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TIEN TEKENS 
VAN HOOP
Groen Pelt wil er werk van maken !

We schreven een uitgebreid programma voor 
een prachtig Pelt. In deze brochure vinden jullie 
de 10 speerpunten daaruit. Onze 10 Werken, 
die het leven van elke dag van de Peltenaren - 
jong en oud - aangenamer, gezonder en bovenal 
gelukkiger kunnen maken.   

Droom met ons mee, denk met ons mee en help 
ons om deze dromen waar te maken.  Door ons 
jouw stem te geven, door actief mee te werken 
of door ons te steunen.  Bouw mee aan jouw 
toekomstige gemeente waarin het aangenaam, 
gezond en gelukkig leven is. 

 GROEN = DOEN !

Katrijn Conjaerts



De 10 werken van Groen Pelt

1.   Pelt op de Fiets

2.   Groen in uw Buurt

3.   De Heerstraat: een Nieuwe Aanpak

4.   Het Hobos - Natuur en Mens Samenbrengen 

5.   Jullie Beslissen Mee: de Wijkbudgetten

6.   Je Bent Jong en Je Wil Wat: een Jeugdhuis!

7.   Pelt Gaat Klimaatneutraal 

8.   Aandacht voor Senioren: de Buurtzorg 

9.   Onze Marktpleinen Doen Leven

10.  Een Dak Boven Ieders Hoofd



Zou het niet fantastisch zijn als Pelt een 
échte fietsgemeente wordt? 

Waar iedereen de fiets neemt voor 
de korte verplaatsingen: naar school, 
de sportclub, het werk, de winkel, de 
bakker, het café, de cultuurcentra. 

Én waar dit extreem veilig zou zijn: geen 
angst om de kinderen met de fiets naar 
school te sturen of te brengen, geen 
zorgen als opa en oma even gaan fietsen. 

Waar fietsen ook comfortabel 
is: goede fietspaden, goede 
bewegwijzering, voldoende, overdekte 
en veilige fietsenstallingen en voldoende 
oplaadpalen. 

Een ambitieus fietsplan is voor Groen 
een prioriteit.

Fietsers en 
voetgangers eerst: 
een kwestie van 
keuzes !

Pelt oP De FIetS
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Veilig en vlot met 
de fiets naar school, 

de sportclub, het 
werk, de winkel, de 
bakker, het café, 
de cultuurcentra.

Hans Proost



We hebben in de rand van onze gemeente 
enkele mooie natuurgebieden zoals het 
Hageven, het Pijnven en het Kolisbos. 

Maar overal elders bouwen we de open 
ruimte snel af: in Overpelt verliezen we 
261 m2 per dag, in Neerpelt 182 m2 per 
dag. Dit zijn de cijfers van de voorbije 15 
jaar.

Groen wil deze trend ombuigen. Ook 
willen we de natuur en groen dichter 
bij u brengen, in uw straat en in uw 
wijk. Straat- en buurtgroen werken 
verbindend, verfrissend en brengen 
leven en kleur tot aan uw deur. 

We moeten daarom actief alle 
initiatieven steunen die dit mogelijk 
maken zoals gevelgroen, groendaken, 
groentegels, speelgroen, parkjes, vijvers 
en volkstuintjes. Jaarlijks verkiezen we 
‘De Schoonste Straat van Pelt’.

Straat- en buurtgroen werken 
verbindend, verfrissend en 
brengen leven en kleur tot aan 
uw deur. 

Groen In Uw 
BUUrt
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We steunen  

alle initiatieven die 
straat- en buurtgroen 

tot bij u brengen zoals 
gevelgroen, groendaken, 
groentegels, speelgroen, 

parkjes, vijvers en  
volkstuintjes. 

Sara en Walter Heyligen



Mobiliteit is belangrijk en een basisrecht 
voor iedereen. We huldigen hier het 
STOP- principe: eerst de Stappers, dan 
de Trappers, vervolgens het Openbaar 
Vervoer en tenslotte het Privévervoer. 

Alle maatregelen zullen maar weinig 
uithalen als de veiligheid en het 
comfortgevoel niet tegelijkertijd 
verbeteren. 

De Heerstraat, maar ook de Koning 
Albertlaan en meer en meer de 
Leopoldlaan, gaan gebukt onder de 
verkeersoverlast. Groen Pelt ijvert 
voor de aanleg van een omleidingsweg 
rond het kleinstedelijk gebied. Dit in 
combinatie met de herinrichting van de 
Heerstraat tot autoluwe straat. 

We zijn voorstander van een verkort 
tracé, omdat dit snel kan, wettelijk ook 
mag én de natuur spaart.

Een omleidingsweg volgens 
verkort tracé en een autoluwe 
Heerstraat.

De HeerStraat
een nieuwe aanpak

3

In Pelt komen de 
Stappers op de eerste 

plaats, dan de Trappers, 
daarna het Openbaar 

Vervoer en dan het 
Privévervoer.

Peter Wouters



Met het domein Het Hobos hebben we 
een historische en natuurwaardevolle 
parel in onze gemeente.   

Met Groen Pelt willen we dit domein 
omvormen tot een initiatief dat een 
brug slaat tussen alle Peltenaren, onze 
natuur, en onze toeristische en sociaal-
economische activiteiten. Met het 
grootste respect voor de natuur en voor 
het erfgoedkarakter van deze unieke 
plek.    

We willen de recente plannen die 
gemaakt zijn voor het Hobos versneld 
realiseren. Als gemeente kunnen we 
hierin een belangrijke rol spelen. 

Hierbij zijn er mogelijkheden voor onder 
andere natuur- en erfgoededucatie, 
lokale voedselstrategie, dagbestedings-
projecten, sociale economie en 
dagtoerisme.

De nieuwe plannen voor het 
Hobos moeten we versneld 
uitvoeren.

Het HoBoS
natuur en Mens  
Samenbrengen
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Het Hobos is een 

waardevolle, maar 
verwaarloosde parel die 
we met respect moeten 

omvormen tot een 
ontmoetingsplaats 

tussen mens  
en natuur.

Bert Geerts



Mensen samen iets laten doen is één van 
de krachtigste vormen van participatie. 

Met wijkbudgetten kan de gemeente dit 
actief ondersteunen. 

Buurtbewoners kunnen zo ideeën 
lanceren ter verbetering van hun buurt.  
Met de steun van hun wijk en van het 
gemeentebestuur kunnen ze een project 
uitvoeren om van hun leefomgeving een 
betere plek te maken. 

Naast deze wijkbudgetten willen we de 
burgers zelf laten beslissen over een 
deel van het lokale budget, met een 
burgerbegroting.

Want Peltenaren weten wat Pelt nodig 
heeft.

Wijkbudgetten zijn een 
hefboom voor meer 
betrokkenheid en  
participatie.

JUllIe BeSlISSen Mee
De wijkbudgetten
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Mensen samen iets 
laten doen is één van 

de krachtigste vormen 
van participatie. 

Daar dienen 
Wijkbudgetten  

voor.

Hilde Schuurmans



We zijn allemaal ooit de jeugd van 
tegenwoordig geweest ! 

Het wordt tijd dat de Peltse jeugd terug 
een jeugdhuis krijgt. 

Een plaats waar aanstormend talent haar 
ding kan doen, op een vrije manier.  

Waar onze jongeren een ruimte hebben 
waar ze hun energie op constructieve 
wijze kunnen inzetten en iets kunnen 
ondernemen. 

Een jeugdhuis is dan ook zoveel meer 
dan een café. 

Samen met jongeren zoeken we de 
ideale locatie en voorzien we de nodige 
middelen om hen bij te staan.

Groen Pelt wil onze 3.000+ 
jongeren de kansen geven om 
samen iets op en uit te bouwen.

Je Bent JonG en Je 
wIl wat 
een Jeugdhuis a.u.b. !
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Een gemeente als Pelt 
moet een plaats creëren 

waar jongeren creatief en 
ongebonden samen iets 

kunnen bedenken, starten 
en uitwerken.

Eline Jannis



De toekomst is lokaal, ook voor het 
klimaat.  

Laten we de bestaande klimaatplannen 
van Overpelt en Neerpelt samenvoegen, 
een flinke scheut extra ambitie 
toevoegen en vooral meer daadkracht 
in de uitvoering tonen. 6 jaar na de 
eerste klimaatplannen voor Overpelt en 
Neerpelt staan we nog bijna nergens wat 
betreft de resultaten. 

Volgens Groen is de gemeente goed 
geplaatst om burgers, verenigingen en 
bedrijven te betrekken bij het uitvoeren 
van het klimaatplan van Pelt. 

We zetten in op alles wat het 
energieverbruik kan beperken (zie 
de lange lijst van voorstellen in ons 
programma) en we investeren in lokale 
energieproductie; vooral via zonnedaken 
en windenergie.

Dringend gevraagd:  
van plannen en herplannen 
naar actie en uitvoering!

Pelt Gaat  
klIMaatneUtraal
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Pelt moet de ambitie 
hebben om tegen 2030 

minstens 40% minder CO2 
uit te stoten en tegen 

2040 klimaatneutraal 
te zijn.

Stefan Stessens 



Groen Pelt wil mensen die zorg nodig 
hebben niet laten vereenzamen in 
grote complexen. We willen hen zo 
veel mogelijk in hun eigen buurt verder 
helpen. 

In plaats van de zorg te organiseren 
van achter een bureau, trekken de 
straathoekwerkers, brugfiguren en 
zorgverleners zelf de buurten in, op zoek 
naar de minder zichtbare mensen die 
onze zorg nodig hebben. 

Ook onze dienstencentra, huisartsen, 
de thuisverpleging en woonzorgcentra 
werken samen met elkaar in de buurt.

Mantelzorgers krijgen informatie en 
steun van de gemeente. Met een 
oppassysteem geven we hen de kans om 
even op adem te komen.

Met buurtzorg zorgen we 
samen voor elkaar, met de 
gemeente als coördinator.

aanDaCHt voor  
SenIoren: 
De Buurtzorg
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Door buurtzorg maak 
je zorg laagdrempeliger 

en trek je mensen niet weg 
uit hun vertrouwde 

omgeving.

Gert Kenis



Het marktplein van Neerpelt 
is aan vernieuwing toe. Er een 
halfondergrondse parking van maken is 
niet de oplossing. 

Ons ontwerp voor het nieuwe marktplein 
van Neerpelt gaat uit van beleving op 
een auto-arm plein. Een gezellig plein 
trekt mensen aan en is een steun in de 
rug van handelaars en horeca. 

Ook het marktplein van Overpelt 
zou veel meer kunnen bieden aan de 
bewoners. 

Groen wil dat onze marktpleinen terug 
aangename plaatsen worden voor 
ontmoeting, gezelligheid, activiteiten en 
evenementen. 

Waar groen, water en rustplaatsen 
aanwezig zijn en jong en oud zich thuis 
voelen.

Maak van onze marktpleinen 
geen parkings of stenen 
woestijnen.

onZe MarktPleInen 
Doen leven
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Maak van onze 
marktpleinen plaatsen 

van ontmoeting en 
onthaasting, waar het 

gezellig, groen  
en veilig is.

Sofie Monsieurs



Een dak boven je hoofd is een heel 
belangrijke voorwaarde voor een goed 
leven.  Zonder woonst geraak je niet uit 
de armoede.

Als Pelter gemeentebestuur moeten we 
investeren in extra sociale woningen, 
bovenop het wettelijke minimum.

Een kwalitatieve en energiezuinige 
woning spaart later kosten uit, onder 
andere op de energiefactuur. Duurzaam 
wonen = goedkoper wonen.   

Daarom geven we premies aan 
verhuurders die duurzaam willen 
renoveren.  Die premies koppelen 
we aan een limiet voor de huurprijs.  
Zo krijgt echt iedereen een eerlijke kans 
op een betaalbare woning, ook op de 
privémarkt.

Voorrang en hulp aan de 
minstbedeelden: een kwestie 
van keuzes!

een Dak Boven  
IeDerS HooFD
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Als Pelter bestuur  
hebben we de plicht om 

voor iedereen een goede 
en betaalbare woning 

mogelijk te maken.

Chris Habraken



1. Katrijn Conjaerts
2. Hans Proost
3. Sofie Monsieurs
4. Gert Kenis
5. Stefan Stessens
6. May Decraene
7. Eline Jannis
8. Kris Geysels
9. Sara Heyligen
10. Walter Heyligen
11. Carina Thys
12. Leentje Claassen
13. Mirte Vandebroek
14. Phillippe Jammaer
15. Rony Janssen
16. Hilde Schuurmans

17. Bert Geerts
18. Peter Wouters
19. Noa Lemmens
20. Cecile Vinken
21. Luc Proost
22. Tanja Kuppens
23. Maarten Beyen
24. Paul Vangerven
25. Lieve Engelen
26. Pieter Luypaerts
27. Mieke Ceelen
28. Martine Koolen
29. Bert Monsieurs
30. Heidi van Leuken
31. Chris Habraken

onZe 31 DoenerS, 
ten DIenSte van Pelt   

 GROEN = DOEN !



en nU IS Het aan JUllIe
ZonDaG 14 oktoBer 

STEM GROEN !


