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Stijn, Anneke en Ann, kandidaten vanuit Overpelt Fabriek en Holheide, staan klaar om hun
schouders te zetten onder het nieuwe Pelt.
In deze brochure stellen ze de plannen voor
uw gehucht/parochie voor. Ze willen bovenal
graag het luisterend oor en het aanspreekpunt
zijn in uw buurt.

In Holheide en Fabriek is het goed wonen. Er is veel te doen. De vele verenigingen, buurten en de inwoners voelen zich betrokken bij het gehucht en ze
organiseren tal van activiteiten. Als gemeente moeten we dit zeker blijven
ondersteunen. De parochiezaal, de kern en ontmoetingsplaats van een gehucht,

Anneke Wilms
Fabriek

vervullen hierin een belangrijke rol. Als mensen elkaar kennen dan dragen ze
ook zorg voor elkaar. Het reeds opgestarte project 'buurtgerichte zorg' willen we
graag verder uitbouwen. Door bijvoorbeeld de dienstverlening en de activiteiten van Pelle Melle ook af en toe in de wijken te laten plaatsvinden. We willen
verder ontmoeting in de wijk/buurt stimuleren door meer "buurt"banken te
installeren en door onze buurtpleintjes op te waarderen.

Ann Van Dorpe
Holheide

Voor Holheide willen we
• Ontmoeting tussen jong en oud stimuleren door de parochiezaal, school, kinderopvang, het speelterrein, Bosland en de jeugdlokalen van de Chiro te linken aan elkaar. Een masterplan is hiervoor reeds in voorbereiding.
• Investeren in een nieuwe kinderopvang en het verder uitbouwen van de brede
school met activiteiten na de schooluren.
• Aandacht geven aan Bosland met goed onderhouden dreven en paden, zodat

Stijn Loos
Holheide

wandelen, fietsen en paardrijden een extra troef wordt.

Voor Overpelt Fabriek willen we
• Na de werken aan Nolim Noord, een groene bufferzone tussen industrie en
bewoning aanleggen.
• Meer groen brengen in de tuinwijk op de as Schoolstraat van de Schakel tot
aan het Kanaal
• Verdere renovatie van de wegenis in de tuinwijk
• In samenspraak met de omwonenden het speelpleintje Molenheide - Dorperheide vernieuwen.
• Samen met de inwoners en verenigingen van 't Fabriek willen we een nieuwe
of vernieuwde wijkinfrastructuur realiseren zodat verenigingen en inwoners
zich thuis voelen in de wijk.

Wij staan klaar om er ook de komende 6 jaar te zijn voor Holheide en Fabriek.
Mogen wij op uw stem rekenen?
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SMEETS Frank
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18 KUPPENS Els

3

FRANSEN Dennis
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GIELEN Leen
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MENTENS Werner
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DIDDEN Chris

24 KAUFFMANN Tonny
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VANSEGGELEN Dirk

25 FRANSEN Emma

10 KENIS Katrien

26 VALKENBORGH Niels

11 SCHILDERMANS Roy

27 KLOK Sarah

12 SCHUURMANS Heidi

28 VANDEBROEK Jasper

13 VAN MOLL - HORIONS Anita

29 UMANC Canan

14 FRANSEN Liesbeth
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15 KAUFFMANN Ann
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