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EEN WOORDJE VOORAF
Zo, beste Peltenaar, met fierheid stel ik jullie ons Programma Pelt 2018 voor.
Dit programma is een blauwdruk van hoe wij het Pelt van de toekomst zien. Waar willen we met onze
gemeente naar toe? Wat is voor ons prioritair? Wat zijn onze ideeën over die thema’s die het leven van
elke dag van de Peltenaar – jong en oud – aangenamer, gezonder en bovenal gelukkiger kunnen maken.
Dit werk is het resultaat van vele gesprekken, discussies en studiewerk. Het zijn ideeën en overtuigingen
die de voorbije maanden verzameld, gerijpt en geordend zijn. Menig idee hebben we opgepikt tijdens
de vele huisbezoeken die we gedaan hebben. Jullie opmerkingen, verzuchtingen en wensen werden ter
harte genomen!
Op basis van dit programma zullen we ons laten leiden in de komende jaren, of we nu in de meerderheid
zitten of in de oppositie. Het zal onze leidraad en houvast zijn om onze standpunten, voorstellen en
acties te bepalen.
Vind je het allemaal wat veel om te lezen? Surf dan naar onze website www.groenpelt.be en download
onze samenvatting met tien concrete voorstellen, onze 10 Werken Voor De Toekomst.
We moeten de ambitie hebben om van Pelt een ‘droomgemeente’ te maken. Een lichtend en stichtend
voorbeeld in Limburg en in Vlaanderen. Maar dan moeten we de lat en de ambities hoog leggen. Dat
doen we dan ook in dit programma, maar steeds met de overtuiging dat het kan en moet.
“Droom met ons mee, geef ons jullie opmerkingen en suggesties. En vooral … help ons om deze dromen
waar te maken. Door ons jouw stem te geven, door mee te werken of door ons te steunen. Bouw mee
aan jouw toekomstige gemeente waarin het aangenaam, gezond en gelukkig leven is.”

Katrijn Conjaerts
Lijsttrekker
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1.

NATUUR, MILIEU EN AFVAL

NATUUR
WAAR STAAN WIJ VOOR?
Groen Pelt wil hoog inzetten om de ons nog
restende natuur in Pelt te beschermen en uit te
breiden. Het Hageven, het Pijnven, het Kolisbos,
de Holen, het Hobos - het Plat, … het zijn parels
die gekoesterd en ondersteund moeten worden.
Maar we willen groen en natuur ook meer en
meer introduceren in onze gehuchten, wijken en
straten. “Groen in Uw Buurt” is voor ons een heel
belangrijke ambitie en daarom ook één van onze 10
Werken.

ONZE DOELSTELLINGEN

ONZE AMBITIES VOOR DE PELTSE NATUUR

✓ Bescherming van wat we in Pelt hebben

✓ Uitbreiding: met 1 m²/inwoner/jaar. Voor
Pelt zou dit dan ongeveer 3 ha per jaar

aan natuur. Stop de afbouw van de open

betekenen.

ruimte.

✓ Beschikbaarheid van ‘groen’ in uw buurt.

✓ Verbetering van onze Peltse natuur.
✓ Vergroting en uitbreiding van de natuur
in Pelt.
Wat

Afstand tot woning

Hoeveel ?

Woongroen

< 150 m

Veelheid aan kleine initiatieven

Buurtgroen

< 400 m

min. 1 ha

Wijkgroen

< 800 m

min. 10 ha (indien bos- of natuurgebied); min. 5 ha (indien park)

Gehuchtgroen

< 1.600 m

min. 30 ha (indien bos- of natuurgebied); min. 10 ha (indien park)

Dorpsgroen

< 3.200 m

min. 60 ha (indien bos- of natuurgebied)

Dorpsbossen
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ONZE VOORSTELLEN
Groen Pelt wil een aantal concrete initiatieven lanceren voor de natuur in Pelt:
1. Groen promoot de natuur en beschermt het milieu in Pelt
2. Natuur verbindt mensen met elkaar - iedereen werkt samen
3. Meer natuur- en bosgebied in onze gemeente
4. Natuurontwikkeling in onze woonzones en bedrijvenzones
5. Verstandig openbaar groenbeheer zorgt voor meer biodiversiteit
6. Ruimte voor water zowel buiten als binnen de woonkernen
7. Gezond en zonder gif
8. Een ambitieus beleidskader

LAAT ONS DIT NU EVEN WAT MEER CONCREET BEKIJKEN VOOR PELT.
1. GROEN PROMOOT DE NATUUR EN BESCHERMT HET MILIEU
Natuur maakt mensen gezonder en creatiever, zorgt voor een omgeving waar het goed wonen is,
zwengelt de economie en werkgelegenheid aan en is de beste - en goedkoopste - bescherming tegen
hittegolven en wateroverlast.
Maar natuur en biodiversiteit staan in Vlaanderen onder enorme druk. Veel ecologisch waardevolle
gebieden zijn aangetast doordat bos, heide en grasland verdwijnen. Per dag geven we in Vlaanderen 6
ha open ruimte op. Tien voetbalvelden aan open ruimte verdwijnen, elke dag opnieuw.
Ook in Pelt is de druk op de open ruimte en de
natuur groot. De statistieken liegen niet: in de
voorbije 15 jaren hebben we enorm veel open
ruimte opgegeven en gebetonneerd: in Overpelt
261 m2 per dag en in Neerpelt 182 m2 per dag ! De
bescherming van de natuur is dan ook een
hoofdzaak voor Groen. Je zaagt niet aan de tak
waarop je zit. Steeds meer mensen en organisaties
delen dat besef.
En ook steeds meer mensen genieten en willen genieten van die natuur: in hun (moes)tuin, in het park
in de buurt, in het Hageven, in het Pijnven. Laat ons dit samen realiseren.
Bijkomend willen we dat Pelt zich ook volledig inschakelt in de Europese doelstelling om het
biodiversiteitsverlies te stoppen. Ook lokaal kunnen wij hier een belangrijke rol in vervullen.
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2. NATUUR VERBINDT MENSEN MET ELKAAR – IEDEREEN WERKT SAMEN
In elke gemeente zijn mensen en organisaties – zoals Natuurpunt – begaan met de natuur. Zij zijn onze
partners om alle inwoners en andere partijen te overtuigen om mee te werken aan een sterk en
ambitieus lokaal milieu- en natuurbeleid.
Het gemeentebestuur in Pelt moet daarom een actieve
samenwerking met de bestaande natuur- en milieuverenigingen
opzoeken en ondersteunen. Het hoeft niet over een allesomvattend
strategisch plan te gaan, eerder over een stroom van kleinere
projecten en acties die mensen samen opzetten.
We geven enkele voorbeelden mee van initiatieven waar onze
Peltenaars kunnen samenwerken voor meer natuur en groen in hun
gemeente:
✓ Ondersteuning van de bestaande zadenbib. Een zadenbib stelt gratis zaden ter beschikking. In ruil
daarvoor kan de ontlener zelf zaden oogsten en deze terug binnenbrengen. Zo wordt de zadenbib
steeds groter en het aanbod gevarieerder.
✓ Heel wat scholen kunnen hun speelplaats omvormen met speelgroen.
✓ Op nieuwe speelplekken hoeven geen peperdure speeltuintoestellen te staan. Wij kunnen helpen
om avontuurlijk speelgroen aan te leggen.
✓ De zorgsector werkt graag samen met natuurorganisaties, omdat een natuurlijke omgeving ook
mensen geneest. We nodigen de lokale zorginstellingen graag uit om deel te nemen aan
initiatieven waar een kruisbestuiving ontstaat tussen natuur en zorg.
✓ Samentuinen is een ideale manier om tuinieren te koppelen aan sociaal contact.
✓ Straatgroen. Een stoeptegel uitbreken voor een straattuintje, het inplanten van de boomspiegel,
gevelbegroeiing aanbrengen of groene slingers creëren. Er is ontzettend veel mogelijk. Niet alleen
het resultaat, maar ook het overleg en de samenwerking met de buurt zijn daarbij belangrijk.
3. MEER NATUUR- EN BOSGEBIED IN ONZE GEMEENTE
Waar al veel bos is, kunnen we de natuurwaarde ervan nog altijd verbeteren. Waar weinig bos is, is
elke bijkomende hectare, extra winst voor de natuur.
In Pelt resten ons nog het Pijnven en het Hageven als
grotere natuurgebieden, naast een aantal vooral
geïsoleerde, natuurrestanten.
Die restanten willen we versterken en met elkaar
verbinden zodat grotere gehelen ontstaan waarin de
natuur zich kan ontwikkelen.
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Welke ambities hebben we voor Pelt:
✓ Een ambitie van één vierkante meter bijkomende natuur en bos
per inwoner per jaar is een minimum. Dit zou ongeveer 3 ha
extra natuur per jaar betekenen.
✓ We betrekken van bij het begin zo veel mogelijk mensen bij alle
initiatieven voor natuur- en bosuitbreiding.
✓ De natuur wordt oordeelkundig opengesteld voor iedereen die er
respectvol van wil genieten. Bepaalde delen kunnen in specifieke seizoenen afgesloten worden
zodat dieren zich kunnen voortplanten. Sommige stukken willen we het hele jaar vrijwaren voor
de natuur zodat deze daar ongestoord haar gang kan gaan.
✓ Niet-gebruikte gemeentegronden geven we in beheer aan natuurverenigingen. We geven hen
ondersteuning om de beheerswerken uit te voeren. We kijken hier naar
woonuitbreidingsgebieden zonder woonbehoefte.
Pelt schakelt zich in in de gemeenschappelijke beleidsstrategie voor groene infrastructuur. Ze werkt
daarvoor haar lokale beleidsstrategie uit. Op die manier kan Pelt de promotor worden van een sterke
en blijvende blauwe en groene infrastructuur.
4. NATUURONTWIKKELING IN ONZE WOONZONES EN BEDRIJVENZONES
Natuur hoort niet enkel thuis in natuurreservaten of groene bufferstroken, maar ook dicht bij de
mensen.
Straatgroen, gevelgroen en groendaken zijn goede voorbeelden van plantengroei in woonkernen. Ze
leveren schaduw als het zonnig is, bufferen water als het nat is en koelen door verdamping als het
heet is. De omgevingsvergunning, waarbij bouw- en
milieuvergunningen in één procedure worden
samengevat, biedt kansen om bij elke
bouwaanvraag na te gaan wat op het perceel
waarop gebouwd of verbouwd wordt, de
natuurwaarde kan zijn.
Ook Pelt kan hiermee aan de slag door er
bepalingen rond natuurbijdrage in op te leggen, net
zoals de bepalingen die bestaan voor
parkeerplaatsen, nokhoogtes en energieprestaties. 10 % groenblauwe infrastructuur bij ontwikkelingen
is hierbij de minimum-richtlijn.
Bij grotere woonprojecten, kantoorcomplexen en voorzieningen zoals scholen, rusthuizen en
zorginstellingen, kan het groene gedeelte van het project semi-publiek ingericht worden zodat de
omwonenden er ook van kunnen genieten.
Wij willen ervoor zorgen dat elke inwoner natuur kan vinden in zijn nabijheid. De groennorm vormt
een goede leidraad om natuur dicht bij alle mensen te brengen.
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✓ Woongroen: moet altijd aanwezig zijn. Het heeft een esthetische functie en bepaalt mee het
karakter van een woonomgeving. Woongroen moet zich zeker binnen een afstand van 150 meter
van elke woning bevinden. Het bestaat in verschillende vormen: van gemeenschappelijke
voortuinstroken in sociale woonwijken, tot een beeldbepalende
solitaire boom op een klein plantsoen of het aanplanten van
bomen in een straat.
✓ Buurtgroen: binnen de 400 meter vindt iedereen buurtgroen van
minstens 1 hectare. Buurtgroen heeft een zekere sociaalrecreatieve functie. Op deze plaatsen kunnen de Peltenaars
terecht voor een kort rustgevend verblijf in het groen. Het zijn de
groene ruimten waar mensen elkaar ontmoeten, de hond
uitlaten, waar ouders komen met kinderen en waar kinderen
kunnen spelen. De klemtoon ligt er vooral op de rustige, stille recreatie.
✓ Wijkgroen vindt iedereen op minder dan 800 meter van zijn woonplaats. Gaat het over bossen of
natuurgebied, dan voorzie we minstens 10 ha. Gaat het over parken, dan is de oppervlakte
minstens 5 ha.Gehuchtgroen: met het groen op gehuchtniveau bereiken we de categorie van de
grotere groene ruimten. Gehuchtgroen is beschikbaar binnen de 1.600 meter van elke woning.
Het zijn bossen of natuurgebieden van minimum 30 ha groot. Zijn het parken, dan is een minimale
oppervlakte van 10 ha nodig.
✓ Dorpsgroen: is bedoeld voor elke inwoner van Pelt. Dorpsgroen vindt iedereen binnen de 3.200
meter van de woning en is minstens 60 ha groot. Dorpsbossen bevinden zich bij voorkeur binnen
de 5 kilometer van het centrum en zijn best meer dan 200 ha groot.
Groen wil ruimte voor natuur terugwinnen op asfalt. We gaan in Pelt kijken waar er onnodig asfalt ligt
of veel te brede verkavelingswegen. Hier kunnen we plaatsmaken voor speelgroen, waterbuffering,
robuuste plantsoenen.
5. VERSTANDIG OPENBAAR GROENBEHEER ZORGT VOOR MEER BIODIVERSITEIT
Waar vinden kleine en grotere planten en dieren hun gading? In een gemillimeterd parkgazon of een
gevarieerd grasland? In kortgeschoren straatbomen of mooi uitgegroeide kruinen met bloemen en
vruchten?
Groen wil ook in Pelt de visie over Harmonisch Park- en
Groenbeheer van het Agentschap Natuur en Bos (ANB)
toepassen en zo het beheer van parken en openbaar groen
verduurzamen.
De juiste combinatiekeuze van bomen, heesters en
kruidachtigen stimuleert de biodiversiteit en brengt
afwisseling en kleur in het openbaar groen.
Het maaibeheer moet zorgvuldig opgebouwd worden zodat het praktische gebruik en de ecologische
waarde met elkaar verzoend worden.
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6. RUIMTE VOOR WATER, ZOWEL BUITEN ALS BINNEN DE WOONKERNEN
Waterellende bij hevige stortbuien kunnen we vermijden als we voldoende ruimte geven voor
waterbuffering. We hergebruiken het en bufferen het ook in open grachten of door een ruime
ondiepe wadi aan te leggen in een buurtparkje.
Zelfs onze publieke pleinen kunnen we zo ontwerpen of aanpassen dat ze in hoogste nood het water
verzamelen. Beter daar dan in ieders woonkamer en keuken. Het is mogelijk om een woonwijk zo te
bouwen dat alle neerslag op het terrein zelf blijft dankzij een doorgedreven toepassing van
hergebruik, buffering en infiltratie.
7. GEZOND EN ZONDER GIF
Groen wil een onmiddellijke stop op herbicidengebruik
bij de gemeentelijke diensten. Sedert 1 januari 2015
geldt al een verbod op gebruik van pesticiden
(herbiciden dienen voornamelijk om onkruid te
verdelgen).
Groen wil de volgende stap zetten naar de volledige
afbouw van pesticiden-gebruik door het gebruik bij
particulieren te reduceren en door de promotie van de
agro-ecologische landbouw.
Groen wil ook de mensen de kansen geven om zelf groenten en fruit te kweken door de ontwikkeling
van bijkomende volkstuintjes.
We gaan voor de stimulatie van agro-ecologische en duurzame landbouw (hoevewinkels, biolandbouw, enz.).
8. AMBITIEUS BELEIDSKADER
Om dit alles consequent te realiseren is het noodzakelijk dat onze gemeentelijke dienst 'omgeving'
voldoende bemand is.
Klimaatdoelstellingen, energietransitie, duurzaam bouwen,
ruimtelijk beleid en duurzame mobiliteit, zijn dermate met
elkaar verweven dat de gemeente het best geschikte niveau
is om ze in één beleidsvisie toe te passen.
Het spreekt voor zich dat Groen de bestaande wettelijke
milieunormen consequent toegepast wil zien in onze
gemeente. Op vele vlakken is het vandaag mogelijk om beter
te doen. Daar moeten de Europese normen en de richtlijnen
van de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) richtinggevend
zijn voor het lokale beleid.
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ANDERE CONCRETE IDEEËN
Hierboven hebben we onze doelstellingen en het beleid dat we nastreven voor Natuur toegelicht, met
hier en daar een aantal heel concrete ideeën ter illustratie. Maar er zijn nog veel meer ideeën die
onze verenigingen en onze inwoners ons voorgesteld hebben. Enkele voorbeelden:
✓ Een correct beheer van wegbermen, grachtkanten en kleine landschapselementen
✓ Een promotieactie voor het cultiveren van Limburgse soorten en het creëren van biodiversiteit in
eigen tuin (zowel flora als fauna)
✓ Pelt moet de bestaande “trage wegen” projecten verder uitbouwen, met een breed draagvlak.
Omgeploegde wegen moeten tot het verleden behoren (mobiliteit)!
✓ Blijvende aandacht voor onderhoudsvriendelijke beplantingen.
✓ Ondertekening van het charter voor biodiversiteit.
✓ Ondersteuning van natuur beherende verenigingen
✓ Investeren in de aankoop, het beheer en de openstelling
van natuurgebieden (Bosland)
✓ Adopteer een lokale plant of dier en gebruik dit om
burgers warm te maken voor fauna en flora. In Neerpelt
werd zo de wulp geadopteerd, in Overpelt het groentje.
Nu de goede intenties nog omzetten in een beleid en het
uitvoeren!
✓ Promoten van groendaken
✓ Fiets/wandelweg langs de Dommel (passieve recreatie)
✓ Voorzie schuil- en nestplaatsen voor diersoorten
✓ Mobiliteitsplan voor planten en dieren
✓ Financier voor elke grote zorginstelling een project voor het stimuleren van natuurbeleving
✓ Ontwikkel natuur langs wegen- en waterlopen
✓ Gratis bodemanalyses
✓ Meten en opvolgen van de luchtkwaliteit in Pelt
✓ Stimuleer hergebruik, buffering en infiltratie van
water
✓ Houtkanten beschermen / beheren
✓ Insectenweiden; profileer Pelt als bijenvriendelijke
gemeente
✓ Wandelroutenetwerk uitbreiden
✓ Dommel: hermeanderen
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MILIEU
WAAR STAAN WIJ VOOR?
De gemeente heeft in het milieubeleid in de
eerste plaats een taak in de versterking van de
milieubewustwording van de inwoners en van
de jongeren in het bijzonder.
Elke burger heeft recht op een
gezond leefmilieu. Groen gaat
dan ook voor een Pelt waar het
gezond om leven is: gezonde
lucht, minder lawaai, minder
stress en meer zuurstof in de
straten door voldoende groen.

Een duurzaam lokaal milieubeleid heeft belang
bij langdurige inspanningen. Planmatig werken
met een duidelijke lange termijnvisie voor
ogen is essentieel. Milieubeleid mag niet
stoppen bij de schepen van milieu
maar is van toepassing bij elk
beleidsdomein, m.a.w. bij alles
wat we beslissen gaan we na of
we hierbij voldoende rekening
houden met de draagkracht op
vlak van milieu.

ONZE VOORSTELLEN
Groen Pelt wil een aantal concrete initiatieven lanceren voor het milieu in Pelt:
1. Een integraal, allesomvattend milieubeleid dat ambitieuzer is dan het beleid van de
laatste jaren en dat voor meetbare impact zal zorgen.
2. Blijvende aandacht schenken aan een concreet beleid i.v.m. de historische vervuiling
door zware metalen. Het gemeentebestuur moet druk blijven uitoefenen bij de
betrokken instanties om wat moet gebeuren niet uit te stellen en moet de
saneringswerken strikt opvolgen.
3. Een goed lokaal milieubeleid is gebaat bij het in kaart brengen van de huidige
toestand. Dit kan door een nulmeting op basis van objectieve gegevens (aantal
sluikstorten, bodemvervuiling, omgevingslawaai, …) enerzijds en anderzijds door de
subjectieve beleving van inwoners te bevragen.
4. Al van bij de inrichting van het openbaar domein wordt rekening gehouden met het
duurzaam en ecologisch beheer ervan achteraf.
5. Een goede milieuhandhaving vormt het sluitstuk van het lokale milieubeleid. De
milieudienst neemt actief haar controlefunctie op, zorgt voor een goede
klachtenbehandeling en ook de zonale politie heeft aandacht voor milieucriminaliteit.
6. De gemeente laat haar burgers op een aangename manier kennismaken met de
voordelen van vegetarische voeding. Ze schuift een haalbare uitdaging naar voren om
minstens één keer per week vlees of vis te vermijden, naar het voorbeeld van het
‘Donderdag Veggiedag’-project.
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AFVAL
WAAR STAAN WIJ VOOR?
Groene gemeenten zijn afvalarme gemeenten
die in eerste instantie inzetten op het
voorkomen van afval, vervolgens zoveel
mogelijk hergebruik stimuleren en ten slotte
een goed functionerende, gescheiden ophaling
organiseren, zodat zoveel mogelijk afval kan
worden gerecycleerd en zo weinig mogelijk
moet worden verbrand.

Slim omgaan met afval is immers een absolute
noodzaak voor een klimaatvriendelijke
gemeente.
Groen Pelt wil daarom het voortouw nemen in
de transitie van een lineaire naar een circulaire
economie in Pelt.

ONZE VOORSTELLEN
Groen Pelt wil een aantal concrete initiatieven lanceren voor het afval in Pelt:
1. Afval beperking en -preventie
2. Recycleren
3. Zwerfvuil en sluikstorten
4. Een belangrijke rol voor Limburg.net

1. AFVALBEPERKING EN -PREVENTIE
Afval voorkomen blijft de meest milieuvriendelijke keuze!
✓ De gemeente experimenteert met een lokale uitleendienst. Deze voorkomt dat materialen, die
niet dagelijks worden gebruikt (boormachine, aanhangwagen, haagschaar, behangtafel, …) door
iedereen individueel moeten worden aangekocht, maar kunnen worden ontleend. Dit creëert ook
werkgelegenheid (in de sociale economie).
✓ We voeren een duurzaam en ecologisch evenementenbeleid;
o

Afvalplan per evenement als voorwaarde voor toelating

o

Verhogen van de subsidies voor middelgrote en kleinere
evenementen gradueel naargelang de duurzaamheidsgraad

o

Voor kleinere evenementen stelt de gemeente gratis
herbruikbare bekers en afvaleilanden ter beschikking

✓ In samenspraak met de scholen willen we een charter opstellen
waarin o.a. in het schoolreglement wordt opgenomen dat leerlingen enkel herbruikbare
verpakkingen mogen meenemen voor middagmaal. Bovendien raden we aan om waterkannen en
drinkfonteinen te voorzien in plaats van de drankautomaten in de scholen.
Programma Groen Pelt 2019-2024
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✓ Groen Pelt wil een campagne voeren om herbruikbare luiers te promoten met een premie voor
wasbare luiers. Elk kind is immers verantwoordelijk voor 1 ton luiers. (Op 1 jan 2017 waren er
1684 kinderen tussen 0-4j in Pelt; dit betekent ongeveer 1.600 ton luiers per jaar!)
✓ Compostpaviljoentjes voor inwoners die niet zelf de mogelijkheid hebben om te composteren, b.v.
de bewoners van appartementen.
✓ Kippensubsidie
2. RECYCLEREN
Burgers aanmoedigen om zo weinig mogelijk afval te produceren is de eerste prioriteit, recyclage
aanmoedigen de tweede. We houden hierbij rekening met de veranderende en diverse samenleving
waar mensen steeds compacter gaan wonen en minder wagens bezitten.
✓ We stimuleren recyclage door een afvalophaling met
gedifferentieerde tarieven te beogen. Zo wordt het principe
van ‘de vervuiler betaalt’ in de praktijk gebracht. Ter aanvulling
voorzien we wel een flankerend beleid voor de
maatschappelijk kwetsbare groepen.
✓ We voorzien een mobiel recyclagepark zodat ook mensen
zonder auto hun afval kunnen deponeren in hun buurt.
✓ Voor appartementsbewoners zijn we voorstander van het
systeem van sorteerpunten, zodat ze sneller hun afval kunnen
deponeren. De bewoners kunnen met een persoonlijke kaart
de afvalklep openen.
✓ Scheiding van het organisch-biologisch afval is een belangrijke hefboom om het restafval terug te
dringen. Daarom willen we de GFT-ophaling in Pelt onderzoeken.
✓ We willen een gemeentelijke inventaris maken van bedrijfsafvalstromen en hieraan gekoppeld een
gericht afvalbeleid voor die bedrijven. Met de bedrijven en de zelfstandigen worden
afvalpreventieovereenkomsten gesloten (zie economie).
3. ZWERFVUIL EN SLUIKSTORTEN
Wij willen een krachtdadige aanpak van sluikstorten en zwerfvuil: ruimen, sensibiliseren, maar zeker
ook controleren en straffen. Hierbij kunnen groepen bewoners in straten en buurten een rol spelen.
✓ We voeren een wedstrijd in voor ‘de Schoonste Straat van Pelt’
✓ We brengen het aantal en de plaats van vuilnisbakken in kaart voor Pelt en evalueren dit kritisch.
Ook bekijken we de invoering van ondergrondse hondenpoep-afvalbakken.
✓ Omwille van het groot gevoel van straffeloosheid als het gaat over zwerfvuil en sluikstorten
voorzien we hiervoor een degelijk handhavingsplan en zorgen we voor gepaste bestraffing.
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4. EEN BELANGRIJKE ROL VOOR LIMBURG.NET
De afvalintercommunale Limburg.net moet acteren als aanjager van de circulaire economie.
✓ In de beheersovereenkomst met Limburg.net moet als voorwaarde
opgenomen worden dat zij een voortrekkersrol innemen in de
transitie naar een circulaire economie
✓ De deelnemende lokale besturen, waaronder ook Pelt, financieren
de intercommunale niet louter in functie van de hoeveelheid verwerkt afval, maar een deel van de
vergoeding moet afhankelijk zijn van de vermindering van het restafval en van het gedeelte van
het afval dat terug inzetbaar is gemaakt.
✓ De doelstelling van het restafval dient aangescherpt te worden met 20% volgens het afvalplan
moeten we tegen 2022 naar 125kg/inwoner in Pelt. Volgens Vlaamse ambities moeten we tegen
2050 naar nul kg restafval !
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2.

KLIMAAT EN ENERGIE

ONS KLIMAAT
Wereldwijd zetten burgers en lokale besturen zich in voor de omschakeling naar een klimaatneutrale
maatschappij. Natuurlijk kan het internationaal klimaatbeleid maar slagen als alle landen hun
verantwoordelijkheid opnemen. Maar lokale besturen – zoals Pelt - kunnen als overheid die dicht bij
de burgers staat, een belangrijke rol spelen. Bijvoorbeeld door lokale initiatieven te ondersteunen en
te versterken en door zich in te schakelen in de mondiale beweging van het burgemeestersconvenant.

WAAR STAAN WIJ VOOR?
De klimaatverandering zoveel mogelijk
tegenhouden is een prioritaire doelstelling. Een
cruciale hefboom om de klimaatdoelstellingen
te behalen, is een snelle vergroening van het
lokale energiebeleid. Pelt beschikt over
behoorlijk wat beleidsruimte om deze ambitie
mee te helpen waarmaken.

Daarnaast moeten we ons aanpassen aan de
klimaatverandering. Een slim lokaal bestuur
anticipeert vandaag al op de klimaateffecten
van morgen.

ONZE AMBITIES:
KLIMAAT: wij mikken op een ambitieus, breed gedragen
klimaatbeleid
1. We herwerken het klimaatplan voor Pelt en maken
het meer ambitieus en beter realiseerbaar.
2. We maken dit lokaal klimaatplan participatief
3. We anticiperen op de klimaatveranderingen.
ENERGIE: wij zien duurzame energie als hefboom voor
klimaatbeleid
4. We verminderen het lokale energieverbruik.
5. We vergroenen de lokale energieproductie en –distributie.

NAAR EEN AMBITIEUS KLIMAATBELEID
Om tot een geslaagd klimaatbeleid te komen voor Pelt heb je een realistisch en ambitieus lokaal
klimaatplan nodig. Zowel Overpelt als Neerpelt hebben dit eerder opgesteld (2011). Vandaag, na 7
jaren, zijn de resultaten ontmoedigend: er is nauwelijks vooruitgang en we staan heel ver af van de
doelstellingen. Dit kan en moet beter!
Samenwerking met zoveel mogelijk gemeentelijke diensten, verenigingen, ondernemers en burgers is
cruciaal bij de ontwikkeling en uitvoering van het plan.
Programma Groen Pelt 2019-2024
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Bovendien moet er voldoende financiële ruimte worden vrijgemaakt. We nemen in het plan voor Pelt
zowel maatregelen op die de klimaatverandering afremmen (‘klimaatmitigatie’) als maatregelen die de
gemeente helpen aan te passen aan de klimaatverandering (‘klimaatadaptatie’).
1. EEN AMBITIEUS KLIMAATPLAN VOOR PELT
✓ We verhogen het ambitieniveau en nemen de afgesproken klimaatdoelstellingen op als prioritair in
de beheers- en beleidscyclus van de gemeente.
o

We volgen het tweede Burgemeestersconvenant 'Klimaat en Energie' rigoureus. De
doelstelling is om tegen 2030 minstens 40% minder CO2 uit te stoten, de veerkracht ten
opzichte van de klimaatverandering te verhogen
('klimaatadaptatie', zie verder) en een veilige toegang tot
duurzame en betaalbare energie te garanderen. Met deze
engagementsverklaring schakelt Pelt zich in in een
wereldwijde beweging van lokale besturen.

o

Indien de draagkracht van Pelt dit toelaat, dan stellen we
voorop dat de gemeente klimaatneutraal wordt tegen 2040.

✓ We versmelten de lokale klimaatplannen van Overpelt en Neerpelt
en verhogen de ambities. Dit actieplan wordt het instrument om de inspanningen van Pelt te
monitoren en te evalueren. We zullen op een transparante en regelmatige manier aan de
bevolking rapporteren.
✓ We zorgen voor voldoende financiële middelen om de klimaatambities waar te maken
✓ We werken samen met een Energy Service Company door een Energieprestatiecontract (EPC) af
te sluiten. Dergelijke ESCO helpt
lokale besturen om de
energieprestatie van gemeentelijke
gebouwen te verbeteren, van
prefinanciering tot de volledige
opvolging van het proces. Een EPC
is gestoeld op een gegarandeerde
energiebesparing binnen een
afgesproken termijn. Het bedrag
dat je op de gemeentelijke
energiefactuur bespaart, betaalt je
lening aan de ESCO terug.
Via een resultaatsverbintenis wordt de ESCO beloond als het beoogde resultaat wordt behaald.
Worden de verwachtingen niet ingelost, dan moet de ESCO het verschil bijpassen aan de
gemeente.
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2. EEN LOKAAL KLIMAATPLAN DAT PARTICIPATIEF EN BELEIDSDOMEIN-OVERSCHRIJDEND IS
Extern:
We zorgen voor een breed draagvlak, over verschillende groepen van onze gemeente heen.
✓ We zetten in op een participatief en democratisch traject. Participatie en co-creatie leiden tot
mede-eigenaarschap, betrokkenheid en verbreden het draagvlak. Er ontstaan nieuwe ideeën door
de expertise, de ervaring en de kennis die bij onze burgers aanwezig is. De sociale cohesie wordt
gestimuleerd, ons lokale netwerk wordt verstevigd.
Intern:
We kunnen alleen een geslaagd lokaal klimaatbeleid voeren als er samengewerkt wordt over
verschillende beleidsdomeinen binnen het gemeentebestuur heen.
✓ We durven keuzes maken wat betreft
mobiliteit.
✓ We stoppen de versnippering in de
ruimtelijke ordening. We zetten in op
kernversterking, inbreiding en het
vrijwaren of creëren van open ruimte.
✓ We zetten in op een klimaatvriendelijke
landbouw en een duurzame
voedselstrategie.
✓ We worden een afval-arme gemeente.
✓ We geven de overgang naar een circulaire
en gedeelde economie mee vorm.
✓ We versterken natuur en milieu.
✓ We hanteren een sociale reflex bij de
uitrol van het klimaatplan zodat ook de
meest kwetsbaren zich aangesproken voelen en zodat ook zij kunnen genieten van de voordelen
van een klimaatvriendelijke gemeente.
✓ We zetten in op een duurzaam energiebeleid.
✓ We promoten duurzame grootkeukens in samenwerking met de zorginstellingen van Pelt.
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3. WE ANTICIPEREN OP DE KLIMAATVERANDERINGEN
Naast een beleid om de klimaatverandering af te remmen, zijn er maatregelen nodig die Pelt
voorbereiden op de nadelige gevolgen van klimaatverandering ('klimaatadaptatie'). Onze Vlaamse
regio is heel gevoelig voor extreme weersomstandigheden die door klimaatverandering meer en meer
zullen voorkomen, zoals wateroverlast, hittegolven of uitzonderlijke stormen. Die hebben negatieve
gevolgen voor de volksgezondheid, woningen, water- en energievoorziening en verhogen ons
energieverbruik voor verwarming of koeling. De zomer van 2018 heeft ons al een voorproefje gegeven
van wat ons te wachten staat.
✓ We stellen een klimaatadaptatiestrategie op voor Pelt, eventueel samen met de andere
gemeenten in de regio. Via bijvoorbeeld de opmaak van een hittekaart en hemelwaterplan
vergaren we veel kennis en inzicht.
✓ We integreren klimaatadaptatie in onze beleidsplannen voor ruimtelijke ordening,
natuur en openbare werken. We passen de verkavelingsrichtlijnen en
stedenbouwkundige verordeningen aan om waterneutraal te verbouwen. We
houden ruimte voor groen en gebruiken zoveel mogelijk waterdoorlatende
oppervlakten bij nieuwbouw.
✓ We creëren bijkomende ruimte voor water en buffers door slimme
(her-)aanleg van openbare domeinen met overstromingszones,
wolkbreukboulevards, wadi’s, bufferbekkens, etc. We
denken verder dan parken of natuur. Vele kleine ingrepen
langs wegen, etc. hebben samen een grote impact.
✓ We vergroenen en ontharden. Meer bomen, parken, grasvelden, struiken, hagen, ... en we
ontharden door bestaande verharding te verwijderen of waterdoorlatend te maken.
✓ We vergroenen ook gebouwen met groendaken en gevelgroen voor isolatie, verkoeling en
buffering. We maken het bv. héél gemakkelijk om geveltuinen aan te leggen, door de
aanvraagplicht af te schaffen voor geveltuinen waar voldoende plaats is op een trottoir.
✓ We stellen een bomenbeheersplan op om boombeleid en boombeheer concreet, transparant,
structureel en duurzaam te maken.
✓ We willen in plaats van de Milieuraad graag een geëngageerde groep vrijwilligers samenbrengen
en ondersteunen die diverse initiatieven rond klimaat en milieu(behoud) willen uitwerken. Dit
i.s.m. scholen, buurten, natuurverenigingen, of andere verenigingen uit het brede middenveld.
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DUURZAME ENERGIE
Pelt kan zowel impact hebben op het energieverbruik als op de energieproductie - en distributie.
Beide zullen nodig zijn als we ons energiebeleid willen gebruiken om onze klimaatdoelstellingen te
realiseren.
4. VERMINDER HET LOKAAL ENERGIEVERBRUIK
✓ Uit het energiezuinig maken van gebouwen (zowel woningen als andere) valt heel wat klimaatwinst
te halen. Als Pelt’s bestuur kunnen we hierin mee het verschil maken.
✓ We inspireren door binnen het gemeentelijk apparaat een energiezuinig beleid te voeren, met als
ambitieus doel om binnen de eigen gemeentelijke diensten en het gemeentelijk patrimonium
tegen 2030 volledig klimaatneutraal te zijn:
o

We beperken ons niet tot de aankoop van 100% (echt) groene stroom, maar investeren
zelf in lokale hernieuwbare energieproductie.

o

Pelt wordt een fossielarme gemeente!

o

We trekken de gemeentelijke investeringen terug uit
fondsen die investeren in de fossiele industrie (mocht dit
het geval zijn) en stellen een ethische code op voor
toekomstige investeringen.

o

Vanaf 2019 moeten alle overheidsgebouwen 'Bijna
Energieneutraal' gebouwd worden. We zetten als
gemeente de ambitie scherper en streven naar klimaatneutraliteit van alle
overheidsgebouwen.

o

We verduurzamen de mobiliteit van het gemeentelijk personeel en bezoekers.

o

We verduurzamen de eigen wagenvloot. De meest duurzame keuze is het gradueel
afbouwen van het aantal wagens. We experimenteren daarnaast met verschillende
technologieën zoals wagens die rijden op elektriciteit, brandstofcellen, gas en
gecomprimeerde lucht.

✓ We geven financiële steun voor energiebesparingswerken aan jeugdlokalen en buitenschoolse
kinderopvang, gekoppeld aan sensibilisering bij de kinderen.
✓ We pakken de straatverlichting aan. Steeds meer steden en gemeenten kiezen ervoor om hun
straatverlichting 's nachts te doven, de verlichting te dimmen of nieuwe armaturen te voorzien.
Soms is permanente verlichting nodig voor de veiligheid. In dit geval zijn slimme lichtsystemen die
de passanten volgen of die oplichten bij beweging, een goede oplossing.
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✓ We maken een integraal lichtplan op in samenwerking met Fluvius, dat 'relighting' toepast op de
verlichting van gemeentelijke gebouwen, straatverlichting, bedrijventerreinen, jeugdlokalen etc.
✓ We organiseren lichtaudits voor wijken, bedrijventerreinen,
kantoorgebouwen, etc. Een nog grotere impact kan door
ook scholen, bedrijven en burgers actief te informeren en
te betrekken in het lichtbeleid.
✓ We ondersteunen bedrijven in Pelt die mee hun schouders
willen zetten onder een sterk klimaatbeleid. We zetten in
op het verduurzamen van bedrijventerreinen. We
ondersteunen projecten rond het verhogen van energieefficiëntie, het sluiten van materiaalkringlopen en het
aanleveren van groene stroom. We stellen een
bedrijventerreinmanager aan die actief op zoek gaat naar energiebesparende maatregelen.
✓ We willen het autodelen stimuleren.
5. WE ‘VERGROENEN’ DE LOKALE ENERGIEPRODUCTIE EN – DISTRIBUTIE
Elke gemeente heeft verschillende sterktes en uitdagingen op vlak van hernieuwbare
energieproductie waarop het beleid kan inspelen. Wat duidelijk is, is dat we overal de lokale,
gedecentraliseerde productie- en distributie van hernieuwbare energie moeten opdrijven.
Concrete voorstellen:
✓ We moedigen investeringen in (kleinschalige) decentrale energieopwekking zoals zonne-installaties
aan.
✓ We geven zelf het goede voorbeeld door zonnedaken en andere kleinschalige productie te
installeren in en op de eigen
gebouwen
✓ We gaan op zoek naar lokale
opportuniteiten op vlak van
hernieuwbare energie, die uniek zijn
voor de gemeente en een mooie
synergie opleveren met andere
activiteiten zoals toerisme,
bijvoorbeeld het bouwen van een waterkrachtcentrale in een oude en sowieso te renoveren
watermolen. Dergelijke energieproductie-creativiteit moet een automatisme worden bij alle grote
en kleine nieuw bouw- en renovatieprojecten.
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✓ We zetten in op een constructieve, participatieve aanpak voor windenergieprojecten:
o

We denken in samenwerking met de burgers - maar ook met de provincie en/of
intergemeentelijke structuren - na over optimale locaties voor windenergie en leggen die
vast in een gemeentelijk windplan.

o

Pelt kan een vooronderzoek (laten) doen waarmee mogelijke locaties in beeld worden
gebracht. We kiezen eerst maximaal voor locaties op onze industrieterreinen en langs
bestaande lijninfrastructuren zoals kanalen, autosnelwegen, ... vooraleer windmolens te
bouwen in de buurt van woningen of natuurgebieden.

✓ We ontwikkelen groene en collectieve warmte, die vervoerd wordt via de nieuwe generatie
warmtenetten. Deze hebben een lagere temperatuur, duurzame bronnen en opslag, zijn energieefficiënt en geschikt voor koppeling met en tussen bedrijven en individuele woningen
✓ Omdat het bovenlokale kader voor warmte nog onduidelijk is en te weinig ambitie toont, moeten
lokale besturen de komende jaren de voortrekkersrol nemen als lokale warmte-regisseurs.
Gemeenten beschikken over de nodige kennis van de lokale omgeving. Bovendien komt de
uitbouw van warmtenetten zo goed als altijd op het openbaar
domein (b.v. onder het wegdek). Gemeenten kunnen garanderen
dat collectieve en groene warmte gebruikt wordt, met een stabiel
financieel systeem voor inwoners. Concreet betekent dit:
o

Stimuleer via financiële waarborgen, aansluitpremies,
haalbaarheidsstudies en subsidies de uitrol van de warmteinfrastructuur.

o

Verplicht waar nodig, door voorwaarden te koppelen bij
verkoop van gemeentegrond of via stedenbouwkundige verordeningen (bv. een
aansluitplicht).

o

Streef naar duurzame wijken met eigen stroomproductie via WKK en gemeenschappelijke
voorzieningen zoals fietshersteldienst, crèche, strijkatelier, buurtwinkeltje.
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3.

MOBILITEIT

HIER STAAN WIJ NIET VOOR !

WAAR STAAN WIJ WEL VOOR?
Mobiliteit is belangrijk en een basisrecht voor
iedereen. Een gezond en veilig Pelt is echter
net zo belangrijk.

Groen Pelt pleit dan ook voor een duurzaam
mobiliteitsbeleid waarbij gezondheid,
leefbaarheid en verkeersveiligheid centraal
staan en waarbij we uitgaan van een
vermindering van de uitstoot van fijn stof, CO2
en andere milieubelastende stoffen.

ONZE VOORSTELLEN
Groen Pelt wil een aantal concrete initiatieven lanceren voor de mobiliteit in Pelt:
1. Het STOP principe consequent toepassen
1. Een voetpadenplan
2. Van Pelt een fietsgemeente maken
3. Gezonde en leefbare centra
4.

Het promoten van autodelen en het gebruik van elektrische fietsen.

5. Het ontwikkelen van een intergemeentelijk openbaarvervoersnetwerk (tram-bus)

1. HET STOP-PRINCIPE CONSEQUENT TOEPASSEN
Wij gebruiken maar al te vaak de auto voor korte
verplaatsingen. Er zijn heel wat onderzoeken die ons
verplaatsingsgedrag opvolgen. Daaruit blijkt dat heel wat
van onze verplaatsingen erg kort zijn:
✓ Bijna 20% is korter dan 1 km
✓ 53% blijft binnen een fietsbare afstand van 5 km
✓ Slechts 12% van de verplaatsingen is langer dan 25 km
Een gedragswijziging is noodzakelijk om de doelstellingen
die we voor ogen hebben te bereiken.
Het uitgangspunt moet het consequent toepassen van het
STOP-principe zijn. Eerst de Stappers, dan de Trappers, vervolgens het Openbaar vervoer en dan pas
het Privé vervoer.
De gemeenten Overpelt en Neerpelt hebben dit principe opgenomen in de gemeentelijke
beleidskeuzes. Maar de uitvoering laat te wensen over. Daarom vraagt Groen Pelt een
mentaliteitsverandering en het resoluut in de praktijk brengen van het STOP- principe.
2. VOETPADENPLAN
Een goed voetpadennetwerk is essentieel voor ons. In de centra hebben we een goed netwerk nodig
dat rekening houdt met alle gebruikers (ook rolstoelgebruikers bijvoorbeeld).
Een screening van de bestaande voetpaden is noodzakelijk. Er zal moeten getoetst worden of de
kwaliteit en het gebruik voor alle gebruikers optimaal is. Eventuele zwakke plekken moeten aangepakt
worden.
Buiten de centra moet er aandacht gegeven worden aan een netwerk van trage wegen.
3. VAN PELT EEN FIETSGEMEENTE MAKEN
Niet alle korte afstanden kunnen vandaag per fiets gedaan worden, maar we
moeten er nu al naar streven om het aandeel van de fiets in onze verplaatsingen
fors te verhogen.
Om deze doelstelling te halen moet er een fietsplan opgenomen worden in het volgende beleidsplan
van de gemeente.
Omdat we dit zo belangrijk vinden hebben we hebben we dit ook aangeduid als 1 van onze 10
Werken. We noemen het “Pelt op de Fiets”. We willen er alles aan doen om fietsend Pelt te helpen
door in te zetten op drie pijlers: veiligheid, comfort en bereikbaarheid.
Elementen die terugkomen in ons voorstel:
✓ Toetsing voor alle nieuwe infrastructuur aan het STOP-principe.
✓ Herinrichting van alle onveilige verkeerssituaties voor voetgangers en fietsers.
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✓ Aanpassing en aanleg van fietspaden en
fietsinfrastructuur, o.a. overdekte parkeerplaatsen en
oplaadpunten voor elektrische fietsen.
✓ Aanleg van goede en veilige verbindingen met de fiets
tussen de centra en de gehuchten en, naar de scholen,
naar de bedrijven, naar de sport- en cultuurgebouwen.
Dit moet een topprioriteit worden.
✓ Het ontwikkelen van fietssnelwegen, richting Hasselt
en richting Lommel-Mol, voor het woon-werk verkeer.
De inplanting van het nieuwe schoolgebouw (concentratiescholen) vraagt zeker ook de nodige
aandacht op vlak van de mobiliteit.
Er dienen aangegeven fietsroutes uitgewerkt te worden om de jeugd een veilige weg naar hun school
te geven.
4. VOOR GEZONDE EN LEEFBARE CENTRA
Alle maatregelen voor voetgangers en fietsers zullen weinig uithalen indien de veiligheid en het
comfortgevoel niet verbeteren.
De verbinding van Hamont-Achel via Neerpelt naar Overpelt (Heerstraat - Koning Albertlaan Leopoldlaan) is al lang een probleem. De inbreiding (zie ruimtelijke ordening) van extra winkels en
woongelegenheden in het klein stedelijk gebied zal voor extra verplaatsingen zorgen.
Een vernieuwd mobiliteitsplan is dan ook noodzakelijk.
Groen Pelt ijvert voor de aanleg van een omleidingsweg rond het
klein stedelijk gebied. De bestaande N71 kan hiervoor gebruikt
worden voor een verbinding met de Hamonterweg.
De gemeente Neerpelt houdt nog steeds vast aan het oude
gewesttracé doorheen een beschermd natuurgebied. Omwille van
de wettelijke problemen hiermee én de onverenigbaarheid van dit
voorstel met andere doelstellingen zoals het behoud van open
ruimte en het bewaren van onze natuur, zijn wij voorstander van
een alternatief tracé, het zogenaamde verkort tracé.
De omleidingsweg moet als een onderdeel gezien worden van een reeks van maatregelen die van de
centra aangename plaatsen moeten maken en waar de horeca en de middenstand alle kansen krijgen.
Een groen marktplein moet een onderdeel zijn van een plan om het centrum van Neerpelt autoluw te
maken. Enkel kort-parkeren moet mogelijk gemaakt worden.
Groen Pelt heeft hiervoor een voorstel uitgewerkt.
In ons fietsplan worden nog een paar bijkomende maatregelen voorgesteld om de doortocht
doorheen Neerpelt en langs de Leopoldlaan te vergemakkelijken en veiliger te maken.
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5. HET PROMOTEN VAN AUTODELEN EN HET GEBRUIK VAN ELEKTRISCHE FIETSEN
Het kopen van een auto is in vele gevallen een onverstandige belegging. Volgens studies wordt hij
gemiddeld één uur per dag gebruikt. Zou het niet beter zijn om auto’s te delen en alleen te betalen
als je hem gebruikt?
De gemeente Neerpelt heeft reeds geïnvesteerd in een
deelauto. Dit is echter onvoldoende. Het aanbod moet verhoogd
worden en er moet een privé partner gezocht worden.
De gemeente kan het gebruik van elektrische fietsen stimuleren
door te zorgen voor aangepaste infrastructuur (oplaadpunten)
en comfortabele fietspaden (zie fietsenplan).
6. HET ONTWIKKELEN VAN EEN INTERGEMEENTELIJK OPENBAARVERVOERS-NETWERK (TRAMBUS)
Openbaar vervoer kan het verschil maken. Maar dat kan alleen als er voldaan is aan enkele
voorwaarden. Zo moet het aanbod op maat van de Peltenaar zijn, bovendien comfortabel en veilig.
Groen Pelt vraagt een haalbaarheidsstudie voor de oprichting van een intergemeentelijk
openbaarvervoersnetwerk (tram-bus) tussen Hamont-Achel/Neerpelt/Overpelt/Lommel.
Het aanbod moet zo frequent zijn dat het een alternatief kan zijn voor de wagen.
Wij zijn geen voorstander van het verleggen van het station van Overpelt naar de omgeving van het
ziekenhuis. De kostprijs lijkt ons niet te verdedigen en we hebben nu 2 treinstations op 5’ van elkaar.
Dit is niet verstandig. In plaats hiervan kunnen we beter investeren in goede verbindingen tussen alle
gehuchten en het centrale station in Neerpelt, via het intergemeentelijk netwerk en een goed
fietspadennetwerk.
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4.

RUIMTELIJKE ORDENING

Onze uitdagingen
Groen Pelt hecht veel belang aan een ambitieus, visionair en duurzaam beleid voor ruimtelijke
ordening voor onze nieuwe gemeente. Ruimtelijke ordening is één van de belangrijkste pijlers die de
leefbaarheid van onze gemeente bepalen. Het legt vast hoe en waar we kunnen wonen, werken,
ontspannen, wandelen, fietsen, ... Het bepaalt hoe we de slinkende open ruimte kunnen beschermen
en onze mobiliteit kunnen verzekeren. Met een goed beleid voor ruimtelijke ordening kunnen we er
voor zorgen dat we aan onze kinderen, kleinkinderen en latere generaties, een gemeente nalaten die
leefbaar en aangenaam is en waarin niet alles opgegeven werd ten koste van steeds maar ‘meer’ en
‘groter’.
We zien en ervaren het elke dag: Overpelt en Neerpelt zijn de voorbije jaren érg snel gegroeid.
Overal werden nieuwe woningen en appartementen neergezet, verbouwingen
uitgevoerd, grote bouwprojecten gestart. Een heldere visie en een
concreet beleid voor een duurzame ruimtelijke ordening
ontbraken, met een chaotische groei tot gevolg.
Verrommeling alom.
Door onze huidige manier van groeien en bouwen,
verdwijnt onze open ruimte stap voor stap. Elke dag
opnieuw worden in Vlaanderen 6 ha open ruimte
opgegeven. Gans Vlaanderen, en ook Pelt, wordt stilaan
één, groot verstedelijkt gebied. Die trend moet gekeerd
worden, ook in Pelt. We moeten meer doordacht omgaan
met de open ruimte die we nog ter beschikking hebben en
verantwoordelijkheid tonen t.o.v. de generaties die na ons komen.
Het is belangrijk om nu al na te denken over hoe we het wél willen in de toekomst. Hoe zien wij Pelt
zich verder ontwikkelen op het vlak van ruimtelijke ordening? Hoe zien wij het Pelt van de toekomst,
binnen 20, 30, 40 jaren?
We zijn niet nostalgisch. De tijd van de twee kleine, authentieke dorpjes met hun 9 landelijke
gehuchten is definitief voorbij.
We zijn nu geëvolueerd tot
wat we zijn, een kleinstedelijk
gebied.
Dit biedt uitdagingen en
opportuniteiten.
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Lees mee welke principes en uitgangspunten Groen Pelt vooropstelt voor ruimtelijke ordening en laat
ons weten wat jij ervan denkt.

ONZE VOORSTELLEN
Mochten wij het beleid voor ruimtelijke ordening bepalen in Pelt dan zouden wij 7
richtlijnen hanteren om onze beslissingen op te baseren:
1. Een helder kader en klare principes
2. Onze beschikbare ruimte beter benutten
3. Kiezen voor een kwalitatieve kernversterking en kernverdichting
4. De ruimtelijke wanorde aanpakken
5. Meervoudig gebruik van de open ruimte stimuleren
6. Groene en blauwe aders realiseren
7. Inzetten op participatie

LAAT ONS DIT NU EVEN WAT MEER CONCREET BEKIJKEN VOOR PELT.
1. EEN HELDER KADER EN KLARE PRINCIPES
Groen Pelt pleit ervoor om dringend de verandering in te zetten naar een echt duurzaam en helder
beleid rond ruimtelijke ordening. We moeten duidelijk vastleggen waar we met onze gemeente naar
toe willen.
Dit doen we door een helder kader en duidelijke principes vast te leggen:
✓ We beschermen de nog resterende open ruimte en kiezen voor kwalitatieve kernversterking en
kernverdichting. Basisvoorzieningen - zoals winkels - en openbaar vervoer moeten nabij en
bereikbaar zijn.
✓ Het Provinciaal Ruimtelijk Uitvoeringsplan (PRUP) “Afbakening van
het Kleinstedelijk Gebied Neerpelt-Overpelt” is een stap in de
goede richting. Het bepaalt o.a. de afbakening tussen de
stedelijke kern en het buitengebied. In de stedelijke kern
wordt gestreefd naar een hogere concentratie van wonen,
werken, recreatie, handel, sport en toerisme. In het
buitengebied zou het landelijk en open karakter behouden
blijven. Groen gaat akkoord met de keuzes die gemaakt zijn in
het voorgestelde plan. We moeten er nu voor zorgen dat de
voorstellen, ideeën en vooral de grondgedachten correct en
consequent opgevolgd worden. Dit zal heel wat moed vergen.
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✓ De inbreidingsplannen voor het gebied het Haspershoven zijn een stap in de goede richting. Naast
de goede effecten op gebied van ruimtelijke ordening moet ook aandacht gegeven worden aan
een duurzame en sociale invulling van de ontwikkeling (bijvoorbeeld hernieuwbare
energieopwekking en warmtenetten).
✓ Het betrekken van de Vlaamse Bouwmeester in alle grote projecten moet steeds nagestreefd
worden.
✓ We kiezen maximaal voor een verweving van allerlei functies (zie ook volgende paragraaf) en voor
een efficiënt ruimtegebruik.
✓ Ons beleid voor ruimtelijke ordening staat niet op zichzelf, maar heeft een nauwe link met
mobiliteit, klimaatbeleid, natuur en milieu, en economie. We stemmen onze planning en beleid in
al deze sectoren goed op elkaar af.
2. ONZE BESCHIKBARE RUIMTE BETER BENUTTEN
Om te vermijden dat we steeds bijkomende open ruimte in Pelt moeten
aansnijden wanneer er bijkomende behoeftes zijn, is het noodzakelijk
om het ruimtelijk rendement – het gebruik van onze beschikbare ruimte
- te verhogen door deze beschikbare ruimte efficiënter te gebruiken.
Dat kan onder andere door:
✓ De intensivering van het ruimtegebruik. Bijvoorbeeld door plaatselijk hoger te bouwen: één
verdieping bovenop eengezinswoningen, een sporthal of een supermarkt maakt al een groot
verschil. Of door compacter te wonen.
✓ Invoering van een activeringsheffing op onbebouwde bouwgronden wanneer het aanbod te laag
wordt. Dit voorkomt dat we elders open ruimte moeten aansnijden.
✓ Streven naar een verweving van functies. In het verleden ging het ruimtelijk beleid te vaak uit van
een strikte scheiding van functies. Beter is het om uit te gaan van een verweving van functies,
waarbij wonen, werken, recreatie, onderwijs, ... veel meer in elkaars buurt kunnen plaatsvinden.
Functies scheiden moet de uitzondering zijn, bijvoorbeeld als een bepaalde economische activiteit
voor te veel overlast zou zorgen. Functies mengen zorgt vaak net voor een meerwaarde: zo zorgt
wonen boven winkels er bijvoorbeeld voor dat een winkelstraat ‘s avonds geen dode buurt wordt.
En als er werkgelegenheid gecreëerd wordt in het centrum van de gemeente, hoeft er geen
nieuwe KMO-zone aangesneden te worden in ons buitengebied.
✓ Combineren en delen. We moeten kijken of we bepaalde gebouwen zoals turnzalen, speelplaatsen
en klaslokalen na de uren kunnen laten gebruiken door buurtbewoners en het verenigingsleven.
✓ Hergebruik: concepten als brownfieldontwikkeling en herbestemming van in onbruik geraakte
gebouwen (zoals ongebruikte kloosters, pastorieën en kerken, leegstaande bedrijfsgebouwen en
handelspanden in woongebieden) laten ons toe om aan bestaande ruimtes een nieuwe toekomst
te geven.
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o

We kiezen om leegstand te bestrijden zowel door een stimuleringsbeleid als door een
sturend fiscaal beleid.

o

Het stimuleringsbeleid kan bestaan uit het actief zoeken naar partners voor de invulling
van leegstaande panden. Eventueel kan onze gemeente zelf ook de ontwikkeling in
handen nemen van bepaalde strategische projecten.

o

Een sturend fiscaal beleid betekent dat Pelt gebruik maakt van een leegstandsheffing, die
best progressief oploopt als een gebouw langer leegstaat.

✓ Tijdelijke invulling: een terrein dat voor lange tijd braak ligt of een leegstaand gebouw, kunnen we
in tussentijd gebruiken, bijvoorbeeld als tijdelijk buurtpark, voor moestuinen of als speelterrein.
3. KIEZEN VOOR EEN KWALITATIEVE KERNVERSTERKING EN KERNVERDICHTING
Kernversterking en kernverdichting zijn erg belangrijk om onze open ruimte te vrijwaren. Voorwaarde
is wel dat ze kwalitatief en doordacht gebeuren:
✓ We moeten de focus op de juiste plaatsen leggen: niet elke
concentratie van bewoning komt in aanmerking.
Kernversterking en verdichting zijn vooral aangewezen op
plaatsen die goed ontsloten zijn met het openbaar vervoer
(of waar op zijn minst een goede ontsluiting mogelijk is) en
met een hoog voorzieningenniveau. Een oude verkaveling
vlakbij de kern verdichten (en indien nodig verouderde
verkavelingsvoorschriften opheffen of vervangen) is een goed
idee, voor een verkaveling ver van het centrum is dat niet het geval.
✓ Functies die veel volk aantrekken, worden enkel toegelaten in de nabijheid van openbaar vervoer.
✓ We werken op maat van de omgeving. Hoger bouwen is op een aantal plaatsen in Pelt mogelijk en
wenselijk, een algemene 'verappartementisering' van onze gehuchten niet.
✓ We werken aan een oplossing voor het marktplein in Neerpelt, waarbij leefbaarheid van de
omgeving, mobiliteit en sociale cohesie centraal staan.
✓ We houden rekening met de draagkracht van de omgeving en werken met respect voor het
bestaand erfgoed.
✓ De terreinen van TIO, die binnen enkele jaren
beschikbaar komen, bieden een mooie
gelegenheid om op een grote oppervlakte, in
het centrum van Overpelt, een voorbeeld van
moderne, verantwoorde ruimtelijke ordening te
realiseren.
✓ We bewaken de beeldkwaliteit van een bepaald
gebied via een beeldkwaliteitsplan.
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✓ We kiezen voor diversiteit in woontypes. Variatie, ook in bouwhoogte, kan ruimtelijk
aantrekkelijker zijn dan het creëren van een egale muur van woningen. Kiezen voor een diversiteit
aan woontypes, bijvoorbeeld via een “woontypetoets” zorgt ook voor een gezonde mix in de
bevolkingssamenstelling, waarbij bijvoorbeeld zowel alleenstaanden, jonge gezinnen met kinderen
als oudere koppels aan hun trekken komen.
✓ We combineren een verdichting altijd met het voorzien van de nodige publieke ruimte, water en
groen. Dat kan bijvoorbeeld door “ontpitting”, dit is het vrijmaken van binnenruimtes om daar
publieke ruimte te voorzien. Om te garanderen dat verdichting effectief een meerwaarde vormt
voor de omgeving, bieden stedenbouwkundige lasten, opgelegd aan de ontwikkelaar, een
oplossing. Dat kan zowel in natura (door bij een geplande ontwikkeling ook een aantal extra
verplichtingen op te leggen, bijvoorbeeld over de aanleg van gemeenschapsvoorzieningen of
publiek groen) als financieel (waarbij de overheid de middelen zelf investeert in de directe
omgeving).
4. DE RUIMTELIJKE WANORDE AANPAKKEN
Voor het organiseren van een goede ruimtelijke ordening kunnen we niet vertrekken van een wit blad.
Er is een decennia oude erfenis waar we rekening mee moeten houden. De ruimtelijke wanorde die in
Overpelt en Neerpelt in het verleden gecreëerd werd, in één legislatuur keren is onmogelijk. Wel
kunnen we als bestuur de nodige stappen zetten om de tanker te keren. De ruimtelijke wanorde kan
en moet aangepakt worden om onze gemeente leefbaar te houden. Een aantal principes die we
hiervoor kunnen hanteren zijn:
✓ Instrumenten als planologische ruil en verhandelbare bouwrechten
bieden mogelijkheden om hierbij planschade te vermijden of te
beperken.
✓ Ook zonder woonuitbreidingsgebieden aan te snijden is er nog meer
dan genoeg ruimte om aan huidige en toekomstige woonnoden te
voldoen. Via ruimtelijke uitvoeringsplannen kan onze gemeente actief
slecht gelegen of overstromingsgevoelige woonuitbreidingsgebieden
omzetten in open ruimte.
Ook voor sommige slecht gelegen woongebieden kan een bestemmingswijziging aan de orde zijn.
✓ Onze open ruimte staat ook onder druk door de aanwezigheid van heel wat constructies en
functies die er eigenlijk niet thuishoren. We kiezen voor een tweesporenbeeld: enerzijds een
restrictief vergunningenbeleid om verdere verrommeling en wanorde tegen te gaan, anderzijds
een beleid dat slim op opportuniteiten inspeelt om bestaande wanorde terug te draaien. Op
termijn kan zonevreemdheid zo uitdoven: ofwel zijn functies perfect in de omgeving inpasbaar en
worden ze geregulariseerd, ofwel doven ze na verloop van tijd uit.
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5. MEERVOUDIG GEBRUIK VAN DE OPEN RUIMTE STIMULEREN
Open ruimte is naar onze mening multifunctioneel: het mag voor meerdere doeleinden gebruikt
worden. Maar het medegebruik moet wel gebeuren met respect voor de draagkracht van het gebied.
Prioriteit moet nog steeds gaan naar de hoofdfuncties: landbouw, natuur, bos en water.
✓ We verhogen de belevingsruimte van het platteland door actief te werken aan allianties tussen
landbouw, natuur, duurzaam toerisme en (zachte) recreatie, met respect voor de draagkracht van
de open ruimte.
✓ Zo kunnen we ook heel wat economische kansen benutten. Duurzame plattelandsontwikkeling
betekent dat we in het landelijke gebied het bestaande culturele erfgoed behouden, natuur en
landschap bewaren of ontwikkelen, en het sociale, economische en culturele leven versterken.
Erfgoedlandschappen zorgen voor een ruimtelijke verankering van het lokaal erfgoed in een RUP.
✓ Landbouw heeft de functie om op milieu- en diervriendelijke wijze te zorgen voor de productie van
kwaliteitsvol voedsel. Maar landbouw moet ook verder diversifiëren in het kader van
plattelandsontwikkeling: energieopwekking,
zorgboerderijen, hoevetoerisme, medebeheer van
natuurgebieden, toerisme, voedselvoorzieningen
(korte ketenverkoop, voedselteams). We willen
landbouwers actief laten meewerken aan het behoud,
het beheer en de verbetering van de kwaliteit van het
platteland. We willen onze Peltse landbouwers
stimuleren om in te tekenen op de
milieubeheersovereenkomsten met de Vlaamse
overheid.
✓ Toerisme kan één van de dragers worden van een aangepaste streekontwikkeling in Pelt. Denk
hierbij niet alleen aan het beheer van bossen, natuur, landschappen, maar ook aan erfgoed – zoals
het Hobos - in combinatie met lokale economische ontwikkeling, zoals streekeigen producten en
evenementen die aansluiten bij
de eigen identiteit van onze
gemeente, onze wandel- en
fietspaden, ruiterroutes, sport,
recreatief medegebruik,
verblijfsrecreatie, horeca.
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6. GROEN EN BLAUWE ADERS REALISEREN
Water en groen binnenbrengen in onze gemeente verhoogt de leefkwaliteit en maakt kwalitatieve
kernversterking mogelijk. We denken aan een paar mogelijkheden voor Pelt:
✓ We zorgen ervoor dat onze waterwegen opgewaardeerd worden, de Dommel op de eerste plaats.
We moeten deze prachtige waterweg zijn natuurlijke karakter teruggeven en toegankelijk maken
voor wandelaars, fauna en flora.
✓ We willen de groennorm toepassen – meer details in het hoofdstuk ‘Natuur’ - om de aanwezigheid
van voldoende bereikbaar groen te garanderen. Daarbij gaat het zowel om de aanwezigheid van
groen op buurt- en wijkniveau, als die van grotere gebieden zoals gemeentebossen en
natuurgebieden. En dit allemaal op wandel- of fietsafstand.
✓ We willen de gebouwen vergroenen met groendaken en gevelgroen voor isolatie, verkoeling en
buffering. Maak het bijvoorbeeld héél gemakkelijk om geveltuinen aan te leggen, door waar er
voldoende plaats is op het trottoir het eenvoudig te maken om toestemming te krijgen.
✓ We proberen de verharde oppervlakte te beperken. Dit kan onder andere via het
vergunningsbeleid en een sturend fiscaal beleid.
✓ Groenblauwe dooradering is niet enkel bedoeld voor onze gemeentekern, maar is ook van
toepassing voor ons landbouwgebied: bomenrijen, houtkanten, poelen, ecologisch ingerichte
beekranden, ... we kunnen er samen met de landbouwers een mooi project voor Pelt van maken.
7. INZETTEN OP PARTICIPATIE
Goede burgerparticipatie op het vlak van ruimtelijke ordening verhoogt zowel het draagvlak als de
kwaliteit van projecten.
✓ We kiezen voor burgerparticipatie voldoende vroeg in het proces, niet in het midden of aan het
einde van de rit. Wie participatie enkel op het einde toelaat, als er nog weinig of niets veranderd
kan worden, maakt zelf van de burger een klagende klant in plaats van een meedenkende
participant.
✓ We willen ook de gemeentelijke adviesorganen,
zoals de Gecoro, opwaarderen en de
mogelijkheid geven om invloed en impact te
hebben op het beleid.
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5.

DEMOCRATIE EN PARTICIPATIE

WAAR STAAN WIJ VOOR?
De lokale democratie in onze gemeente, en de actieve participatie van de Peltenaar in deze
democratie, zijn voor Groen Pelt twee erg belangrijke pijlers voor een goede werking van de
gemeente. Het versterken van beide pijlers verdient extra aandacht.
Het lokale niveau is het niveau dat het
dichtst bij de burger staat. Burgers voelen
zich meer betrokken bij het lokale dan bij
het Vlaamse of nationale niveau. Ze willen
vooral lokaal meer inspraak en willen
hierbij ook zelf dingen doen en deelnemen
aan de uitvoering.
De versterking van de lokale democratie is
daarom volgens Groen Pelt een én-én
verhaal: het gaat zowel om het verbeteren
van onze klassieke politieke organen, als
om het sterker betrekken van onze burgers
door hun daartoe de ruimte te geven en hun te stimuleren om deel te nemen.
‘De politiek’ en ‘burgerinspraak’ zijn in onze visie ook geen twee gescheiden werelden. Hier liggen
kansen voor een vernieuwde en versterkte rol voor gewone raadsleden, uit meerderheid én oppositie.
Iedereen dient met hetzelfde respect behandeld te worden. De politici en de burgers kunnen een
cruciale rol spelen in het verbinden van de verkozen, in representatieve democratie en de op
burgerparticipatie gebaseerde democratie.
Groen Pelt heeft hierrond een aantal concrete voorstellen.

ONZE VOORSTELLEN
1. De gemeenteraad, hart van de lokale,
verkozen democratie
2. Ruimte voor actieve, betrokken burgers
3. Het gemeentehuis, een glazen huis
4. E-inclusie brengt dienstverlening
dichterbij
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1. DE GEMEENTERAAD, HART VAN DE LOKALE, VERKOZEN DEMOCRATIE
Wat willen wij hier veranderen en stimuleren?
✓ Voor ieder beleidsdomein wordt een commissie samengesteld.
Goedwerkende commissies geven immers meer
ruimte om voorstellen grondig voor te bereiden,
nog bij te sturen of dieper op dossiers in te gaan.
Het voorzitterschap van de commissies wordt
verdeeld onder meerderheid én oppositie.
Groen Pelt kiest voor 'open commissies' waar je
experts, betrokken burgers en/of
middenveldorganisaties uitnodigt. Dit kan het
debat immers verrijken. De commissies vinden 2
weken voor de gemeenteraad plaats op steeds hetzelfde moment en worden afgesloten met een
drankje voor de aanwezigen. De nodige info betreffende de punten die moeten besproken
worden, wordt tijdig aan alle leden van de commissie overgemaakt en de burgers worden hiervan
ook op de hoogte gebracht aan de hand van een korte samenvatting.
✓ Discussies over belangrijke beleidsbeslissingen horen thuis in de rechtstreeks verkozen
gemeenteraad.
✓ Op initiatief van de individuele raadsleden moeten systematisch vragen, interpellaties, spreekrecht
en debatten mogelijk zijn.
✓ Om de dialoog aan te gaan met de burgers, wordt hen
inspraak verleend tijdens de gemeenteraad door het
invoeren van het vragenkwartiertje.
✓ De gemeenteraad wordt ‘live’ uitgezonden, en het liveverslag blijft achteraf raadpleegbaar.
✓ Groen Pelt kiest voor een volwaardige voorzitter van de
gemeenteraad, dit wil zeggen: een niet-uitvoerende
mandataris, dus geen burgemeester of schepen
2. RUIMTE VOOR DE ACTIEVE BURGERS
✓ Behoud van de participatie-ambtenaar en het
aanstellen van een schepen van participatie
✓ Groen Pelt wil de bestaande adviesraden herstructureren.
Deze mogen geen verplicht nummertje zijn, maar moeten bestaan uit gemotiveerde burgers. Een
gemeentebestuur dat adviesraden ernstig neemt, stelt tijdig de juiste informatie ter beschikking,
vraagt actief om advies, maakt ruimte voor de suggesties die vanuit de raad zelf komen. De
adviesraden zullen ondersteund worden in het aantrekken van experten en ervaringsdeskundigen
om hun adviezen op een professionele wijze te kunnen ondersteunen en formuleren. De reden
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waarom een advies niet/wel wordt aangenomen, wordt op een
transparante manier gecommuniceerd aan de leden van de
gemeenteraad en teruggekoppeld naar de adviesraad.
✓ Lanceer wijkbudgetten. Mensen samen iets laten doen is de
krachtigste vorm van participatie. Daarom wil Groen Pelt via
wijkbudgetten actieve burgerinitiatieven ondersteunen. Deze
moeten uiteraard een duidelijk positief effect hebben op de buurt.
✓ Een burgerbegroting
Bovendien willen we met Groen Pelt de burgers laten
beslissen over een deel - bv 5% - van het lokale budget
via een burgerbegroting. In Pelt zou dit gaan over
ongeveer 1 miljoen euro zijn.
✓ Groen Pelt wil ook onze jonge burgers een kans geven
om actief deel te nemen aan het beleid. Daarom willen
we de bestaande jeugdraad versterken en uitbreiden met
jongeren uit de leeftijdsgroep van 10 tot en met 18 jaar.
3. HET GEMEENTEHUIS, EEN GLAZEN HUIS
✓ Groen pleit voor een actieve en passieve openbaarheid van bestuur.
✓ Dit houdt o.a. in: het vlot antwoorden op vragen van burgers voor inzage in bestuursdocumenten,
en het actief en overzichtelijk aanbieden van informatie en documenten via de gemeentelijke
website. Maar vooral moet men duidelijk maken welke informatie waar beschikbaar is. Burgers
moeten geen moeizame zoektocht ondernemen naar het juiste document, maar het bestuur leidt
de burgers actief naar relevante informatie.
✓ Wij willen gebruiksvriendelijke openingsuren van de publieksdiensten. We willen ook de
gemeentediensten zo dicht mogelijk bij onze burgers brengen, ook in de gehuchten.
4. E-INCLUSIE BRENGT DIENSTVERLENING DICHTERBIJ
Digitalisering biedt veel kansen, maar er zijn ook valkuilen.
Het doel moet zijn om elke inwoner maximaal digitaal te emanciperen.
Daarom moet de e-inclusie opgenomen worden in de strategische
doelstellingen van het beleid.
Groen Pelt wil om dit doel te bereiken, in al onze 9 dorpscentra
computers en Wi-Fi voorzien.
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6.

WELZIJN, OUDERENZORG EN ARMOEDE

WELZIJN
DE UITDAGINGEN
Van in de crèche tot in het rusthuis staan we op wachtlijsten.
Dat moet anders. Dat kan anders. Het trek-je-plan-beleid wordt
definitief verleden tijd. Groen Pelt stelt de hulpvrager centraal
en garandeert hulp voor al wie het nodig heeft: ouderen,
jongeren, personen met een handicap.

WAAR STAAN WIJ VOOR?
✓ We gaan het lokaal sociaal beleid weldoordacht inbedden in het lokaal gemeentelijk beleid.
✓ We betrekken een brede waaier aan partners.
✓ We stellen ons op als sterke regisseur én als sterke actor in het werkveld van zorg en sociaal beleid.

ONZE VOORSTELLEN
1. Lokaal sociaal beleid opnemen in het gemeentelijk beleid
2. We betrekken een brede waaier aan partners
3. We stellen ons op als sterke regisseur en sterke actor
4. Enkele concrete voorbeelden voor Pelt
1. LOKAAL SOCIAAL BELEID OPNEMEN IN HET GEMEENTELIJK BELEID
Het lokaal sociaal beleid is een apart beleidsdomein in het meerjarenplan. Hierdoor kunnen
budgetverschuivingen naar andere beleidsdomeinen enkel plaatsvinden na goedkeuring door de
gemeenteraad. Van armoedebestrijding maken we een prioritaire doelstelling.
✓ Voorzie voldoende budget voor een lokaal sociaal
beleid. De integratie gemeente-OCMW mag niet zorgen
voor een sluipende afbouw van middelen.
✓ Beschouw de integratie van het OCMW en de gemeente
als een opportuniteit om van het lokaal beleid een
integraal lokaal sociaal beleid te maken. Bouw de sociale
reflex in elk beleidsdomein in.
✓ Baseer het lokaal sociaal beleid op een grondige analyse
van onder meer de zorgnoden, de kinderarmoedecijfers
en de gemeentelijke sociale kaart.
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✓ Sociaal beleid is een proactief beleid. Niet iedereen weet waar hij recht op heeft. Niet iedereen
weet welke diensten er zijn ter ondersteuning. Een sterk lokaal sociaal beleid streeft naar
automatische rechtentoekenning en richt zich naar buiten voor sensibilisering en preventie.
2. WE BETREKKEN EEN BREDE WAAIER AAN PARTNERS
We betrekken een brede waaier aan partners, zowel bij de
probleemdefiniëring als bij de realisatie van alle gemeentelijke
doelstellingen: het middenveld, vrijwilligersorganisaties,
scholen, verenigingen waar armen het woord nemen,
zorgdiensten, verantwoordelijken binnen de eerste lijn.
✓ Met hen allen willen we het sociaal beleid uittekenen en
realiseren.
3. WE STELLEN ONS OP ALS STERKE REGISSEUR EN STERKE ACTOR
We stellen ons op als sterke regisseur én als sterke actor in het werkveld van zorg en sociaal beleid.
Deze twee rollen kunnen elkaar versterken. Een lokaal bestuur met voldoende eigen instrumenten en
ervaring in het werkveld heeft meer slagkracht als regisseur.
✓ Niet alle zorg kan/mag vermarkt worden.
4. ENKELE CONCRETE VOORBEELDEN VOOR PELT
✓ Binnen elk beleidsdomein zou een sociale reflex moeten ingebouwd worden.
o

Voorbeeld 1: Wanneer we bouwsubsidies geven dan moeten we nadenken hoe die ook
terecht komen bij die bewoners die deze subsidies het meest nodig hebben.

o

Voorbeeld 2: Binnen ruimtelijke ordening en
mobiliteit staan we stil bij wat onze plannen voor
alle leeftijdsgroepen betekenen, ook voor de
kinderen en senioren.

✓ Bij het inschatten van de gevolgen van onze plannen voor
bepaalde (leeftijds)groepen willen we ervaringsdeskundigen
inschakelen, en de plannen vooraf bespreken met zoveel
mogelijk betrokkenen.
✓ We zetten verder in op proactief en preventief werken.
✓ Het project “Budget4life”, dat elk jaar door het Sociaal Huis georganiseerd wordt, geeft jongeren
een correcter beeld over wat zelfstandig leven kost en wat ze zullen gaan verdienen.
✓ Voor alleenstaande 65-plussers zijn er “Buurtgezellen” die hen bezoeken en samen met
maatschappelijk werkers hun vragen en noden willen detecteren.
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✓ Samenwerken loont! De Welzijnsregio Noord-Limburg is al jaren een toonaangevend voorbeeld
van wat een zorgvereniging kan zijn. Negen Noord-Limburgse OCMW's vormen samen de
vereniging Welzijnsregio Noord-Limburg.
Bocholt, Bree, Hamont-Achel, Hechtel-Eksel, Lommel,
Meeuwen-Gruitrode, Neerpelt, Overpelt en Peer
slaan de handen in mekaar voor een betere
dienstverlening. Met deze OCMW's organiseert de
Welzijnsregio tal van diensten: Gezinszorg en
aanvullende thuiszorg, Rechtshulp,
Schuldbemiddeling, Tewerkstelling en Opleiding, en
het Sociaal verhuurkantoor.
✓ Het Sociaal Huis en zijn zorgloketten, zoals ze georganiseerd zijn in Pelle Melle en het Binnenhof,
vormen een belangrijke schakel in het sociaal beleid. Hier moet iedere Peltenaar terecht kunnen
met zijn zorgvragen.
✓ Naast de zorgloketten wil Groen ervoor zorgen dat er met zorgantennes gewerkt wordt. Als we
buurtgericht willen werken moeten we ook met onze informatie en diensten op geregelde
tijdstippen naar de wijken en buurten stappen. Liefst gebeurt dit dan ook door mensen die van
meer dan alleen sociaal beleid iets weten.
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OUDERENZORG
DE UITDAGINGEN
We worden allemaal ouder. En de meesten onder ons willen allemaal zo lang mogelijk in de
vertrouwde buurt blijven wonen, ook als we oud zijn. Maar we weten nu al dat we in de nabije
toekomst in Pelt een nijpend tekort aan echte rustoordbedden
zullen hebben. We zijn daarom verplicht om te zoeken naar
alle mogelijkheden en ondersteuningsvormen die de weg van
volledig-zelfstandig-wonen naar een bed in een WZC, zo lang
mogelijk maken. Maar we moeten er ook voor zorgen dat dit
kan gebeuren met het noodzakelijke comfort.

WAAR STAAN WIJ VOOR?
✓ Mantelzorgers spelen een cruciale rol in een
zorglandschap dat steeds meer gedefinieerd wordt door
de 'vermaatschappelijking van de zorg'. Zij verdienen een
goede ondersteuning, ook vanuit de lokale besturen.
✓ We streven naar een leeftijdsvriendelijke gemeente waar
ouderen actief betrokken worden bij het maatschappelijk leven en waar gebouwen, straten en
pleinen toegankelijk zijn voor iedereen. We zorgen voor duidelijke communicatie en treden met
ouderen in dialoog. De vergrijzing werkt in op heel wat meer terreinen dan alleen sociaal beleid en
zorg. Er is nood aan een aanpak die de verschillende beleidsdomeinen overstijgt.
✓ We worden een dementievriendelijke gemeente zodat ook mensen met dementie en hun
mantelzorgers een volwaardige plaats kunnen innemen in de lokale gemeenschap.
✓ We zetten in op buurtgerichte zorg. Hier gaan we sterk kijken naar wat buurtbewoners nodig
hebben. We besteden veel aandacht aan bestaande informele hulp, aan vrijwilligers en
mantelzorgers, aan ontmoeting en overleg. Dit houdt sterk verband met de
'vermaatschappelijking van de zorg'. Buurtgerichte zorg heeft een grote meerwaarde, op
voorwaarde dat er een sterke professionele omkadering is. Zorgvragers kunnen op die manier
(langer) in de eigen omgeving blijven. Hierdoor kunnen zij meer beroep doen op het eigen
netwerk en behouden zij het contact met het bekende sociaal weefsel.
✓ We blijven creatief zoeken naar nieuwe initiatieven op het vlak van wonen en we ondersteunen
die. De waaier van woonvormen voor ouderen moet breder worden. We zetten in op
intergenerationele ontmoeting door bijvoorbeeld een kinderdagverblijf en een woonzorgcentrum
op één site samen te brengen. We stimuleren samenwerking en uitwisseling.
✓ We behouden ook niet-digitale dienstverlening om de toegankelijkheid van de
overheidscommunicatie voor bijvoorbeeld ouderen te garanderen. We moedigen tegelijkertijd
ouderen via laagdrempelige cursussen aan om zicht te krijgen op de digitale wereld en er actief
gebruik van te maken.
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ONZE VOORSTELLEN
✓ We richten een gemeentelijk informatiepunt in voor mantelzorgers. Mantelzorgers zijn vaak ook
'zorgmanagers'. In het gemeentelijk informatiepunt kunnen zij terecht met alle zorgvragen en
vinden ze een overzicht van alle zorgdiensten. Op regelmatige basis worden de mantelzorgers
gecontacteerd met de vraag of er veranderde noden zijn.
✓ We zorgen voor respijtzorg zodat mantelzorgers tijdelijk kunnen ontlast worden van hun vaak
zware taak. We kunnen bijvoorbeeld een oppasdienst uitbouwen in samenwerking met het lokaal
dienstencentrum of het woonzorgcentrum. Of we richten een databank op die de vraag naar
mantelzorg koppelt aan het aanbod van vrijwilligers in de gemeente.
✓ We kunnen erkenning geven aan mantelzorgers. We organiseren praatnamiddagen waarbij
mensen ervaringen kunnen delen of we zetten hen in de bloemetjes op een
ontspanningsactiviteit.
✓ Indien er geen mantelzorgers voorhanden zijn organiseren we een Eigen Kracht Conferentie voor
ouderen. In de Bijzondere Jeugdzorg worden EKC’s gebruikt om binnen het netwerk van de
jongeren en hun gezin te gaan kijken waar er nog hulpbronnen en steunfiguren zijn en hoe zij zorg
en hulp kunnen opnemen.
✓ Er zijn heel wat nieuwe woonvormen, zoals groepswonen, zorg-wonen, Abbeyfield-wonen en
kangoeroe-wonen. Deze vormen van gemeenschappelijk wonen geven ouderen de kans
zelfstandig en veilig te wonen, maar ze verkleinen het risico op vereenzaming. Deze woonvormen
zijn goed voor ouderen die hun (te grote) woning willen verlaten, maar geen behoefte hebben aan
een woonvorm met veel zorg. We pleiten voor een regelgeving die maakt dat deze woonvormen
eenvoudiger te realiseren zijn.
✓ We richten het openbaar domein zo in dat ouderen voldoende rustpunten hebben om zich te voet
te verplaatsen.
✓ We willen waar dat kan inzetten op kleinschalige, buurtgerichte woonzorginitiatieven zodat
inwoners betrokken blijven bij de eigen buurt en het eigen sociaal netwerk. Het Abbeyfield-wonen
van senioren is een kleinschalig woonproject waarbij een tiental (alleenstaande) senioren in goede
gezondheid bewust kiezen om zelfstandig samen te wonen. De bewoners beheren het reilen en
zeilen in het huis, zijn zelfstandig en toch niet alleen. Zij scheppen de sfeer in hun huis en beslissen
wat zij samen wensen te doen en wanneer.
Ieder huis heeft hierdoor zijn eigenheid. De
bewoners worden actief ouder doordat ze bijdragen
aan het eigen welzijn en dat van het huis. Zij nemen
zelf initiatief in het huis. De nodige mantelzorg
onder bewoners wordt ook georganiseerd door de
bewoners zelf, wanneer één van hen even uit de
running is door ziekte of hospitalisatie.
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✓ We pleiten voor een buurtgerichte zorg waar het sociaal huis
de regisseursrol opneemt en ervoor zorgt dat de
professionele zorg zich inschakelt in het lokale netwerk. De
projecten rond de buurten Het Fabriek, Holheide en ’t Look
die liepen in samenwerking met buurtopbouwwerk RIMO
moeten verdergezet en uitgebreid worden.
✓ “Brede scholen” kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan
de buurtvorming en wijkwerking.
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ARMOEDE
DE UITDAGINGEN
Armoede is ook in Pelt aanwezig. Een niet onbelangrijk deel van
onze Peltenaars moet rondkomen met een inkomen onder de
armoedegrens. Heel wat kinderen worden geboren en groeien op in
gezinnen met armoede; meer dan 1.000 jongeren in Pelt groeien op
in een gezin zonder werk.
Het is onze morele plicht om hier aandacht voor te hebben en om al
het nodige te doen om deze trend te keren.

WAAR STAAN WIJ VOOR?
Met Groen Pelt willen wij ons op de eerste plaats inzetten voor de strijd tegen de kinderarmoede.
STRIJD TEGEN KINDERARMOEDE - CONCREET VOOR PELT
✓ Beide Pelten ondertekenden de Verklaring van Burgemeesters tegen Kinderarmoede. Groen Pelt
wil dit engagement mee waarmaken.
✓ Het Huis van het Kind Pelt is een virtueel huis waar gezinnen met vragen over opvoeding op
vrijwillige, informele en indien nodig, anonieme basis terecht kunnen bij andere ouders en
professionelen met alle vragen over het opvoeden en opgroeien van kinderen. Indien nodig wordt
er doorverwezen naar gespecialiseerde samenwerkingspartners.
✓ We willen signalen van kansarmoede detecteren bij kinderen door bijvoorbeeld wijkgerichte en
drempelverlagende speelinitiatieven.
✓ Via het VIPSA (Versterking In Participatie en Sociale Activering) - plan werd er het afgelopen jaar
hard ingezet op het wegwerken van drempels die de deelname van kinderen aan sport, vrije tijd,
cultuur en onderwijs hinderen. Belangrijk hierbij was dat er over de verschillende
beleidsdomeinen heen gewerkt werd en in samenspraak met de belangrijke externe partners zoals
scholen, jeugdverenigingen en sportclubs.
✓ Jeugdverenigingen kunnen een speciale plaats innemen in
het leven van kinderen. Ze verdienen al onze steun en
appreciatie voor de vrijwillige inzet voor onze kinderen.
We willen regelmatig met hen aan tafel om te kijken
welke steun het meest aansluit bij hun noden.
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7.

JEUGD

WAAR STAAN WIJ VOOR?
In Pelt zijn er meer dan 3.600 jongeren jonger dan 20 jaar. Niet alleen is het een erg grote groep maar
vooral: zij zijn het die de toekomst van Pelt gaan bepalen. Het is onze wens en onze plicht om deze
groep alle kansen te geven om zich te ontplooien, te engageren en van het leven te laten genieten.

ONZE VOORSTELLEN
Vandaag zijn er In Overpelt en Neerpelt al veel initiatieven om kinderen en jongeren te helpen, te
ondersteunen, te begeleiden. Op financiële en materiele wijze, en door inzetting van ons
gemeentepersoneel. Deze prachtige initiatieven moeten we samenbrengen, oplijnen en uitbreiden.
Als Groen Pelt willen we volgende doelstellingen nastreven bij het verder uitbouwen van een beleid
voor onze kinderen en jongeren:
1. We investeren in de toekomst.
2. We creëren een kindvriendelijke gemeente.
3. We ondersteunen het jeugdwerk.
4. We zetten ons in voor een jeugdhuis.

1. WE INVESTEREN IN DE TOEKOMST
✓ We steunen een sterk jeugdbeleid dat inspeelt op wat leeft bij de jongeren van Pelt. Dit kan enkel
werken als we dit samen mét hen opzetten.
✓ We investeren in kinderen en jongeren. Dit betekent: minstens een behoud van de middelen voor
lokaal jeugdbeleid, op het niveau van Overpelt, en met oog voor demografische evoluties. Hoe
groter het aandeel jongeren in onze Peltse samenleving, hoe
meer budget er tegenover moet staan.
✓

We zorgen voor voldoende kinderopvang om de steeds
grotere groep van kinderen op te kunnen vangen en de
wachtlijsten te verkorten. Speelpleinwerking is een belangrijk
onderdeel in ons beleid, dit moeten we financieel voldoende
steunen.

✓ We geven kinderen en jongeren de kans om het beleid te
beïnvloeden op hun eigen manier, over thema's die zij mee
kiezen. Het inspraakproces is belangrijk, niet enkel de
uitkomst. Dat vergt tijd, kennis en ervaring van ons personeel.
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We maken daarvoor de nodige middelen vrij. We nemen de adviezen van onze jongeren ernstig
en vermijden een schijnparticipatie. We laten de jeugdraad de motor zijn van co-creatie met
jongeren via het jeugdwerk én via individuele jongeren, in samenwerking met het lokaal bestuur.
✓ De jeugddienst (of vrijetijdsdienst) is de ideale regisseur van het lokaal participatiebeleid. In
samenwerking met de jeugdraad of andere jongeren(teams) peilt zij naar wat er leeft en zet ze
trajecten op om onze jeugd te betrekken bij elk domein van het lokaal Peltse jeugdbeleid.
✓ We hebben aandacht voor de bevordering van de cultuurparticipatie van kansengroepen, bv door
de uitbouw van een vrijetijdspas zoals de UiTPas.
2. WE CREËREN EEN KINDVRIENDELIJKE GEMEENTE
✓ Groen Pelt wil een meer kindvriendelijke
gemeente. Pelt moet een gemeente worden
waar kinderen volwaardig deelnemen aan de
samenleving. De focus ligt op het jonge kind,
waarbij de beleidsdomeinen jeugd, onderwijs en
kinderopvang samenwerken.
✓ Kinderen hebben ruimte nodig. We geven met
een speelweefselkaart een duidelijk overzicht
van alle publieke speelruimtes, jeugdlokalen en terreinen, en de veilige wegen er naartoe. We benutten waar mogelijk tijdelijk ongebruikte
openbare ruimtes als speelruimte.
✓ We toetsen elke herinrichting van het openbaar domein op kind-, jeugd- en
seniorenvriendelijkheid. Onze kinderen en jongeren hebben het recht om veilig met de fiets of te
voet op school, in de sportclub of de jeugdvereniging te geraken.
✓ We voorzien in onze openbare gebouwen gezinsvriendelijke elementen, zoals luiertafels,
borstvoedingsvriendelijke plaatsen en speelhoeken. We zorgen voor kinderopvang bij
evenementen die Pelt organiseert. We stimuleren onze horecazaken om werk te maken van
kindvriendelijkheid.
✓ ‘Spelenderwijs’ is een initiatief dat volop de steun van Pelt moet krijgen.
✓ We zoeken naar een duurzame en energiezuinige renovatie van de oudere infrastructuur.
3. WE ONDERSTEUNEN HET JEUGDWERK
✓ We voorzien voldoende basissubsidie voor het jeugdwerk. We stemmen de subsidiereglementen
van Overpelt en Neerpelt op elkaar af en zorgen ervoor dat de jeugdverenigingen hun financiële
ondersteuning minstens behouden.
✓ We geven daarnaast meer ruimte voor experimenten met nieuwe vormen van jeugdwerk.
Individuen of groepen jongeren die innovatief en creatief aan de slag willen, verdienen alle
kansen, zowel financieel als materieel.
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✓ We ondersteunen organisaties die doelgroepgericht werken om kansarme kinderen en jongeren in
Pelt te bereiken. We zetten als jeugddienst in op laagdrempelige activiteiten en we creëren een
aanbod op maat van kinderen en jongeren die opgroeien in kansarmoede. Het VIPSA plan van
Overpelt geldt als een voorbeeld hoe je de drempels kan weg werken voor deelname van
kansarme kinderen aan vrijetijdsactiviteiten.
✓ We maken vakantiekampen
betaalbaar voor iedereen. We betalen
indien nodig een deel van het
inschrijvingsgeld terug voor onze
kansarme kinderen.

✓ We willen de jongeren van Pelt ondersteunen die (kader)vorming willen volgen, ook jongeren die
geen lid zijn van een vereniging.
✓ Jeugdwerk moet deel zijn van ons integraal beleid voor cultuur, vrije tijd en sport. Samenwerking
tussen de verschillende diensten in Pelt is noodzakelijk. We moedigen samenwerking aan door
gedeeld en polyvalent gebruik van ruimtes te belonen bij de toekenning van subsidies voor
jeugdinfrastructuur. Het delen van die infrastructuur kan tijdelijk of occasioneel zijn.
Gedeeld ruimtegebruik is steeds een positieve keuze, met aandacht voor de eigenheid van de
verenigingen in plaats van een besparingsmaatregel.
✓ We stimuleren alle onderwijsnetten om hun infrastructuur open te stellen en om via de Brede
School letterlijk en figuurlijk ruimte te bieden voor jeugdwerk. We maken ook onze eigen lokalen
in Pelt duurzamer en veiliger.
✓ We moedigen onze jeugd aan met ‘een duwtje in de rug’
bijvoorbeeld door hun laten mee te werken aan het
ontwerpen en inrichten van een nieuwe kiosk op
het vernieuwde marktplein in Neerpelt en aan
het herinrichten van de rotonde aan het
Forté-project.
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4. WE ZETTEN ONS IN VOOR EEN JEUGDHUIS
✓ Onze Peltse jongeren hebben nood aan vrijhavens, waar ze zichzelf kunnen zijn en kunnen
experimenteren.
✓ We stimuleren en ondersteunen tegelijk de
talentontwikkeling bij onze jongeren,
bijvoorbeeld door hen kansen te geven om
zichzelf en hun werken te tonen.
✓ We laten de jongeren in Pelt de mogelijkheid
om "jong zijn" te beleven, in alle diversiteit.
We gaan samen met hen op zoek naar
manieren om plekken van jeugdcultuur te
maken.
✓ Om dit alles te vergemakkelijken en mogelijk te maken is een jeugdhuis noodzakelijk. We gaan ons
volop inzetten om een jeugdhuis op te bouwen voor onze Peltse jeugd.
✓ We maken de drempel voor een subsidieaanvraag zo laag mogelijk en de budgetten voldoende
hoog. We schaffen overbodige regels en formulieren af en we zorgen voor ondersteuning bij het
indienen van de subsidiedossiers.
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8.

WONEN IN PELT

WAAR STAAN WIJ VOOR?
Toekomstgericht en betaalbaar wonen voor iedereen is een belangrijke lokale uitdaging, ook in Pelt.
Tegelijkertijd is er nood aan een woonbeleid dat tegemoetkomt aan de nieuwe maatschappelijke
uitdagingen. Denk daarbij aan de druk op de open ruimte, het integreren van alle bevolkingsgroepen
en de veranderende gezinssamenstellingen.

ONZE VOORSTELLEN
1. Klimaatvriendelijk en kwaliteitsvol wonen in Pelt.
2. Toekomstgericht wonen.
3. Betaalbaar wonen voor iedereen.

1. KLIMAATVRIENDELIJK EN KWALITEITSVOL WONEN IN PELT
Met een goed woonbeleid hebben we een uiterst belangrijke hefboom naar een klimaatvriendelijke
gemeente. Onze codewoorden zijn kernversterking (zie Ruimtelijke Ordening), energiezuinigheid en
woonkwaliteit.
Onze woningen in Vlaanderen behoren tot de slechtst geïsoleerde, meest energieverslindende in
Europa (15% CO2 uitstoot). Hier kunnen en moeten we iets aan doen!
Naast het versterken van de sociale woningen moeten we ook in de private huurmarkt ondersteuning
bieden. Dat is een belangrijke uitdaging.
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Om dit te bereiken wil Groen Pelt meewerken aan de volgende punten:
✓ We willen een rollend woningfonds oprichten dat
verwaarloosde panden opkoopt, renoveert of vervangt
door nieuwbouw. De grond blijft eigendom van de
gemeente, de vernieuwde woningen worden via een
systeem van erfpacht aan marktconforme prijzen
verkocht aan particulieren.
✓ We willen een kwaliteitsonderzoek laten uitvoeren van het eigen woonpatrimonium om zo de
woonbehoeften in kaart te kunnen brengen.
✓ Alle informatie rond ‘Wonen in Pelt’ moet aan één centraal loket worden aangeboden, en moet
ook online raadpleegbaar zijn.
✓ Iedereen dient zijn ondersteuningsrechten te verzilveren. Daarom willen we proactief naar de
wijken gaan om zo de drempels weg te werken. We willen de burger bij de hand nemen om
concrete woonvragen stap voor stap samen op te lossen.
✓ Nieuwe wijken of woonprojecten moeten per definitie duurzame wijken zijn. We nemen
duurzaamheidscriteria op in de bouwvoorschriften.
2. TOEKOMSTGERICHT WONEN
De gezinssamenstellingen veranderen, (woon)ruimte wordt steeds schaarser en tegelijkertijd worden
steeds meer huizen in verkavelingswijken te groot bevonden door eigenaars/bewoners.
Daarom is het belangrijk dat het Peltse woonbeleid toekomstige woonvormen faciliteert, initieert en
ondersteunt.
Gemeenschappelijk wonen biedt een efficiënter ruimtegebruik, is milieuvriendelijker en zorgt voor
een sociaal weefsel.
Daarom stel Groen Pelt de volgende actiepunten voor:
✓ Pelt ondertekent het charter ‘Samenhuizen’ - www.samenhuizen.be/lokaal-beleid
✓ Pelt ondersteunt en promoot gemeenschappelijk
wonen en zorgt voor de opbouw van expertise
omtrent dit thema en werkt onderbouwde
maatregelen uit.
✓ Groen Pelt wil een pilootproject trekken: ‘ECO-Pelt’
waar co-housing, ook met dienstverlening voor
ouderen als alternatief voor grote rusthuizen,
centraal staat. Bovendien moet het een
klimaatneutraal project worden.
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3. BETAALBAAR WONEN VOOR IEDEREEN
Lokale besturen worden dagelijks geconfronteerd met het tekort aan degelijke, betaalbare woningen.
Vooral kwetsbare groepen zijn daarvan de dupe.
Binnen de bestaande regelgeving kan Pelt haar beleidsruimte maximaal gebruiken door:
✓ Het sociaal bindend objectief te behalen: met andere woorden
9% van het woonpatrimonium moet bestaan uit sociale
woningbouw of volgens de feitelijke noden.
✓ Het charter tegen discriminatie op de woonmarkt te
ondertekenen.
✓ Voldoende noodwoningen en transitwoningen te voorzien.
✓ Voldoende lokale opvanginitiatieven voor asielzoekers te
voorzien.
✓ Kwetsbare groepen te ondersteunen bij de zoektocht naar een geschikte woning via vrijwillige
‘Woonbuddy’s’, die op hun beurt professioneel worden ondersteund.
✓ De renteloze lening die in Overpelt bestaat ook in Pelt behouden.
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9.

LOKALE ECONOMIE EN WERK

LOKALE ECONOMIE
WAAR STAAN WIJ VOOR?
De economie van de toekomst is circulair, gedeeld en coöperatief.

ONZE VOORSTELLEN
VOOR EEN DUURZAME EN BEDRIJVIGE ECONOMIE, OP MAAT VAN PELT
1. Kernversterking.
2. Lokaal ondernemerschap als basis voor een bedrijvige lokale economie.
3. Meer werk maken van een deel -en circulaire economie.
4. Coöperatieve economie ondersteunen.
1. KERNVERSTERKING
Kernversterking zorgt voor een versterking van de lokale economie en handel. De kernen van Neerpelt
en Overpelt werden duidelijk afgebakend in het PRUP “Kleinstedelijk Gebied Neerpelt-Overpelt”. De
beleidskeuzes moeten hierop afgestemd worden.

ONZE ACTIEPUNTEN
✓

Een structureel beleid tegen de leegstand voeren en tezelfdertijd de aantrekkelijkheid van onze
kernen verbeteren.

✓ Ervoor zorgen dat praktische, dagelijkse inkopen op 10
minuten van de woonplaats kunnen gebeuren.
✓ Kernen die zonder handelaars vallen dienen voorzien te
worden van een multifunctionele ontmoetingsplaats
(buurtwinkel / sociale ruimte / gemeentelijk loket).
✓ Stopzetten van baanwinkels en handelszaken in de periferie.
✓ Geef slimme premies aan detailhandelaars voor de
kernversterking bijvoorbeeld voor verfraaiingswerken.
✓ Creatief omgaan met functies van leegstaande winkels en panden door bijvoorbeeld pop-up,
co-working ruimtes voor starters, zelfstandigen en thuiswerkers, vitrines ter beschikking stellen
van kunstenaars om te exposeren
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2. LOKAAL ONDERNEMERSCHAP ALS BASIS VOOR EEN BEDRIJVIGE LOKALE ECONOMIE
Lokaal verankerde ondernemingen zorgen voor duurzame werkgelegenheid.

ONZE ACTIEPUNTEN
✓ Eén gemeentelijk ondernemersloket voorzien.
✓ Oprichting van een economische raad met
vertegenwoordigers van de lokale ondernemingen.
✓ Vestigingspremies voor startende buurtwinkels.
✓ Versterking van het lokaal toerisme en horeca door ECOTOERISME met ‘Groene Sleutel’.
✓ Stimuleren van hoeve-en ambachtstoerisme met wandelen fietsstopplaatsen.
✓ Inzetten op dagjestoerisme in eigen gemeente door bv te
werken met lokale gidsen, een fiets- en/of wandelroute
rond bv thema’s als muziek in Pelt, Wereldoorlog I, II, De
Teuten, …
3. MEER WERK MAKEN VAN EEN DEEL- EN CIRCULAIRE ECONOMIE
Dit wil zeggen dat we zo weinig mogelijke nieuwe materialen willen gebruiken, door maximaal
bestaande materialen te hergebruiken en door de vernietiging van grondstoffen te minimaliseren.
Groen Pelt wil dat de gemeente een rol opneemt om deze economie te ondersteunen en te
stimuleren.

ONZE ACTIEPUNTEN
✓

Als gemeente een voorbeeld stellen door zelf één circulair aankoopproject af te sluiten zoals
bijvoorbeeld door licht te kopen in plaats van lampen.

✓ Deelname aan Green Deal Circulair Aankopen (Vlaanderen).
✓ Vergoeding en afspraken met de kringwinkel door de
gemeente op basis van het effectief hergebruik eventueel
aangevuld met een vergoeding op basis van het aantal
inwoners.
✓ Ondersteunen of organiseren van repair cafés Pelt.
✓ Organiseren of faciliteren van geefpleinen / weggeefwinkels
/ deelfeesten / kringloopfestivals.
✓ Aanstellen van een bedrijventerreinmanager die inzet op het sluiten van materialenkringlopen,
waarbij het afval van het ene bedrijf een grondstof wordt voor een ander bedrijf.
✓ Stimuleren van (kinder)fiets- en autodelen.
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✓ Slimme gemeentelijke uitleendienst voorzien.
✓ Versterken van de gemeentelijke kanalen van de deelinitiatieven van burgers.
✓ Projectoproep ‘deelinitiatieven’ lanceren en subsidie en logistieke ondersteuning voorzien.
4. COOPERATIEVE ECONOMIE ONDERSTEUNEN
Dit is een erg democratische vorm van ondernemen: ieder heeft 1 stem en kan profiteren van de
winsten.
De gemeente moet zoeken naar partnerschappen met burgercoöperaties om bijvoorbeeld de
energietransitie mogelijk te maken. Voorbeeld ENERPELT : een coöperatie die geld van vennoten
investeert in projecten van energiebesparing en hernieuwbare energie.
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WERK
WAAR STAAN WIJ VOOR?
Duurzame en werkbare jobs zijn essentieel voor een harmonieuze (lokale) samenleving. Lokale
besturen hebben enkele hefbomen in handen om mee het verschil te maken.

ONZE VOORSTELLEN
1. Lokale arbeidsmarkt ondersteunen
2. Voorbeeldfunctie voor het lokaal bestuur
3. Zinvol werk voor kansengroepen

1. LOKALE ARBEIDSMARKT ONDERSTEUNEN
Groen Pelt wil ‘Werken’ in onze gemeente aangenamer maken.

ONZE ACTIEPUNTEN
✓ Om als lokaal bestuur de regisseursrol op te nemen, dienen eerst de lokale behoeften in kaart
gebracht te worden, zowel aan de vraag als aan de aanbodzijde. Hiervoor gaan we in gesprek met
VDAB, Syntra, VOKA ….
✓ We organiseren een lokale banenmarkt waarop bedrijven uit de gemeente hun bedrijf,
openstaande vacatures, stageplaatsen en opleidingen presenteren. Zo brengen we
werkzoekenden (vooral jongeren en kortgeschoolden) in contact met en bedrijf in de buurt.
✓ We willen, indien nodig, onze gemeente voorzien van een mobiele werkwinkel, die ingezet kan
worden in de verschillende wijken.
✓ Om een aangename lokale arbeidsmarkt te creëren is het noodzakelijk dat de bedrijventerreinen
goed ontsloten worden met openbaar vervoer en fietspaden/fietssnelwegen. Groen Pelt wil
hiervoor een bedrijfsvervoerplan opstellen in samenspraak met alle betrokkenen, eventueel ook
met nabijgelegen gemeenten.
✓ Tevens willen we zorgen voor een performant systeem van buurtgerichte kinderopvang voor alle
werkzoekenden.
2. VOORBEELDFUNCTIE VOOR HET LOKAAL BESTUUR
De gemeente Pelt is zelf ook werkgever.
Groen Pelt pleit voor een eerlijk en menselijk personeelsbeleid waarbij mensen maximaal (leer) kansen
krijgen, ongeacht afkomst, geslacht en leeftijd.
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ONZE ACTIEPUNTEN
✓ We voeren een antidiscriminatiebeleid in het eigen personeelsbeleid.
✓ We kiezen voor een leeftijdsbewust personeelsbeleid waarbij via het systeem van mentorschap de
ervaring van oudere werknemers wordt erkend en jongeren de kans krijgen te groeien.
✓ We streven naar een tewerkstelling van minstens 2% mensen met een arbeidshandicap binnen de
gemeentelijke diensten.
✓ We nemen sociale clausules op in gemeentelijke overheidsopdrachten. Zo zijn bedrijven die de
opdracht binnenhalen, verplicht om mensen uit kansengroepen aan te werven.
3. (TOELICHTING NAAR) ZINVOL WERK VOOR KANSENGROEPEN
Een kwart van de langdurig werklozen zijn niet inzetbaar in het NEC ‘Normaal Economisch Circuit’.
Toch kan je als lokaal bestuur de meest kwetsbare profielen ondersteunen.

ONZE ACTIEPUNTEN
✓ Er dient ingezet te worden op duurzame activering van
leefloongerechtigden en jonge werkzoekenden en op degelijke
oplossingen voor de mensen die nu in het PWA-statuut zitten.
✓ Mensen voor wie een doorstroming naar de arbeidsmarkt
onhaalbaar is, kunnen begeleid worden naar arbeidszorg, sociale
economie en vrijwilligerswerk.
✓ Er zijn hiervoor genoeg maatwerkbedrijven en/of bedrijven uit de
sociale economie waar mee samengewerkt kan worden.
Deze organisaties dienen ondersteund te worden en de burgers dienen geïnformeerd te worden.
✓ Ook vluchtelingen kunnen ondersteund worden in hun zoektocht naar een zinvolle dagbesteding
en/of werk via vrijwilligerswerk.
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10. GEZONDHEID
WAAR STAAN WIJ VOOR?
Gezondheidsbeleid is in de eerste plaats een geïntegreerd en preventief beleid. Daarom plaatst Groen
Pelt ‘Gezondheid’ centraal bij elke beslissing die de gemeente Pelt neemt.
Ons einddoel is een ‘Gezonde Gemeente Pelt’

ONZE VOORSTELLEN
1. Preventie
2. Gezondheidsgelijkheid via toegankelijke
gezondheidszorg

1. PREVENTIE: MINDER CAMPAGNES EN MEER STRUCTURELE MAATREGELEN

ONZE ACTIEPUNTEN
✓ Door structureel in te grijpen kan je veel meer gedaan krijgen dan met de zoveelste campagne:
o

Mobiliteit: rekening houden met de impact van fijn stof en gevaarlijke verkeerssituaties bij
(jonge) fietsers en wandelaars. Door het STOP-principe effectief te hanteren, zal men
meer mensen in beweging brengen.

o

Gezonde voeding stimuleren in scholen en sportkantines.

o

Meer groen in de straten en wijken, en speelweefsel voorzien zodat de lucht- en
levenskwaliteit wordt verhoogd.

o

Sport voor iedereen toegankelijk maken.

✓ Voorzorgsprincipe hanteren ten aanzien van nog niet bewezen
gezondheidsschade.
✓ Stimuleren om gebruik te maken van het aanbod van secundaire
preventie onder andere bij borst – en darmkankeronderzoek.
✓ Zorgen voor gezonde en lekkere voeding in alle gemeentelijke
voorzieningen (rusthuizen, kinderdagverblijven, cafetaria, ...).
✓ Een actieve levensstijl is een evidente keuze:
o

Ondersteunen van ‘Beweging Op Voorschrift’ voor kansarmen.

o

Ruime fietsenstallingen en een laadpaal voor elektrische fietsen bij alle voorzieningen.
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2. GEZONDHEIDSGELIJKHEID VIA TOEGANKELIJKE GEZONDHEIDSZORG
Elke inwoner verdient een gelijkwaardige toegang tot de gezondheidszorg.

ONZE ACTIEPUNTEN
✓ We brengen per wijk of deelgemeente de eerstelijnswerkers aan
tafel. Ook bewoners en patiënten krijgen een stem in dit overleg.
✓ We ondersteunen de oprichting van (mobiele?)
wijkgezondheidscentra.
✓ Ook mensen met een migratieachtergrond en mensen zonder
papieren moeten hun recht op zorg kunnen verzilveren.
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11. VEILIGHEID

ONZE VOORSTELLEN
1. Veiligheid is een basisrecht
2. Preventie door inwoners te betrekken
3. Politiezorg van hoge kwaliteit
4. Handhaving
5. Overlast
6. De rol van het lokale bestuur in (de-)radicalisering
7. Nazorg

1. VEILIGHEID IS EEN BASISRECHT
Mensen mogen zich veilig en geborgen voelen in hun straat, hun wijk, hun gemeente.

ONZE ACTIEPUNTEN
✓ Het gemeentebestuur van Pelt werkt samen
met justitie en politie om haar geïntegreerd
veiligheidsbeleid in de gemeente uit te bouwen.
✓ Niet enkel eigendomsmisdrijven en
gewelddelicten bestrijden, maar ook
verkeersveiligheid, milieuveiligheid en sociale
veiligheid zijn belangrijke doelstellingen van Groen
Pelt.
✓ Groen Pelt kiest voor een integraal
veiligheidsbeleid dat werkt aan de hele
veiligheidsketen: preventie, handhaving en nazorg.
2. PREVENTIE DOOR INWONERS TE BETREKKEN
Het veiligheidsbeleid slaagt pas als ook de burgers als volwaardige partners betrokken worden.
We willen geen samenleving waar iedereen voortdurend iedereen in het oog houdt, wel een
samenleving waar burgers hun verantwoordelijkheid opnemen.

ONZE ACTIEPUNTEN
✓ We verzetten ons tegen het privatiseren van publieke veiligheidstaken.
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✓ Buurtinformatienetwerken (BIN) zoals de whatsapp-groep op Damsheide, kunnen een uiting zijn
van een positief engagement van buurtbewoners. Maar ze mogen geen ongezonde vorm van
sociale controle zijn, de privacy bedreigen of de verantwoordelijkheid voor onveiligheid afschuiven
op de burger zelf.
✓ Veiligheids- en integratieprojecten worden in samenspraak met de buurtbewoners georganiseerd,
maar niet zonder professionele leiding.

3. POLITIEZORG VAN HOGE KWALITEIT
Groen Pelt zet in op een nabije en aanspreekbare politie die borg staat voor een kwalitatieve
basispolitiezorg: onthaal, wijkwerking, interventie, slachtofferopvang, opsporing en onderzoek,
handhaving, herstel van de openbare orde en verkeer.

ONZE ACTIEPUNTEN
✓ Voldoende wijkagenten te voet of per fiets; fietspatrouilles.
✓ Gemeenschapswachten (stadswachten, parkwachters, gemachtigd opzichters, …) worden ter
ondersteuning van wijkagenten ingezet (geen politionele bevoegdheid, wel preventieve rol en
bemiddelend optreden).
Door een diverse samenstelling van het politiekorps leren alle agenten omgaan met diversiteit.
4. HANDHAVING

ONZE ACTIEPUNTEN
✓ Verkeersregels worden gehandhaafd. Dat kan door overtredingen te bestraffen, maar ook door te
sensibiliseren, overtreders te ontmoedigen en verantwoord rijgedrag te stimuleren.
✓ Groen Pelt is voorzichtig met het installeren van camera’s. Veiligheidscamera’s kunnen geen
politieagent vervangen. Slimme inzet van camera’s kan nuttig zijn bijvoorbeeld bij opsporingen en
bij aanpak van georganiseerde en grensoverschrijdende criminaliteit.
✓ Een goede milieuhandhaving vormt het sluitstuk van het lokale milieubeleid. Dit betekent dat
milieuhandhaving een plaats moet krijgen in het zonale veiligheidsplan.
5. OVERLAST
Omgaan met overlast blijft een evenwichtsoefening.
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Groen Pelt pleit voor een constructieve aanpak. Door de inschakeling van straathoekwerkers,
bijvoorbeeld, kan je de betreffende jongeren een stem geven en tegelijkertijd overlast verminderen.
We pleiten voor maximale inzet van bemiddeling en herstelgerichte taakstraffen.
6. DE ROL VAN HET LOKALE BESTUUR IN (DE)RADICALISERING
Lokale besturen spelen een sleutelrol in de preventieve en curatieve aanpak van gewelddadig
radicalisme. Hiervoor investeren in een goed functionerend en fijnmazig netwerk is nodig.
7. NAZORG
Nazorg is de laatste schakel in de veiligheidsketen.
We zorgen voor goede slachtofferbegeleiding bij de lokale politie en bieden prestatieplaatsen voor
alternatieve maatregelen en straffen aan.
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12. FINANCIEN EN FISCALITEIT

ONZE VOORSTELLEN
1. Geld is een middel om maatschappelijke doelen te realiseren
2. Transparantie en controle
3. Inkomsten uit rechtvaardige belastingen
4. Duurzame investeringen in eerlijke handel
5. Ethisch beleggen structureel invoeren
6. Eenvoud siert

1. GELD IS EEN MIDDEL OM MAATSCHAPPELIJKE DOELEN TE REALISEREN
Het financieel beleid en de bijhorende fiscaliteit vormen geen doel op zich. Ze zijn een middel om de
gemeentelijke werking mogelijk te maken: lokale maatschappelijke noden en politieke doelen moeten
op een redelijke termijn gerealiseerd kunnen worden.
2. TRANSPARANTIE EN CONTROLE
De financiële rapportage moet begrijpelijk zijn voor iedereen die het aanbelangt.
✓ Elke inwoner mag weten waarvoor Pelt de belastinggelden inzet. We zoeken naar
medezeggenschap over de budgetbesteding door middel van een burgerbegroting en
wijkbudgetten.
✓ Iedere raadslid krijgt een heldere kijk op de financiën
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✓ De gemeente moet in overleg met haar financieel beheerder op zoek gaan naar een begrijpelijke
financiële rapportage.
3. INKOMSTEN UIT RECHTVAARDIGE BELASTINGEN
Belastingen moeten rechtvaardig, billijk, democratisch, efficiënt en stimulerend zijn.
✓ Vandaag verschillen de lokale belastingen in Overpelt en Neerpelt (gemeentebelasting,
opcentiemen, drijfkrachtbelasting, …). Groen Pelt is geen voorstander van belastingverhogingen
zolang de noodzakelijke investeringen en het vereiste exploitatiebudget kunnen gefinancierd
worden.
✓ De aanvullende personenbelasting (APB) belast mensen die gedomicilieerd zijn in de gemeente op
hun belastbaar inkomen. Wie meer verdient betaalt normaal gezien meer belastingen. Groen Pelt
is geen voorstander om de belastingen op arbeid verder te verhogen.
✓ De opcentiemen onroerende voorheffing (OOV) belasten het onroerend vermogen binnen het
gemeentelijk grondgebied. Het geldt ook voor bedrijven en eigenaars die buiten de gemeente
wonen. De OOV zijn een vermogensbelasting, wat Groen verkiest boven extra belasting op arbeid.
Maar de belastbare basis, het kadastraal inkomen, is verouderd en strookt niet altijd met de reële
vastgoedwaarde.
✓ Groen Pelt is voor het afschaffen van bepaalde belastingen:
o

Belastingen die moeilijk controleerbaar en dus
gemakkelijk afwendbaar zijn, alsook diegene die
door zware administratieve procedures meer
kosten dan ze opbrengen.

o

Belastingen die duurzaam beleid bemoeilijken,
bijvoorbeeld ook wie geen auto heeft en bijgevolg
geen garage bouwt, wordt belast via de belasting
op ontbrekende parkeerplaatsen.

o

Belastingen die specifieke groepen viseren
bijvoorbeeld kermiskramen.

o

Belastingen zoals forfaitaire algemene belastingen, belastingen die niet sturend zijn, maar
enkel dienen om de gemeentelijke werking te financieren.

✓ Wie de samenleving of het leefmilieu belast, wordt op haar beurt door de samenleving belast.
Enkele voorbeelden: belasting op het verspreiden van reclamedrukwerk (papierverbruik),
belasting op lichtreclames (lichtvervuiling), belasting op private zwembaden (waterverbruik),
sturende belasting op leegstand en verkrotting alsook belasting op onbebouwde kavels en tweede
verblijven (ruimtebeslag), belasting op drijfkracht (energieverbruik en lawaai).
✓ Geen retributie op het afleveren van een identiteitskaart of een lokaal registratierecht voor
erkende vluchtelingen. Dit zijn diensten die een inwoner niet kan vermijden of die de overheid
hem/haar oplegt.
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Groen Pelt wil positief gedrag belonen bijvoorbeeld door premies voor energiebesparende
maatregelen en CO2 reductie of het derde-betalers-systeem op het openbaar vervoer.
Daarvoor willen we de GABY invoeren, de Gemeentelijke Administratieve beloning. Er wordt iedere
maand een PELT-bon van een bepaald bedrag weggelegd voor een inwoner die op een positieve
manier bijdraagt tot een beter leefmilieu.
4. DUURZAME INVESTERINGEN IN EERLIJKE HANDEL
In aankoopbestekken wensen we rekening te houden met de kost over de totale levensduur en niet
enkel de aankoopkost. Op die manier wordt het voordeel van duurzame alternatieven beter zichtbaar.
5. ETHISCH BELEGGEN STRUCTUREEL INVOEREN
Groen Pelt wil het vermogen van het lokale bestuur beheren als een goede huisvader met een hoog
ethisch besef. Het is niet de rol van de lokale overheid om te beleggen.
6. EENVOUD SIERT
Groen Pelt kant zich tegen ingewikkelde structuren of constructies.
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13. INTERNATIONALE SAMENWERKING
WAAR STAAN WIJ VOOR?
DE DUURZAME ONTWIKKELINGSDOELSTELLINGEN ALS LEIDRAAD
Door de globalisering is de wereld meer dan ooit een dorp. Dat heeft zijn voordelen, maar zorgt ook
voor heel wat uitdagingen. De klimaatopwarming bijvoorbeeld stopt niet bij een grens. Wij staan als
gemeente niet los van die geglobaliseerde wereld en op lokaal niveau voelen we de gevolgen van
gebeurtenissen aan de andere kant van de wereld. In die mondiale samenleving hebben beslissingen
die genomen zijn in andere landen, invloed op ons.
Maar omgekeerd kunnen wij met ons eigen gedrag en ons gemeentelijk beleid invloed uitoefenen op
gebeurtenissen aan de andere kant van de wereld. We moeten hier als gemeente bewuster mee
omgaan. “Think Global, Act Local” oftewel “Denk globaal, handel lokaal”, is al van in de beginfase een
centrale slogan van de ecologische beweging en zou de leidraad van ons gemeentebestuur moeten
worden. We moeten m.a.w. een lokaal mondiaal beleid voeren. Natuurlijk kan een gemeente niet in
haar eentje de grote wereldproblemen oplossen, maar ze kan die door haar beslissingen en keuzes
wel beïnvloeden. Op die manier nemen we als echte wereldburgers verantwoordelijkheid voor
mondiale problemen die een impact hebben op ons allemaal en voeren we een lokaal beleid dat
bekommerd is om de toekomstige generaties, een beleid dat mens en milieu in evenwicht brengt en
uiteindelijk enkel voordelen biedt voor de mensen in Pelt en elders.
Dat het lokale en het globale onlosmakelijk met elkaar zijn verbonden wordt heel concreet gemaakt
door De 17 duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen van de Verenigde Naties, geformuleerd in 2015.
De 17 Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen of SDG’s

De SDG’s (Sustainable Development
Goals) zijn de opvolger van de
Millennium-doelstellingen uit 2000.
Het verschil is dat ze niet meer
uitgaan van de klassieke NoordZuidindeling.
De Duurzame Ontwikkelingsdoelstellingen zijn universeel en
gericht op alle landen in de wereld,
noord en zuid, oost en west. Ze
werden onderschreven door onze
regering. Premier Michel omschreef
ze als "het kompas voor het beleid
van de komende 15 jaar".
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In bovenstaande en volgende begrijpen
we duurzaam/duurzaamheid volgens
het nieuwe 5P-model van de Verenigde
Naties.
✓ Planet (Planeet)
✓ People (Mensen)
✓ Prosperity (Welvaart)
✓ Peace (Vrede)
✓ Partnership (Samenwerking)

ONZE VOORSTELLEN
1. Een mondiaal perspectief inbouwen in het beleid met de SGD's als leidraad.
2. Stedenbanden
3. Pelt een vredesgemeente

1. Een mondiaal perspectief inbouwen in het beleid met de SDG's als leidraad
We willen dat het beleid in onze gemeente aansluit bij de SDG’s van de Verenigde Naties en dat het zo
op lokaal niveau verantwoordelijkheid opneemt tegenover de uitdagingen voor onze planeet als
geheel. Ook willen we dat het beleid haar deel inzake ontwikkelingssamenwerking (oftewel de
specifieke Noord-Zuidwerking) op zich neemt. Hierbij willen we de ‘good practices’ die in Neerpelt en
Overpelt al bestaan m.b.t. internationale samenwerking integreren.
Wij willen:
✓ dat Pelt de Engagementsverklaring ‘Global Goals, Local Focus’ ondertekent en zich zo engageert
om de SDG’s lokaal te vertalen, zoals ook de buurgemeenten Hamont-Achel en Lommel al hebben
gedaan.
✓ de gemeentelijke Beleids- en Beheerscyclus (BBC) afstemmen op de SDG’s. We willen m.a.w. een
consequent duurzaamheidsbeleid. Dit is bij uitstek een transversaal beleid, dat consequent over
alle beleidsdomeinen heen moet worden doorgetrokken: duurzaamheid en het nastreven van de
duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (SDG’s) mogen niet beperkt blijven tot de milieudienst of tot
de noord-zuidwerking van de gemeente, maar moeten een rode draad worden doorheen het hele
beleid en doorheen de werking van alle gemeentelijke diensten.
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✓ de komende legislatuur toewerken naar een voltijdse duurzaamheidsambtenaar, naast de
(bestaande) ambtenaar die zijn focus houdt op het specifieke Noord-Zuidbeleid. Dit om de 17
SDG’s te helpen implementeren en het daarmee gepaard
gaande transversaal beleid te coördineren. Deze
duurzaamheidsambtenaar kan beschikken over een apart
budget.
✓ duidelijke en afdwingbare duurzaamheidscriteria, zowel
ecologisch (bijvoorbeeld FSC) als sociaal (bijvoorbeeld Fair
Trade) standaard opnemen in alle overheidsopdrachten. Voor
sommige producten of diensten bestaan er vandaag nog niet echt duidelijke criteria of labels of is
controle op naleving moeilijk. In die gevallen willen we zoeken naar samenwerking met andere
besturen of ondersteuning door derden (bijvoorbeeld VVSG).
✓ deelnemen aan de Schone Kleren Campagne en hiertoe arbeidsnormen in de bestekken van alle
aankopen integreren.
✓ kiezen voor een duurzame voedselstrategie (met oog voor lokaal, bio, seizoensgebonden, eerlijke
handel) in alle gemeentelijke diensten en instellingen en op lokale evenementen.
✓ verenigingen ondersteunen die initiatieven nemen om de bevolking te sensibiliseren over het
verkleinen van de ecologische voetafdruk. Dit geldt ook voor initiatieven rond voedselverspilling,
minder verbruik van vlees en vis en alternatieve mobiliteit. De gemeente moet de samenwerking
tussen de verschillende potentiële partners stimuleren: het Pelterhoekje, de voedselbanken, de
supermarkten, de armoedeorganisaties, enz.
✓ de sociale en de lokale economie en de deeleconomie
bevorderen, zoals de korte-ketenlandbouw, de
deeltuinen, het Repair Café, de dorpsrestaurants, het
gebruik van Fairtrade en biologische producten.
✓ een actieve communicatie hierover via alle mogelijke
kanalen (gemeenteblad, infoborden, pers). De
burgers van Pelt moeten zien dat de gemeente Pelt
inzet op duurzame ontwikkeling en mondiale
solidariteit.
✓ een actief beleid voeren rond ethisch beleggen.
✓ inzetten op sensibilisering en educatie voor alle inwoners, met speciale aandacht voor kinderen en
jongeren, zowel in de scholen als in de vrije tijd. De werkgroep Think Global Act Local blijft de
drijvende kracht voor deze sensibilisering en geeft deze vorm met andere organisaties (KWB,
Femma, KVLV, Hartenboerteams (tot voor kort Voedselteams), Repair Café) om zo de diverse
doelgroepen te bereiken.
✓ meer beleidsaandacht voor armoede in onze gemeente.
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✓ Wat de specifieke ontwikkelingssamenwerking of de Noord-Zuidwerking betreft, willen wij de
bestaande (uitgebreide) werking in stand houden en gaandeweg een nieuwe plek geven in de
ruimere context van de SDG’s, waardoor het huidige 'Noord-Zuid' stapsgewijs wordt omgevormd
tot 'lokaal mondiaal'. Tijdens de komende bestuursperiode zou een ontwikkeling moeten
plaatsvinden waarin de overgang van Noord-Zuid naar lokaal mondiaal zichtbaar wordt in een
toenemende aandacht voor migratie, vluchtelingen- en asielbeleid, inburgering en goed onthaal,
eerlijke handel, schone kleren, ethisch bankieren en aankoopbeleid.
Concreet willen wij:
✓ een gemeentelijk Noord-Zuidbudget in overeenstemming met de 0,7%-norm die de OESO bepleit
en die al jarenlang gangbaar is in Overpelt. Dit budget wordt uitsluitend aangewend voor de
specifieke Noord-Zuidwerking.
✓ een dienst Lokaal Mondiaal Beleid met een fulltime (gedreven) ambtenaar, die de NoordZuidwerking als focus van zijn/haar opdracht heeft.
✓ de huidige Noord-Zuidwerking behouden en de
samenwerking met partners in het Zuiden ook
tijdens de komende bestuursperiode vorm blijven
geven via projectsteun én via noodhulp. Ook willen
we de in Pelt bestaande praktijk waarbij projecten
ingediend door 4de pijlerbewegingen én ngo’s
worden ondersteund behouden.
✓ een actieve communicatie hierover via alle
mogelijke kanalen (gemeenteblad, infoborden,
pers). De Peltenaren moeten zien dat de gemeente inzet op Noord-Zuidwerking.
✓ aandacht voor het lokale migratie- en diversiteitsbeleid en een sterke ondersteuning van de
11.11.11-actie in Pelt door de gemeentelijke Noord-Zuid-ambtenaar. De gemeente Pelt voorziet
hiervoor het nodige budget.
✓ een open adviesraad voor ontwikkelingssamenwerking die vanuit een mondiaal perspectief
toezicht houdt op al de genoemde aspecten.
✓ de bestaande subsidiereglementen (i.v.m. projectsteun, inleefreizen, enz.) van Overpelt en
Neerpelt integreren na advies van deze (nieuw samengestelde) adviesraad.
✓ dat Pelt haar titel van Fair Trade Gemeente (FTG) blijft waarmaken door het ondersteunen van de
bestaande Oxfam Wereldwinkels wat betreft huisvesting en werkingskosten. De beide
wereldwinkels worden verder ondersteund in hun taak om de bevolking te sensibiliseren rond
eerlijke handel.
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2. Stedenbanden
Stedenbanden zijn een model voor gemeenten die diepgaand willen investeren in internationale
samenwerking. We willen hierbij voldoende aandacht besteden aan volgende cruciale factoren voor
succes:
✓ Het doel van een stedenband is via een collega-tot-collega-benadering aan capaciteitsopbouw te
doen van politici, ambtenaren en civiele maatschappij met als doel de bestuurskracht te
versterken, de openbare dienstverlening te verbreden en te verbeteren en de lokale democratie
te versterken.
✓ Een stedenband is een investering op lange termijn. Een stedenband kan dus enkel slagen als het
draagvlak bij politiek en administratie voldoende groot is, zowel in de eigen gemeente als in de
partnergemeente.
✓ Een stedenband gaat uit van gelijkwaardigheid en wederkerigheid, waarbij beide partners uit de
samenwerking kunnen leren.
✓ Een stedenband is niet de enige mogelijkheid om internationaal met partners samen te werken.
Ook meer projectmatige bilaterale samenwerking of deelname aan multilaterale netwerken kan
een meerwaarde hebben.
3. Pelt een vredesgemeente
Een cultuur van vrede en geweldloosheid start op het lokale niveau. We willen:
✓ actief deelnemen aan campagnes van het internationale netwerk “Mayors for Peace” en aan de
Vlaamse vredesweek.
✓ een actief herdenkingsbeleid voeren, waarbij zoveel mogelijk de bredere samenleving en
specifieke doelgroepen betrokken worden door bijvoorbeeld de rol te erkennen die bepaalde
etnisch-culturele minderheden in de wereldoorlogen hebben gespeeld, of door oog te hebben
voor het verleden van België als kolonisator.
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14. SPORT, CULTUUR EN VRIJE TIJD
PELT IS OP DE GOEDE WEG
Sport en Cultuur brengen mensen bij elkaar. Ze versterken de sociale cohesie tussen de Peltenaars, ze
zorgen voor persoonlijke ontwikkeling en leiden tot onthaasting en ontspanning. En ze zijn zeker ook
een goed middel tot inburgering van de Peltenaars die recent naar onze gemeente gekomen zijn.
Met het Dommelhof en Palethe hebben we al twee gekende en
succesvolle cultuurcentra die geliefd en gekend zijn bij de
Peltenaren en ook druk bezocht worden. Ook in onze
ontmoetingscentra worden er wekelijks activiteiten
georganiseerd die honderden mensen bij elkaar brengen. Met
dank aan de vele verenigingen die zich hiervoor belangeloos
inzetten. Onze sportcentra en sportclubs kennen een grote
bloei en brengen menig Peltenaar ontspanning, plezier en
samenkomst.
We moeten deze positieve trends verstevigen en verdiepen.

SPORT
Elke buurt / gehucht verdient een multifunctioneel sportveld. We gaan na wat er bijkomend kan
gebeuren.
✓ We bekijken of sportclubs nog meer onderdak kunnen krijgen in de schoolinfrastructuur
✓ We stimuleren aangepaste sportactiviteiten voor personen met een handicap
✓ Clubs die inspanningen doen om een degelijk aanbod te voorzien voor mensen vanaf 60 jaar,
verdienen extra ondersteuning. Begeleiders zoeken de doelgroep zelf op, bijvoorbeeld in
seniorenclubhuizen en woonzorgcentra, voor sportinitiatie en toeleiding naar een sportclub
✓ We investeren in laagdrempelige cursussen voor senioren. Senioren hebben een grote vraag naar
sport en recreatieve activiteiten. We moeten ook overdag kunnen sporten.
✓ We willen meer aandacht en mogelijkheden voor zachte sportrecreatie zoals lopen, wandelen en
fietsen.
✓ Publieke middelen dienen om
elke inwoner toegang tot sport
te garanderen, niet om
professionele of
semiprofessionele sporters te
subsidiëren.
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CULTUUR EN VRIJE TIJD
In ons cultuurbeleid bieden we kansen aan initiatieven die van onderuit groeien. In onze gemeente
verdienen creatievelingen en kunstenaars kansen. We bouwen Pelt om tot een ‘open atelier’ waar
mogelijkheden zijn voor talentontwikkeling.
✓ Alle soorten cultuur zijn belangrijk: van hoge over
populaire tot alledaagse vormen van cultuur in
de gehuchten tot binnen de muren van de
culturele centra.
✓ We bieden financiële en materiele steun aan
cultuurverenigingen, buurtcomités en
particuliere initiatieven van burgers, die de
burgers dichter bij elkaar brengen.
✓ Onze openbare bibliotheken kunnen een erg belangrijke rol spelen in de culturele ontwikkeling en
samenhorigheid binnen Pelt. We werken met hen samen om hun rol te verbreden en te
verdiepen.
✓ We zorgen voor voldoende kwalitatieve infrastructuur voor de activiteiten die de mensen willen
doen, verspreid over de deelgemeenten en het centrum.
✓ We zorgen voor ons onroerend erfgoed: onze monumenten, landschappen, dorpsgezichten,
archeologie. De kwaliteit en waardering van het verleden dient als bron van inspiratie voor de
toekomst.
✓ We ontsluiten ons erfgoed zo goed mogelijk voor onze inwoners zodat het draagvlak ervoor wordt
versterkt. Dat geldt zowel voor de gebouwen, landschappen en bodemschatten als voor de
archieven, kunstcollecties, relicten allerlei die
het gemeentelijk erfgoed illustreren.
Dit doen we heel concreet door de erfgoedsites
te bewegwijzeren.
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15. DIERENWELZIJN
Respectvol voor dieren
Onze gemeente wordt niet alleen bewoond door mensen. Er leven ook vele duizenden kippen, koeien,
katten, honden, reeën, vogels en andere dieren. In de huidige maatschappij krijgen deze dieren en
hun welzijn een steeds belangrijkere rol, gelukkig maar.
Onze gemeente is medeverantwoordelijk voor de
bescherming van alle dieren binnen haar grenzen, of dat
nu huisdieren zijn, productiedieren of in het wild levende
dieren.
Als Groen Pelt willen wij een samenleving die respectvol
omgaat met dieren. Het welzijn van veel dieren komt nog
te vaak in gevaar door de manier waarop ze worden
gefokt, verhandeld, gehouden of gedood. Waar mensen
dieren mishandelen of verwaarlozen moeten we kordaat
ingrijpen.

WELK BELEID STELLEN WIJ VOOR IN PELT ?
Wij staan achter de voorstellen van de Europese Unie (EU) die heeft voorgesteld om volgende rechten
toe te kennen aan de dieren. Ze moeten:
✓ Vrij zijn van dorst, honger en ondervoeding
✓ Vrij zijn van fysieke en fysiologische ongemakken
✓ Vrij zijn van pijn, verwondingen en ziektes
✓ Vrij zijn om het normale gedrag te kunnen uitoefenen
✓ Vrij zijn van angst en chronische stress
Concrete voorstellen:
✓ Tegen verwaarlozing van dieren en hun rechten zoals voorgesteld door de EU - wordt streng
opgetreden.
✓ Pelt maakt een hondenbeleid dat gedragen wordt
door de inwoners en dat zorgt voor een veilige
omgeving voor mens en dier en bijdraagt aan het
welzijn van honden. De gemeente voorziet
voldoende afgebakende honden-uitloop-plekken en -speelzones.
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✓ De gemeente blijft inzetten op sterilisatie/castratie en chippen van katten. Projecten waarbij
verwilderde huiskatten worden gevangen, gesteriliseerd/gecastreerd en teruggeplaatst worden,
krijgen financiële ondersteuning.
✓ De gemeente gebruikt dierproefvrije en biologisch afbreekbare schoonmaakproducten en eist
hetzelfde van schoonmaakbedrijven die voor haar werken.
✓ De gemeente treedt streng op tegen rituele slachtingen die thuis of niet-conform de wetgeving
gebeuren.
✓ De gemeente geeft geen toelating voor pelsdierhouderijen op haar grondgebied, in afwachting van
de nieuwe Vlaamse wetgeving hierrond.
✓ Biologische veehouderij wordt gestimuleerd.
De gemeente gaat na hoe boeren die diervriendelijk
werken, ondersteund kunnen worden.
✓ De gemeente laat geen evenementen toe waarbij
dieren enkel ter vermaak van de mensen gebruikt
worden.
✓ De gemeente houdt bij het beheer van het
openbare groen rekening met wilde dieren.
Zij draagt bij aan de natuurontwikkeling en het
beheer van het groen is afgestemd op de
bescherming van de individuele dieren en hun
leefgebieden. Werkzaamheden die dieren kunnen
verstoren, zoals het kappen van bomen of het uitbaggeren van sloten, vinden niet plaats in het
voorjaar of in het broedseizoen.
✓ Bij bouw- en onderhoudswerken in de openbare ruimte wordt rekening gehouden met wilde
dieren. Zo kan bijvoorbeeld de oever van het kanaal worden voorzien van uittreedtrapjes voor
amfibieën, eenden en herten.
✓ Bij (nieuw)bouwprojecten wordt gezorgd dat vleermuizen, gierzwaluwen, mussen en andere wilde
dieren, die gebruik maken van onze woningen
en kantoren, ook een plek krijgen in de
ontwerpen.
✓ Uit onderzoek blijkt dat alle dieren - zowel in
huis, stal en het wild – zeer heftig reageren op
vuurwerk. Wij steunen het beleid van onze
gemeentes om Pelt vuurwerkvrij te houden.
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16. VOEDING EN LANDBOUW
Kwaliteitsvol en gezond voedsel
Groen wil kwaliteitsvol en gezond voedsel toegankelijk maken voor iedereen.
De landbouwer heeft daarbij recht op een eerlijke prijs voor zijn product. En
de planeet moet hierbij zo weinig mogelijk belast worden. Dit komt de
consument, onze landbouwers en onze planeet ten goede.
Deze omslag kan ook lokaal, in Pelt, mee ondersteund worden door een
integraal voedings- en landbouwbeleid uit te werken. Groen Pelt wil samen
met de landbouwers en verschillende organisaties een heel concreet beleid
uitwerken.

WELK BELEID STELLEN WIJ VOOR IN PELT?
✓ We werken aan een voedselstrategie waarbij we inzetten op lokale productie en consumptie. We
doen dit door alle betrokkenen bij elkaar te brengen en samen een aanpak uit te werken.
✓ Om deze korteketenlandbouw te ondersteunen richten we ons o.a. op logistieke hulp,
samenwerking met de Hartenboerteams (voormalige Voedselteams), promoten van de
boerenmarkten, hulp bij de lokale communicatie naar de bevolking.
✓ We stimuleren ook het moestuinieren in de privétuinen en we maken ruimte voor meer
volkstuinen. De samenwerking met Velt vzw wordt uitgebreid.
✓ We pakken voedseloverschotten aan, bijvoorbeeld door
acties zoals ‘restorestjes’ verder uit te bouwen in gans
Pelt.
✓ We gaan na of we ongebruikte percelen van de
gemeente en de kerkfabrieken kunnen inschakelen in
lokale korteketeninitiatieven. We kijken waar we
hiervoor kunnen samenwerken met ‘De Landgenoten’.
✓ Met Regionale Landschappen, de Vlaamse
Landmaatschappij en de landbouwers gaan we na hoe
we over kunnen stappen naar een meer duurzaam
grondbeheer met o.a. aandacht voor hagen en houtkanten. We gaan na hoe we onze
landschappen beter kunnen inschakelen tegen wateroverlast en hoe we kunnen zorgen voor
natuurherstel.
✓ We voorzien meer wandel- en fietsstopplaatsen bij hoeves en ateliers, en promoten deze in onze
toeristische brochures.
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Lijst 4
Onze 31 Doeners, ten dienste van Pelt:
1.

Katrijn Conjaerts

17. Bert Geerts

2.

Hans Proost

18. Peter Wouters

3.

Sofie Monsieurs

19. Noa Lemmens

4.

Gert Kenis

20. Cecile Vinken

5.

Stefan Stessens

21. Luc Proost

6.

May Decraene

22. Tanja Kuppens

7.

Eline Jannis

23. Maarten Beyen

8.

Kris Geysels

24. Paul Vangerven

9.

Sara Heyligen

25. Lieve Engelen

10. Walter Heyligen

26. Pieter Luypaerts

11. Carina Thys

27. Mieke Ceelen

12. Leentje Claassen

28. Martine Koolen

13. Mirte Vandebroek

29. Bert Monsieurs

14. Phillippe Jammaer

30. Heidi Vanleuken

15. Rony Janssen

31. Chris Habraken

16. Hilde Schuurmans

“Bouw mee aan jouw Pelt waarin het
aangenaam, gezond en gelukkig leven is.”
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