PELT

schepen van cultuur, jeugd, evenementen,
markten en kermissen
Neerpelt

Leen Gielen
schepen van ruimtelijke ordening, sport, gezin en budget
Neerpelt

De voorbije zes jaren hebben we onze gemeenschapsinfrastructuur grondig vernieuwd. Onze bibliotheek
werd een hedendaagse plek waar mensen elkaar
ontmoeten en samenzijn. In tentoonstellingsruimte de
Vliering komen kunstenaars samen om te exposeren en
studenten om rustig te studeren. Zaal Dommelgalm is
gerenoveerd tot een hippe locatie, waar de fanfare en
de heemkundige kring hun nieuwe thuis
hebben. Ook het trommelkorps van
onze Lilse schutterij is klaar voor de
toekomst in hun nieuwe trommelzaal aan de Kompen.

Het meest trots ben ik op onze kinderopvang Robbedoes. Een kwaliteitsvolle opvang bij élke lagere school,
daar gingen we voor. Boseind en het Centrum kregen een prachtige nieuwe opvang, het Herent volgt.
In Sint-Huibrechts-Lille werken we goed samen met de Chiro en het project op de
Grote Heide schiet weldra uit de startblokken. We werken flexibel voor de hedendaagse
gezinnen. Hard werk loont: we werden genomineerd voor de Gouden Kinderschoen!

Verantwoordelijke uitgever: Roger De Graaf
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Niels Valkenborgh

Liesbeth Fransen

Dirk Vanseggelen

schepen van natuur, verkeer en mobiliteit,
leefmilieu en duurzame ontwikkeling en toerisme
Neerpelt

schepen van openbare werken, landbouw
en ruimtelijke ordening en projectontwikkeling
Overpelt

Ik blik tevreden terug op het bezoek van minister Galant voor de feestelijke opening van
onze vernieuwde stationsomgeving. Het heeft ons station en de omgeving in een geheel
nieuw, fris kleedje gestoken en de basis gelegd voor de verdere uitbouw
van ons multimodaal knooppunt. Zo zal je er naast de trein, de bus en
de fiets binnenkort ook onze deelauto en deelfiets terug vinden!

De Breugelweg is het grootste dossier van openbare werken van
de afgelopen jaren in Overpelt. De enige overblijvende betonbaan uit de fifties werd volledig opnieuw aangelegd.
Van de ondergrond – met vooral de riolering – tot het wegdek,
het fietspad en de groenvoorziening wordt alles op het niveau
gebracht van een hedendaagse weginfrastructuur, ook de
halteplaatsen van De Lijn worden geoptimaliseerd. Een aantal
knelpunten worden beveiligd en er zijn snelheidsremmende
maatregelen voorzien.

Ann Van Dorpe
schepen van sport, welzijn, buurt- en
wijkontwikkeling, vrijwilligers, jeugd en gezin
Overpelt
Onze kinderen zijn de toekomst en verdienen de beste
kansen. Met het Huis van het Kind bundelen we de krachten om zoveel mogelijk kinderen, jongeren en ouders te
helpen een weg te vinden in de wirwar van initiatieven,
diensten en organisaties. Tegelijk ontdekken we wat de
noden zijn en kunnen we efficiënt oplossingen vinden.
Mooie voorbeelden hiervan zijn de zindelijkheidskoffers
en PRAGT, het perinataal netwerk om kwetsbare moeders
te ondersteunen.

Beste Peltenaren

Juul Vrolix
OCMW-voorzitter en
schepen van sociale zaken,
buurtontwikkeling en kunstonderwijs
Neerpelt

De fusie van Neerpelt en Overpelt werd al lang en veel besproken.
Vorig jaar nam CD&V het heft in handen. De twee burgemeesters keken vooruit
en oordeelden dat het op langere termijn voor de inwoners beter is om samen
één gemeentebestuur te vormen. Ook de schepencolleges zagen dat de fusie
veel kansen biedt en de administratie ziet efficiëntiewinsten.
De gemeenteraden beaamden deze zienswijze.

Met Buurtgezellen hebben we voor een groep
mensen echt het verschil kunnen maken!
We informeren, we lossen zorgvragen op en we
verbinden mensen met mensen.
We kregen heel veel hartverwarmende reacties,
zowel van de vrijwilligers die interviews hebben
afgenomen als van mensen die bezocht werden.
Ondertussen slaat het concept van ‘buurtgezellen’
meer en meer aan in Vlaanderen en dat maakt me fier!

Frank Smeets werd aangeduid als fusiecoördinator. Hij bracht het afgelopen jaar
bestuurders en ambtenaren aan weerszijden van de Dommel samen om de fusie
voor te bereiden. Hij pleegde overleg met de fractieleiders in de gemeenteraad en
hij legde contact met de toezichthoudende Vlaamse Overheid.
Op 18 december 2017 keurden de beide gemeenteraden de fusie unaniem goed.
Het Vlaams Parlement legde de fusie bij decreet vast.
Er bestaat een groot politiek en maatschappelijk draagvlak voor het samengaan
van Neerpelt en Overpelt.
De inwoners gaven hun mening op informatie- en inspiratieavonden.
9000 inwoners brachten hun stem uit voor de keuze van een nieuwe gemeentenaam. Het werd overtuigend Pelt.
De bewoners van de straten die van naam veranderen, kozen in overleg een nieuwe naam voor hun straat.
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Frank Smeets,

Jaak Fransen,

Raf Drieskens,

kandidaat-burgemeester Pelt

burgemeester Overpelt

burgemeester Neerpelt

Carine Van Gerven

Tonny Kauffmann

schepen van cultuur en erfgoed,
lokale economie en evenementen
Overpelt
Met zeer veel voldoening kijk ik terug op de succesvolle lancering van het internationaal fotofestival
‘Lens op de mens’ in Overpelt. Hiermee zetten
we de gemeente ook internationaal op de kaart.
Het verblijfstoerisme en de horeca beleefden een
topzomer. Ontelbare gesprekken op straat werden
gestoffeerd door het gebeuren.
De inzet van de talloze vrijwilligers die samen het
festival bouwden was hartverwarmend. Voor 2019
staat er een tweede editie gepland, ik kijk er alvast
vol verwachting naar uit.

schepen van landbouw, integraal waterbeheer,
openbaar groen, nutsvoorzieningen en patrimonium
Neerpelt

Dominiek Vanendert
OCMW-voorzitter en schepen van sociale zaken en financiën
Overpelt
Nog maar enkele jaren zijn de deuren geopend en Pelle Melle, ons dienstencentrum, is reeds een begrip
geworden in onze gemeente. Het is een unieke samenwerking tussen de gemeente, het rustoord en het
Sociaal Huis. Naast tal van activiteiten of gewoon tot rust komen kan je er ook terecht met vragen
wanneer het even wat minder gaat. Pelle Melle staat voor je klaar!

Een groene, bloemrijke gemeente, daar ben ik trots op. De lindebomen vanuit
de Norbertinessenlaan kregen een nieuw leven op de begraafplaats aan de
Roosen. 30.000 bloembollen zorgen elk seizoen voor kleurrijke straten en
pleinen. In Lille, de Parklaan, Teutenlaan en Koningin Astridlaan hebben we
de oude bomen vervangen door compacte laanbomen toen we de rioleringen
vervingen. Planten en bomen doen ademen!

pelt.cdenv.be

Vanaf 1 januari 2019 worden Overpelt en Neerpelt samen
de gemeente Pelt. Daarvoor moet nu ook één
gemeenteraad verkozen worden.
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Cultuur en erfgoed

Cultuur brengt mensen samen en zorgt voor een levendige

samenleving. Investeren in cultuur is daarom ook investeren in mensen.
De afgelopen jaren werkten we zowel aan de uitbouw van een eigen
cultuuraanbod als aan de ondersteuning van de talrijke verenigingen
en culturele organisaties.

Straten en pleinen

"Pelt rijdt ve

ilig"

Fietsen, het is gezond. Investeren in goede en veilige fietsverbindingen is dan ook zorgen

Een dorp op mensenmaat waar iedereen zich een deel van het geheel

dat er geen redenen meer zijn om met de auto de weg op te gaan. In Pelt investeerden 		

kan voelen. Overpelt en Neerpelt investeerden de afgelopen jaren in

we miljoenen in de aanleg en vernieuwingen van straten, fietspaden en pleinen.

talrijke initiatieven waar we als gemeenten steun konden bieden of
die mensen stimuleerden om voor elkaar zorg te dragen.

Op de fiets

Op pad en plein

•

Nieuwe fietspaden: Peerderbaan en

•

Vernieuwing voetpaden Lindelsebaan

Souheide-Rooie Pier

•

Belevenispad Kolis

•

Landbouwfietsroute

•

Speelplein Fabriek en Olmenpleintje

•

Fietsenstallingen Neerpelt

•

Natuurspeeltuin Regenboogplein,

•

Fietsactieplan

•

Opstart bike-butlers

•

Aanleg pastorietuin

•

Opstart mobiele fietsenstallingen

•

Speelbos de Kievit

•

Test E-bikes

•

Speelplaats/buurtplein Jaak Tasset

•

Aanleg Kloostertuin

•

Buggybooker

•

Fototentoonstelling “Lens op de Mens” en “Ogen-blik”

•

Tentoonstelling “Terugblik”, i.s.m. Immaculata en

•

Het Genootschap
•

Project “Vlinderingen” i.s.m. KANL

•

Tentoonstelling aan De Heuf

•

Seniorenvoorstellingen Cultuur

•

Tentoonstellingsruimte Bib Overpelt

•

Kunsttentoonstellingen: oude volksfiguren 				

Welzijn in de wijken

•

RUP Lindel: vernieuwde kern

•

Uitgave micro-avonturengids met Noord-Limburgse gemeenten

•

Aanleg uitwijkstroken Olmenstraat

•

Lancering Pierkes- en Wielenpad Kolisbos

•

Sanering lozingsput Napoleonweg

•
•

Neerpelt bezwijkt!

•

Spelenderwijs: 						

•

Buurtgezellen

•

Nieuwe kinderopvang in Holheide, Boseind, Neerpelt Centrum en
verdubbeling capaciteit in Lindel

•

RIMO buurtonderzoek Holheide en Overpelt Fabriek

•

Buurtgerichte zorg in Holheide, Overpelt Fabriek, Lindel en
binnenkort Overpelt Centrum

Riolerings- en wegenwerken:
Lepelstraat, Zonhoekstraat, Achelsendijk,
Hamonterweg, Kruisstraat, Breugelweg,
St-Jorisstraat, Zavelstraat en omgeving,
Bolakkers, Palisstraat , Gortenstraat,
Venstraat, Bosstraat, Vijverstraat,
Schansstraat, Kleinmolenstraat, Parklaan,
Teutenlaan, Koningin Astridlaan 		
en Kolisbos

en dag van de amateurkunsten

•

Brede school- en naschoolse activiteiten met InZet en krantje

Populierenhof, Bettebos

Op de weg

Cultuur opent de ogen

Welzijn en betrokkenheid

•

Nieuwjaarsborrel

•

Dorpshuis ‘t Kruispunt

•

Sterrenherdenking op het kerkhof 		
en plaatsen van de kerstbomen

•

Opening Pelle Melle

•

Sociale woningen Boseind, Grote Heide en 		
Pelterhoekje

•

Cabrio-project: daklozenwerking

•

Bezoek 80-plussers en éénoudergezinnen, Buurtgezellen

Landbouwfietsroute met filmpjes

•

Bewegen op verwijzing, Preventie Gezondheid op het werk

Reglement projectsubsidies: een steun in de rug voor nieuwe

•

Budget 4 Life

initiatieven

•

Subsidiereglement jongerenwelzijn i.s.m. middelbare scholen

•

VIPSA project tegen kinderarmoede

•

Opvoedingsondersteuning door Huis van het Kind

•

Digitaal Huis van het Kind

•

Zindelijkheidskoffers

•

Plan-B Volksmacht

•

PRAGT: perinataal netwerk

"Pelt denkt a

an de toekom

st"

•

Aantrekkelijk cultuuraanbod CC Palethe

•

Beiaard, beiaardconcerten en -cantus

•

Kioskconcerten en Lustertprogramma

•

Kunstroute en Kunstkerstmarkt

We hebben maar één aarde en daar springen we best zo zorgzaam mogelijk mee om. Als gemeente vonden we het onze taak om

•

Sint-Maartenspektakel, Dorpsfeest en Mundopelt

mensen aan te moedigen om zo zuinig mogelijk om te springen met energie. Door het energiezuiniger maken van onze gemeentelijke

•

Overpelt zwiert het jaar uit

gebouwen hebben we het goede voorbeeld willen geven.

•

Boekenhuisjes

Iedereen doet mee

Wij wonen in een mooie groene omgeving waar we allen gratis van kunnen genieten. Zorg dragen voor deze natuur zodat ook de

•

Tintelfestival

•

Ondersteuning evenementen: Peltrovski, 			

volgende generaties ervan kunnen genieten, deden we door kleine en grote initiatieven.

•

Milieu en natuur

•

Binnenbijboerendag

•

Fabuleus

Opening Vliering

•

Label Goe Gespeeld Gemeente

•

JAC helpspel

•

Pret van A tot Z

•

Uitbreiding ischool

•

Aankoop toiletten voor mindervaliden

•

Participatieambtenaar Neerpelt

•

Inrichting van een zorgkamer in het gemeentehuis Overpelt

•

Voeding voor verenigingen

•

Spelenderwijskrant: uitgebreide activiteitenfolder voor kinderen

Cultuur houdt in ere

•

Interreg project op Nolimpark 2Bconnect

•

Renovatie Keltische grafheuvels en kapelletjes

•

Milieupremies voor particulieren en verenigingen

•

Renovatie oorlogsmonumenten

•

20 Individuele afwalwaterbehandelingsintallaties

•

Restauratie Sevensmolen, Pastoriemuur, Standbeeld 		

•

Milieuwijken: Bolakkers en Molenheide

van de Gesneuvelden

•

Energielening duwolim

Instandhoudingswerken Hobos en 					

•

RUP: tweede leven voor historische gebouwen

opstellen landschapsbeheerplan

•

Energiezuinig gemeentehuis Overpelt

•

Project jong redt oud: Molenstage voor kinderen

•

Energiezuinige sfeervolle verlichting aan de kerk

•

Bib Neerpelt: renovatie en toeristenbalie

•

Renovatie zaal Dommelgalm

•

Overpelt: meeste zonnepanelen!

•

Nieuwbouw Trommelzaal Schutterij De Kompen

•

Zwerfvuilacties

•

Kunstwerken in open ruimte: Ijzeren Rijn,

•

Autodelen

Muziekfestival, Trologiet...

•

Resto-restje

Aankoop Napoleonstrand en

•

Oplaadpunten fietsen en auto’s

•

van Overpelt

Groene oases
• Bosland voor ondernemers
• FSC-label Bosland en Kolisbos
• Opening Wandelroutenetwerk
• Groote Heide
• Bosland: speelterrein
Heesakkerheide, 		
kinderwandeling Holheide,
speelterrein De Grote Hof
• Aanleg parking De Wulp

Werk in eigen streek brengt welvaart en zorgt ervoor dat de ellenlange files op onze wegen 		
overbodig zijn. In Pelt werkten we de afgelopen jaren hard om ervoor te zorgen dat we als 		
gemeente aantrekkelijk en vooruitstrevend zijn om een bedrijf uit te bouwen.

•

Ruimtelijk stimulerend beleid: site Den Dries, Agter de Heuf, Haspershoven

•

Ontwikkeling KMO-zone Heikesveld II en Knooppunt

•

Uitbreiding Nolim-Noord

•

Afbakening kleinstedelijk gebied met uitbreiding Nolim-Zuid en omgeving
ziekenhuis

Haloweentocht, Palati, enzovoort
Ons steentje voor een beter milieu

•

Economie en werk

Sellekaertsstraat
•

Cultuur brengt mensen bij elkaar

“Pelt werkt”

Steun voor iedereen

•

Tewerkstelling van 4689 aantal werknemers in Nolimpark

•

Revitaliseringsstudie oude site Umicore

•

Van oud stort naar hoogtechnologische industrie

•

Teutenmarkt, donderdagmarkt en zaterdag-belevingsmarkt

•

Nieuwbouw Syntra en VDAB

•

Pop-up Forte

•

Gevelrenovatie premie

•

Neerpelt App en UIT in Neerpelt website

i.s.m. organisatie en vrijwilligers
•

Opfrissing KLJ-lokalen Herent

•

Kampgids

bestemmingsruil met de Grote Hof

"Pelt beweeg

port en vrije tijd

Onze levens spelen zich steeds meer zittend voor een scherm af.
Bewegen is dan ook zeer belangrijk: het draagt bij tot een goede
gezondheid en doet ons beter in ons vel voelen.
We investeerden de afgelopen jaren flink in de uitbouw van een
degelijke sportinfrastructuur en we grepen elke kans om onze
inwoners aan het bewegen te krijgen.

PELT

t"

Nieuwe sportterreinen

Verbetering bestaande sportterreinen

•

Beachterrein ‘t Pelterke

•

LHVV: beregening duiveltjespleinen en ballenvangers

•

Hockeyterrein

•

Kunstgrasveld en Tribune Esperanza

•

Aanleg Finse piste Lindel en Kloostertuin

•

Tribune Sparta Lille

•

Loopomloop Holheide, Herent, Grote Heide, 		

•

Kleedkamers tennisterreinen Overpelt Fabriek

Sint-Huibrechts-Lille

•

Renovatie gevel Herkol

•

Mountainbikeparcours Neerpelt en Overpelt

•

Douchecontainers voor fietsclubs

•

Fit-o-meter en loopparcours

•

Vernieuwing kleedkamers, cafetaria, inkomhal en

•

Nieuwbouw Petanque en Boogschieten

•

Start bouw sportsite Kadijk

•

Vernieuwing sporthal Mater Dei

•

Aankoop perceel Ponyfarm

•

Vernieuwing plein Herent Champion Championships

•

Parking Sportpark De Roosen

•

10.000 stappen Clash

verlichting sporthal Overpelt

