Hier
in Pelt

Een ontgoochelend klimaatplan
Een schuldenput voor Pelt
Jos Geysels over armoede

"Elk klimaatplan moet
de armoedetoets
doorstaan"
Ook de gemeentelijke service flats worden van de hand gedaan. De
vermarkting van de zorg zet zich door.
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ARMOEDE, EEN REALITEIT
VOOR STEEDS MEER MENSEN
"Jobs, jobs, jobs." Het was en is de
toverformule van de Vlaamse en
federale regering in de strijd tegen
armoede. De armoede bij kinderen
zou tegen 2020 met de helft
verminderd worden. Niet dus...
In Pelt steeg het aantal kinderen
geboren in een gezin in
kansarmoede de voorbije 10 jaar
met 64%.
Het aantal Peltenaren dat in contact

komt met het OCMWverdubbelde
ruim de laatste 10 jaar. Besparingen,
de geleidelijke afbraak van de sociale
zekerheid en de vaak hogere facturen
voor water, school en energie worden
maar deels gecompenseerd door
belastingverlagingen. Zo kunnen ook
mensen met een job vaak moeilijk de
eindjes aan elkaar knopen.

Het OCMW in Pelt levert prima werk.
Toch moeten we waakzaam zijn. De
laatste maanden besliste de
gemeente enkele diensten over te
laten aan de privé naar aanleiding van
een nieuw Vlaamse decreet. In onze
ogen is dat een (verdere) vermarkting
van de zorg en daar hebben we
ernstige bedenkingen bij (zie blz. 3).

DE ZORG IN PELT
VERMARKTEN: NEE, DANK U

Ook de gevolgen van de
klimaatopwarming kunnen ervoor

zorgen dat meer mensen in de
problemen komen en (dieper)
wegzinken in de armoede. Een goed
klimaatplan moet daarmee rekening
houden. Op blz. 2 geven we onze kijk
op het nieuwe Peltse klimaatplan.
Omdat er niet genoeg aandacht kan
gaan naar armoedebestrijding,
organiseren we op 24 april een
gespreksavond met expert Jos
Geysels. Meer info op blz. 8.
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Klimaatplan bis:
schuldig verzuim

We moeten ons voorbereiden op langere periodes van droogte én
van intensere regenval. Ook de Dommel kan voor problemen zorgen.

Gemeenteraad Neerpelt,
november 2012. De raad keurt het
gemeentelijk klimaatactieplan
goed. Eindelijk lijkt het te dagen
dat het klimaat opwarmt en actie
vereist is. De gemeente engageert
zich om de uitstoot van de
broeikasgassen met 22% terug te
dringen tegen 2020.
Maar na een grondige lezing van het
lijvige plan met mijn boekhoudkundig
oog kon ik enkel concluderen dat het
de beoogde doelen niet zou halen (zie
groenpelt.be). Ik voorspelde een CO2besparing van ca. 5%. Het laatste
bekende cijfer spreekt van 6,3%
Alweer een gebroken belofte…
De basisingrediënten voor het
falen van klimaatactieplan 1
vinden we ook terug in plan 2, dat
in februari werd voorgesteld: geen
aansturing, geen opvolging, te weinig

middelen, te veel acties zonder
duidelijke doelen, etc.
Wie het klimaatplan gelezen heeft,
zal misschien opmerken: “De
gemeente trekt tot en met 2025 toch
18 miljoen uit voor het plan. Is dat
dan te weinig?” Laten we duidelijk
zijn: die 18 miljoen is een
samenraapsel van acties uit de
meerjarenbegroting die ergens
een link hebben met milieu of
klimaat.Soms wel een hele verre
link. Zo telt de gemeente de 9,7
miljoen mee die ze betaalt aan
Limburg.net voor de huisvuilophalingen verbranding. CO2 besparend?!
Integendeel! Dat de Peltenaren zelf
via de afvalbelasting bijna 7 van die
9,7 miljoen betalen wordt dan weer
niet in rekening gebracht.
De lijst van maatregelen die eigenlijk
niet in een klimaatplan thuishoren,
zegt alles over de klimaatambitie van
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ons gemeentebestuur. Dat dit niet
zal volstaan om het gestelde doel
van 40% reductie tegen 2030 te
halen, lijkt me duidelijk.
Pelt alleen kan het klimaat niet
redden, maar we mogen onze
verantwoordelijkheid niet ontlopen.
Bovendien heeft verzuimen om een
echt klimaatbeleid te voeren ook
gevolgen voor mensen in armoede. Zij
dreigen opnieuw de dupe te worden.
De energietransitie zal geld kosten en
kan er voor zorgen dat de
energiefactuur te hoog wordt voor
een grotere groep mensen.
De gemeente zou veel meer moeten
inzetten op de begeleiding of
financiële ondersteuning van de
meest kwetsbaren in Pelt naar 100%
hernieuwbare energie en
doorgedreven huisisolatie. De
middelen daarvoor zijn te beperkt en
de acties te vrijblijvend.

KOEN MONSIEURS
Voorzitter Groen Pelt
koen.monsieurs@groen.be
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HET MEERJARENPLAN: EEN
SCHULDENPUT VOOR PELT
KATRIJN CONJAERTS

Fractieleider Groen
katrijn.conjaerts@groen.be

In het eerste jaar van de nieuwe legislatuur moet het gemeentebestuur
een meerjarenbegroting opstellen voor de komende jaren. Dit plan voor
2020-2025 werd in december voorgelegd aan de gemeenteraad.
Als Groen-fractie bleven we op onze honger zitten. Wat wij verwachtten, was
een vernieuwende en wervende visie die inspireert en verbindt. Wat ons werd
voorgelegd, was meer van hetzelfde. Business as usual is het ordewoord. Het
leven in Pelt is goed en aangenaam, waarom moeilijk doen?

HOGERE BELASTINGEN LIJKEN ONVERMIJDELIJK
Maar dit pappen en nat houden kost wel geld, heel veel geld. Het merendeel
van de investeringen wordt betaald met nieuwe leningen. Als alle geplande
investeringen worden uitgevoerd, stijgt de schuld per Peltenaar de
komende jaren van € 224 naar € 1483. Dat legt een hypotheek op de

manoeuvreerruimte van de volgende
meerderheid en hogere belastingen
lijken onvermijdelijk. Volgens de
CD&V-Samen-meerderheid zal het
zo’n vaart wel niet lopen, want niet
alle plannen zullen uitgevoerd
worden. Ondertussen wordt in de
pers wel beloofd dat men 60
miljoen gaat investeren.
Opmerkelijk is ook dat de uitvoering
van het klimaatplan geen prioritaire
doelstelling is. Bij het actiepunt
‘uitvoering klimaatactieplan’ staan
zelfs geen middelen vermeld.
Kortom, men heeft geen visie voor
Pelt 2030. Men heeft wel een plan tot
2025, maar geen visie hoe het hierna
met onze gemeente verder moet. Een
belastingverhoging zal dan
onvermijdbaar zijn.

VERMARKTING VAN DE ZORG
"Het nieuwe Vlaamse Woonzorgdecreet verschuift de opdracht
van de lokale dienstencentra van
verplichte activiteiten naar
buurtgerichte opdrachten."
Zo lezen we in het voorstel van het
gemeentebestuur om bepaalde
diensten af te bouwen en te
schrappen. Dienstverlening zoals
maaltijdbedeling, klusjesdienst
en poetsdienst zullen verdwijnen
want: "Er is voldoende kwalitatief
aanbod via andere aanbieders."
Meer en meer stellen we vast dat de
zorg vermarkt wordt: zorgtaken
worden overgelaten aan
privébedrijven. Of dit op langere

‘Is er nog tijd voor een
gewone babbel in een context
van time is money?’
termijn een goede trend is zal de
toekomst uitwijzen, maar wij maken
ons daar zorgen over. ‘De privé’ staat
vaak gelijk met het streven naar
maximale winst. Of dit voor wie
zorg behoeft ook betekent dat het
goedkoper en beter kan, is maar
de vraag. Daarnaast vrezen we voor
minder tijd voor de zorgbehoevende,
want time is money. Is er in zo’n
context nog tijd voor een gewone
babbel?

IN ’T
KORT

NIEUWS VAN ONZE FRACTIE
IN DE GEMEENTERAAD
We proberen het beleid bij te
sturen met eigen ideeën en
kritische vragen. Op
www.groenpelt.be publiceren we
onze voorstellen en vragen uit de
gemeenteraad.
De afgelopen raadszittingen
stonden in het teken van de
meerjarenbegroting en het
klimaatactieplan. Natuurlijk zijn
we kritisch vanuit de oppositie,
maar als het goed is stemmen we
voor. De plannen die ons werden
voorgelegd, waren echter niet
goed genoeg. Daarom stemden we
tegen de begroting en onthielden
we ons bij het klimaatplan.
Onze fractie formuleerde wel
eigen voorstellen om tot snellere
resultaten te komen. We vragen
aan het schepencollege 10 tot 20
klimaatacties te benoemen die
reeds dit jaar kunnen uitgevoerd
en/of opgestart worden. De CO2impact van deze acties moet
berekend en opgevolgd worden.
Dit lijkt ons de enige manier om
van een ‘passief’ tot een ‘actief’
klimaatplan te komen.
Daarnaast vragen wij (minstens)
jaarlijks een rapportage van de
geboekte resultaten, om sneller te
kunnen bijsturen. Meten is weten,
het mantra van de privémarkt.
Misschien kunnen sommige zaken
toch van de vrije markt
overgenomen worden.

CHIS HABRAKEN

Vertegenwoordigt Groen
in het Bijzonder Comité
voor de Sociale Dienst
chris.habraken@groen.be
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Het is altijd leuk om met een fijne
groep mensen het glas te heffen
op het nieuwe jaar.
Na een wandelzoektocht afgesloten
met warme soep, gaven we het
woord aan Barbara Creemers. Zij is
kervers federaal parlementslid voor
Groen Limburg.
Hoe is het om als parlementslid door
het leven te gaan?
Met veel passie liet ze ons
kennismaken met haar ervaringen en
haar eerste indrukken. Zicht op een
nieuwe regering was er nog niet.
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Groen-lid Paul Vangerven is een
doener. Als echte natuurfanaat ziet
hij er niet tegen op zijn handen uit de
mouwen te steken in een van de
Peltse natuurgebieden. Hij is wat je
noemt een manusje-van-alles. Als
ondervoorzitter van De Wulp vzw,
conservator van de natuurgebieden
het Kolisbos en de Drei Bogen, en
lid van het beheerteam van
het Hageven draagt hij mee zorg
voor heel wat natuurschoon in onze
gemeente. Merci Paul!
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Project Pura is een start-up van
geëngageerde Noord-Limburgers
Shaun Van Nerum en Jesse Gielen. Ze
brengen duurzame, ecologische
projecten wereldwijd samen op
één sociaal platform. De Project
Pura-app kan je gratis downloaden in
de Google Play Store en de App Store.
Je kan je project als organisatie of
individu ook zelf registreren op de
app. Het enige criterium is dat het een
positief effect moeten hebben op het
klimaat en/of het milieu.
© Project Pura
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De app biedt een platform om
ecologische projecten wereldwijd
bekendheid te geven via posts,
foto's en video's, en biedt de
mogelijkheid tot crowdfunden:
elke gebruiker van het platform kan
laagdrempelig doneren aan
organisaties die hij/zij belangrijk vindt.
Ook vrijwilligers aantrekken is
mogelijk. Meer informatie vind je op
www.projectpura.com. Interesse om
deel te nemen en je project alvast te
registreren? Contacteer dan
info@projectpura.com.
© Project Pura

'OVER DE SCHANDE VAN ARMOEDE'
BOEKVOORSTELLING EN PANELGESPREK
MET MINISTER VAN STAAT JOS GEYSELS
UIt woede en onbegrip schreven Jos Geysels en Erik Vlaminck een
oproep voor een urgent en structureel armoedebeleid.
Uit woede, omdat het mogelijk is dat in een welvarend land een moeder
haar pijn niet met een dokter durft te delen omdat de medicatiekost de
schuldenberg alleen maar uitzichtlozer maakt. Uit onbegrip voor holle
slogans als ‘jobs, jobs, jobs’ die als mantra gebruikt worden om al wat
vervuilt, uitbuit en ontmenselijkt goed te praten.
Op vrijdag 24 april om 19.30 u stelt de auteur zijn pamflet
voor in 't Pelterke (Jeugdlaan 4, Overpelt).
Graag tot dan!

Groen Pelt
Koen Monsieurs
Stationsstraat 79
3910 Pelt
0497 92 88 83
koen.monsieurs@groen.be
www.groenpelt.be
www.facebook.com/groenpelt
Verantwoordelijke uitgever: Koen Monsieurs,
Stationsstraat 79, 3910 Pelt
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.

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.

