
CD&V PELT IN BEWEGING

“Ieder slachtoffer van seksueel geweld 
heeft het recht op goede zorg! Met onze 
witte lintjesactie aan de treinstations 
zetten we deze problematiek in de kijker.” 

Els Kuppens, Vrouw en Maatschappij Pelt
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“Kriebelt het om samen met ons 
mee te denken, te werken en vorm 
te geven aan het Pelt van morgen? 
Contacteer ons en word lid!”

Roger De Graaf, voorzitter CD&V Pelt

“Peltse verenigingen kregen een handvol 
praktische tips over de nieuwe VZW-
wetgeving tijdens onze info-avond met 
Steven Mathei. Zo kunnen zij focussen op 
het verenigen van de Peltenaar.” 

Katrien Geelen, JONGCD&V Pelt

“We zetten ons in voor elkaar: 
we informeren de Peltse senioren 
over gezond ouder worden, wonen, 
eenzaamheid en mobiliteit. 
Zo blijven we in beweging!”

Hubert Fransen, CD&V Senioren Pelt



Frank Smeets,

Uw burgemeester 

Sociale verbinding tussen Peltenaren is belangrijk voor 

ons en daarom willen we via onze sociale dienstverlening 

mensen laten samenkomen in onze buurt- en diensten-

centra, buurtgerichte zorg en vrijwilligersnetwerken.

Voor elk kerkdorp ontwikkelen 

we een visie rond de “brede 

school” met een combinatie van 

kinderopvang, ontmoetingscen-

tra en een groene speelplaats.

We werken verder aan betere 

en veiligere fietspaden langs 

de verbindingswegen, op 

de schoolroutes en in de 

schoolomgevingen. Bij de 

herinrichting van straten en 

pleinen is verkeersveiligheid 

prioritair.

We streven naar een 

verbetering van de openbaarver-

voersverbindingen naar Hasselt, 

Brussel en Weert. We dringen bij 

Vlaanderen aan op de afwerking van 

de Noord-Zuid en de omleiding om 

Neerpelt. We maken aan de Stati-

onsstraat een Mobipunt en verschui-

ven de halteplaats Overpelt richting 

Ziekenhuis en Nolimpark en koppelen 

daaraan een carpoolparking.

Het politiekorps wordt 

uitgebreid om onze 

veiligheid te handha-

ven. Cameratoezicht 

en GAS-boetes helpen 

overlast aan te pakken 

en te overtredingen 

voorkomen.

We geven ruimte aan onderne-

mers om te ondernemen, aan 

sport-, jeugd- en cultuurvereni-

gingen om hun ding te kunnen 

doen. We behouden zoveel 

mogelijk open ruimte omdat 

die belangrijk is voor landbouw, 

natuur, milieu en klimaat.

We willen Pelt de komende jaren laten uitgroeien tot dé 

centrumgemeente in Noord-Limburg, met een uitgebreide 

dienstverlening, goed onderwijs, interessant werk, een 

gevarieerd vrijetijdsaanbod en goede verbindingen. En voor 

onze inwoners een aangename en veilige woonomgeving, 

aantrekkelijk voor jonge gezinnen en ouderen.

Onze plannen voor 20-25

Op 19 december keurde de CD&V-fractie in de ge-

meenteraad het budget en het meerjarenplan goed.  

Hiermee worden de lijnen voor het toekomstig beleid in 

Pelt uitgezet en geven we ook aan dat we onze plannen 

kunnen betalen, zonder belastingverhoging.

Met ons meerjarenplan willen we in het groter geheel 

mee de 17 doelstellingen van de Verenigde Naties voor 

een duurzamere wereld onderschrijven. Wij baseerden 

ons hierop om ons meerjarenplan te focussen op 4 

strategische doelstellingen: 

Pelt is een zorgzame, duurzame, actieve en dienstbare 

gemeente!

Beste Peltenaar,

Tijdens deze koude, maar tegelijk intens warme eindejaars-

periode nemen we traditioneel de tijd om even terug te 

blikken. In 2019 hebben we Pelt letterlijk en figuurlijk op 

de kaart gezet. Dankzij de input van de Peltenaren via 

Participelt en veel werk voor en achter de schermen, werd 

afgelopen jaar de kiem gelegd voor een mooie Peltse 

toekomst. Rome werd niet op één dag gebouwd, zo ook 

Pelt niet.

We kijken graag vooruit. Richting 2020, richting 2025 en 

verder. Met de meerjarenplanning 2020-2025, die onze 

fractie zopas goedkeurde, zorgen we dat Pelt ook in de 

toekomst op de kaart wordt gezet als centrumgemeente in 

Noord-Limburg. Burgemeester Frank Smeets geeft jullie 

graag wat toelichting. 

Samen met alle Peltenaren blijven we vandaag en de

komende jaren bouwen aan een gemeente waar iedereen 

trots en content kan zijn om te wonen, te werken en te 

ontspannen. Tegelijk richten we ons vizier verder, opdat onze 

kinderen, kleinkinderen en de generaties daarna dezelfde 

vooruitzichten hebben om te leven in de gezonde, 

ontwikkelde en groene community Pelt.

Onze beste wensen voor 2020! 

Op de toekomst, Op Pelt!

Dennis Fransen

Fractieleider CD&V Pelt

Het “Beleidsplan Ruimte Pelt” geeft vorm aan onze 

nieuwe gemeente met een versterking en verbinding 

van de centra en een evenwichtige groei van de 

kerkdorpen.


