen met hun woonvragen.

•  Overpelt stapte in de werking van het Sociaal Verhuurkantoor Noord-Limburg, dat panden op de particuliere markt 
verder verhuurt op de sociale woningmarkt. Daardoor maken meer Overpeltenaren kans op een betaalbare woning.

•  Overpelt stelde een woonbeleid op via een lokaal woonoverleg. Daarin kunnen alle actoren regelmatig hun stem la-
ten horen (OCMW, Vlaanderen, huisvestingsmaatschappijen, welzijn, provincie, WIN, schepenen en burgemeester). 
We toetsten ons beleid ook af met makelaars, notarissen en architecten uit Overpelt. 

Wonen

Een aantal realisaties:



•  In samenwerking met de leerlingen van Mater Dei 
werd een prachtige kunstzinnige zwerfvuilactie uitge-
werkt.

•  Zinkassen werden afgegraven in de tuinwijk zelf, in 
opritten van percelen in heel Overpelt en speelplaat-
sen (in uitvoering).

•  De processierupsenplaag werd nauwlettend op-
gevolgd en doeltreffend aangepakt (ook op privé-
domein). 

•  Het gebruik en de dienstverlening van het recyclage-
park wordt als positief ervaren. 

•  Er werd een charter tegen lichthinder ondertekend en 
uitgevoerd. 

•  Door het actieplan “Milieu op de kaart” werd de 
Overpeltenaar verder aangemoedigd tot milieuvrien-
delijk handelen.

•  Het onderhoud van het gemeentelijk groen werd 
verder aangepakt. De nodige materialen werden 
aangekocht. Overpelt ligt er netjes bij. 

•  Er werd een milieubeleidsplan opgesteld waarin ac-
ties werden opgenomen die ook uitgevoerd werden 
over diverse clusters van het milieubeleid.

MILIeU

Een aantal realisaties: •  Er werd een samenwerkingsovereenkomst opgesteld 
met de Vlaamse Overheid waarin de gemeente inte-
kende op het (hoogste) onderscheidingsniveau.

•  Er werd met subsidie van de Vlaamse overheid 
overgeschakeld van een oud naar nieuw en groener 
wagenpark.

•  Samen met de provincie werkten we, in het kader 
van Limburg CO2 neutraal, een klimaatactieplan uit.

•  We maken werk van de opruiming van zwerfvuil via 
sociale tewerkstelling.

•  Bosland ontstond door de samenwerking met Lom-
mel, Hechtel-Eksel en het Agentschap voor Natuur en 
Bos. Het grootste bosgebied van Vlaanderen beschikt 
over meerdere toegangspoorten en natuurbehoud 
en recreatie zijn er voorbeeldig op elkaar afgestemd. 
De Grooten Hof, die onlangs werd aangekocht, zal 
ontwikkeld worden als toegangspoort en zo de natuur 
helpen “ontsluiten”.

•  De gesprekken over de verwerving van het Hobos 
als cultuurhistorische site binnen Bosland zijn aan de 
gang.

•  Het gemeentelijk structuurplan voorziet: vrijwaring 
van het open ruimtegebied, ruimte voor beroeps-
landbouw en verwervingsgebieden om de landbouw 
blijvend mogelijkheden te bieden.

•  Waterbeheer is belangrijk. Door de afkoppeling bij 
grote projecten (o.a. Oude Markt) en bij de herinrich-
ting van wegen vermijden we wateroverlast.

•  Er is een plan uitgewerkt voor het onderhoud van 
grachten in eigen beheer. De voorbije jaren kochten 
we de nodige materialen aan.

•  Samenwerkingsovereenkomsten voor beheer hout-
kanten en beekranden werden afgesloten.

•  We werken aan een positief imago voor de landbouw 
door het jaarlijks inzaaien van bloemenweiden, de dag 
van de landbouw, enz.

•  Voor het park Heesakkerheide werd een harmonisch 
park- en groenbeheerplan opgemaakt.

De natuur en het milieu zijn van iedereen. Daarom moeten we er samen zorg voor dragen. 

Landbouwers spelen een belangrijke rol omdat zij het land bewerken en het landschap mee helpen onder-
houden. 

Maar respect en zorg voor het leefmilieu begint al in onze straat. Kleine hinder kan veel ergernis wekken. 
Denk maar aan sluikstorten, hondenpoep, wildplassen, rondslingerende blikjes of huisvuil. CD&V Overpelt 
treedt er kordaat tegen op. Een leefbare buurt is een nette, verzorgde én groene buurt.

CD&V Overpelt gelooft ook in inspraak, participatie en preventie. Onze gemeente groen en net houden doen 
we samen. Het effect van een goed milieubeleid merkt u onmiddellijk in uw buurt, als u gaat wandelen of 
fietsen in de mooie bossen die Overpelt rijk is of als u geniet van onze parken. Daarom maken we werk van 
een milieubeleid met een breed draagvlak dat iedereen ten goede komt.

Genieten  van een gezond leefmilieu 
L eeFBAARHeID

L AnDBOUW

overpelt.cdenv.be
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OpenBARe WeRKen

CD&V werkt aan een duurzaam mobiliteitsbeleid. Verkeers-
veiligheid en bereikbaarheid hoeven elkaar daarbij niet te-
gen te spreken. Dat geldt ook voor leefbaarheid en toegan-
kelijkheid. Wij zoeken altijd het juiste evenwicht.

Eén zaak is echter duidelijk. Veiligheid krijgt altijd voorrang, 
vooral in de buurt van de scholen. Ook woningen langs 
hoofdwegen en invalswegen moeten leefbaar blijven. 
Maar een vlotte bereikbaarheid geeft de economie zuurstof 

en stelt de werkgelegenheid veilig. Het openbaar vervoer is 
een troef om de wegen te ontlasten. Een volle bus vervangt 
tientallen personenwagens.

Dit alles vergt organisatie en aanpassingen. CD&V Over-
pelt probeert de hinder bij openbare werken altijd tot het 
minimum te beperken. We willen de mobiliteit in Overpelt 
zo goed mogelijk organiseren. Voor iedereen.

• Veel straten (bijna alle straten in Lindelhoeven en 
Holheide) werden gerenoveerd en kregen een 
nieuw wegdek. In een aantal buurten (Holheide 
en Fabriek) werd overgegaan tot een volledige 
renovatie. Tal van pleintjes werden heringericht in 
functie van beheersbaar (groen)onderhoud. Onze 
openbare ruimte mag gezien worden.

•  De Oude Markt werd, kaderend in de centrum-
visie, omgevormd tot een fraai hedendaags ont-
moetingsplein met kansen tot verdere groei voor 
horeca en evenementen.

en 

VeRKeeR

• De Leopoldlaan wordt een verkeersveilige en kwa-
liteitsvolle verbinding tussen Overpelt en Neerpelt.

•  De rotondes werden op een eigentijdse manier 
ingericht. De inrichting hiervan scoorde zelfs de 
eerste prijs bij de VVOG (Vlaamse Vereniging voor 
Openbaar Groen).

verkeersveiligheid, 
onze prioriteit

•  Onze gemeentelijke technische dienst kreeg een 
verdere uitbreiding van kwaliteitsvolle technische 
uitrusting. Er werd zwaar geïnvesteerd in machi-
nes en materialen waardoor meer opdrachten in 
eigen beheer uitgevoerd kunnen worden. Dit heeft 
gezorgd voor een betere dienstverlening en een 
netter openbaar domein.

•  Onze winterbestrijding werd helemaal doorgelicht 
en uitgebreid. Door deze aanpak zag men de vorige 
winterperiodes duidelijk het verschil.

•  Initiatieven van scholen, verenigingen en buurten 
konden rekenen op logistieke ondersteuning van-
uit de uitleendienst en de technische dienst.

•  De veilige schoolroutes werden in kaart gebracht. 
Op de Ringlaan werd in samenwerking met het 
Belgisch Instituut voor de Verkeersveiligheid 
(BIVV) gezocht naar de meest veilige oplossing om 
(school)fietsers veilig de Ringlaan te laten overste-
ken.

Een aantal realisaties:
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Ruimtelijke ordening

De ruimte is schaars. We willen allemaal een knusse woning, het liefst met
 een lapje grond erbij. We willen kunnen wandelen en spelen in het park en  
fietsen naar school of het werk. We willen een speelbos en een lokaal voor de sportvereniging. En woningen en bouwgron-
den moeten betaalbaar blijven.
 
Sommige wensen lijken met elkaar in tegenspraak, maar dat is voor CD&V Overpelt juist de uitdaging. Samen met bewo-
ners, ondernemers, landbouwers en verenigingen willen we onze gemeente zo goed mogelijk inrichten. Dat betekent: de 
ruimte billijk verdelen, de wegen of het milieu niet overbelasten en de kwaliteit van de omgeving op een hoog peil houden. 
Zonder een slimme planning lukt dat niet, een planning gebaseerd op een totale, actieve visie op korte en lange termijn. 

•  Goedkeuring in 2008 van het gemeentelijk ruim-
telijk structuurplan.

•  Goedkeuring in 2010 van de Centrumvisie waar-
door het Centrum een doordachte kwaliteitsvolle 
invulling zal krijgen. Enkele delen hiervan werden 
reeds gerealiseerd (Oude Markt/Kloosterpark) 
of zijn in opmaak (pastorijtuin/gebied Agter De 
Heuf/sportzone Kadijk).

•  Goedkeuring in 2012 van het ruimtelijk uitvoe-
ringsplan centrum west in uitvoering van het 
structuurplan en overeenkomstig de centrumvi-
sie. Zonder verplicht commercieel programma, 
met aandacht voor voldoende ruimte tussen wat 
grotere gebouwen en met een hoog kwalitatieve 
omgevingsaanleg.

•  Preselectie kandidaat-kopers/ontwikkelaars 
gebied centrum west.

•  Goedkeuring masterplan gebied Haspershoven-
Vondersbroek met oog op realisatie van WICO 
campus TIO.

•  Verkoop gronden Vondersbroek aan WICO met 
oog op realisatie campus TIO.

•  Effectieve opstart handelszone Den Dries door 
aanleg ontsluitingsweg.

•  Aankoop (deel van) gebied tussen verbindings-
weg Ringlaan –  A 24, Wuytenweg en spoorlijn 
met oog op de verplaatsing halteplaats Overpelt.

•  Opstart ruimtelijk uitvoeringplan sportzone Kadijk 
en omvorming de Leukens naar zone voor lokale 
bedrijven.

•  Opstart ruimtelijk uitvoeringplan kern Lindel met 
aandacht voor voldoende ruimte voor uitbreiding 
parochiezaal, een nieuwe kinderopvang, een 
nieuwe school en vormen van zorgwonen.

Een aantal realisaties:

•  Opstart ruimtelijk uitvoeringsplan Overpelt-Fabriek 
met aandacht voor behoud van het specifieke karak-
ter van de woonwijk en, zo mogelijk, het voorzien 
van bijkomende wooneenheden.

•  Opvolging van dossier afbakening kleinstedelijk 
gebied “Pelt” door de provincie, waarbij aansluitend 
aan het industrieterrein extra gronden voor bedrij-
vigheid zullen worden gecreëerd. 

Ruimte om te wonen, 
te ontspannen

en te ondernemen
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voor een job dichtbij en een winkel om de hoek
De economie doet de gemeente leven. U bespaart brandstof als u naar de winkel om de hoek kan. U verliest geen tijd in 
het verkeer als u dicht bij huis kan werken. Daarom werkt CD&V Overpelt aan een duurzaam economisch beleid, waar 
we alle spelers en beleidsniveaus bij betrekken. We willen ruimte scheppen voor ondernemen, bedrijven aantrekken en 
jobs creëren voor onze bewoners. De lokale handel en horeca zijn een belangrijke troef. Gezellig winkelen of een ter-
rasje doen is voor iedereen leuk, voor Overpeltenaars en bezoekers.

•  Herinrichting Oude Markt in functie van 
verdere  
mogelijkheden voor de horeca.

•  Uitbreiding van de wekelijkse markt op 
donderdag.

•  Financiële ondersteuning initiatieven van 
middenstandsraad en van lokale handelaars 
op aangeven van middenstandsraad.

•  Ondersteuning werking middenstandsraad.

Een aantal realisaties:
Werk LOKALe eCOnOMIe
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•  Realisatie “Den Dries” voor grootschalige detailhan-
del: verlening vergunningen VATANA.

•  Periodiek overleg Industriegroep Overpelt. 

•  Organisatie Open Bedrijvendag 2010.

•  Goedkeuring en begin van uitvoering 30-puntenplan 
opwaardering Nolim- industriepark.

•  Deblokkering en verkoop van 5 hectare voordien ver-
vuilde en dus onverkoopbare industriegronden.

•  Deblokkering van het gebied “oud stort” en omvor-
ming van 10 hectare tot zone voor bedrijvigheid.

•  Arbeidsbemiddeling via werkgelegenheidsforum, 
werkwinkel en PWA.

•  Beroep op sociale tewerkstellingsinitiatieven o.a. voor 
onderhoud bossen.

CD&V-OVeRpeLT
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Stem gerust op meerdere kandidaten van onze lijst.

1
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FRANSEN Jaak
GUTSCHOVEN Nele
VANSEGGELEN Dirk
CLIJSTERS Marleen
HENDRIKS Koen
VAN GERVEN Carine
VAN DE BROEK Johan
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RENCKENS Guido
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DRIESKENS Dave
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DRIJKONINGEN Danny
WILMS Anneke
BLOEMEN Gerard
SLEURS Greet
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Veran
tw

o
o

rd
elijke u

itg
ever: R

o
g

er D
e G

raaf – Veen
b

eslaan
 19 – 3900 O

verp
elt • “Verkiezin

g
sd

ru
kw

erk g
em

een
te- en

 p
ro

vin
cieraad

sverkiezin
g

en
 14 o

kto
b

er 2012”


