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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.  

Fransen Jaak

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 provin-
ciale 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 daadwer-
kelijk te realiseren.

Voorzichtig financieel beleid
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 geza-
menlijk 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 inwo-
ners verder optimaal te laten verlopen.

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 aangepre-
zen. Kortom, Overpelt bruist.
En dat wil CD&V Overpelt zo behouden en graag zelfs nog 
wat versterken. Samen met de inwoners. Want de inspan-
ningen 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 vuil-
nisbak kiepert. Van het beleid dat wegen verkeersveiliger 
maakt en van de burgers die de verkeersregels respecte-
ren.
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.

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

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 bestuurs-
ploeg aan de sprankelende ideeën van onze nieuwe krachten. Sa-
men 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. 

In deze brochure leest u hoe wij onze doelstellingen willen waar-
maken. 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
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Buurt- En wiJk-
OntwikkEling
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. 

CD&V Overpelt wil werk blijven maken van een buurt-
vriendelijk bestuur en van maatregelen die mensen 
samenbrengen. 

lEVEn

Onze doelstellingen:

•  CD&V Overpelt wil buurtverenigingen nog beter 
helpen en gidsen bij de organisatie van hun activitei-
ten. Dat kan door het gemeentelijk “wijk-up”-aanbod 
verder te ontwikkelen en te promoten.

•  Het aanbod van de gemeentelijke uitleendienst wil-
len 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.

gEZin
investeren in gezinnen en kinderen
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 doelstellingen:

•  Door vernieuwing en uitbreiding van de  accommo-daties zal de kwaliteit van de buitenschoolse opvang verder verbeteren. 
•  Het vrijetijdsaanbod (sport en cultuur) moet aanslui-ten op de schooluren. Zo ontlasten we de kinder-opvang op piekmomenten. Uiteraard gebeurt dit in overleg met verenigingen en scholen.•  Voor peuters die nog niet naar school gaan, wil CD&V Overpelt nieuwe initiatieven in de kinderop-vang mogelijk maken. Verder is tijdens de vakanties meer kinder- en tienerwerking wenselijk.•  Knipoogbonnen bieden onze kinderen extra kansen. We willen het gebruik dan ook nog meer aanmoedigen.

JEugD
Vertrouwen in jongeren
Jongeren bruisen van de energie en de ideeën. Hun 
creativiteit en hun frisse kijk brengt pit in onze samen-
leving. 
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.

Onze doelstellingen: 

•  Onze jongeren dromen van een goede locatie voor 

hun projecten. Die willen we samen met hen zoe-

ken, op maat van hun wensen en activiteiten. 

•  Een digitaal forum ontwikkelen is noodzakelijk om de 

jongerenparticipatie te bevorderen.

•  Jonge tekenaars, schrijvers en artiesten gaan we 

de kans geven om te publiceren in het jongerentijd-

schrift Shake.

•  Kinderwerking Fabuleus in Overpelt-Fabriek wil 

CD&V Overpelt promoten, ondersteunen en uitbrei-

den met een tienerwerking.

•  Ook de opgestarte tienerwerking “Shake” willen wij 

bestendigen en verder uitwerken. 

•  Fuiven moet kunnen, maar op zo’n manier dat 

het voor iedereen plezierig is. Daarom houden we 

jaarlijkse samenkomsten en evaluaties over het 

fuifreglement.

•  De jeugdverenigingen moeten kunnen groeien. Via 

bestaande subsidies en vorming zullen we hen finan-

cieel en inhoudelijk blijven steunen.
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SPOrt
trainen voor een gezonde,  
warme samenleving
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. 

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 verga-
derlokalen reserveren.

Palethe

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

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

•  In de programmering willen we het evenwicht behou-
den tussen populaire en vernieuwende voorstellingen.

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

Bibliotheek

•  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 kinde-
ren te verhogen via “verteltassen”.

•  “Bib aan huis” moet verder gepromoot worden, 
zodat ook zieken en hoogbejaarden kansen krijgen 
om boeken te lezen.

Verenigingen/vrijwilligers

•  Het verenigingsloket wordt verder uitgebouwd, in 
samenspraak met de verenigingen.

•  Door de vorming voor vrijwilligers zullen we de kwali-
teit van de verenigingen ondersteunen.

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

Cultuur
Een bron van inspiratie en ontspanning
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 verenigings-
leven spelen daarin een belangrijke rol.  
Onze verenigingen bloeien dankzij de onbaatzuchtige inzet 
van vrijwilligers. Dat verdient veel dank en respect.

kunsten/erfgoed

•  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 genoot-
schap,..

Cultuur voor iedereen

•  Projecten als ‘cultuur op buurtfeesten’ en ‘verhalen 
onder de boom’ brengen cultuur dichter bij de men-
sen. 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, kleed-
kamers 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.

wilMS AnnekegutSCHOVEn neleDriESkEnS Dave
SlEurS greet CliJStErS Marleen BlOEMEn gerard



Onze doelstellingen: 

•  Gezondheid kun je promoten en ziekte voorkomen. CD&V Overpelt wil actief werken aan een gezonde gemeente door:
- acties op te zetten rond gezonde voeding en gezond bewegen. 
- bijkomend faciliteiten in te richten voor recrea-tief sporten, bewegen, fitnessen: wandelwegen, jogging- en nordic walking-routes, Finse loop-piste, fito- en fitnessvoorzieningen in openlucht, fietswegen.

- preventieve gezondheidsacties rond borst- en baarmoederkanker, roken, druggebruik en psy-chische problemen.
•  De gemeente moet nog toegankelijker worden voor mensen met een beperking: rolstoelvriendelijke voetpaden, toegankelijke gebouwen, winkels en horecazaken en aangepaste vervoersmogelijkheden.

•  We blijven vrijwilligers in onze gemeente waarderen en steunen. Daarnaast blijven wij positieve contacten onderhouden met de instellingen voor mensen met een beperking in onze gemeente.
 Nieuwe bouwprojecten voor mensen met een beper-king krijgen onze steun. 
•  Met alle vragen over welzijn moet u terecht kunnen bij een centraal toegankelijk zorgloket. Het loket be-staat al, nu willen wij de werking verder uitbreiden. •  Mensen moeten zo lang mogelijk thuis kunnen wonen. CD&V Overpelt zal daarom de noden en voorzieningen in de thuiszorg duidelijk in kaart brengen, en dat in samenwerking met de Overpeltse zorginstellingen. Op basis daarvan willen we het aanbod verbeteren. 
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Zorg dragen voor elke Overpeltenaar
Ook in een welvarende samenleving zijn er allerlei factoren 
die uw welzijn kunnen aantasten: ziekte, handicap, ouder-
dom, 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. 

wElZiJn, 
gEZOnDHEiDSZOrg,  
VriJwilligErSZOrg



VAnEnDErt Domin iek HEnDrikS koen VAn DOrPE Ann
rEnCkEnS guido VAn MOll- HOriOnS AnitaEVErS-CuYPErS Anne
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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.

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.

 

OntwikkElingSSAMEnwErking

Onze doelstellingen:

•  CD&V Overpelt wil de seniorenwerking blijven on-
dersteunen. 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 ge-
meenteraad en de OCMW-raad moeten ze hun stem 
kunnen laten horen. CD&V-Overpelt maakt zelf werk 
van een ouderenbeleid door senioren op zijn kandida-
tenlijst te zetten. 

•  We willen meer voorzieningen die senioren zelf-
redzaam houden: gezinszorg, poetsdienst, oppas, 
vervoer, thuiszorgcoördinatie, personenalarm, be-
zoekteams, mobiele bibliotheek, lokale dienstencen-
tra, centrum voor dag en/of nachtopvang, ambulante 
zorgverstrekking.  
Maar een goed uitgebouwde thuiszorg volstaat niet. 
Daarom willen we extra serviceflats en de verdubbe-
ling van het aantal rusthuisbedden  in Immaculata. 

•  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 handels-
relaties, armoedebestrijding en duurzame ontwikke-
ling. We staan voor 100 % achter het memorandum 
van de Derdewereldraad. 

•  We maken minimum 0,7 % van het gemeentebud-
get vrij voor ontwikkelingssamenwerking. Onze 
uitgangspunten? Transparantie en voorrang voor pro-
jecten 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’.
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BOES Jos    VAn MiErlOO wouter
VAnSEggElEn Dirk SCHuurMAnS Heid i

VAn gErVEn Carine

wOnEn

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 bouwgron-
den garanderen. We willen de ontwikkeling van grotere woonge-
bieden 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
Een nette, verzorgde en groene ge-meente
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 leefbaar-
heid gaat ook over samenleven.

Onze doelstellingen:

•  CD&V Overpelt wil Bosland verder opwaarderen om 
zo de Overpeltenaars en de bezoekers de natuur beter te laten “beleven”.

•  CD&V Overpelt ondersteunt de aankoop van natuur-gebied. 
•  Het openbaar groen moet goed onderhouden wor-den via een doordacht onderhoudsplan. •  We willen Overpelt CO² neutraal maken via de uit-voering van het klimaatactieplan.•  Via sensibilisering kunnen we de kosten van af-valverwijdering voor iedereen drukken: bewoners, verenigingen en het gemeentebestuur zelf. •  Opruimingsacties van zwerfvuil moeten voor CD&V Overpelt prioriteit blijven krijgen. Voor sluikstorten geldt meer dan ooit een absolute nultolerantie.•  We zijn voorstander van thuiscomposteren en onder-
steunen het werk van de compostmeesters.•  We pleiten voor onderhoud, behoud en uitbreiding van de typische landschapselementen zoals knotwil-gen, streekeigen groen, inlandse fruitbomen, etc.•  We willen maximale ruimte vrijhouden voor beroeps-

landbouw en blijven meewerken aan een positief imago voor de landbouw. 

Onze doelstellingen:  

•  Een goed woonbeleid houdt rekening met uw wen-

sen 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 

huurwoningen. 

•  Het aanbod van sociale huur- en koopwoningen moet 

fors omhoog. Dat kan in overleg met de sociale huis-

vestingsmaatschappijen. 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 

Landwaarts. 

•  We willen nieuwe woonprojecten stimuleren voor 

mensen met een bijzondere zorgbehoefte: bejaar-

den, mensen met een handicap, begeleid wonen.

•  CD&V Overpelt is geen voorstander van een belas-

ting 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 le-

venslang wonen, duurzame energie. Ook specifieke 

doelgroepen verdienen aandacht.



Onze doelstellingen:

•  CD&V Overpelt wil het gemeentelijk structuurplan en de centrumvisie verder uitvoeren. Zo tekenen wij voor het op oordeelkundige wijze op de markt bren-gen (goed verkopen) van de gronden tussen de Heuf en het ziekenhuis. Verder willen wij  maximale mede-werking verlenen met oog op de realisatie van WICO campus TIO op de gronden aan het Vondersbroek. En tot slot ondersteunen wij  de verdere ontwikke-ling van een stukje “shopping Overpelt” tussen de aangelegde ontsluitingsweg naar de handelszone Den Dries en de Sellekaertstraat.
•  CD&V-Overpelt streeft de spoedige goedkeuring na van het opgestarte ruimtelijk uitvoeringsplan sport-zone Kadijk en omvorming de Leukens naar zone voor lokale bedrijven.
•  Ook gaan wij voor de  goedkeuring van het opge-starte ruimtelijk uitvoeringplan kern Lindel. Daarin aandacht voor voldoende ruimte voor uitbreiding parochiezaal, een nieuwe kinderopvang, een nieuwe school en vormen van zorgwonen.

•  Verder mikken wij op een snelle goedkeuring van het opgestarte ruimtelijk uitvoeringsplan Overpelt-Fabriek met aandacht voor behoud van het speci-fieke karakter van de woonwijk en, zo mogelijk, het voorzien van bijkomende wooneenheden.

•  Wij houden de vinger aan de pols in het dossier afbakening kleinstedelijk gebied “Pelt” door de pro-vincie, waarbij o.a.  aansluitend aan het industrieter-rein extra gronden voor bedrijvigheid zullen worden gecreëerd.
•  De open ruimte moet beschermd worden. De land-bouwers moeten de ruimte krijgen om hun bedrijf optimaal te runnen. De natuur moet zich kunnen ontwikkelen en de bossen (Bosland) moeten toegan-kelijk zijn voor wandelaars en fietsers.

•  CD&V Overpelt wil een kwalitatieve openbare ruimte. Straten en pleintjes zijn nodig als ontmoe-tingsplekken. In (privé)verkavelingen moet hiermee rekening worden gehouden. 
•  We pleiten voor maximale kansen voor Bosland en de ontwikkeling van aantrekkelijke toegangspoorten met voldoende ruimte voor recreatie, natuurbeleving en ontspanning., waarbij de ruimtelijke ontwikke-lingsvoorwaarden voor o.a. Napoleonstrand, Hobos, Winner en Grooten Hof definitief zullen worden vastgelegd.

•  CD&V Overpelt wil tot slot genoeg ruimte blijven aanbieden om te ondernemen (oud stort-Leukens-Nolim-zuid).
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OPEnBArE wEr-
kEn En VEr-
kEEr
Verkeersveiligheid: onze prioriteit
CD&V Overpelt wil verder werken aan een duurzaam mobi-
liteitsbeleid. 

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

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.

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

•  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.

•  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.

ruiMtEliJkE OrDEning
ruimte om te wonen, te ontspannen en te ondernemen
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. 

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 overbelas-
ten en de woonkwaliteit op een hoog peil houden. Dat lukt  alleen als we allemaal samenwerken.
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Voor een job dichtbij en een winkel om de 
hoek
De economie doet de gemeente leven. U bespaart brand-
stof 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 econo-
misch 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. Over-
pelt 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 onder-
wijs moeten elk genoeg geschikte ruimte krijgen.

•  We willen “shopping Overpelt” tussen Sellekaer-
straat en Koelstraat (insteekweg vanuit Leopoldlaan) 
verder ontwikkelen.

•  Verder gaan wij voor de ontwikkeling van de econo-
mische 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 Napoleon-
weg 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 OntwikkelingsMaat-
schappij en de Vlaamse Overheid.

DriJkOningEn Danny
VErACHtErt roel DEwitZ-tEuwEnS lieve

kEniS katrien
VAn DE BrOEk Johan

lOkAlE  ECOnOMiE,  
MiDDEnStAnD En wErkgElEgEnHEiD

wErk



2317 18 19 20 21 22

161514131211109

87654321

overpelt.cdenv.be

1 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 Domin iek

14 EVErS-CuYPErS Anne

15 DriESkEnS Dave

16 DEwitZ-tEuwEnS lieve

17 BOES Jos

18 SCHuurMAnS Heid i

19 DriJkOningEn Danny

20 wilMS Anneke

21 BlOEMEn gerard

22 SlEurS greet

23 VErACHtErt roel
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Stem gerust op meerdere kandidaten van onze lijst.

1 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
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