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Beste Overpeltenaar,

Voorzichtig financieel beleid

Zes jaar geleden gaf u CD&V Overpelt uw vertrouwen. Dankzij uw
steun hebben we Overpelt verder kunnen uitbouwen tot een gemeente met een hoge tewerkstelling, lage belastingen en een uitstekende infrastructuur voor sport, cultuur en jeugd. Een gemeente
waar het goed is om te wonen, te werken en te leven.

Algemeen beleid
Dat de meeste inwoners best tevreden zijn
over hun gemeente, is mooi, maar is voor ons
een uitdaging om nog verder te gaan, nog
meer dingen op de rails te zetten die het leven
in Overpelt verbeteren of vergemakkelijken.

Er is de voorbije zes jaar inderdaad veel gebeurd, maar het werk
is nog niet af. Ditmaal trekken we met een verjongd team naar de
stembus. We koppelen de ervaring van een betrouwbare bestuursploeg aan de sprankelende ideeën van onze nieuwe krachten. Samen willen wij gedreven verder werken aan een sterke, zorgzame,
leefbare en ook gezellige gemeente.
In deze brochure stellen we onze ambities voor de toekomst aan u
voor.
CD&V Overpelt staat voor een sober en degelijk bestuur zonder
tierlantijntjes. Overpelt wil een gemeente zijn waar ruimte is voor
iedere inwoner, waar gezinnen hun leven kunnen opbouwen, waar
mensen in nood opgevangen worden en waar het goed wonen en
werken is.

Koken kost geld, ook voor het gemeentebestuur. En toch,
toch hebben wij de voorbije jaren veel kunnen uitvoeren
dankzij een voorzichtig financieel beleid. Wij gooiden geen
geld over de balk, integendeel. Wij hebben gezocht naar
manieren om efficiënter te werken, wij hebben de markt
bevraagd en daardoor betere prijzen kunnen bedingen, wij
hebben diensten samengebracht en via schaalvergroting
de kosten gedrukt en de service verbeterd. Ook met onze
buurgemeente Neerpelt hebben wij een aantal zaken gezamenlijk uitgebouwd (uitbouw informaticadiensten bv.) en op
die manier een win-win gecreëerd voor de 2 gemeenten.
En dat alles, zonder dat we de belastingen hebben moeten
verhogen. CD&V Overpelt is daar fier op en zal er alles aan
doen om ook tijdens de volgende legislatuur die belastingen
niet te verhogen en toch de dienstverlening aan de inwoners verder optimaal te laten verlopen.

Planmatige aanpak
De uitbouw van een gemeente is geen gewone
dagpolitiek. Wij hebben de voorbije jaren een
aantal ideeën uitgewerkt. Toen bleek – logisch
trouwens – dat wij voor de uitvoering ervan
rekening moesten houden met allerlei provinciale en gemeentelijke plannen (structuurplan,
uitvoeringsplannen…). Die weg was vaak lang
en traag, maar uiteindelijk zijn we erin geslaagd
het grootste deel van die plannen de voorbije
jaren af te ronden. Nu weten we wat we in
een aantal zones in Overpelt kunnen doen, nu
hebben we een concept rond onze bossen (het
Boslandverhaal), nu ligt een plan op tafel om het
Nolimpark te revitaliseren. Kortom, de weg ligt
open om de uitgetekende ideeën ook daadwerkelijk te realiseren.

In deze brochure leest u hoe wij onze doelstellingen willen waarmaken. Ze zijn ondergebracht onder 4 speerpunten: leven, zorg,
wonen en werk. Die worden op hun beurt vertaald in 13 thema’s
met telkens een reeks concrete objectieven.
U vindt dit alles eveneens terug op onze website www.overpelt.
cdenv.be, waar u trouwens ook onze verkiezingscampagne kan
volgen.

Voor CD&V Overpelt

Jaak FRANSEN
Lijsttrekker
Fr anse n J a ak
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Een warme, betrokken samenleving
Een aantal jaren geleden was ons centrum van Overpelt
een beetje doods: er gebeurde weinig en alles leek wat
ingedommeld. Niemand zal ontkennen dat die situatie nu
volledig is gekeerd. Er is weer horeca in het centrum, het
zwembad floreert, Palethe is een modelvoorbeeld voor
Vlaanderen, de bibliotheek wordt als voorbeeld aangeprezen. Kortom, Overpelt bruist.
En dat wil CD&V Overpelt zo behouden en graag zelfs nog
wat versterken. Samen met de inwoners. Want de inspanningen daarvoor moeten van iedereen komen. Van het
beleid dat bv. straten poetst en vuilnisbakken leegmaakt.
Van de inwoner die geen vuil op straat gooit of langs de vuilnisbak kiepert. Van het beleid dat wegen verkeersveiliger
maakt en van de burgers die de verkeersregels respecteren.
Een verhaal van rechten en plichten dus, van inspanningen
en genieten, van geven en nemen. En dat alles met één
doel voor ogen: Overpelt, waar gezelligheid en warmte
mekaar vinden.

GEZIN
Investeren in gezinnen en kinderen

LEVEN

Voor CD&V Overpelt is het gezin, in al zijn vormen, de hoeksteen
van onze samenleving. De komende zes jaar willen wij ervoor
zorgen dat u zich goed in uw vel voelt in onze gemeente.
Zo verdient elk gezin maatwerk. Ook nieuwe gezinsvormen zullen
bijzondere aandacht krijgen in ons beleid.

Onze doelstellinge
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Onze doelstellinge

Buurt- en wijkontwikkeling
Gezellige, leefbare buurten
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.

Onze doelstellingen:
• CD&V Overpelt wil buurtverenigingen nog beter
helpen en gidsen bij de organisatie van hun activiteiten. Dat kan door het gemeentelijk “wijk-up”-aanbod
verder te ontwikkelen en te promoten.
• Het aanbod van de gemeentelijke uitleendienst willen wij behouden en liefst zelfs uitbreiden.
• In alle parochies buurtmaaltijden inrichten: dat is een
piste die wij willen onderzoeken.
• Parochiale centra moeten niet alleen financiële, maar
ook inhoudelijke steun krijgen bij beheer en uitbating.

CD&V Overpelt wil werk blijven maken van een buurtvriendelijk bestuur en van maatregelen die mensen
samenbrengen.
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JEUGD
Vertrouwen in jongeren
Jongeren bruisen van de energie en de ideeën. Hun
creativiteit en hun frisse kijk brengt pit in onze samenleving.
CD&V Overpelt wil hen vertrouwen schenken en
inspraak bieden. Want om te weten wat bij jongeren
leeft, moet je naar hen luisteren.
Wij maken van Overpelt een gemeente waar jongeren,
of het nu kinderen, tieners of studenten zijn, kunnen
spelen, sporten, samenkomen, feesten en creatief zijn.
Zelfs onder de kerktoren hoeft niemand zich te vervelen.

Cultuur

SPORT

Een bron van inspiratie en ontspanning

Trainen voor een gezonde,
warme samenleving

Iedereen moet de kans krijgen om van cultuur te genieten
en zich te ontspannen: dat is het uitgangspunt van CD&V
Overpelt. Zowel ons cultureel centrum als het verenigingsleven spelen daarin een belangrijke rol.
Onze verenigingen bloeien dankzij de onbaatzuchtige inzet
van vrijwilligers. Dat verdient veel dank en respect.
S LEURS Greet

DRIES KENS Dave

C LI JS TER S M a r l e e n

GUTS CHO VE N N e l e

WIL M S An n e k e

BLOEMEN Gerard

Wij zullen ervoor zorgen dat de sportclubs floreren en dat
de accommodatie top is.

Onze doelstellingen:

Vrije tijd
• Reserveringen of inlichtingen over sport en cultuur?
CD&V Overpelt wil één vrijetijdsbalie oprichten, waar
u met al uw vragen terecht kan.
• Van achter uw computer gaat het nog sneller.
Daarom willen we het e-loket verder promoten. U
kunt er onder meer inkomkaartjes bestellen of vergaderlokalen reserveren.

Palethe
• Palethe verder bestendigen en mogelijk uitbouwen is
een belangrijke doelstelling voor CD&V Overpelt.

CD&V Overpelt wil alle Overpeltenaren aan het sporten
krijgen: gezinnen, jongeren, senioren, allochtonen, mensen
met een handicap.
Niet omdat we vinden dat u uw grenzen moet verleggen en
topprestaties moet neerzetten. Wel omdat sport gezond is,
mensen samenbrengt en zelfs gelukkig maakt.

Bibliotheek

Kunsten/erfgoed

• Door aanpassingen aan de leeszaal en het leescafé
zal de bibliotheek nog aangenamer worden. Zo willen
wij een voorleeshoek inrichten voor kinderen..
• De uitlening moet verder gedigitaliseerd worden. Zo
hoeft u niet aan de balie in de rij te staan.
• De bibliotheek moet projectmatig samenwerken met
scholen, bijvoorbeeld om leesbevordering bij kinderen te verhogen via “verteltassen”.
• “Bib aan huis” moet verder gepromoot worden,
zodat ook zieken en hoogbejaarden kansen krijgen
om boeken te lezen.

• Verder moet Palethe digitaal gemakkelijker toegankelijk worden via het e-loket. Maar ook effectief
toegankelijker, voor rolstoelgebruikers en anders
validen, die er van voorstellingen en vorming komen
genieten.

Verenigingen/vrijwilligers

• In de programmering willen we het evenwicht behouden tussen populaire en vernieuwende voorstellingen.

• Door de vorming voor vrijwilligers zullen we de kwaliteit van de verenigingen ondersteunen.

• Palethe blijft voor ons ook deelnemen aan Cultuur
Noord. Daardoor kunnen we grotere producties naar
Noord-Limburg halen.

• Tot slot blijven wij vrijwilligers aanmoedigen, ondersteunen en bedanken, en zullen wij ook hun werk
promoten.

• Het verenigingsloket wordt verder uitgebouwd, in
samenspraak met de verenigingen.
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• Lokale kunstenaars krijgen een forum door projecten
te steunen zoals open ateliers, kunst-en-kerstmarkt,
…
• Ons materieel erfgoed is van grote waarde. Daarom
zal Overpelt het onderhouden en indien mogelijk
openstellen voor bezoekers, bijvoorbeeld tijdens de
open-monumentendag. Ons immaterieel erfgoed
maken wij toegankelijk via projecten met het genootschap,..

Cultuur voor iedereen
• Projecten als ‘cultuur op buurtfeesten’ en ‘verhalen
onder de boom’ brengen cultuur dichter bij de mensen. Daarom willen we ze voortzetten.
• De gratis volksfeesten (Dorpsfeest/Mundopelt/Sint
Maarten/Roefel/…) moeten blijven en zullen verder
uitgebouwd worden. Op die manier vormen zij een
extra troef voor het toerisme in onze gemeente.

Onze doelstellingen:
• Op de Kadijk zullen wij een sportpark inrichten met
specifieke aandacht voor voetbal.
• De buitenaccommodatie van Lindelhoeven wordt
uitgebreid met een zittribune voor het voetbal, kleedkamers en een cafetaria voor de tennisclub en een
Finse piste.
• Het intergemeentelijk zwembad Dommelslag is een
troef voor de hele streek. We willen het zwembad
verder uitbouwen in overleg met de privépartner.
• Bosland is een prachtig gebied om te fietsen en te
mountainbiken. Dat willen we graag promoten en
bestendigen.
• CD&V wil Overpeltenaren van alle leeftijden meer
doen sporten. De gemeentelijke sportdienst kan
daarbij helpen door aantrekkelijke activiteiten te
organiseren.
• Sportverenigingen krijgen onze steun via een goede
subsidieregeling. De jeugdwerking verdient voor ons
extra aandacht.

ZORG

WELZIJN,
GEZONDHEIDSZORG,
Zorg dragen voor elke Overpeltenaar
VRIJWILLIGERS

Ook in een welvarende samenleving zijn er allerlei factoren
die uw welzijn kunnen aantasten: ziekte, handicap, ouderdom, pech, een ongeval.
Overpelt heeft een uitstekend zorgaanbod, en CD&V
Overpelt is daar terecht fier op. Zorg is voor ons altijd een
prioriteit geweest en zal dat ook blijven. Iedereen die het
moeilijk heeft, verdient immers steun en bekwame zorg.
Vrijwilligers en familieleden verdienen ons respect voor het
schitterende werk dat ze leveren.

Onze doelstellinge
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• We blijven vrijwillig
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Onze doelstellingen:

Senioren
Actiever en meer betrokken dan ooit
CD&V Overpelt wil senioren bij de samenleving blijven
betrekken. De nieuwe senioren zijn creatiever dan ooit en
blaken vaak van levenslust en ideeën.
Ook als de gezondheid achteruitgaat, hoeven de sociale
contacten niet af te kalven. Een betere thuiszorg, meer
serviceflats en een nieuw dienstencentrum kunnen onze
senioren in het hart van de samenleving houden.
Oud is niet out voor CD&V Overpelt.

• CD&V Overpelt wil de seniorenwerking blijven ondersteunen. Via de gemeentelijke adviesraad voor de
derde leeftijd kunnen senioren en hun organisaties
op die manier betrokken worden bij het lokaal beleid.
• Ouderen horen er voor 100 % bij. Ook in de gemeenteraad en de OCMW-raad moeten ze hun stem
kunnen laten horen. CD&V-Overpelt maakt zelf werk
van een ouderenbeleid door senioren op zijn kandidatenlijst te zetten.
• We willen meer voorzieningen die senioren zelfredzaam houden: gezinszorg, poetsdienst, oppas,
vervoer, thuiszorgcoördinatie, personenalarm, bezoekteams, mobiele bibliotheek, lokale dienstencentra, centrum voor dag en/of nachtopvang, ambulante
zorgverstrekking.
Maar een goed uitgebouwde thuiszorg volstaat niet.
Daarom willen we extra serviceflats en de verdubbeling van het aantal rusthuisbedden in Immaculata.

ONTWIKKELINGSSAMENWERKING
Zorg dragen voor het Zuiden
Ook een gemeente moet aandacht hebben voor het Zuiden.
Dat kan door een duurzaam beleid te voeren, producten uit
eerlijke handel te kopen en de burgers te sensibiliseren.

CD&V Overpelt heeft altijd een voortrekkersrol gespeeld
in ontwikkelingssamenwerking. Want een betere, meer
solidaire wereld begint thuis, in onze gemeente.

• Jonge, actieve senioren (of medioren) willen we de
weg wijzen in het sport- en cultuuraanbod.
Onze doelstellingen:
• CD&V Overpelt wil een beleid met respect voor het
Zuiden. We willen ethisch omspringen met onze
middelen en de voorrang geven aan eerlijke handelsrelaties, armoedebestrijding en duurzame ontwikkeling. We staan voor 100 % achter het memorandum
van de Derdewereldraad.
• We maken minimum 0,7 % van het gemeentebudget vrij voor ontwikkelingssamenwerking. Onze
uitgangspunten? Transparantie en voorrang voor projecten uit Overpelt of van partners en programma’s
van campagne NGO’s.
• We willen vrijwilligers volop steunen, net zoals de
educatieve werkgroep’ Think global, Act local’.

VANENDERT Dominiek
VAN DORPE Ann
HENDRIKS Koen
EVERS-CUYPERS Anne
VAN MOLL - HORIONS Anita
RENCKENS Guido
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WONEN

Een nette, verzorgde en groene gemeente

Onze doelstellingen:
• Een goed woonbeleid houdt rekening met uw wensen en noden. CD&V Overpelt wil dat waarmaken via
overleg met alle betrokkenen op de woningmarkt.
	 Waar mogelijk willen we de ontwikkeling van grote
woongebieden in en rond de centra stimuleren.
• Grotere verkavelingen of woongebieden moeten
een goede mix bieden aan privéwoningen en sociale

WONEN
Betaalbaar wonen is een basisrecht
Betaalbaar wonen is een basisrecht voor elk gezin.
Onze gemeente beschikt zelf over weinig bouwgronden. Toch wil
CD&V Overpelt zoveel mogelijk betaalbare woningen en bouwgronden garanderen. We willen de ontwikkeling van grotere woongebieden rond de centra stimuleren en het aanbod opschroeven van
sociale koopwoningen, sociale kavels en sociale huurwoningen.
Wonen in Overpelt moet kwaliteitsvol, aangenaam en gezellig zijn,
voor iedereen.

MILIEU /
LANDBOUW /
LEEFBAARHEID

huurwoningen.
• Het aanbod van sociale huur- en koopwoningen moet
fors omhoog. Dat kan in overleg met de sociale huisvestingsmaatschappijen. We kiezen voor kleinere
woonprojecten en spreiding over de verschillende
kerkdorpen.
• Er komen nieuwe sociale koopwoningen in de
wijk Bolakkers. Aanvankelijk 20, later nog eens
36. Daarover zijn concrete afspraken gemaakt met

Een leefbare gemeente is een nette, verzorgde en
groene gemeente.
De natuur en het milieu zijn van iedereen. Het effect van
een goed milieubeleid merkt u dagelijks, bijvoorbeeld als
u gaat wandelen of fietsen in Bosland.
Landbouwers spelen een belangrijke rol omdat zij het
land bewerken en het landschap mee vorm geven. Maar
het leefmilieu begint in onze buurt. Hondenpoep of
sluikafval horen er niet thuis. CD&V Overpelt wil kordaat
blijven optreden en rekent op uw steun, want leefbaarheid gaat ook over samenleven.

Onze doelstel
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Landwaarts.
• We willen nieuwe woonprojecten stimuleren voor
mensen met een bijzondere zorgbehoefte: bejaarden, mensen met een handicap, begeleid wonen.
• CD&V Overpelt is geen voorstander van een belasting op onbebouwde percelen. Leegstand moet dan
weer wel bestreden worden.
• Het woonloket is een troef. Het moet aan bouwers
info blijven bieden over premies, duurzaam en levenslang wonen, duurzame energie. Ook specifieke
doelgroepen verdienen aandacht.
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VAN GE R VE N Ca r in e
VAN M I E RL O O W o u t e r
VAN S E GGE L E N Dir k
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B O E S Jo s

OPENBARE WERKEN EN VERKEER

Ruimtelijke ordening

Onze doelstellingen:
• CD&V Overpelt wil buurten en wijken grondig blijven
renoveren. Fase 2 van Overpelt-Fabriek alsook de
omgeving van de Zavelstraat/Accaciastraat krijgen
voorrang.

De ruimte is schaars. Wonen, wandelen, spelen, fietsen, bijeenkomen in verenigingen, ondernemen
en aan landbouw doen moeten allemaal mogelijk zijn in de gemeente. Een hele uitdaging die CD&V
Overpelt wil blijven waarmaken.

• Alle lokale wegen moeten een hedendaagse inrichting krijgen.De inspanningen van de laatste jaren
dienen verder gezet. De werken aan de Slagmolenstraat, de Kruisstraat en de Sint-Jorisstraat beginnen
meteen na de winter.

CD&V Overpelt wil verder werken aan een duurzaam mobiliteitsbeleid.

• We willen, zoals in het mobiliteitsplan staat, het
doorgaand verkeer in woonstraten zoveel mogelijk
beperken om de leefbaarheid te verhogen. Veilige
schoolomgevingen blijven een prioriteit, net zoals de
aanleg van nieuwe fietsstroken.

Voor ons spreken verkeersveiligheid en bereikbaarheid elkaar niet tegen. Idem voor leefbaarheid en toegankelijkheid.
Wij zoeken altijd het juiste evenwicht.

• We willen een globale aanpak voor het parkeren in
het centrum en een parkeerroute in de omgeving
van de Jeugdlaan. Gratis parkeren met tijdsbeperking
moet voorrang blijven krijgen op betalend parkeren.

Verkeersveiligheid: onze prioriteit

Ruimte om te wonen, te ontspannen en te ondernemen

overpelt.cdenv.be

Samen met bewoners, ondernemers, landbouwers en verenigingen willen we onze gemeente zo
goed mogelijk inrichten. We willen de ruimte billijk verdelen, de wegen of het milieu niet overbelasten en de woonkwaliteit op een hoog peil houden. Dat lukt alleen als we allemaal samenwerken.

Onze doelstellingen:
• CD&V Overpelt wil
het gemeentelijk struct
uurplan
en de centrumvisie ver
der uitvoeren. Zo tekene
n wij
voor het op oordeelku
ndige wijze op de markt
brengen (goed verkopen) van
de gronden tussen de
Heuf
en het ziekenhuis. Ver
der willen wij maximale
medewerking verlenen met
oog op de realisatie van
WICO
campus TIO op de gro
nden aan het Vondersbr
oek.
En tot slot ondersteunen
wij de verdere ontwik
keling van een stukje “sh
opping Overpelt” tussen
de
aangelegde ontsluitingsw
eg naar de handelszone
Den Dries en de Sellek
aertstraat.
• CD&V-Overpelt streef
t de spoedige goedke
uring na
van het opgestarte ruim
telijk uitvoeringsplan spo
rtzone Kadijk en omvormin
g de Leukens naar zon
e
voor lokale bedrijven.
• Ook gaan wij voor de
goedkeuring van het opg
estarte ruimtelijk uitvoer
ingplan kern Lindel. Da
arin
aandacht voor voldoende
ruimte voor uitbreiding
parochiezaal, een nieuw
e kinderopvang, een nie
uwe
school en vormen van
zorgwonen.
• Verder mikken wij op
een snelle goedkeurin
g van
het opgestarte ruimteli
jk uitvoeringsplan Overp
eltFabriek met aandacht
voor behoud van het spe
cifieke karakter van de wo
onwijk en, zo mogelijk,
het
voorzien van bijkomend
e wooneenheden.

• Wij houden de vinger
aan de pols in het dos
sier
afbakening kleinstedelij
k gebied “Pelt” door de
provincie, waarbij o.a. aan
sluitend aan het indust
rieterrein extra gronden voo
r bedrijvigheid zullen wo
rden
gecreëerd.
• De open ruimte mo
et beschermd worden.
De landbouwers moeten de ruim
te krijgen om hun bed
rijf
optimaal te runnen. De
natuur moet zich kunnen
ontwikkelen en de bos
sen (Bosland) moeten
toegankelijk zijn voor wandelaa
rs en fietsers.
• CD&V Overpelt wil
een kwalitatieve openba
re
ruimte. Straten en ple
intjes zijn nodig als ont
moetingsplekken. In (privé
)verkavelingen moet hie
rmee
rekening worden gehoud
en.
• We pleiten voor ma
ximale kansen voor Bo
sland en
de ontwikkeling van aan
trekkelijke toegangspoor
ten
met voldoende ruimte
voor recreatie, natuurbel
eving
en ontspanning., waarb
ij de ruimtelijke ontwik
kelingsvoorwaarden voo
r o.a. Napoleonstrand,
Hobos,
Winner en Grooten Ho
f definitief zullen worde
n
vastgelegd.
• CD&V Overpelt wil
tot slot genoeg ruimte
blijven
aanbieden om te ondern
emen (oud stort-Leuk
ensNolim-zuid).

LOKALE ECONOMIE,
MIDDENSTAND EN WERKGELEGENHEID

WERK

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 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. Overpelt moet een gezellige, levendige gemeente zijn.

Onze doelstellingen:
• We willen de horeca en handel in het centrum verder
laten groeien en aantrekkelijk maken.
• De wekelijkse markt moet verder uitgroeien tot een
volwaardige voedingsmarkt.
• De functies in het centrum moeten beter verweven
worden. Horeca, handel, diensten, wonen en onderwijs moeten elk genoeg geschikte ruimte krijgen.
• We willen “shopping Overpelt” tussen Sellekaerstraat en Koelstraat (insteekweg vanuit Leopoldlaan)
verder ontwikkelen.
• Verder gaan wij voor de ontwikkeling van de economische poort Overpelt aan de N71. CD&V-Overpelt
pleit voor de ontwikkeling van KMO-terreinen naast
de N71, om te beginnen ter hoogte van de Napoleonweg richting Overpelt Centrum aan beide kanten van
de N71. De bufferzone moet omgevormd worden tot
kmo-zone.
• Ook gaan we voor de ontwikkeling van een lokaal
bedrijventerrein op de Leukens.
• Wij staan op de uitvoering van het afgesproken
30-puntenplan dat het Nolim- industriepark zal
opwaarderen en dat werd opgesteld in overleg met
de industriegroep, de Provinciale OntwikkelingsMaatschappij en de Vlaamse Overheid.

V ERAC HTERT Roel
DEWITZ-TEUW E N S L ie ve
DRIJKONINGEN Danny

overpelt.cdenv.be
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CD&V

FRANSEN
Jaak
2 GUTSCHOVEN
Nele
3 VANSEGGELEN
Dirk
4 CLIJSTERS
Marleen
5 HENDRIKS
Koen
6 VAN GERVEN
Carine
7 VAN DE BROEK
Johan
8 VAN DORPE
Ann
9 RENCKENS
Guido
10 KENIS
Katrien
11 VAN MIERLOO
Wouter
12 VAN MOLL-HORIONS
Anita

13 VANENDERT
Dominiek
14 EVERS-CUYPERS
Anne
15 DRIESKENS
Dave
16 DEWITZ-TEUWENS
Lieve
17 BOES
Jos
18 SCHUURMANS
Heidi
19 DRIJKONINGEN
Danny
20 WILMS
Anneke
21 BLOEMEN
Gerard
22 SLEURS
Greet
23 VERACHTERT
Roel

overpelt.cdenv.be
Stem gerust op meerdere kandidaten van onze lijst.

