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Leven en beleven

Beste Neerpeltenaar

Voel je goed, voel je thuis

Onze gemeente staat ook de komende zes jaar voor mooie uitdagingen. Wij willen de troeven van
Neerpelt blijven uitspelen om onze inwoners een zekere en aantrekkelijke toekomst te bieden.
Deze brochure bevat de krachtlijnen van ons beleidsprogramma voor Neerpelt. We vinden het belangrijk
ons programma zo concreet mogelijk aan u voor te stellen. Een gemeente besturen is immers complex en veelzijdig. Het is zeker niet samen te vatten in enkele projecten, zinnen of one-liners.
Ook de komende jaren willen we blijven investeren in kwaliteit en betrokkenheid, in veiligheid en
samenleven, in creativiteit en duurzaamheid. Het stelt ons in staat om tegemoet te komen
aan de noden van elke dag, van jong en oud, van vandaag en morgen.
Aan elk programma hangt een prijskaartje. Wij becijferden onze voorstellen en
garanderen u dat we de belastingen niet zullen verhogen. Efficiënt en vooruitziend
besturen blijft onze leidraad. En tegelijkertijd biedt ons programma het perspectief
dat Neerpelt kan blijven groeien en bloeien. Het is een gegeven woord waar we
voluit voor gaan.
Een gemeente besturen vergt inzet, creativiteit, inzicht en ervaring. De 25 mannen en
vrouwen die u vandaag ons programma voorstellen, vormen een sterke en evenwichtige
ploeg. Met kennis van zaken zetten ze zich in, ze weten waarover ze spreken en ze hebben
een hart voor de mensen, voor hun omgeving, voor ons dorp.
Met deze combinatie van een sterk programma en gedreven
mensen is de toekomst van Neerpelt ook de komende
jaren in goede handen.
Met vriendelijke groeten
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Kwaliteitsvol en
betaalbaar wonen

Wat is er belangrijker dan je elk dag opnieuw
goed voelen in je thuis, je buurt, je omgeving?
Van een gemeente waar je je thuis voelt, je
amuseert, plezier beleeft, mensen ontmoet,…
maken wij ook de de komende jaren opnieuw
een prioriteit in ons gemeentebeleid.
Juul, Niels, Miet, Chris, Marijke en Marloes
stellen een aantal concrete actiepunten aan
je voor.

Marijke weet waarover ze spreekt:
“Zoals vele andere jonge mensen
staan ook wij voor de uitdaging om
een eigen huis te bouwen. Ik hecht er
dan ook veel belang aan dat iedere
inwoner betaalbaar en kwaliteitsvol kan
wonen. Voor jonge mensen een stukje
grond of een eigen huis, voor de ouderen een aangepaste woning. En een goede mix van huren en kopen
zodat iedereen mee kan“.
In het grote huis ‘wonen’ zijn vele kamers. Het gemeentelijk
woonbeleidsplan is ons bouwplan, de gemeente de architect.
We brengen de verschillende partners (Landwaarts, Kempisch
Tehuis, Sociaal Verhuurkantoor, Wonen in Noord-Limburg,…)
samen en werken in overleg met hen een woonaanbod op
maat van iedere doelgroep uit.
“Informatie over de vele premies is ongelooflijk belangrijk.
Dankzij het Woonloket van de gemeente kreeg ik duidelijke
uitleg. De mensen correct informeren kan hen veel tijd besparen en een flinke stuiver opleveren. Deze troef moeten we ook
de volgende jaren volop uitspelen”, besluit Marijke overtuigd.

Overlast opgeruimd
Gezellige buurten
Als schepen van buurt- en wijkontwikkeling was Juul zes jaar
lang de stille, hardwerkende en drijvende kracht achter veel
initiatieven die mensen samenbrachten. “Ook de komende
jaren willen we op dit elan verder. Ondersteuning van buurtfeesten, pleinverzorgers, straathoekwerk, de Dag van de Buren, Buurman Bibber: het zijn initiatieven waarin we geloven
en die we met overtuiging blijven steunen”, zegt Juul recht uit
het hart.
Het onderhoud van de buurten en van het openbaar groen
is een kerntaak van de gemeente. Meer dan ooit willen we
hierop inzetten. Nooit plantten we zoveel bomen en groen bij
de herinrichting van straten en pleinen als de afgelopen jaren.
Voor een verdere vergroening van ons centrum willen we het
Marktplein omvormen tot een groene, parkachtige ontmoetingsplek. Naast de auto wordt het een plek waar ook
spelende kinderen en keuvelende oudjes hun plaats hebben.
En de schepen van cultuur in Juul heeft alweer een resem creatieve ideeën. “Kunst in het straatbeeld wekt verwondering en
zorgt voor een aangename toets. Ook daarmee onderscheiden
we ons”, laat Juul al een ballonnetje op.

Een goede buurt is een veilige buurt.
Chris windt er alvast geen doekjes om: “Regels zijn er om na
te leven. We willen dat er snel wordt optreden als er iets misloopt. De wijkagent is het gezicht van de politie bij wie u
overlast zoals zwerfvuil, hondenpoep, lawaai of onaangepast
rijgedrag kunt signaleren. Aan de schoolpoorten houdt hij
toezicht en leidt hij alles mee in goede banen.”
Met de wijkagent nog meer op de fiets en het intensief inzetten van het mountainbike-team van de politie, willen we ervoor zorgen dat u een gemakkelijk aanspreekpunt heeft
en dat u zich veilig voelt.
Investeren in moderne technieken
zoals automatische nummerplaatherkenning zal mensen met slechte
bedoelingen die onze
gemeente opzoeken,
afschrikken of de
opheldering van misdrijven vergemakkelijken.

Cultuur: breed en anders

Ambiance in de gemeente!
Zoals Neerpelt bruist van de evenementen, zo bruist
Niels van de ideeën om ook de volgende jaren Neerpelt op de
kaart te zetten. “Ambiance, sfeer en beleving dragen bij tot
een leefbare en gezellige gemeente, zoveel is zeker! Vaste
waarden als het Europees Muziekfestival, Neerpelt Open Air,
carnaval, Theater in De Piste, Samhain, Wereldfeest OndersteBoven,… moeten we koesteren, blijven ondersteunen en laten
groeien”, staat Niels al te popelen.
Een attractief winterevenement, activiteiten in de Kerkstraat
het gans jaar rond,… het is maar een greep uit de plannen. “En
even belangrijk: we zijn breeddenkend, willen veel creativiteit
aan de dag leggen en openstaan voor nieuwe ideeën en originele initiatieven” aldus Niels, “Neerpelt is en blijft dé gemeente waar
sfeer en gezelligheid troef zijn”.

Ons cultuurbeleid rust op 3 stevige pijlers:
de socio-culturele verenigingen, de kunsten en het erfgoed. ”We zijn fier op
een breed uitgebouwd, dynamisch
en onderscheidend cultureel
leven. Neerpelt ademt verenigingen, kunst, cultuur. Met
overtuiging willen we daar
ook de komende jaren aan
verder bouwen”, aldus Juul, die
als schepen van cultuur de afgelopen
jaren al tekende voor een vernieuwend en
open cultuurbeleid.
De samenwerking met Absint, Ondersteboven, De
Zwarte Doos en Decibelz is een succesformule. Bijzonder
knappe voorstellingen, dikwijls uniek in zijn soort, voor ieder
wat wils,… De Partners in Cultuur nemen voor ons een bevoorrechte plaats in bij het uitstippelen van een gevarieerd
en boeiend cultuuraanbod. En aangezien we geen enkele rem
zetten op creativiteit staan we open voor meer!
Onze bibliotheek bouwden we de laatste decennia gestaag
uit en staat bekend om zijn ijzersterke collectie aan boeken,
strips, CD’s, DVD’s,… Steeds meer ontpopt zij zich ook tot een
ontmoetingsplek voor cultuur. Juul doet de toekomstplannen uit de doeken: ”We willen de bibliotheek omturnen tot een
open en modern huis van boeken, cultuurspreiding, informatie
en activiteiten”.
Met het Noordlimburgs Instituut voor
Kunstonderwijs hebben we een toonaangevende kunstacademie in huis. Het biedt
kinderen, jongeren en volwassenen unieke
opportuniteiten om hun talenten ten volle te
ontplooien. Om de verdere groei van
het NIKO alle kansen te geven, nemen
we het voortouw in de uitbreiding en
modernisering van de academie.

Artiesten helpen we bij het vinden van een atelier. Tevens
geven we hen alle kansen voor het organiseren van tentoonstellingen, o.m. in Oud Dommelhof en de bibliotheek.
Marloes kent als geëngageerde jonge vrouw maar al te goed
het belang van vrijwilligers en verenigingen voor onze
maatschappij. “Zij geven Neerpelt een gezicht, karakter,
uitstraling. We maken er een erezaak van hen logistiek en
financieel te steunen en ervoor te zorgen dat verenigingen
terecht kunnen in de ontmoetingscentra en in professionele
infrastructuur, zoals het Dommelhof en het Hubertustheater”.
Het erfgoed blijft een bron van fierheid. We willen onze
monumenten ook in de toekomst doen schitteren als parels in
het landschap. Samen met de Heemkundige Kring willen we
veldgraven en kapelletjes inventariseren en de Keltische grafheuvels verdienen een opknapbeurt. De historische dorpskern
van Sint-Huibrechts-Lille is een
juweel. De erfgoedcel, waarin
onze heemkundige kringen
vertegenwoordigd zijn,
speelt een sleutelrol in
het beleid. En waarom
eens niet het Neerpelts Volkslied in ere
herstellen?

Iedereen aan het sporten!
Leen ontpopte zich aan een olympisch record tempo tot een
gepassioneerde schepen van sport. “Vanuit de idee “sport
voor allen” ondersteunen we onze sportclubs om hen aantrekkelijk te houden voor zoveel mogelijk sporters. En we staan
open voor nieuwe sporten die mensen aan het sporten brengt,
zoals ook al bleek bij de nieuwe hockey- en baseball-club”.
Miet weet als actieve sportster én als bestuurslid alvast goed
wat een vooruitstrevend sportbeleid moet inhouden. “We willen elke Neerpeltenaar aanmoedigen om gemiddeld een half
uur per dag te sporten. Dat betekent dat iedereen zijn gading
moet vinden in het aanbod, of hij nu sport in clubverband of
individueel”.
Daarom steunen we clubs en verenigingen voor hun werking en hun infrastructuur. Extra aandacht gaat naar clubs met
een jeugdwerking. Voor de begeleiders willen we bijscholingen organiseren.
Sportpark De Roosen bouwen we verder uit tot een modern
sportcomplex: een kunstgrasveld voor hockey en voetbal,
modernisering van de petanquehal, aangepaste infrastructuur
voor de handboog,… Aan de Bosuil werken we met de club aan
een volwaardige ruiteraccommodatie.
We blijven het aanbod voor individuele sporters verbeteren in de meest uiteenlopende vormen: het buurtsportproject, een mountainbikeroute, de samenwerking met BinnenHOF voor seniorensport, sportpromotiedagen, sportacademie
voor een uurtje extra na de schooltijd,…

Jong & Oud

Jong en oud voelen zich thuis in Neerpelt
en dat willen we ook in de toekomst zo

Een thuis voor iedereen

houden. We werken dag na dag aan een
gemeente waarin iedereen mee kan, iedereen kansen krijgt, iedereen zich kan
ontplooien, iedereen zich veilig voelt bij
tegenslag.
Inge, Huub, Leen, Jasper, Josée en Layla
vertellen je hoe we deze ambities willen
waarmaken.

Weg met de wachtlijsten
Kinderopvang is voor de jonge gezinnen van tegenwoordig
cruciaal. De afgelopen jaren groeide het aanbod aan kinderopvang in onze gemeente enorm.
“Ook nieuwe initiatieven willen we bemoedigen en alle kansen
geven. Zelf willen we het initiatief nemen om een centrale
databank op te richten. Zo worden dubbele reservaties vermeden en worden de wachtlijsten al een stukje weggewerkt
nog voor ze bestaan”, licht Leen toe.

19	Huub
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5 Jasper
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	Gielen

De buitenschoolse opvang Robbedoes is een vaste waarde
voor 3 tot 12-jarigen. “De plannen voor een nieuwbouw in
Neerpelt-centrum en Boseind liggen klaar. En ook op het
Herent willen we op korte termijn een fris en nieuw gebouw
voorzien voor de kids”, maakt Leen het opvangplaatje compleet.

8 Josée
	Schildermans
17	Layla
	Onlen

We vinden het namelijk belangrijk dat er in elk kerkdorp een
kwaliteitsvolle, eigentijdse kinderopvang is.

Alle kansen voor jongeren
Jeugdverenigingen zijn leerscholen voor de samenleving.
We steunen hen dan ook voluit in hun werking, met nog extra
aandacht voor een comfortabele, veilige en energiezuinige
huisvesting. Met VKSJ Herent werken we volop aan een
nieuwe locatie.
“Ook buiten het jeugdwerk borrelen er boeiende initiatieven
op. We moedigen al deze creativiteit aan en proberen jongeren ook meer te betrekken, o.m. via Jeuk, de jeugdraad en
via aangepaste communicatie, zoals Facebook en Twitter”,
opent Jasper alle deuren naar de jongeren.
Ook in hun woonomgeving moeten kinderen
en jongeren zich thuis voelen en ruimte
krijgen op pleintjes, in speelstraten en speeltuinen,…
We staan positief tegenover
fuiven. Het sluit aan bij de
leefwereld van vele jongeren en
biedt hen de kans dichtbij huis
een stapje in de wereld te zetten. Voor de jeugdverenigingen is het bovendien een aardige bron van inkomsten. Goede
afspraken met de gemeente, de politie en
de buurt zijn uiteraard noodzakelijk.

Een duwtje in de rug

Strijden tegen armoede

Af en toe kunnen jongeren en zij die met hun opvoeding begaan zijn wel eens een luisterend oor of een duwtje in de rug
gebruiken. Met de ervaring van de Opvoedingswinkel op zak
maken we werk van een Huis van het Kind, en het aanbod dat
van daaruit naar ouders, opvoeders,… kan verstrekt worden.
Met de scholen willen we samenwerken rond mobiliteit, cultuur, sport, leefmilieu,… en zo het principe van de Brede
School concreet maken.

“De strijd tegen armoede moeten we samen aangaan. Ieder
moet hier zijn verantwoordelijkheid kunnen nemen”, aldus
Inge. ”De snelste uitweg om armoede te bekampen is nog
steeds werk”. Daarom zijn we actieve pleitbezorger binnen
de Welzijnsregio van het project Tewerkstelling en Opleiding.
Het concept “W2” staat voor werk en welzijn: samen met de
cliënt zoeken we naar werk en een uitweg uit de armoede.

Voor een zekere oude dag
Neerpelt vergrijst, maar senioren voelen zich goed in onze
gemeente. “We zetten de komende jaren alles op alles om ervoor te zorgen dat mensen zo lang mogelijk in hun vertrouwde
omgeving kunnen blijven wonen, o.m. door een breed pakket
aan thuisdiensten (warmemaaltijdbedeling, mindermobielencentrale, poetshulp, klusjesdienst,…) aan te bieden”, blikt Huub
vooruit. “En ook de realisatie van een dagcentrum in het nieuwe rusthuis betekent een flinke sprong voorwaarts op dit vlak”.
Via de mantelzorgtoelage drukken we onze waardering uit
voor de mensen die zorg dragen voor een zorgbehoevende.
Sociale zekerheid is een kwestie van welvaart én welzijn, van
bestaanszekerheid en levenskwaliteit. Ons lokaal dienstencentrum BinnenHOF verhoogt het bruto lokaal geluk.
BinnenHOF biedt een ruim vormingsaangbod, is de uitgelezen
informatieverstrekker en organiseert activiteiten allerhande.

Ook de Dorpsrestaurants en het Feest
van de 80-plussers passen perfect in dat plaatje.
Als OCMW-voorzitter kent Inge als geen ander de concrete
noden van vele mensen. “Vereenzaming is een belangrijk
aandachtspunt. We starten met thuiszittersnamiddagen om
mensen ertoe aan te zetten opnieuw een stapje naar buiten
te zetten en sociaal contact te zoeken. Tevens gaan we op
zoek naar straatpeters en –meters. Zij zijn een informeel
contactpunt in hun buurt en houden een oogje in het zeil voor
oudere en eenzame mensen”. Samen met de verenigingen willen we in elk kerkdorp verder bouwen aan activiteiten op maat
van senioren.
Josée beklemtoont met overtuiging het belang van de solidariteit tussen de generaties: “Ook de generaties leven niet
naast mekaar met mekaar. Ouders, kinderen en kleinkinderen
kunnen elkaar helpen. In een aanleunwoning kunnen familieleden onder één dak wonen en toch apart. We willen hierover
informatiecampagnes opzetten en zoeken naar middelen om
dit ook financieel aantrekkelijk te maken”.
Senioren die niet meer thuis kunnen blijven wonen, hebben
baat bij onze goede samenwerking met het woon- en zorgcentrum Sint-Jozef. Behalve meer bedden komt er ook een
dagopvang. En bovendien voorzien we ook de bouw van twee
kleinschalige rusthuizen in Sint-Huibrechts-Lille en
Boseind.

We bieden tegenwerk tegen de armoede door de huur- en
woonprijzen onder controle te houden en de woningen
energiezuiniger te maken. STEBO, de energiesnoeiers en Wonen in Noord-Limburg zijn onze partners bij uitstek. Nog meer
en beter informeren is hier de boodschap.
De stijging van jonge leefloners en steunvragers willen we
terugdringen via preventie, o.m. via een lespakket over budgetbeheer voor het onderwijs.
Layla weet vanuit haar professionele achtergrond maar al
te goed hoe belangrijk het is dat mensen hun leven zelf in
handen nemen. “We willen ook een Eigen Kracht Centrale
invoeren. Soms kunnen mensen het niet meer alleen. Met een
‘Eigen Kracht Centrale’ brengt de welzijnswerker het sociale
netwerk rond je samen. Als je sociale netwerk met je meedenkt, staat iedereen achter je en bereik je een beter resultaat. Door de krachten van je omgeving te bundelen, kan je op
eigen kracht weer verder”.

Informatie over welzijn
De welzijnssector is uitgebreid. Wij zorgen
voor een uniek loket waar alle inwoners
terecht kunnen met al hun vragen over welzijn, voorzieningen, ondersteuning.

Toegankelijke dienstverlening
voor iedereen
Een geactualiseerd en toegankelijk infoblad blijft de hoeksteen van onze informatieverstrekking aan iedereen.
De gemeentelijke website is de draaischijf van de dienstverlening en de communicatie in onze gemeente. Het is het
digitaal loket waar u 24 uur op 24 met uw vragen terecht
kunt. Ook als informatiekanaal speelt de website een sleutelrol. Verenigingen en organisaties kunnen er gebruik van
maken om hun activiteiten bekend te maken.
Ook via andere kanalen willen we u van het beleid op de hoogte houden: infovergaderingen, (nieuws)brieven, Facebook,
Twitter…
Een goede service betekent kwaliteit,
efficiëntie en toegankelijkheid.

Ondernemen

Welvaart creëren we door ondernemers,

Gedreven om te ondernemen

bedrijven, handel, horeca en diensten de
kans te geven om te investeren en zich
in onze gemeente te vestigen. We blijven
doorgaan op het elan en werken aan een
gemeente die zich open opstelt, initiatieven neemt en ondernemen aanmoedigt.
Roland, Liesbeth, Tonny, Niels, Irène en
Sarah lichten onze actiepunten toe.

activiteiten in de Kerkstraat de afgelopen zomer willen we de
komende jaren een gelijkaardige programmatie uitwerken, ook
in andere seizoenen.
Kortom, meer dan ooit streven we ernaar dat de mensen blijven zeggen: “In Neerpelt valt altijd iets te beleven”!

Een centrum vol sfeer en beleving
Voor de dagdagelijkse boodschappen heeft Neerpelt een
breed aanbod aan winkels. Vooral het shoppingsegment willen
we de komende jaren verder uitbouwen. Met Forte creëerden
we bijkomende commerciële ruimte in een erg attractieve
omgeving, met ruime parkeerfaciliteiten. Neerpelt is klaar als
vestigingsplaats voor nieuwe winkels die de aantrekkingskracht van ons centrum verhogen.
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Sarah licht onze plannen toe: “De trends zijn duidelijk: de klant
en bezoeker zoeken sfeer en iets extra’s bij het shoppen. Beleving en gezelligheid staan centraal in ons commercieel
beleid. Om dit mogelijk te maken, werken we samen met de
Verenigde Handelaars en ondersteunen we hen financieel, logistiek en communicatief. We werken een jaarlijks programma
uit dat Neerpelt centrum op de kaart zet in de regio als onderscheidend en dynamisch handelscentrum.”
In dit totaalbeeld van sfeer en ambiance speelt onze horeca
eveneens een vooraanstaande rol. Naar het voorbeeld van de

Voor KMO’s in een hogere
versnelling
KMO-zone Heikesveld is een pareltje: degelijke en duurzame
openbare infrastructuur, bijzonder knappe en solide bedrijven.
Roland weet als jonge ondernemer maar al te goed wat te
doen: “We willen op korte termijn de nog resterende ruimte ter
beschikking stellen aan startende of doorgroeiende ondernemingen om zich hier te vestigen. In het bijzonder onderzoeken
we daarbij ook de mogelijkheid om voor kleine zelfstandigen
te huren ruimte te voorzien, bijv. in een verzamelgebouw voor
de beperkte opslag die zij nodig hebben”.
Voor de grondwerkers, die veel met opslag van zand e.d. te
maken hebben, werken we aan een gepaste infrastructuur
langs de Peerderbaan, waar zij weinig of geen hinder berokkenen tav. de omgeving en alle faciliteiten hebben voor de
opslag van zand. Irène weet waarom: “Het biedt deze bedrijven de zekerheid dat zij op een legale, praktische en efficiënte
manier hun activiteit ook in de toekomst kunnen blijven uitoefenen”.

Plaats voor landbouw
Onze landbouwers runnen moderne ondernemingen. Zoals
elk bedrijf hebben ze nood aan ruimte en rechtszekerheid. De
landbouwzones zijn ondubbelzinnig vastgelegd in het
gemeentelijk ruimtelijk structuurplan.

Perspectieven voor diensten
Op verschillende locaties in onze gemeente liggen private
en publieke diensten binnen handbereik. Ook in de toekomst
willen we een thuisbasis zijn voor regionale dienstenverstrekkers. We denken in het bijzonder aan de stationsomgeving
(Spoorwegstraat), de Bermstraat (omgeving VCLB-gebouw) en
de site rond Syntra waar nog opportuniteiten liggen.

Trendy en toeristisch
Bekijk onze gemeente eens door de ogen van een toerist. Een
heerlijke tijd gegarandeerd! Neerpelt biedt een unieke combinatie van veel natuur, cultuur, muziek en evenementen
van topkwaliteit. Dommelhof en omgeving, het kanaal, Hageven en Kolisbos, Klankenbos en het fascinerende verleden
van ons teutendorp Sint-Huibrechts-Lille,… Ook de talrijke
jeugdkampen spelen een belangrijke rol.
We willen deze toeristische troeven verder verzilveren. We
raadplegen onze toeristische ondernemers, wisselen van
gedachten over de laatste trends en ondersteunen hen
met opleidingen rond gastheerschap. Zelf benutten
we de marketingkansen die Toerisme Limburg
biedt en sluiten we sterke partnerschappen
met onze buren, ook over de landsgrenzen.
Zo kunnen we Neerpelt prominent op de
toeristische kaart zetten.

Natuur en omgeving

Ruimte maken voor de toekomst

Met hun hart voor de landbouw, weten Tonny, Niels en Liesbeth de noden perfect samen te vatten: “In een landelijke
gemeente heeft landbouw zijn thuis. Met ruilverkavelingen
of kavelruil willen we tegemoet komen aan een efficiënt en
kwaliteitsvol gebruik van de open ruimte. Als gebruikers en
beheerders van het buitengebied zijn landbouwbedrijven
bondgenoten om ons landschap mee te onderhouden. En wie
zijn activiteiten wil verruimen door bijvoorbeeld hoevetoerisme, kan rekenen op onze steun”.

Werk voor iedereen
Met bovenstaande beleidsopties en omkaderende maatregelen ijveren we voor een sterk en performant lokaal economisch weefsel dat bedrijven in staat stelt winst te maken en
de werkgelegenheid te doen groeien. Voor bijzondere doelgroepen en werklozen werken we een gamma aan mogelijkheden uit: PWA-DCO, sociale economie-projecten, T&O, De Winning,…. De doelstelling blijft steeds: activering en opname in
het reguliere arbeidscircuit.
Binnen de Lokale Werkwinkel houden we de vinger aan de pols mbt.
de evolutie op de arbeidsmarkt.
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Mobiliteit: veilig, duurzaam,
kwaliteitsvol
“De mobiliteit van dit decennium is groen en duurzaam. We
verankeren deze principes in een nieuw mobiliteitsplan en
werken ze uit in concrete projecten waar veiligheid en kwaliteit voorop staan”, licht Theo de krachtlijnen van ons mobiliteitsbeleid toe. Het uitgangspunt is het STOP-principe: Stappers, Trappers, Openbaar vervoer en Privévervoer.

Ons dorp moet een plek zijn die ruimte, rust
en zuurstof biedt. We werken met overtuiging
aan een groen, gezond en leefbaar dorp waar
de mensen die er nu wonen én de toekomstige generaties zich goed in hun vel voelen.
Leefbaarheid en ontwikkelingskansen gaan
voor ons hand in hand.
Jan, Frank, Theo, Ilse, Jan en Monique leggen
uit hoe leefbaarheid en ontwikkelingskansen
hand in hand kunnen gaan.

We werken gestaag verder aan veilige en goed ingerichte
wegen en aan comfortabele fiets- en voetpaden. Fietsen
willen we extra aanmoedigen en daarom voorzien we nog
meer en betere fietspaden en overdekte, diefstalbestendige
fietstenstallingen. Ook het gebruik van het openbaar vervoer vinden we belangrijk. Neerpelt station promoten we
als verkeersknooppunt voor Noord-Limburg. Een bijkomende
parking en voetgangersonderdoorgang zijn concreet. De belbus willen we voluit blijven uitspelen voor de korte verplaatsingen.
Ilse wijst op een vernieuwend en interessant voorstel: “We
willen het voortouw nemen in het aanbieden van een systeem
van auto-delen. De tweede wagen in een gezin is immers
kostelijk, dikwijls onderbenut, slechts op enkele momenten
van de week echt noodzakelijk,… Bovendien zet die tweede
wagen soms ook aan tot onnodig autogebruik”.
Duurzaam en veilig verkeer is in sterke mate een kwestie van
informeren en sensibiliseren. Daarom blijven we acties
zoals met Belgerinkel naar de Winkel, fietsen graveren,
autoluwe schoolweek en Afkicken! promoten en
organiseren.
De realisatie van de omleidingsweg is uitermate
belangrijk voor de veiligheid en leefbaarheid van
onze gemeente. We zullen bij de Vlaamse Overheid blijven
aandringen op de realisatie van de noordelijke omleidingsweg.

Wij veranderen het klimaat!

Ruimte voor iedereen

De pijlers voor een duurzaam milieubeleid zijn afvalbeperking, waterzuivering, vermindering van de CO2uitstoot en behoud van natuurgebieden.

“Elke activiteit heeft haar plaats in onze gemeente. Dat kan
alleen als we de beschikbare ruimte evenwichtig verdelen. Een goede ruimtelijke planning is cruciaal. Zo willen we
de woonuitbreidingsgebieden stelselmatig benutten om de
stijgende vraag naar betaalbare woningen te beantwoorden”,
aldus Monique.

Jan kent het afvalbeleid als zijn binnenzak: “Met Limburg.net
slaan we ook de komende jaren de handen in mekaar voor een
vooruitstrevend en efficiënt afvalbeleid, van preventie over
ophaling tot verwerking. We houden geregeld sensibiliseringsacties en bestrijden het zwerfvuil”.
Dankzij een uitgekiend zoneringsplan springen we zo
ecologisch én economisch verantwoord mogelijk om met
ons afvalwater.
In combinatie met wegeniswerken gaan we na of de riolering
aan vervanging toe is en leggen we een gescheiden rioleringsstelsel aan. We ondersteunen de mensen door de inzet
van een afkoppelingsdeskundige. Afgelegen woningen voorzien we van een individuele waterzuiveringsinstallatie. Met landbouwers maken we
afspraken rond beekrandenbeheer, zodat de
kwaliteit van het water van de beken en rivieren er beter op wordt.
Onder impuls van Frank schaarde
Limburg zich massaal achter de klimaatdoelstellingen voor onze provincie: “Ook
Neerpelt ondertekende het ambitieuze Covenant of Mayors, een ernstig engagement om
de gemeente tegen 2020 zo klimaatneutraal
mogelijk te maken. En daar gaan we de komende
jaren concreet mee aan de slag”.
Natuur en gezondheid zijn twee handen op één
buik, zo weet Jan als geen ander. “Ook de biodiversiteit en de landschappen in onze gemeente moeten
beschermd worden. In samenwerking met het Regionaal
Landschap Lage Kempen, de natuurverenigingen en de landbouwsector willen we de groene rijkdom in onze gemeente
verder ontwikkelen”.

Een goed werkende gemeentelijke dienst is essentieel
voor het afhandelen van de vergunningsaanvragen. Dankzij
de inzet en investeringen van de afgelopen jaren mag onze
gemeente sedert 1 augustus 2012 zelfstandig vergunningen
afleveren.
Tenslotte moet Neerpelt blijven overleggen met andere
overheden: met de gemeente Overpelt voor een sterk en
dynamisch kleinstedelijk gebied tussen beide kernen om zo
de toon te zetten voor Noord-Limburg, met het
Vlaams Gewest voor o.m. de noordelijke omleidingsweg en voor de bescherming van de historische dorpskern van Sint-Huibrechts-Lille.

Onze kandidaten voor Neerpelt:

1.	Raf
Drieskens

2.	Sarah
klok

3. Niels
	valkenborgh

4. Jan
Maas

5. Jasper
Cuyvers

16. Niels
	Achten

17.	Layla
	Onlen

18. Marijke
Van Lindt

19.	Huub
	Gielen

20. Tonny
	Kauffmann

6.	Ilse
Witters

7.	Irène
	Steensels

8. Josée

9.	Leen
	Gielen

10. Chris
Didden

21. Marloes
Thijs

22. Theo
Van Mierlo

23. Monique
	Bertels

24.	Inge
Verheyen

25.	Frank
	Smeets

Schildermans
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11. Miet
Dingens

12.	Roland
Winters

13. Jan
Dominicus

14. Juul
Vrolix

15.	Liesbeth
	Fransen
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Drieskens Raf
Klok Sarah
Valkenborgh Niels
Maas Jan
Cuyvers Jasper
Witters Ilse
Steensels Irène
Schildermans Josée
Gielen Leen
Didden Chris
Dingens Miet
Winters Roland
Dominicus Jan
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25

Vrolix Juul
Fransen Liesbeth
Achten Niels
Onlen Layla
Van Lindt Marijke
Gielen Huub
Kauffmann Tonny
Thijs Marloes
Van Mierlo Theo
Bertels Monique
Verheyen Inge
Smeets Frank

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

Lijst provincie
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Smeets Frank
BLEYS Nancy
Mertens Willy
gutschoven Nele
Fransen Liesbeth
Nijs Bob

Onze Neerpeltse kandidaten voor de
provincieraad.
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