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Pelt bijna een feit
Als u dit leest, is er definitief beslist dat Overpelt en Neerpelt fusioneren tot een nieuwe gemeente 
met de naam Pelt. Het komende jaar ligt er in beide gemeenteraden nog veel werk op de plank. N-VA 
Pelt hoopt op een open dialoog over partijgrenzen heen, om onze nieuwe gemeente zo efficiënt, 
doelgericht en transparant mogelijk in te richten. Dat is een hele klus en vergt de inzet van iedereen. 
Doet u ook mee? 

Wenst u graag meer informatie en inspraak over de fusie? 
Er zijn verschillende thema-avonden gepland. Deze gaan 
steeds door om 20 uur. De data zijn als volgt:

Ons lokaal bestuur N-VA Pelt zal ook aanwezig zijn. Aarzel 
niet om ons aan te spreken over de verdere uitrol van de fu-
sie of stel jullie vragen via www.n-va.be/neerpelt-overpelt.

  Donderdag 18 januari 2018, 20 uur, CC Palethe: Smart 
cities

Digitale uitdagingen voor de toekomst 
  Woensdag 21 februari 2018, 20 uur, Dommelhof: De 
centrumsamenleving

Nieuwe burgers, doelen en verenigingen
  Woensdag 28 februari 2018, 20 uur, CC Palethe: 
Toekomst vrije tijd en verenigingen

Vrije tijd beleven en verenigingen in de toekomst
  Woensdag 28 maart 2018, 20 uur, Dommelhof: Ruim-
telijke ordening

Plaats maken voor mens en natuur

Bianca Maas naar  
partijraad
Bianca Maas, voorzitter van N-VA Pelt, is 
verkozen als lid van de nationale partijraad. 
De partijraad is, op het ledencongres na, het 
hoogste partijorgaan van de N-VA. In de 
maandelijkse 
vergadering met 
de nationale 
kopstukken zal 
Bianca onze 
stem in Brussel 
zijn.

Bart Schepens herkozen als 
voorzitter N-VA Limburg
Bart Schepens, fractieleider in de gemeenteraad 
van Overpelt, is opnieuw verkozen tot voorzitter 
van N-VA Limburg met maar liefst 94 procent van 
de stemmen. Bart zal zo mee het organisatorische 
en strategische 
beleid van N-VA 
Limburg vormge-
ven en aansturen. 
Wij wensen hem 
opnieuw veel suc-
ces toe.

N-VA
 Pelt wenst  

u een fijn 2018!

N-VA Pelt wenst u fijne feestdagen toe!
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Nieuws uit de provincieraad
Tijdens de novemberverklaringen in het provinciehuis had raadslid Bianca Maas heel wat tussenkomsten 
binnen de beleidsdomeinen cultuur, toerisme en onderwijs.

Bianca reageert op het Limburgse cultuurbeleid
Het cultuurbeleid wordt overgedragen naar Vlaanderen. Bij de 
uitwerking van deze overdracht tikt Bianca de bevoegde gedepu-
teerde op de vingers: “Meer overleg en een betere communicatie 
met de betrokken partners binnen het Limburgse cultuurveld 
waren hier zeker nodig geweest.” 

Bianca reageert op het Limburgse toeristisch beleid
De eerste doelstelling van een toeristisch beleid moet zijn: meer 
volk naar Limburg halen. Door de vele veranderingen op per-
soneelsvlak die er de laatste vijf jaar zijn doorgevoerd, komt het 
voor de buitenwereld over dat de gedeputeerde hier beleidsmatig 
heel wat steken laat vallen. Limburg verdient beter!

Bianca reageert op het Limburgse onderwijsbeleid
Sinds het begin van de legislatuur zijn er nog steeds geen of zeer 
weinig concrete beleidsacties uitgerold. De projecten 
daadwerkelijk op gang trekken is de verantwoordelijkheid van 

de gedeputeerde. Een verklaring die steek houdt waarom alles zo 
lang blijft aanslepen, is er niet. Maar na bijna vier jaar werkvoor-
bereiding moet er nu toch wel dringend iets uit de bus vallen. De 
legislatuur zit er bijna op. De vraag blijft: hoe is de Limburgse 
leerling beter geworden van het provinciaal onderwijsbeleid?

  Tijdens de 
novemberver-
klaringen in 
het provin-
ciehuis kwam 
Bianca Maas 
tussen op de 
thema’s cul-
tuur, toerisme 
en onderwijs.

N-VA stelt veruit  
de meeste  
schriftelijke vragen
Volgens het huishoudelijk reglement 
in de gemeenteraad dienen gemeente-
raadsleden schriftelijk informatie op 
te vragen om specifieke informatie te 
krijgen over bepaalde dossiers. 

Dit geldt voor alle politieke partijen. 
88% van de schriftelijke vragen werd 
ingediend door de N-VA. U kan zelf 
de conclusies trekken. Wij blijven 
voor jullie dossiers inhoudelijk verder 
uitspitten.

Meer leegstand en meer  
verkeersoverlast in Pelt?

De N-VA kaartte de mogelijke toekomstige problemen aan omtrent 
leegstand op de gemeenteraad. Een woonbehoeftestudie heeft uitgewezen 
dat er een 300-tal woningen nodig is in het klein stedelijk gebied Neer-
pelt-Overpelt. Maar met de goedkeuring van het nieuwe structuurplan in 
Overpelt, kunnen er 600 tot 650 woningen gebouwd worden. Dit zijn 350 
woningen te veel. Leegstaande woningen geven een minder fraai uitzicht 
en verhogen het onveiligheidsgevoel. 

Wist je dat ...
  je op onze website www.n-va.be/neerpelt-overpelt een filmpje van TVL kan vinden over onze reactie op de fusie? Het 

is zeker de moeite om te bekijken. 

  je op datzelfde filmpje de hele berichtgeving over de nieuwe naam van de fusiegemeente kan bekijken?

 Pelt is geselecteerd om samen met negen andere Limburgse gemeenten 
een plan tegen leegstand uit te werken in samenwerking met de provincie, 
want we staan in de top tien van hoogste leegstand in Limburg.

88 
procent 
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Centrum Neerpelt loopt leeg
Net zoals in vele andere steden en dorpscentra trekken 
de handelaars massaal weg. Dit is vooral te danken aan 
de gewijzigde koopgewoonte. E-commerce is groei-
ende. Wij willen levendige stadskernen waar het fijn 
toeven is. Daarom is het zeer belangrijk dat het lokaal 
bestuur de handelaars steunt bij deze commerciële 
uitdagingen. Het ontwerpdecreet Integraal Handels-
vestigingsbeleid voorziet verschillende mogelijkheden. 
N-VA Pelt zal erop toezien dat deze ook daadwerkelijk 
en concreet uitgewerkt worden. N-VA Pelt streeft naar 
een betere samenwerking tussen het gemeentebestuur 
en verenigingen zoals Unizo en de verenigde hande-
laars, om de krachten te bundelen en van onze centra 
mooie, uitdagende handelscentra te maken.

Meer verkeersveiligheid voor 
zwakke weggebruiker
De N-VA pleit voor structurele 
ingrepen om de veiligheid van 
de zwakke weggebruikers in het 
steeds drukker wordend gebied 
rond de Sellekaertstraat en de 
Leopoldlaan te verbeteren. Het 
huidige plan houdt te weinig 
rekening met de zwakke wegge-
bruikers. In de nabije toekomst 

zal daar ook een nieuwe school-
zone opgetrokken worden. Dan 
zal het gemotoriseerd vervoer, 
samen met de schoolgaande 
zwakke weggebruiker, op de 
meest drukke momenten de 
weg moeten delen. Verkeersvei-
lige ingrepen zijn dan nodig.

N-VA Pelt stelt European Disability Card voor
De N-VA-fractie in de Overpeltse gemeenteraad gaf bij monde van Bart Schepens de 
voorzet om in te zetten op de European Disability Card. Met deze kaart krijgen personen 
met een beperking automatisch de erkenning waar ze recht op hebben. Dat maakt het 
bijvoorbeeld makkelijker om toegang te krijgen tot een cultureel centrum. 

We zijn dan ook blij te kunnen melden dat het gemeenschappelijk schepencollege van 
Neerpelt en Overpelt op dit moment bezig is om dit in de praktijk trachten om te zetten. 
We zullen de verdere uitwerking hierover goed opvolgen. Want dit wordt in de toekomst 
belangrijk, aangezien het Dommelhof hét G-sportcentrum bij uitstek zal worden in Lim-
burg. Dit met dank aan N-VA-staatssecretaris Zuhal Demir.

Geen overleg over 
behoefte winkel-
voorzieningen 
N-VA Pelt constateert dat er geen overleg geweest 
is tussen de gemeente Neerpelt en Overpelt 
over de behoefte aan winkelvoorzieningen in de 
‘tussenruimte’ Neerpelt-Overpelt. In het gefusi-
oneerde Pelt is het probleem van niet overleggen 
van de baan. Wij merken dat blijvend oppositie 
voeren resultaten oplevert. In de uitrol van het 
nieuwe woonproject, word jij tenminste op voor-
hand betrokken via een participatietraject

 De N-VA vraagt al 
van in het begin van 
de legislatuur naar 
een open communica-
tie met de burger.

 N-VA Pelt pleit 
voor verkeersvei-
lige ingrepen in 
het gebied rond de 
Sellekaertstraat en 
de Leopoldlaan.

 http://eudisabilitycard.be/nl

Kinderen veilig en zichtbaar naar school

 Met de European Disability Card 
krijgen personen met een beperking 
automatisch de erkenning waar ze 
recht op hebben.



We leven langer en blijven ook langer gezond. Dat is goed nieuws. Maar daardoor telt Vlaanderen verhoudingsgewijs ook steeds meer 
gepensioneerden en ouderen. Dat zet een betaalbare ouderenzorg en rechtvaardige pensioenen onder druk. In de N-VA-brochure 
‘Een onbezorgde oude dag’ bundelen Vlaams volksvertegenwoordiger Lies Jans en haar collega’s Peter Persyn en Jan Spooren 
voorstellen die de toekomst van de Vlaamse ouderen veiligstellen:
   ons pensioensysteem verbeteren,
   de vereenzaming tegengaan,
   oog hebben voor het geestelijke welzijn,
   actief ouder worden,
   een gevarieerd zorgaanbod,
   zelf de regie van je oude dag in handen nemen.

De digitale versie van deze brochure kan u downloaden via www.n-va.be/brochureouderen. 
Ontvangt u liever een gedrukt exemplaar? Bestel het via het formulier op www.n-va.be/brochureouderen, 
via een mailtje aan ouderen@n-va.be of telefonisch op het nummer 02 219 49 30.

Veilig thuis in een 
welvarend Vlaanderen
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Een 
onbezorgde 
oude dag
De visie van de N-VA

Bestel 
nu uw 
gratis 

brochure

Terugsturen naar: N-VA, Koningsstraat 47 bus 6 in 1000 Brussel - info@n-va.be - www.n-va.be
De informatie die op dit document wordt vermeld 
is bestemd voor het interne gebruik van de diverse 
diensten van de N-VA. De wet van 8 december 
1992 in verband met de bescherming van de 
persoonlijke levensfeer ten opzichte van de 
gegevensverwerking voorziet toegangsrecht tot 
de gegevens, het verbeteren of verwijderen ervan.

Ja, ik wil graag lid worden. Stuur mij de nodige informatie

Ja, ik wens een infobrochure over de N-VA te ontvangen

De heer          Mevrouw

Naam: Voornaam:

Straat:

Postcode: Gemeente:

Tel.: E-mail: Geboortedatum:     /     /

JA, DE N-VA SPREEKT ME AAN
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