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GROEN IN UW
BUURT

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

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’.

We steunen
alle initiatieven die
straat- en buurtgroen
tot bij u brengen zoals
gevelgroen, groendaken,
groentegels, speelgroen,
parkjes, vijvers en
volkstuintjes.
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DE HEERSTRAAT

Een nieuwe aanpak

Een omleidingsweg volgens
verkort tracé en een autoluwe
Heerstraat.

Peter Wouters

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.

In Pelt komen de
Stappers op de eerste
plaats, dan de Trappers,
daarna het Openbaar
Vervoer en dan het
Privévervoer.

