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ONS PROGRAMMA VOOR PELT

“De inwoners van Overpelt en Neerpelt
vormen al langer een hechte gemeenschap. Dat zie je in het onderwijs, cultuur-, sport- en jeugdverenigingen, in
de families en de vriendenkringen. We
maken er nu ook één officiële gemeente
van. Om meer te kunnen bieden aan onze
inwoners, op een efficiëntere manier.”
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FRANK
SMEETS

De fusie loopt goed. Er is een breed draagvlak, grote betrok-

de aanvullende personenbelasting voor de Neerpeltse gezinnen

kenheid en vertrouwen in de toekomst. Wij staan garant

wordt gecompenseerd door een verhoging van de bijdrage voor de

voor goed bestuur: eﬀiciënt personeelsbeleid, strikt finan-

afvalwaterzuivering. We vervangen de drijfkrachtbelasting door een

cieel beleid, nieuwe informaticatoepassingen én menselijke

meer doelmatige bedrijfsbelasting.

dienstverlening. Pelt werkt mee aan de 17 SDG's, dat zijn

•

de duurzame ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties.

Nieuwe informaticatoepassingen: Pelt wordt een moderne gemeente met eigentijdse communicatiemiddelen. Wat we digitaal
kunnen doen, gaan we digitaal doen. In de toekomst staat het gemeentehuis thuis achter uw computer. Op die manier sparen we tijd

Onze krachtlijnen voor Pelt:
•

•

Duurzaamheid: klimaatverandering, overconsumptie, de plastiek-

en papier.
•

Menselijke dienstverlening: Wie dat wil, kan steeds beroep doen

soep… Onze wereld draait dol. Wie de wereld wilt verbeteren, begint

op een persoonlijke dienstverlening, aan het loket of een spreek-

best bij zichzelf. Daarom beginnen we in Pelt met minder energie-

kamer in het gemeentehuis, in het buurthuis of bij u thuis. Onze

verbruik en meer hergebruik.

inwoners hebben recht op een warm en vriendelijk onthaal en een

Betrokkenheid: Iedereen is van de gemeente, en de gemeente is

helpende hand.

van iedereen. Wij willen dat elke Peltenaar betrokken wordt bij het
nieuwe Pelt. Hoe? Door mensen kansen te geven om suggesties te
doen voor het beleid. Met informatie- en inspiratieavonden, wijkwerking, inspraak- en adviesraden, discussiefora,... We betrekken
en ondersteunen verenigingen die een maatschappelijke rol in Pelt
opnemen.
•

Solidariteit: Volgens onze visie telt iedereen mee. Een politiek bestuur moet daarom aandacht hebben voor de medemensen die het
moeilijker hebben of wat zwakker staan. Zij mogen rekenen op de
solidariteit van de groep.

Goed bestuur
•

•

Eﬀiciënt personeelsbeleid: Bij de fusie spraken we af dat dit geen

Op 27 september 2015 legde de Verenigde Naties 17 nieuwe doelstellin-

invloed zou hebben op het aantal gemeentepersoneel; niet meer en

gen vast voor een duurzame ontwikkeling van de wereld tot 2030. Het

niet minder. Door de samenvoeging van onze administratieve, soci-

gaat over de bestrijding van armoede, hongersnood en ziekten, om meer

ale en technische diensten kunnen we wel dubbel werk vermijden

veiligheid, kwaliteitsvol onderwijs, veerkrachtige economie, een beter

en onze mensen eﬀiciënter inzetten voor de dienstverlening aan de

milieu, meer gelijkheid en een harmonieuze samenleving. Alhoewel we

bevolking.

in Pelt de wereldproblemen niet kunnen oplossen, willen we vanuit ons

Strikt financieel beheer. De gemeente werkt met het belastinggeld

plekje onder de zon, toch mee helpen deze doelstellingen te realiseren.

van haar inwoners. Hier moeten we zuinig mee zijn. We zullen de

We zullen daarom in onze komende beleidsplannen deze doelen waar

belastingen voor de Peltenaren niet verhogen. De vermindering van

mogelijk een lokale invulling geven.
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werkt

JAAK
FRANSEN

PELT ORDENT
Er is heel wat bedrijvigheid in Pelt. Het is de opdracht van het
gemeentebestuur om dit in goede banen te leiden en ieder zijn
plek te geven: industrie, kmo, landbouw, handel en diensten.
Maar ook sport en recreatie, cultuur en natuur moeten hun
plaats krijgen in onze samenleving. En last but not least: we willen voor elk gezin in Pelt een goede en veilige woonomgeving.
Daarom is een goede ruimtelijke ordening erg belangrijk. Met
Pelt kunnen we aan een nieuwe gemeente bouwen. We moeten
natuurlijk vertrekken vanuit het verleden van de twee gemeenten. Maar voor het toekomstige Pelt willen we de zaken nog beter op elkaar afstemmen. Ruimtelijke ordening is er immers om
vernieuwing mogelijk te maken.

Onze voorstellen:
• een eigentijdse invulling van het verbindingsgebied Has-

“Ook in het nieuwe Pelt wil ik op deze wijze voortwerken en vooral
doen wat moet gebeuren, bouwen aan de toekomst, vooruitkijken
en zien wat we samen met vele mensen, verenigingen, bedrijven
en instellingen kunnen realiseren om van Pelt één mooie sterke
gemeente te maken waar we allemaal trots op kunnen zijn.”

pershoven met een handelszone, een scholencampus en
een nieuwe woonwijk met een grote diversiteit aan woonvormen en veel groen. Dit wordt het “central park” van Pelt.
• de uitbreiding van Nolimpark
• we bekijken hoe we grote kavels en grote woningen kunnen
opsplitsen zodat we kunnen voldoen aan de vraag van kleiner, duurzamer en betaalbaar wonen.
• We willen de diensten in onze gemeente clusteren in dienstenzones: een zorgstraat in Overpelt, de omgeving van
het ziekenhuis voor medische dienstverlening, opleiding
en vorming op de nieuwe scholencampus in Haspershoven
en bij Syntra, administratieve diensten aan de Ringlaan,
Commerciële logistieke diensten bij het station, enz… Op
deze manier kunnen verwante diensten elkaar beter ondersteunen.

“Ondernemers geven met hun producten en dienstverlening toegevoegde waarde aan Pelt en ze verschaﬀen werk dicht bij huis
aan duizenden gezinnen. Daarom maken we graag ruimte om
te ondernemen, hier op Heikesveld, in en om Nolimpark of in de
stationsomgevingen. Ondernemers in Pelt zijn partners daarom
zorgen we voor open lijnen en een vast aanspreekpunt. “
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PELT ONDERNEEMT
Werk in eigen streek is belangrijk. Bedrijvigheid, ondernemingszin en

Daarom stellen we voor:

werk brengen welvaart. En van welvaart komt welzijn. Daarom vinden

Nolimpark

wij het belangrijk dat er in Pelt voldoende plaats is voor ondernemin-

• de uitbreiding van het Nolimpark tot aan de gewestweg N71 (No-

gen en dat er voldoende werk is voor de inwoners. Momenteel zijn er in

lim-Zuid) Deze zone aan de gewestweg ligt goed in het zicht en is

Pelt 14.091 arbeidsplaatsen. Dit zijn er meer dan er theoretisch nodig

daarom erg geschikt voor bedrijven met een “etalage”.

zijn om iedereen die in de mogelijkheid is, werk aan te bieden. Die ze-

• ontwikkeling van Nolim-Noord voor kleinere bedrijven

kerheid willen we in de toekomst blijven bieden.

• de herbestemming van de restgronden van Overpelt-Fabriek

De meeste arbeidsplaatsen zitten in de quartaire sector, de niet-com-

• de ontwikkeling van een bedrijvencentrum voor hoogtechnolo-

merciële diensten: zorg, onderwijs, openbare diensten, enz… Maar

gische en nieuwe bedrijven die vooral de kenniseconomie ont-

ook de handel en commerciële dienstverlening (tertiaire sector) en in-

wikkelen ten dienste van de gevestigde bedrijven

dustrie (secundaire sector) bieden een hoge tewerkstelling. Zelfs in de

• Opfrissing van de publieke omgeving van het industriepark

landbouw of primaire sector verdienen een 200-tal mensen hun brood.
Het is belangrijk dat we zorgen voor een divers aanbod van tewerkstel-

KMO-zones

ling in onze gemeente.

• Op een aantal andere plaatsen in de gemeente willen we ook
ruimte maken voor kleinere, minder hinderlijke en ambachtelijke ondernemingen. In deze zones zou het mogelijk zijn te wonen
bij het bedrijf en kunnen ook verzamelgebouwen voor starters en
dienstverleners gebouwd worden.

B to B
• We willen onze bedrijven stimuleren meer zaken te doen met elkaar. In het zakenleven geldt immers ook “beter een goede buur,
dan een verre vriend”. Hiervoor ondersteunen we de ondernemersclubs met netwerkevents en informatierondes.
Accountmanager
• We opteren voor één aanspreekpunt of ambtenaar in onze ge-

RAF
DRIESKENS

meente die onze bedrijven accuraat begeleid van het zoeken van
industriegrond tot de omgevingsvergunning.
• Voor onze industrie- en KMO-zones werken we aan een parkmanagement, zodat de omgeving van de bedrijven goed onderhouden wordt en er netjes bij ligt.

PELT BOERT
Landbouwers zorgen voor onze voeding en voor heel wat grondstoﬀen voor onze economie.
Zij zijn essentieel in ons economisch weefsel. Een goede inbedding van de sector in het
maatschappelijk weefsel is daarom ook erg belangrijk. Dit begint met wederzijds begrip tussen boeren en buren.

• Een duidelijk ruimtelijk beleid: de landbouwzone op het gewestplan is er in de eerste plaats
voor landbouw.

In Pelt hebben we een 100-tal actieve landbouwbedrijven. We willen ze ondersteunen zodat
ze kunnen blijven ondernemen. De sector is de laatste tijd erg geëvolueerd naar een professionele, duurzame landbouw met zware investeringen en nieuwe technieken. Anderzijds
zoeken onze boeren ook terug de verbreding op met de verkoop van hoeveproducten, het
ontvangen van toeristen, de omschakeling naar andere teelten, enz.... Ook in deze ontwikkelingen willen we onze landbouwers graag ondersteunen.
Maar landbouwers zijn ook landschapsbouwers. Ongeveer 1/3e van ons grondgebied wordt
beheerd door hen. Zij spelen een belangrijke rol in het beheer van onze open ruimte die lucht
en kwaliteit geeft aan onze leefomgeving.

Onze voorstellen:

• Met de landbouwers maken we afspraken voor
een gezond en eﬀiciënt gebruik van de landbouwzones.
• We zoeken ruimte voor aanverwante bedrijven:
loon- en grondwerkers en logistieke diensten
voor de landbouw.
• We betrekken landbouwers bij het beheer van
onze open ruimte, houtkanten, grachten en
veldwegen.
• We laten de mensen kennis maken met de sector met landbouwdagen, de landbouwfietsroute, de binnen-bij-boeren-dag, het tintelboeren
festival, informatievergaderingen, enz...
• een landbouwadviesraad, een landbouwdienst,
een goedwerkende schadecommissie en een
schepen voor landbouw.
• actieve ondersteuning van landbouwers die op
hun bedrijf naar een functieverbreding willen
gaan met toerisme, voeding, dierenzorg...
• promoten van de korte keten in de landbouw
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TONNY
KAUFFMANN

“Landbouwers zorgen voor ons dagelijks voedsel,
daarom zijn ze een onmisbare schakel in onze gemeente. Ook deze sector is in volle evolutie. Daarom
willen wij onze Peltse landbouwbedrijven graag
ondersteunen op de weg naar duurzame landbouw.”

PELT CREËERT
“Ik ben jong en zit vol energie en
ideeën. Zo kocht ik jaren geleden
één enkel springkasteel om te
verhuren en in geen tijd groeide er
een hele onderneming rond mij.
Pelt steunt jonge ondernemers met
goede ideeën. Da’s ideaal, want
hier is altijd wel iets te doen.”

Er was een tijd dat productiebedrijven en ambachtslui moesten uitwijken naar industriegebieden omdat ze te groot werden en te veel hinder veroorzaakten voor de omwonenden.
Thans waait er een nieuwe wind. Jonge bedrijven die zich
bezighouden met technologische en digitale ontwikkelingen,
die inspelen op de tendens van meer lokale productie of die
productie, hergebruik en dienstverlening combineren, geven
minder hinder, maar versterken het sociale weefsel in een
dorpskern.
We kunnen hen aanmoedigen lege winkelpanden of oude
gebouwen te benutten voor hun activiteiten. Zo brengen ze
“leven in de brouwerij”. We zouden deze creatieve economie
kunnen samenbrengen in zogenaamde “stadsfabriekjes”. We
willen jonge ondernemers steunen in hun plannen om van
onze dorpskernen, ook bedrijvige kernen te maken.

Onze voorstellen:
• We maken plaats voor ateliers en kleine
productieruimten in onze dorpskernen.
• We maken hierbij goede afspraken, zodat
geluids- en verkeershinder geen overlast wordt.
• We brengen jonge ondernemers samen in

11

verzamelgebouwen.
• We geven in het hoogwaardig bedrijvencentrum
op Nolimpark ook aan “start-ups” een plaats.

ROY
SCHILDERMANS

PELT WINKELT
De detailhandel is de laatste jaren enorm veranderd. De opkomst
van “e-commerce” en grote winkelketens hebben geleid tot een
vermindering van het aantal winkels in de centra en de vestiging

7

Werk aan de
winkel!

van “baanwinkels”. Willen we onze winkelcentra aantrekkelijk
houden dan moeten we zorgen dat ze bedrijvig blijven. Dat er
vanalles te doen is en dat het er gezellig is. We willen werken aan
een opwaartse spiraal: leven brengt nieuw leven. Hoe meer beweging in de straat, hoe meer zaken er zich zullen vestigen.
Zo brengen ook de wekelijkse markten en de maandelijkse teutenmarkt heel wat volk op de been. Dit geeft sfeer en gezelligheid, die dan ook weer goed is voor de plaatselijke horeca.

Onze voorstellen:
• aanduiding van kernwinkelgebieden in Neerpelt en Overpelt-centrum
• een lange termijn visie op de winkelkern met “kernkompas”
een overlegmodel met steun van de provincie
• gezamenlijke promotie van de winkelcentra op basis van dit

INGE
EMMERS

nieuw strategisch commercieel plan
• verkeersluwe shoppingstraten met parking op wandelafstand
• clustering van grote-oppervlakte-winkels en baanwinkels
met parking in de handelszones op Den Dries en aan de
Heerstraat
• in elk kerkdorp plaats voor winkels en cafés.
• aanpak van leegstand met pop-ups, kunst- of kerstmarkten
en andere creatieve invullingen
• herbestemming van leegstaande winkelpanden voor kantoren, vrije beroepen, co-workingplekken, kleine ateliers,
horeca
• wonen boven winkels bevorderen
• één digitale Pelter cadeaubon
• De Kerkstraat betrekken in de zaterdagmarkt.
• sfeervolle activiteiten organiseren op de marktdagen en
koopjeszondagen

“Winkelen in Pelt is voor mij meer dan boodschappen
doen. Echt, het gaat gewoon om de gezelligheid die bijdraagt aan de economie. We hebben voor ieder wat wils,
de markt, de leuke winkeltjes en de dynamische pop-ups.
We streven ook naar de toegankelijkheid en de bereikbaarheid van deze, voor iedereen. “

PELT GENIET
De Kerkstraat in Neerpelt is alom bekend als een gezellige uitgangsbuurt. Maar ook na de vernieuwing van de Dorpsstraat en de Oude
Markt in Overpelt zitten de terrasjes ‘s zomers vol. En er zijn zo vele andere mooie plekken in Pelt met goede cafés en restaurants waar mensen

“Horeca dat zit in mijn bloed. De horeca-cultuur
moeten we onderhouden en stimuleren want wie
houdt er nu niet van een terrasje in de zon, of een
warme choco in de winter? Pelt geniet!”

kunnen samenkomen en genieten. We willen leven in de brouwerij!

Daarom willen we initiatieven van
horeca-uitbaters ondersteunen.
• een regeling voor de uitbouw van terrassen;
• afspraken over lawaaihinder en afval;
• betrokkenheid bij evenementen;
• Peltse horeca-uitbaters vragen voor catering van
gemeentelijke activiteiten

JELLE
MISPOULIER
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PELT VERWELKOMT
Limburg is de tweede toeristische regio in Vlaanderen, na de kust.
Noord-Limburg neemt hierin de leiding. Dit heeft te maken met de
grote vakantieparken in onze buurgemeenten Lommel en Peer. Een

23

toerist blijft echter niet binnen de gemeentegrenzen, maar bezoekt
een regio. Daarom willen we samen met onze buurgemeenten en
Toerisme Limburg het toerisme in de Limburgse Kempen promoten
met ons natuurschoon, onze fiets-, wandel- en ruiterroutes en onze
alom gekende gastvrijheid. Met onze ligging aan het kanaal hebben
we een extra troef.
Pelt maakt deel uit van Bosland èn de Groote Heide. Twee samenwerkingsverbanden die de landschappelijke kwaliteiten en de toeristische promotie van onze streek willen verhogen. Wij liggen midden
in en kunnen de schakel vormen tussen beide gebieden. Pelt kan de
oase zijn, waar de toeristen worden onthaald, zich kunnen bevoorraden, waar ze kunnen verpozen en genieten.
Want toerisme is ook eten, drinken en slapen. Een verblijfstoerist
spendeert gemiddeld 80 euro per dag. Toerisme is een groeiende bedrijfstak, zeker ook in onze gemeente.

Onze voorstellen:
• samen met onze buurgemeenten werken aan een toeristisch plan
voor de Limburgse Kempen;

STIJN
LOOS

• actief lidmaatschap bij “Bosland” en de “Groote Heide”
• Ontwikkeling en verfijning van het fiets-, wandel- en ruiterroutenetwerk
• uitbreiding passantenhaven in Lille
• ondersteuning van onze toeristische ondernemers
• toeristisch verblijf mogelijk maken op verrassende plekken

“Als hobbyruiter ben ik enorm verknocht aan
ons routenetwerk en onze prachtige natuur.
Dit zijn écht onze toeristische troeven die wij
moeten uitspelen. De Groote Hof maken we de
toegangspoort tot het Bosland.”

• een zorghotel in Overpelt
• een toeristisch-recreatieve ontwikkeling aan Lommelsakker bij
het kanaal voor watersport en vaartoerisme
• de Grote Hof als toegangspoort voor Bosland
• promotie van streek- en hoeveproducten
• een toeristische dienst die ook het aanspreekpunt is voor onze toeristische ondernemers en met hen gezamenlijke promotie voert

CARINE
VAN GERVEN

PELT VERRAST
Onze voorstellen:
• een evenwichtig, leuk en verrassend
programma in Palethe
• afspraken met de Provincie voor het
gebruik van Dommelhof
• Mensen met goesting en kennis van
zaken betrekken bij de programmatie
als Partners in Cultuur.
• ondersteuning van de Kunstacademie
Noord-Limburg
• ondersteuning van de talrijke culturele
initiatieven van het Muziekfestival tot...
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de kunstkerstmarkt
• toonmomenten voor professionele en
amateur kunsten
• kunst in open ruimte
• cultuur op onverwachte plekken
• aandacht voor en herstel van materieel
en immaterieel erfgoed in samenwerking met de geschied- en heemkundige
kringen
• de casco-restauratie van het Hobos
• Het internationale fotofestival ‘Lens
op de mens’ wordt een begrip tot ver
buiten onze grenzen
• We geven onze musea een facelift.
• Een “Erfgoed-App” brengt verhalen uit
het verleden terug naar de plaats van
het gebeuren

“Kunst en cultuur zijn levensvitaminen. Geen mens kan zonder. Het
kan beroeren en ontroeren. Kunst brengt mensen samen. Het haalt
het verleden naar het heden en geeft een kijk op de toekomst.
Cultuur geeft uitstraling aan onze identiteit tot ver buiten onze
gemeente. Kunst geeft kleur en klank aan Pelt.”

• Vernieuwing van het het oude gedeelte
van Palethe
• een opwaardering en nieuwe invulling
van de Sint-Willibrorduskapel op ‘t
Herent

PELT DAAGT UIT
Pelt heeft een rijk verenigingsleven. Jeugd-, cultuur- en sportverenigingen brengen mensen samen om dingen te doen die ze alleen niet
kunnen. Ze dagen je uit. Neem deel en verruim je horizon.
Verenigingen zijn daarom onmisbare schakels in het gemeenschapsleven. Het gemeentebestuur kan niet in hun plaats treden maar moet
hen ondersteunen:
• met goede lokalen
• met wifi in jeugdlokalen
• met een bijdrage aan hun werkingsbudget
• met logistiek, informatie en communicatie
• we maken een subsidiereglement, waarbij we geleidelijk aan de
verschillen in de vroegere gemeenten wegwerken
• we overleggen regelmatig met de besturen van verenigingen
• we moedigen mensen die het moeilijk hebben aan om deel te 		
nemen aan het cultureel en verenigingsleven. 			
Dit doen we bijvoorbeeld met extra knipoogbonnen 			
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of met initiatieven als rap op stap enz...

“Als chiroleidster heb
ik leren samenwerken,
spelenderwijs. Hierbij
hebben gemeente en
jeugdverenigingen ook
veel voor elkaar kunnen
betekenen. Want jong
geleerd is oud gedaan.”

ANN
KAUFFMANN

De bib, een
echte belezenis

PELT LEEST

12

De moderne bibliotheek is meer dan een magazijn vol boeken. Het
is plek waar mensen en gedachten elkaar ontmoeten. We willen
onze bibliotheken uitbouwen als informatiecentra, waar je kennis kan halen en ideeën kan delen. We willen er een plek geven aan
studenten en er kinderen laten proeven van cultuur. We brengen
boeken tot leven door hun auteurs uit te nodigen voor een gesprek.

HEIDI
SCHUURMANS

Onze voorstellen:
• de bibliotheek van Lille brengen we onder in de gemeenschapsruimte van de serviceflats
• we gaan in gesprek met onze gebruikers om de bibliotheek van
de toekomst vorm te geven
• We brengen boeken tot leven door hun auteurs uit te nodigen
voor een gesprek.
• we maken een jaarprogramma met en voor onze lagere scholen
• we zetten extra boekenhuisjes her en der in de gemeente.

“Nieuwe dingen leren, ontspannen en nieuwsgierig zijn, dat betekent de bibliotheek voor
mij. We moeten meegaan met onze tijd en
digitaliseren. De bib wordt een informatie- en
ontmoetingsplek. Om de krant te lezen, om
samen te studeren en wijzer te worden.”

21
PELT LEERT
Het Lindel start binnenkort het principe van de Brede School. Op andere
plaatsen wordt de sporthal van de school na de schooluren al gebruikt door
onze sportclubs. De kunstacademie gebruikt schoollokalen. De nieuwe
speelplaats van de Tassetschool staat na schooltijd open voor de buurt.
Deze manier van werken willen we in heel Pelt toepassen. Zo wordt de
schoolinfrastructuur beter benut en staat ze ten dienste van de buurtgemeenschap. De school kan op haar beurt gebruik maken van de gemeentelijke voorzieningen.
Omdat onderwijs zo belangrijk is voor onze kinderen, willen we onze scholen ondersteunen op logistiek en pedagogisch vlak.
Brede School betekent dan ook brede ontwikkelingskansen voor kinderen
creëren. Vandaar trachten we zoveel mogelijk activiteiten te laten aansluiten bij de schooluren, zodat kinderen kansen krijgen om deel te nemen aan
de vrije tijd. Dit noemen we "spelenderwijs". Een breed concept dat niet
alleen een ruimtelijk verhaal is, maar ook sterk inhoudelijk, zodat kinderen maximale kansen krijgen. Dit met speciale aandacht voor kinderen in
armoede. Door het platform ischool uit te breiden, krijgen ouders nu ook
automatisch een sociaal tarief in de buitenschoolse activiteiten.

DOMINIEK
VANENDERT
“Het Lindel start binnenkort het principe van de Brede
school. Onderwijs, kinderopvang en parochiale activiteiten gaan hand in hand om ruimtes en middelen optimaal
te benutten. Deze eﬀectieve manier van samenwerken
willen we toepassen in meerdere gehuchten. Samenwerken loont, met een mooi resultaat voor Pelt”

zorgt
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PELT GROEIT
Onze kinderen zijn onze oogappels en onze toekomst. We willen jonge gezinnen
graag ondersteunen bij de opvoeding van hun kinderen. Minister van Welzijn ,Jo Vandeurzen, lanceerde de oprichting van een “Huis van het Kind” in elke gemeente. Het
is een plaats waar alle diensten van gezins- en opvoedingsondersteuning samenkomen en afspraken maken. Vooral aan jonge gezinnen wordt de juiste hulp geboden,
zonder hen evenwel van het kastje naar de muur te sturen. Neerpelt en Overpelt liepen hierop vooruit en richtten al eerder het “Huis van het Kind Pelt” op; een digitaal
huis weliswaar. Dit willen we binnenkort uitbouwen tot een echt huis van het kind.

ANN
VAN DORPE

Ons Huis van het Kind nam al verscheidene initiatieven:
• perinataal netwerk
• zindelijkheidskoﬀers
• website met informatie voor jonge ouders
• diverse activiteiten in de week van de opvoeding
En zo denken we verder: ook ons Huis van het Kind zal

En ook in Overpelt-centrum willen op ter-

groeien met nieuwe initiatieven zoals een babytheek,

mijn een uitbreiding van het aantal op-

Kind&Taal enz...

vangplaatsen, zodat we voor elk kind dat

Het is de taak van de gemeentebesturen om alle initia-

naar de opvang wil, een plaats hebben.

tieven in de gemeente rond opvoedingsondersteuning

Telkens willen we deze nieuwe lokalen

en kinderopvang te coördineren. Dat willen we in Pelt

bouwen in overleg met de nabijgelegen

zeker doen samen met het consultatiebureau van Kind

school en andere organisaties, zodat we

& Gezin, het onderwijs, de voorschoolse kinderopvang,

kunnen streven naar een optimale invul-

de Gezinsbond en alle andere organisaties die het goed

ling van deze projecten.

voorhebben met gezinnen en kinderen.

We willen met de nieuw gemeente Pelt

De buitenschoolse kinderopvang voor schoolgaande

het label “Kindvriendelijke Gemeente”

kinderen organiseren we zelf. We willen in elk gehucht

behalen en deze principes doorzetten in

goed uitgeruste lokalen, dicht bij de school. We hebben

al onze beleidsdomeinen.

plannen in Herent, de Grote Heide, Holheide en ‘t Lindel.

“Als mama maar ook als
schepen heb ik de vele
vragen van ouders ervaren
bij de opvoeding van hun
kinderen. Na de realisatie
van ons digitale Huis van het
kind Pelt is de tijd nu rijp om
te bouwen aan echt warm
fysiek huis, een plaats waar
gezinnen hun weg vinden.”

PELT VERSTERKT

10

KATRIEN
KENIS

Niet alleen kleine maar ook grotere kinderen en jongvolwassenen
verdienen onze aandacht. We werken samen met onze scholen
aan een programma waarbij we jongeren weerbaar maken.

We werken mee met:
• een budgetbeurs "Budget4life" waarbij jongeren leren omgaan
met geld
• verstandig omgaan met sociale media en internet
• een studiekeuze en beroepen-informatiedag
• We organiseren samen met het onderwijs het MEGA-project,
waarbij we jongeren leren neen zeggen tegen pesten, alcohol,
drugs en andere verslavingen
• We geven jongeren van 5 tot 14 jaar knipoogbonnen, zodat ze kosteloos aan een aantal evenementen of sportactiviteiten kunnen
deelnemen of het lidgeld van de jeugdbeweging kunnen betalen
• We werken samen met de secundaire scholen aan de weerbaarheid van onze jongeren (vb. Challenge Day, Arktos)

“Als leerlingbegeleidster kom ik dagelijks in
contact met jongeren die
zoekende zijn. Iedereen
komt op zijn levenspad
hindernissen tegen. Als
gemeente willen wij
jonge mensen zelfvertrouwen geven, weerbaar
maken en hen op het
juiste pad helpen. “

PELT HELPT:
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Mensen die het moeilijk hebben moeten geholpen wor-

Zoals bijna overal in onze provincie stijgt de armoede en de kinderarmoede ook in

den. Onze sociale dienst helpt mensen hun problemen

Pelt. We willen deze negatieve evolutie doen keren.

oplossen en tracht ze vooral te voorkomen. We gaan uit

• We werken samen met armoedeverenigingen en Sint-Vincentius.

van de volgende principes:

• Dialooggroepen als Pelterhoekje en Plan-B krijgen ook in de toekomst onze aan-

• voorkomen is beter dan genezen.
• we willen mensen versterken, zodat ze in de toekomst
hun problemen zelf kunnen oplossen.

dacht en steun.
• We werken samen met onze scholen om kinderarmoede op te sporen en er iets
aan te doen.

• we doen beroep op de onmiddellijke omgeving en
betrekken familie, buren, mantelzorgers en hulpverleners bij de hulpvraag.
• De hulpvrager staat centraal
• Wie recht op ondersteuning heeft, moet dit recht ook
krijgen. Die moet er zelf niet om vragen.
• We proberen de problemen op te zoeken en op te lossen voor dat de problematiek escaleert.
• Werk geeft welvaart en welzijn. We proberen mensen
zonder inkomen of met een vervangingsinkomen aan
werk te helpen. Daarom ondersteunen we projecten
in de sociale economie, wijkwerken en werkbegeleidingstrajecten.

“Mensen helpen, dat doe ik graag.
Pelt is een sterke, warme gemeente waar elke burger telt. Waar er
zeker gezorgd wordt voor de meest
kwetsbaren in onze gemeente.
Hiervoor staat CD&V Pelt.”

FIEN
NOUWEN

PELT BUURT
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We willen ouderen langer en kwaliteitsvol laten wonen
in hun vertrouwde buurt. Dit kan door de zorg aan te passen
naargelang de behoeften. Ook de buurtgezellen spelen hierbij
een belangrijke rol. Ze hebben hun start niet gemist. Mensen

“Als OCMW voorzitter vind ik een warme buurt belangrijk.
Mensen die zorgen voor elkaar zijn onbetaalbaar. Ook in
Pelt willen we via verenigingen en buurtgezellen mensen
stimuleren om elkaar te helpen, zodat ouderen langer in
hun vertrouwde buurt kunnen blijven wonen.”

verbinden met mensen is ons streefdoel. Ook in de toekomst
willen we inzetten om het sociale netwerk van onze senioren
te versterken aan de hand van Buurtgezellen en verenigingen.
De actief zorgzame buurt is een samenwerkingsmodel op
maat van een buurt waarbij gemeentebestuur, formele en informele hulpverleners samenwerken om de hulp en zorg die ze
bieden voor ieder bereikbaar te maken. We willen als gemeentebestuur het initiatief nemen om dit in Pelt te organiseren.

Mooie liedjes
buren lang

We doen beroep op verenigingen die ons willen helpen bij het
opzoeken en ondersteunen van ouderen en zieken. We ondersteunen hun werking. We willen hierbij ook bijzondere waardering opbrengen voor de vrijwillige mantelzorger met een
mantelzorgpremie en de ondersteuning van een mantelzorgnetwerk.
Wanneer mensen niet meer in hun eigen huis kunnen wonen,
kan het Woonzorgcentrum of een serviceflat een oplossing
bieden. De goede samenwerking met Immaculata en Sint-Jozef
willen we verder zetten. De uitbreiding in Sint-Huibrechts-Lille
neemt concrete vormen aan en ook hier willen we mee onze
schouders zetten.

JUUL
VROLIX

“Vele jaren ben ik vrijwilliger bij de buurtmaaltijden. We
brengen mensen samen en gaan hierdoor vereenzaming
tegen. In Pelt willen we de buurtmaaltijd verder ondersteunen. Zo kunnen we nog meer mensen bereiken en
een lekkere maaltijd aanbieden.”

PELT ONTMOET
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Door de organisatie van onze dorpsrestaurants brengen we
mensen samen voor een gezonde maaltijd en tegelijk een
hartelijk contact. We organiseren ze maandelijks in de ontmoetingscentra van onze gehuchten, dicht bij de mensen en
toegankelijk voor iedereen. In Neerpelt- en Overpelt-centrum
kunnen mensen dagelijks gaan eten in het woonzorgcentrum.
En misschien is dit niet alleen een behoefte voor ouderen,
maar kunnen we ook gezonde maaltijden aanbieden aan jongeren of gezinnen met kinderen.
We zorgen voor de bedeling van warme maaltijden.
We blijven onze ontmoetingscentra in elk gehucht ondersteunen omdat het de pleisterplaatsen zijn voor het socio-culturele leven in elk gehucht. We helpen de parochiecentra van
Overpelt-Fabriek, Lindel en Holheide met een renovatie en
gaan een nieuw buurthuis bouwen op de Damsheide.

ANNEKE
WILMS

PELT DIENT
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Het gemeentebestuur, het gemeentepersoneel en de gemeentelijke administratie staan ten dienste van de inwoners van Pelt. We streven naar een optimale dienstverlening.
We behouden onze beide gemeentehuizen en voorzien op beide plaatsen een
basisdienstverlening waar u met algemene en eenvoudige vragen terecht kan.

“Een sterk en nabije dienstverlening is zeer belangrijk dat weet ik uit ervaring als CM-consulent. In Pelt
gaan we voor maximaal digitaal, maar als je liever
een persoonlijk contact wil, staan de deuren van het
gemeentehuis voor jou open."

De gespecialiseerde diensten verdelen we tussen beide gemeentehuizen:
• in Overpelt de persoonsgebonden zaken: burgerlijke stand, bevolking, sociale dienstverlening …
• in Neerpelt de grondgebonden zaken: algemeen bestuur, openbare werken,
bouw- en omgevingsvergunningen, milieu, waterlopen, riolering ….
U kan er terecht tijdens de openingsuren, met minstens één avond in de week
of op afspraak.
Maar we willen vooral inzetten op een digitaal Pelt; zeven dagen op zeven,
24 uren per dag, thuis achter uw computer. U hoeft geen verplaatsing te maken. U stelt uw vraag op het moment dat u het best past. Via de website kan
u trouwens ook de meeste formulieren downloaden, digitaal invullen en weer
terugsturen.
Maar natuurlijk kan u, als u dit wenst, nog steeds terecht in het gemeentehuis
voor een persoonlijk contact, of maak telefonisch een afspraak!
Voor vragen over vrijetijdsbesteding kan u of uw vereniging terecht in Palethe,
de Uitbalie van Pelt.
Een sterke en nabije dienstverlening, daar gaan we voor!

ANITA
VAN MOLL HORIONS
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PELT VOORKOMT
Voorkomen is beter dan genezen. We hechten in onze nieuwe gemeente veel aandacht
aan preventie op vlak van gezondheid, welbevinden, verslaving, armoede en veiligheid.
Een preventieambtenaar coördineert verschillende initiatieven:
• gezondheidswandelingen, 10.000 stappen campagne
• wandelroutes, loopomlopen, fit-o-meters, speel- en bewegingstoestellen
• bewegen op verwijzing

29

• EHBO en AED-cursus, defibrillatoren
• valpreventie
• anti-pest gedrag,
• ….

“Als verpleegkundige weet ik hoe belangrijk een
goede gezondheid is. Op een positieve manier
willen we jong en oud stimuleren tot een gezonde
levensstijl. Openbare ruimten inrichten zodat ze
uitnodigen tot bewegen, daar gaan we voor.”

CANAN
UMANC
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“Onderwijs is dé sleutel tot een succesvol leven, daar heb ik voor gestudeerd.Een goede kennis van onze taal
is daarbij heel belangrijk. Zo verstaan
we elkaar beter en kan iedereen,
ongeacht sociale of culturele achtergrond zich thuis voelen in Pelt. “

EMMA
FRANSEN
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PELT STEUNT
Pelt is geen eiland in de wereld. We leven in een wereld die voortdurend verandert en waar niet iedereen het zo goed heeft als ons.
We nemen onze verantwoordelijkheid op voor de opvang van vluchtelingen uit oorlogsgebieden en helpen hen bij hun integratie. We leren
hen Nederlands spreken. We doen mee met het project Kind&Taal en
Vriend&Taal. We ondersteunen hen met basiseducatie. We helpen hen
aan ’t werk. We zoeken gepaste huisvesting. We betrekken de mensen
in het Valkenhof in onze gemeente.
We willen ook een actief mondiaal beleid voeren waarbij we projecten in derdewereldlanden ondersteunen en onze mensen hier warm
maken voor de problematiek van mensen in het zuiden.

Onze voorstellen op dit vlak:
• Een schepen voor Mondiaal Beleid, een dienst Lokaal Mondiaal
Beleid, een Mondiale Raad
• 0,7% van ons werkingsbudget besteden we aan ontwikkelingssamenwerking
• We ondersteunen Peltse projecten in het zuiden.

• We werken met de werkgroep “Think Global, Act Local” en de NGO’s aan sensibilisering en educatie voor meer begrip en solidariteit met het arme Zuiden.
• We zetten jaarlijks onze schouders onder de 11.11.11-actie
• We zijn een “fair-trade” gemeente en gebruiken “fair trade” producten
• We steunen onze wereldwinkels

PELT VERLAAGT DREMPELS
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Mensen voelen zich beperkt als de omgeving niet is aangepast aan hun

We ondersteunen en adviseren winkeliers, dienstverleners, horeca-uit-

mogelijkheden. Pelt wilt daarom de omgeving betreedbaar, bruikbaar,

baters, scholen, sport- en cultuurorganisatoren, enz… om hun zaak toe-

begrijpbaar en dus comfortabel maken voor iedereen. We doen daar-

gankelijk te maken.

om beroep op architecten, ontwerpers en aannemers om met creatieve

We helpen mensen die hun eigen woning willen aanpassen vooraleer

oplossingen te komen, zodat onze publieke ruimte en onze openbare

dat ze niet meer zo goed te been zijn. We laten ons hierbij begeleiden

gebouwen toegankelijk zijn voor iedereen.

door Inter, het Agentschap Toegankelijk Vlaanderen. We vragen vooral

We willen ook dat publiek toegankelijke plaatsen en gebouwen en het

advies aan de gebruikers zelf, want zij ervaren best waar de hindernis-

openbaar vervoer echt toegankelijk zijn voor iedereen.

sen en drempels in onze maatschappij liggen.

ELS
KUPPENS

Mogelijkheden
uitputten
“Als Ergotherapeute kom ik dagelijks in contact
met mensen die extra drempels moeten overwinnen. Er moet aandacht zijn voor verstaanbare informatie en aangepaste infrastructuur
op evenementen. Pelt wordt toegankelijk voor
iedereen. Geen drempel is te hoog.”

26
PELT BEZWIJKT

Goede wijkn
behoeft gee
krans

Door de fusie worden we een grotere gemeente. Dit betekent
niet dat we de eigenheid van onze voormalige gemeenten, gehuchten of woonkernen prijsgeven. Integendeel! We willen het
karakter, de geborgenheid en de verbondenheid van de vroegere
dorpen, gehuchten en wijken versterken.
Eenheid in verscheidenheid.

Daarom willen we:
• plaatselijke kermissen, markten en historische feesten behouden
• wijkwerking en buurtfeesten aanmoedigen
• verenigingen en organisaties die de geschied- en heemkun-

NIELS
VALKENBORGH

de en de tradities van hun dorp bewaren en verlevendigen,
ondersteunen
• samenwerken met het plaatselijk verenigingsleven
• de ontmoetingscentra een centrale plaats geven in het dorpsleven
• dat de school, de winkel, het café… leefbaar blijft in het gehucht
• elk jaar één of meerdere gehuchten of deelgemeenten in de
kijker zetten, zoals we de afgelopen jaren hebben gedaan met
“Neerpelt bezwijkt”

“Goed leven begint in ons eigen dorp, in onze eigen
buurt. Dankzij de samenwerking tussen mensen
valt er altijd en overal wel iets te beleven. Originele
ideeën en knappe initiatieven ondersteunen we
voluit. Sfeer, betrokkenheid en gezelligheid staan
centraal in Pelt. Dat wordt genieten…”

PELT FIETST, PELT SPOORT, PELT RIJDT...
De mobiliteit, wegen en verkeer is een belangrijk onderwerp voor de gemeente.
Over grote infrastructuurwerken hebben we geen beslissingsbevoegdheid,
maar wel iets te zeggen:
• We blijven voorstander van de noordelijke omleidingsweg van Neerpelt

“Mijn favoriete vervoermiddel, is mijn fiets. Het
is goed voor het milieu en goed voor de gezondheid. Veilige fietspaden in de kernen en rustige
doorsteken moeten ervoor zorgen dat Pelt een
echte fietsgemeente wordt. Hier in de Zandstraat gaan we daarvoor zorgen.”

omdat het zwaar en doorgaand verkeer uit de Heerstraat en Hamonterweg
moet. Een goed aangelegde noordelijke weg is volgens ons het minst schadelijk voor mens èn milieu.
• Nu de elektrificatie van Spoorlijn Antwerpen-Neerpelt wordt uitgevoerd, ijveren we voor de doortrekking tot Weert.
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Lopenbaar
vervoer

• Als de IJzeren Rijn er ooit komt, eisen we een onderzoek naar een alternatief
tracé en minstens maatregelen die de geluids-, tril- en verkeershinder sterk
beperken.
• We zijn voorstander van het Spartacusplan met een snelle trein- of tram verbinding naar Hasselt. Ook hier vragen we een degelijk onderzoek naar het
beste tracé, waarbij het station in Neerpelt en een verkeersknooppunt tussen
het ziekenhuis en Nolimpark moeten opgenomen worden als halteplaats.
Over gemeentewegen, fiets- en voetpaden hebben we wel beslissingsbevoegdheid.
• We geven voorrang aan de zwakke weggebruiker.
• We zorgen dat voetpaden en pleinen makkelijk berijdbaar zijn voor rolstoelgebruikers, rollators en buggy’s.
• We moedigen het gebruik van de fiets aan als milieu-vriendelijk, vlot en veilig
verplaatsingsmiddel.
• Daarom geven we extra aandacht aan veilige fietspaden, moderne fietsstraten, degelijke fietsenstallingen, elektrische oplaadpunten, een systeem van
huurfietsen...
• We maken een mobiliteitsplan voor de hele gemeente Pelt met onderscheid
tussen straten voor doorgaand en plaatselijk verkeer, eenrichtingsverkeer,
autoluwe zones en snelheidszones.
• We richten onze straten in naargelang van de functie van de weg met aangepaste ingrepen voor de verkeersveiligheid
• De trage wegen worden geïnventariseerd en opgewaardeerd tot alternatief
wandelwegennetwerk in heel Pelt

LIESBETH
FRANSEN

PELT ONDERHOUDT
We wonen graag in een nette buurt en een propere straat.

We pakken elk jaar een aantal straten aan die aan vernieuwing toe zijn.

We hechten in Pelt veel belang aan goed onderhouden en veilige

Zo kunnen we de volgende zes jaar heel wat versleten wegdekken her-

straten. We zorgen voor heldere maar energiezuinige straatverlich-

stellen, de riolering vernieuwen en de stoepen herleggen. Bij doorgangs-

ting en een goede afwatering. We willen mooie en degelijke rustban-

wegen voorzien we ruime en veilige fietspaden. In straten voor plaatse-

ken langs voetpaden en op pleinen.

lijk verkeer plannen we verkeersvertragende ingrepen om de veiligheid
te verhogen.

De volgende wegenwerken staan al op ons programma:
• de herinrichting van de oude Leopoldlaan van verbindingsweg
naar woonstraat
• vernieuwing voetpaden en nutsleidingen Lindelsebaan en renovatie Lookstraat
• vernieuwing voetpaden en riolering Ringlaan en aanpassing van

Bijzondere aandacht willen we besteden aan onze kerkhoven. Het zijn
oases van rust en bezinning. Met een mooie verzorgde groene omgeving
willen we eer betonen aan onze overledenen. Op het kerkhof aan De
Roosen willen we een nieuwe afscheidsruimte bouwen met voldoende
plaats en aangepast sanitair.

de verkeerslichten voor voetgangers
• verkeersveiligheidsingrepen en fietssuggestiestrook in de Holvenstraat
• aanleg fietspad in de Zandstraat
• nieuwe fietspaden en riolering Kaulillerweg en Sint-Antoniusweg
• verlichting fietspad oude spoorlijn Grote Heide
• herinrichting Marktplein Neerpelt

JASPER
VANDEBROEK

baanbrekend
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PELT BOUWT
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Iedereen heeft recht op een dak boven zijn hoofd en een veilig onderkomen om in te wonen.
De samenstelling van onze bevolking zal de komende tijd erg
veranderen. Er zullen meer ouderen, alleenstaanden, en koppels
zijn en, minder grote gezinnen. Aan deze gewijzigde samenleving
moet ons woningbestand aangepast worden. Daarom geven we
goedkeuring voor kleinere bouwkavels en kleinere woningen en
appartementen. We werken met de particuliere woningbouw aan
een divers woningaanbod. We zoeken naar oplossingen voor opdeling van grotere woningen. We moedigen aanpassing van oudere woningen aan.
We ijveren voor betaalbaar wonen met:
• gemeentelijke en sociale bouwkavels;
• de mogelijkheid om hierop een erfpacht te nemen, zodat de
grondprijs niet ineens moet betaald worden;
• bijkomende sociale woningen, liefst in kleinschalige projecten;
• een concreet project met nieuwe sociale bouwkavels van
Landwaarts ligt klaar aan de Schutterijstraat in Lille

DIRK
VANSEGGELEN

• informatie en subsidies voor isolatie, groendaken en wateropvang, zodat Peltenaren hun energie- en waterfactuur kunnen
beperken;
• begeleid wonen voor een kleine, maar groeiende groep daklozen.

“Alle inwoners van Pelt hebben recht op een goede verkeersinfrastructuur. Zo werd mijn melding over een verkeersbord in onze
straat opgenomen door de technische dienst, het euvel werd hersteld. Dit vind ik belangrijk in onze gemeente: Goed onderhouden
wegen, veilige fiets- en voetpaden. En een propere straat.”

“Als schepen van openbare werken en ruimtelijke ordening in Overpelt mocht ik vanop de eerste rij meebouwen
aan onze gemeente. Een goede thuis begint in een goed
huis. Wij willen in Pelt zorgen dat wonen in de toekomst
betaalbaar blijft door sociale woningbouw te stimuleren.”

“Samen met de ouderraad en de omgeving heb ik gewerkt aan deze
natuurspeeltuin. Een groene speeloase op wandelafstand is een échte
must. Méér groen betekent zuivere lucht en een betere levenskwaliteit.
Concreet willen we meer speelbossen, losloopzones voor honden, meer
bomen planten en bloemrijke pleintjes realiseren.”

WERNER
MENTENS

Bloemetjes &
dichtbijtjes

6
PELT ADEMT
Pelt is omgeven met “top-natuur”: het Hageven, het Plat, het Pijnven,

ten, hagen en houtkanten, bermen, mooie bomen, parkjes en natuur-

het Kolisbos, de Warmbeekvallei…

gebiedjes dicht bij onze woonwijken. We willen voor elke Peltenaar een

We ondersteunen de natuurverenigingen en agentschappen die onze
kwetsbare natuur uitbouwen en beschermen. Ze is uniek en grensover-

stukje groen op wandelafstand, omdat we ervan overtuigd zijn dat een
mens dat nodig heeft.

schrijdend. We ondersteunen deze organisaties ook wanneer ze mensen

We zorgen voor meer groen in straten en op pleinen omdat “stads-

betrekken bij het beheer van natuurgebieden, natuureducatie en -on-

groen” goed is voor het micro-klimaat. En het is mooi en sfeerbepalend

derzoek.

in onze woonstraten. We verfraaien onze woonkernen met bloemen en

We sluiten aan bij Bosland, de Groote Heide, het regionaal landschap,

openbaar groen en dragen zo bij aan biodiversiteit en leefbaarheid.

organisaties die onze natuur op een verantwoorde wijze ontsluiten en

We dragen ons steentje bij om de klimaatverandering om te buigen. We

ons en onze toeristen laten genieten van al die natuurpracht. De Grote

gebruiken groene stroom, we hergebruiken zoveel mogelijk materialen

Hof wordt met een toeristisch onthaal en cafetaria de uitvalsbasis voor

en vangen het regenwater op. We stimuleren zoveel mogelijk mensen tot

een bezoek aan Bosland, het grootste bos van Vlaanderen.

een milieubewuste levenswijze, te vergroenen en om energiebespa-

We hebben ook oog voor de “kleine” natuur: kleine landschapselemen-

rende maatregelen te treﬀen.

PELT SPEELT
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Kinderen moeten kunnen buiten spelen. Daarom willen we
in elke wijk een speelpleintje waar ze kunnen shotten en
ravotten. En ook voor grote mensen is een groene plek in
de buurt fijn. Je hebt wat beweging en je kan er rustig een
praatje slaan met je buur. We houden deze groene oases wel
graag proper. Daarom vragen we peters en meters in de wijk
om mee een oogje in ‘t zeil te houden in de strijd tegen het
zwerfvuil.
We blijven het Pelterke, de Bosuil en de Rally verder ondersteunen als attractieve en veilige speeltuinen.
In onze bossen willen we langs het fiets- of wandel-routenetwerk her en der een pic-nic en speelplek aanleggen.
Het Marktplein in Neerpelt wordt heringericht zodat het beter kan gebruikt worden voor evenementen en als ontmoetingsplaats voor de buurtbewoners. We proberen dit te combineren met het behoud van de parkeerplaatsen.

Alles kids
“Als mama van drie kinderen
vind ik het belangrijk dat ze
buiten kunnen spelen en bewegen. We moeten de speeltuinen
ondersteunen en nieuwe speeloases maken. Samen spelen
en een frisse neus halen, da’s
samen groeien en openbloeien.”

SARAH
KLOK

De pintjes
op de U zetten
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“Leven in de brouwerij daar hou
ik van. Jarenlang organiseerde
ik Comedy in ‘t Hent. Evenementen laten Pelt bruisen. van
Petltrovski en het EMJ tot het
buurtfeest bij jou in de straat.
Samenzijn, samen plezier maken. Dat is de ziel van Pelt.”

PELT FEEST
Een goede buurt is ook een gezellige buurt.
Buurtfeesten zorgen ervoor dat buren elkaar leren kennen.
Ook in Pelt zullen wij buurten blijven ondersteunen voor de
organisatie van buurtfeesten en speelstraten.
Maar het mag ook wat groter. In Pelt is er altijd wel wat te
doen. We organiseren of ondersteunen allerlei evenementen
die mensen samenbrengen en laten genieten van sport, cultuur, animatie of gewoon gezelligheid. We voorzien daarvoor

DENNIS
FRANSEN

ook de nodige plaats en accommodatie op onze sportterreinen, cultuur- en ontmoetingscentra, publieke parken en tuinen en evenementenweide.
We gaan van start met een evenementenloket voor informatie, communicatie, afstemming en ondersteuning van organisatoren van de vele evenementen in Pelt.

PELT SPORT
Sport is belangrijk in een gemeente. Sport brengt mensen samen en
houdt u fit en gezond. Wij willen zoveel mogelijk mensen aanzetten
tot sporten. Zowel Neerpelt als Overpelt hebben nu overal in de gemeente een divers sportaanbod, voor de sportploegen en individuele sporters. Dit beleid willen we in Pelt verder zetten.
• masterplannen voor de sportterreinen van de Kadijk, Holheide,

“Sporten doet me goed. Contact met de sportclubs liet me kennis maken met een rijk sportaanbod. We willen binnen Pelt een ruim aanbod
dat voor iedereen toegankelijk is. We brengen het
sportaanbod in kaart en ondersteunen huidige en
nieuwe sportclubs in hun werking.”

de Bosuil, en de Damsheide.
• Wanneer de kunstgrasvelden positief geëvalueerd worden, willen
we er meer, omdat ze intensiever kunnen gebruikt worden.
• loopomlopen in elk gehucht en een koppeling van meerdere omlopen voor de lange afstandsloper
• een urbantrail
• samenwerking met WICO bij de bouw van een nieuwe sporthal die
wij na schooltijd willen huren voor onze clubs
• gedeeld gebruik van de provinciale sportterreinen van Dommelhof
• aandacht voor G-sport
• we ondersteunen nieuwe clubs die een nieuwe sporttak willen be-
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oefenen in onze gemeente. We zien dat dat helpt: kijk maar naar
de hockey, de baseball, de BMX, enz…
• we organiseren een fietsbeurs om de wielerliefhebbers te laten
kennismaken met de nieuwigheden in hun sport
• we blijven investeren in Zwembad Dommelslag
• We laten jonge kinderen kennismaken met diverse sporten op
sportkampen en sportacademies
• Sportterrein Kadijk staat in de steigers, een terrein dat voetbal,
krachtbal en de individuele sporter samenbrengt
• RUP Lindel, waarbij we een kader scheppen voor de toekomst, het
mogelijk maken van een kunstgrasveld, aanpassen en verbeteren
van parkeermogelijkheid, aanpassen van de tennisvelden en de
mogelijkheid scheppen voor het huisvesten van jeugdbeweging
• we gaan investeren in duurzame, LED verlichting op alle buitensportterreinen
• We gaan kinderen en jongeren trachten meer te laten bewegen,
door onze brede school verder uit te bouwen en sportverenigingen hierbij te betrekken

LEEN
GIELEN

PELT SMAAKT
We zijn trots op Pelt en op alles wat hier groeit en bloeit:
• op onze landbouwers die voedsel van eigen bodem voortbrengen
• op onze koks en bakkers die hiervan heerlijke gerechten maken
• op onze ambachters die eigen producten fabriceren
• op de boerenmarkten, hapje-tapje en nog tal van proeverijen van eigen kweek
• op onze kunstenaars die schoonheid en verwondering scheppen
• op Pelt en alles wat hier tot stand komt
We gebruiken bij voorkeur Pelter streekproducten en geven dan ook graag relatiegeschenken met lekkers van hier. Kortom, we steunen de korte keten!
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“Mijn grote passie is koken, en
daarvoor heb ik natuurlijk goede
verse producten nodig. Die haal
ik bij de lokale handelaars of uit
de volkstuintjes, niet duur en
dichtbij. Da’s lekker en duurzaam. Pelt, ‘t Smaakt.”

JOSÉE
SCHILDERMANS

PELT WAAKT
Investeren in veiligheid rendeert het best als je ze niet nodig
hebt, maar het is wel noodzakelijk.
Natuurrampen, incidenten, accidenten, verkeersongevallen
en criminaliteit; het kan ons allemaal overkomen.

CHRIS
DIDDEN

Daarom:
• organiseren we in de politiezone een goede politiezorg.
• zorgen we voor een adequate brandweer.
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• geven we verkeerslessen aan kinderen en voorzien we hen
van een fluohesjes.
• ondersteunen we buurtinformatienetwerken en
wathsapp-groepen.
• vragen we onze inwoners aan te sluiten bij BE-alert.
• doen we aan inbraakpreventie met de wijkagent.
• vragen we de wijkagent zich regelmatig in de wijk te tonen
en bij de mensen te polsen naar hun bezorgdheden.
• organiseren we valpreventie voor ouderen.
• houden we regelmatig snelheidscontroles om hardleerse
hardrijders aan te pakken.
• voeren we het systeem van GAS-boetes in voor degene die
zich ondanks alles toch niet aan de regels houden.
• zetten we veiligheidscamera’s op plaatsen waar de zaken
verkeerd lopen.

“Jong en oud moet zich goed en veilig
voelen in hun buurt. Een goed contact
met de wijkagent is voor mij heel
belangrijk. Camera’s, de wijkagent
en buurtpreventie met de WhatsApp
groepen spelen hierin de sleutelrol.”

“Pelt, ook in de provincie!
Vele jaren mocht ik Pelt vertegenwoordigen in de
provincieraad en de deputatie. Het is belangrijk de
stem van Noord-Limburg ook in Hasselt te laten
horen. Ik heb dit altijd graag gedaan, maar nu blijf ik
in Pelt. Met Liesbeth Fransen op de 2de plaats voor de
provincieraad, hebben we een waardige opvolgster.
Onze belangen zijn verzekerd!”

LIESBETH
FRANSEN
2DE PLAATS PROVINCIE

PELT

Standpunten:
• CD&V is voor het behoud van de provincie.
• Wij van CD&V geloven in de kracht van de provincie, als deeltjesversneller voor onze dorpen, gemeenten en steden.
• Wij geloven in een provincie die een verbindende rol opneemt tussen
gezinnen, ondernemers, jongeren, onderwijs, zorginstellingen en alle
Limburgers.
• Limburg bestaat al jaar en dag uit open ruimten en steden op mensenmaat. Het is bij ons gezellig druk en tegelijk rustig. Wij Limburgers zijn
oprecht en hartelijk. Het is vanuit dat Limburgse DNA dat we willen vertrekken om de uitdagingen van morgen te overstijgen.

Maatschappelijke uitdagingen:
• ontwikkeling van Limburg tot een slimme regio
• Voldoende jobs in eigen regio
• De duurzame versterking van ons economisch weefsel blijft daarom
een permanent aandachtspunt.
• Om samen onze provincie te versterken blijft een kwaliteitsvol onderwijsaanbod en een zo groot mogelijke onderwijsparticipatie cruciaal.
• De zorg voor onze ouderen moet maximaal ingebed worden in onze
buurten. Samen zorgen we ervoor dat het goed blijft leven en wonen in
eigen thuis en buurt, in Limburg!
• De kwaliteit van onze open ruimte, natuur en landbouw willen we behouden en verbeteren.

Provincieraad
1

MATHEÏ Steven

2

FRANSEN Liesbeth

3

TRUYENS Raf

4

HOFFMEISTER Myrthe

5

MARIS Liesbeth

6

MERTENS Sofie

7

BROUNS Jo

8

CEYSSENS Lode

9

BEKE Wouter

1

SMEETS
Frank

17

VAN GERVEN
Carine

2

VAN DORPE
Ann

18

KUPPENS
Els

3

FRANSEN
Dennis

19

MISPOULIER
Jelle

4

FRANSEN
Jaak

20

NOUWEN
Fien

5

GIELEN
Leen

21

VANENDERT
Dominiek

6

MENTENS
Werner

22

WILMS
Anneke

7

EMMERS
Inge

23

LOOS
Stijn

8

DIDDEN
Chris

24

KAUFFMANN
Tonny

9

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

30

SCHILDERMANS
Josée

15

KAUFFMANN
Ann

31

DRIESKENS
Raf

16

VROLIX
Juul

In Pelt stemmen we per computer. Dat doet u zo: U steekt de witte chipkaart in de
computer in de richting van de pijl. Kiest u voor ons, dan drukt u eerst op CD&V.
Vervolgens kan u onze kandidaten op de lijst aanduiden.
U kan voor meerdere kandidaten op eenzelfde lijst stemmen.
We hebben het liefst dat u op al onze 31 kandidaten stemt. U bevestigt uw keuze.
U haalt uw witte chipkaart uit de computer en u ontvangt een stembiljet.
Dit scant u en steekt u in de stembus.

V.u. Roger De Graaf, Veenbeslaan 19, 3900 Overpelt

GEMEENTERAAD CD&V

