
Hier

GEZOCHT:
PELTS KLIMAATBELEID
Wetenschappelijk staat het vast: 

nog nooit eerder warmde de aarde 

zo snel op en de verklaring 

daarvoor ligt bij ons. De gevolgen 

worden zichtbaarder met de dag.

En zoals zo vaak zijn het degenen die 

het financieel al moeilijk hebben die 

daarvoor wereldwijd de prijs betalen. 

Toch blijft een echt klimaatbeleid o.a. 

in ons land achterwege.

Ook voor het nieuwe bestuur van Pelt 

is het nog ‘business as usual’. Dat 

verkoopt natuurlijk beter. Mensen 

vragen hun gedrag aan te passen, is 

moeilijker.

HET KLIMAATPROBLEEM 
VERHELP JE NIET DOOR 
POLITIEKE SPELLETJES
Maar niet alle maatregelen om de 

klimaatverandering tegen te gaan, 

grijpen in op het leven van elke dag. 

Zo vroeg Groen de gemeenteraad één 

schepen verantwoordelijk te 

maken voor de coördinatie van het 

gemeentelijk klimaatbeleid. Niet 

nodig, aldus het bestuur.

Ook stelden we voor een Pelts 

geboortebos aan te leggen, waarin 

de gemeente jaarlijks per 

nieuwgeboren of geadopteerd 

Peltenaartje een boom zou planten. 

Goed voor klimaat, milieu en sociale 

samenhang. Ook niet nodig, want het 

eventuele omwaaien van de bomen 

zou de kinderen traumatiseren. Zo 

werd het Pelts geboortebos door de 

meerderheid geveld nog voor het 

geplant kon worden. 

Het klimaatprobleem vraagt actie 

en heeft, net als de politiek zelf, niks 

aan partijpolitieke spelletjes 

waarbij voorstellen van de 

oppositie per definitie worden 

afgeschoten.

In Pelt

De omleidingsweg

Denk globaal, handel lokaal

De warmste week

© Groen PeltTyperend voor het klimaatbeleid: parkeerplaatsen voor elektrische 
auto's zonder laadpalen. 
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Een realistisch tracé
voor de omleidingsweg

Een overzicht van de verschillende tracés voor de omleidingsweg die 
samen met het nultracé (= geen weg) worden onderzocht.

© Groen Pelt

"Oh nee, niet weer!", horen we 

sommigen al denken. “Die 

omleidingsweg had er al lang 

moeten liggen.” En meestal horen 

we dan dat "de groenen" de 

schuldigen zijn voor het 

tegenhouden van die weg.

Toch zijn het niet “de groenen” of de 

partij Groen die op het uitblijven van 

de omleiding rond Neerpelt moeten 

worden aangesproken.  Op 

www.groenpelt.be doen we de 

geschiedenis van de omleidingsweg 

uit de doeken. Daaruit blijkt duidelijk 

dat de koppigheid van ons 

gemeentebestuur aan de basis 

ligt van deze neverending story.

Het bestuur blijft vasthouden aan het 

noordelijk tracé doorheen het 

Europees beschermd natuurgebied de 

Holen. Een bescherming die de 

toenmalige Vlaamse overheid onder 

leiding van de CVP (CD&V) zelf heeft 

voorgedragen. Gevolg is dat een weg 

dwars door dit gebied niet mogelijk is. 

Bovenop de bescherming als 

Europese natuur is er de bescherming 

als cultuurhistorisch landschap. De 

wateringen in de Holen zijn zeldzame 

overblijfselen van ons agrarisch 

verleden die de Vlaamse overheid 

terecht wil bewaren.

Hoog tijd dus voor ons 

gemeentebestuur om in te zien dat 

een omleidingsweg dwars door dit 

gebied niet meer kan! Toch werd eind 

augustus bekend dat er een nieuw 

onderzoek komt -  het zoveelste op rij 

- met dit tracé als een van de opties. 

Hoe verzin je het…

Dat er een oplossing moet komen 

voor de Heerstraat en Kon. Albertlaan 

is duidelijk. Daarom pleit Groen voor 

het verkorte tracé (zie kaart). Dat is 

wettelijk mogelijk én houdt meer 

rekening met problemen zoals 

klimaat en behoud van open ruimten.

We zullen ook rekening moeten 

houden met de ontwikkeling van het 

verkeer op de Leopoldlaan. De 

concentratie van winkels daar zorgt 

voor extra verkeer. We hebben de 

indruk dat ons gemeentebestuur 

ervan uitgaat dat een omleidingsweg 

ook daarvoor een oplossing biedt, 

maar dat is veel te kort door de bocht.

Een omleidingsweg alleen zal de 

leefbaarheid op de as Heerstraat-

Leopoldlaan niet verzekeren.

Alternatieven voor de auto moeten 

aangemoedigd worden. Veilig en 

comfortabel kunnen fietsen door 

Heerstraat en Koning Albertlaan, 

en een beter aanbod van het 

openbaar vervoer zijn daarbij een 

must!

KATRIJN CONJAERTS
Gemeenteraadslid
katrijn.conjaerts@groen.be
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Een Pelts jeugdhuis en meer 
aandacht voor nieuwe 
woonvormen

DENK GLOBAAL,
HANDEL LOKAAL

Op voorstel van Groen zal Pelt de engagementsverklaring ‘Global goals, 

local focus’ ondertekenen. Daarmee engageert onze gemeente zich, samen 

met vele andere overheden, voor de realisatie van de Duurzame 

Ontwikkelingsdoelstellingen of Sustainable Development Goals van de VN, 

in het kort: de SDGs. De SDGs focussen op grote internationale uitdagingen 

zoalsarmoedebestrijding,  klimaatverandering en migratie. Ze zijn, om het met 

de woorden van de VN te zeggen, “het beste plan voor een betere wereld 

tegen 2030”.

DE SDGS ALS BASIS VOOR EEN DUURZAAM GEMEENTEBELEID

De SDGs vragen inspanningen voor duurzame ontwikkeling van zowel de arme, 

de rijke als de middeninkomenslanden. Voortaan zijn alle landen bij wijze van 

spreken ontwikkelingslanden. Gemeenten zijn een doorslaggevende speler 

JONG GEWELD

GEMEENTERAAD PELT

WAAR BLIJFT DE AMBITIE?

Bijna een jaar geleden begonnen 

onze raadsleden Katrijn Conjaerts, 

Sofie Monsieurs en Hans Proost, 

aan hun opdracht in de nieuwe 

gemeenteraad. We zijn nu tien 

maanden ver en het blijft wachten 

op initiatieven van het 

gemeentebestuur die enige 

ambitie uitstralen. Tot nu toe 

kwamen vooral dagdagelijkse 

technische punten op de agenda.

We beseffen dat het eerste jaar 

van een nieuwe legislatuur in het 

teken staat van het opmaken van 

de meerjarenbegroting op basis 

van de beleidsdoelstellingen voor 

de komende jaren. Laten we hopen 

dat die doelstellingen wél meer 

ambitie tonen. Naast de zorg voor 

sociale noden, moet er zeker meer 

aandacht gaan naar klimaat, het 

oplossen en voorkomen van 

Peltse mobiliteitsproblemen en 

het vrijwaren van de open ruimte.

Vanuit de oppositie houden we de 

vinger aan de pols door talrijke 

mondelinge vragen. Ook plaatsten 

we het bouwdossier in de 

historische kern van Sint-

Huibrechts-Lille mee op de 

agenda. Daarnaast legden we al 

verschillende voorstellen ter 

stemming om onze gemeente 

beter en aangenamer te maken 

(zie hiernaast en op p.1). Jammer 

dat de meerderheidspartijen 

meestal niet geneigd zijn om 

voorstellen van de minderheid 

goed te keuren. De argumentatie 

daarbij leidt vaak tot 

plaatsvervangende schaamte. 

HANS PROOST
Gemeenteraadslid
hans.proost@groen.be

SOFIE MONSIEURS
Gemeenteraadslid
sofie.monsieurs@groen.be

in dit verhaal. Zij zijn de sleutel om 

lokaal en van onderuit dingen in 

beweging te zetten die de overgang 

naar een duurzame wereld aanvuren. 

Door dit engagement aan te gaan, 

geeft de gemeente een krachtig 

signaal dat we als échte 

wereldburgers verantwoor-

delijkheid willen nemen voor 

mondiale uitdagingen die een 

impact hebben op ons allemaal.

En we leggen de basis voor een lokaal 

beleid dat bekommerd is om de 

toekomstige generaties, een beleid 

dat mens en milieu in evenwicht 

brengt en op korte en lange termijn 

alleen voordelen biedt voor de 

mensen in Pelt en elders.

Meer info: www.sdgs.be/nl

Als jongste gemeenteraadslid wil ik 

samen met Groen een stempel 

drukken op het beleid, zodat we na 6 

jaar kunnen zeggen dat we het 

onderste uit de kan hebben gehaald 

voor de mensen in Pelt.

Natuurlijk wil ik de stem van de 

jeugd laten gelden. Zo sta ik achter 

de oprichting van een jeugdhuis. Ik 

ben er zeker van dat dit voor jongeren 

een ideale plaats kan zijn om zich te 

ontplooien. Ik hoop ook de visie op 

wonen in Pelt te kunnen bijschaven, 

met meer aandacht voor jongeren, 

alleenstaanden … Iedereen moet 

betaalbaar kunnen wonen in Pelt. Zo 

zouden co-housing en andere nieuwe 

woonvormen meer in de picture 

moeten staan. Daar heeft jong én oud 

baat bij!.

Een leerrijke uitdaging. Dat is wel 

het minste dat je kan zeggen van 

zetelen in de gemeenteraad. Er komt 

een heleboel op je af en je moet 

accepteren dat je niet van alles 

evenveel kennis hebt. Het is dan ook 

interessant om je te verdiepen in een 

thema en om te weten wat er 

allemaal gaande is in Pelt.
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De mogelijke komst van twee 

appartementsblokken in het mooiste 

park van Sint-Huibrechts-Lille blijft de 

gemoederen beroeren. Dit bouw-

project zou het unieke én beschermde 

dorpszicht van het Teutendorp Lille 

onherroepelijk beschadigen. Groen 

steunde daarom de petitie van de 

Heemkundige Kring tegen dit project. 

We pleitten in de gemeenteraad voor 

de aankoop van deze gronden door 

de gemeente en de omvorming tot 

openbaar park. 

1
Begin september kleurt het 

Wereldfeest de terreinen van 

Dommelhof traditiegetrouw bont. Het 

is ondertussen ook een traditie dat de 

vrijwilligers van Groen de handen uit 

de mouwen steken achter de toog. 

Ook dit jaar was het zonnetje (na wat 

aarzelen) weer van de partij en de 

organisatie top. Met leuke standjes, 

lekker eten en exotische muziek vloog 

de namiddag weer voorbij. Om af te 

sluiten werd er nog wat bijgekletst. 

Meer moet dat niet zijn, toch?

2

Het werk in de gemeenteraad vraagt 

heel wat energie en dossierkennis, 

maar ook in de politiek hoeft de boog 

niet altijd gespannen te staan. Er zijn 

ook veel gezellige familieactiviteiten, 

zoals een middagje krulbollen in het 

Catharinadal. Een van de oude 

sporten die gewoon leuk zijn om doen, 

maar allesbehalve gemakkelijk! Vraag 

dat maar aan voorzitter Koen en Hans. 

Zij eindigden als laatste en mochten 

dus op hun knietjes voor de winnaars.

3

Eind september vond de 2de editie 

van de BoslandTrail plaats. Het was 

fijn om met Groen Pelt hieraan te 

kunnen meewerken. Katrijn en Eddy 

Conjaerts in de organisatie, Lieve, 

Chris, Martien, Sofie, Koen en Andries 

bij het bemannen van de controle- en 

bevoorradingspost aan het Pijnven, 

waar de wandelaars en lopers van de 

100 km (!) passeerden. Proficiat aan 

alle 3000 deelnemers!
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Doeners uit Pelt lopen op kop in een eerlijke, 
gezonde en menselijke samenleving. Geef ze een duwtje in de rug. 
Doe mee met politiek waar je blij van wordt.

WARME STOP OP 14/12

OOK DIT JAAR DRAAGT GROEN PELT WEER HAAR STEENTJE BIJ 
VOOR DE WARMSTE WEEK.

OP ZATERDAG 14 DECEMBER VIND JE ONS TUSSEN 17.00U EN 20.00U
OP DE SFEERWANDELING AAN DE WULP (TUSSENSTRAAT 10).

WE VERKOPEN ER SOEP, WARME CHOCOMELK, GLÜHWEIN, 
JENEVERTJES EN OXFAM-PRODUCTEN.

NATUURLIJK ALLEMAAL BIO EN/OF FAIR TRADE.

DE OPBRENGST GAAT NAAR SINT-VINCENTIUS
AFDELING OVERPELT, EEN VRIJWILLIGERSVERENIGING 

DIE STRIJDT TEGEN ARMOEDE.

Groen Pelt 

Koen Monsieurs

Stationsstraat 79

3910 Pelt

 +32 11 64 80 55

koen.monsieurs@groen.be 

www.groenpelt.be

     www.facebook.com/groenpelt

Verantwoordelijke uitgever: Meyrem Almaci,
Sergeant De Bruynestraat 78-82, 1070 Brussel

Deze krant is informatief drukwerk en valt dus niet onder de 
regels van reclamedrukwerk. Hier wordt waterloos gedrukt bij 
Eco Print Center. Zo vermijden we een energieverslindende 
droogoven, sparen we liters water uit en werken de drukkers in 
een gezonde werkomgeving.  Niets in deze uitgave mag worden 
vermenigvuldigd of openbaar gemaakt zonder toestemming van 
de uitgever.




