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Beste Peltenaren,
2020 was een jaar dat we nooit meer zullen vergeten.
Het was het jaar waarin een historisch regeerakkoord
tussen de N-VA en de PS werd gesaboteerd om de
grootste partij van Vlaanderen uit de regering te houden.
Maar 2020 was natuurlijk vooral het jaar van Covid-19.
Iedereen kent wel iemand die met deze vreselijke ziekte
te maken heeft gehad. Een goede gezondheid voor u en
uw familie is daarom ook het voornaamste wat we u voor
het nieuwe jaar toewensen.
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N-VA Pelt verzet zich tegen
‘nieuw dorp’ op het Lindel
Eerder dit najaar raakte bekend dat er op het Lindel een verkaveling
van bijna 3 ha zal komen. Het project kreeg ondertussen de bijnaam
‘het nieuw dorp’. N-VA Pelt is het met de buurtbewoners eens dat dit
bouwproject niet past in dit gehucht.

Toch laat 2020 ons niet enkel slechte herinneringen. Het
was immers ook het jaar waarin we ons met zijn allen
hebben ontfermd over onze naasten. Of dat nu onze
familie was, de buren of onze vrienden, de solidariteit
was enorm. Onze dank aan de cruciale sectoren is dan
ook groot. In de eerste plaats zijn we de hulpverleners
dankbaar, maar ook het personeel in onze zorgcentra
en rusthuizen, de mensen in de grootwarenhuizen, het
onderhoudspersoneel, politie en brandweer, ... iedereen
die in dit crisisjaar het beste van zichzelf gaf om er voor
de anderen te zijn.
Ondanks de crisis stond de politiek in Pelt niet stil. Onze
fractie heeft zich het afgelopen jaar ingespannen om de
aandacht te vestigen op verschillende problemen waar
de gemeente te passief bleef. We denken dan aan de
toename van straatcrimininaliteit, de tuin van Spaas in
Sint-Huibrechts-Lille en recent de nieuwe verkaveling op
het Lindel. We zullen deze dossiers blijven opvolgen in
2021. Zoals steeds zullen we ons daarbij kritisch maar
constructief opstellen.
We wensen u en uw familie zeer ﬁjne feestdagen en een
gelukkig 2021. We hopen dat we met zijn allen kunnen
genieten van deze tijd van het jaar, ook al zullen het door
de omstandigheden waarschijnlijk niet de traditionele
feesten zijn. We kijken samen met u uit naar een beter
2021.
Beste wensen,
Sunila Vangerven
Voorzitter N-VA Pelt

Dit huis-aan-huisblad werd afgesloten op 5 december

Pelt is een gemeente die de laatste
jaren veel nieuwe inwoners aantrekt. Het is daarom belangrijk
dat het gemeentebestuur hierop
inspeelt, vanuit een duidelijke
langetermijnvisie op ruimtelijke
ordening.
Voor N-VA Pelt zijn het behoud van
open ruimte en natuur, het beschermen van de eigenheid van de
dorpskernen en gehuchten en het
vrijwaren van het landelijk karakter van de gemeente Pelt essentiële
onderdelen van zo’n langetermijnvisie. Er kan volgens ons nog heel
wat woonruimte gecreeërd worden
door een efficiënt gebruik van de
ruimte in de twee centra en rond
de Koel. We vragen ons ook af of er
voldoende rekening gehouden werd

met de impact van deze nieuwe
verkaveling op de verkeersdrukte
en de verkeersveiligheid.
N-VA Pelt ergert zich ook in bijzondere mate aan de gebrekkige communicatie rond dit project. Noch de
buurtbewoners, noch de oppositie
werden tijdig en duidelijk geïnformeerd over dit dossier. Het is onze
mening dat de meerderheid, als ze
een dergelijke ingrijpende verandering in de leefomgeving van zoveel
Peltenaren wil uitvoeren, vanaf het
eerste moment de omwonenden in
het dossier had moeten betrekken.
We zijn eveneens van mening dat
de vele bezwaarschriften die door
buurtbewoners werden ingediend
met onvoldoende ernst en respect
behandeld werden.
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Onze vier gemeenteraadsleden overlopen het jaar. Op onze website pelt.n-va.be vindt u een uitgebreid interview met hen. Hier
leest u alvast een voorproefje.

Frank Seutens
“Nu gemeentes bijvoorbeeld zelf de bouwdossiers mogen goedkeuren, en vastgoed momenteel zeer winstgevend
is, zit de kat bij de melk. Een wakkere oppositie blijft nodig.”

Kim Strzebonski
“Onderwijs mag dan een beperkte gemeentelijke aangelegenheid zijn, toch raakt en beïnvloedt het de lokale gemeenschap, participatie van de verschillende partijen is dus heel belangrijk. Ik hoop dat ik daaraan heb kunnen
bijdragen.”

Leon Alders
“De reacties van de mensen op het Lindel, naar aanleiding van de nieuwe verkavelingen daar, zijn zeer goed te
begrijpen. De burgers nemen het niet langer maar dat besturen zonder duidelijke visie maar wat aanmodderen
en hun leefruimte blijven volbouwen.

Benny Bax
“Ik ben blij dat de oppositie en het gemeentestuur konden samenkomen om het grote bouwproject in de tuin van
Lille te verhinderen. Deze tuin blijft nu een soort van groene long in Sint-Huibrechts-Lille. Het dorp kan zo zijn
eigenheid behouden, iets wat ik altijd verdedigd heb.”

Laat het verenigingsleven niet indommelen!

Corona slaat dit najaar weer bijzonder hard toe en in deze tweede golf lijkt niemand veilig. Uiteraard gaan onze eerste gedachten naar d
dat onze zorginstellingen overrompeld werden, moest ons dagelijks leven deze herfst weer voor een stuk op slot. Deze verstrengde maatr
bestuurslid voor N-VA Pelt Kevin Englicky om zich tot de inwoners van Pelt te richten met deze welgemeende oproep: Laat het verenigin
Voor hun werking zijn veel verenigingen aangewezen op de inzet van leden en vrijwilligers en op de financiële middelen die ze doorheen het
Peltenaren ons steentje misschien nog meer willen bijdragen.
Het is daarom, beste Peltenaar, dat we deze driedelige oproep lanceren:
•
•
•

Eerst en vooral, blijf zeker lid van uw verenigingen, ook al ligt de werking lang stil. Tel samen met uw bestuursleden af naar het momen
heropstart van.
Daarnaast is bijna elke vereniging op zoek naar vrijwilligers. Heeft het nooit gekriebeld om een groepje jongeren training te geven? Die
gaderingen zijn eigenlijk best gezellig, nietwaar? U kan er misschien toch eens over nadenken!
Tot slot is er, mocht het u aan tijd ontbreken, ook nog de mogelijkheid om financieel uw schouders onder een vereniging te zetten. We v
iedereen bepaalt voor zichzelf wat haalbaar is of niet... maar mochten leden van bijvoorbeeld een sportclub met wafels aan de deur staa
denk er dan aan: alle beetjes helpen en veel ‘beetjes’ maken één groot!

Om het financiële plaatje van hun werking te bekostigen organiseren de meeste verenigingen doorheen het jaar activiteiten en inzamelacties,
wel een wafelslag, mosselfeest of spaghettiavond ten voordele van een van onze clubs of bewegingen. Niet alleen betekende corona dit jaar een
ste Week dit jaar in een ander format zal doorgaan, doet menig penningmeester zenuwachtig worden.

Onze verenigingen zijn de draden in ons sociaal weefsel. We hebben zoveel verenigingen waar we als inwoners van Pelt echt trots op mogen z
verenigingen die evenementen met wereldfaam organiseren... of, en misschien belangrijker, die er voor zorgen dat mensen hun buren kennen
onder onze verenigingen zetten. Laat het verenigingsleven niet indommelen!

pelt@n-va.be
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Jong N-VA Pelt wil hangjongeren strenger bestraffen
N-VA Pelt vroeg op de gemeenteraad van september om met hoogdringendheid c oncrete
actie te ondernemen om de veiligheid in Pelt te vrijwaren. Het afgelopen jaar brachten
inwoners van de verschillende centra ons op de hoogte van toenemend agressief en s eksueel
provocerend gedrag van hangjongeren, vooral gericht naar jonge meisjes en vrouwen.
N-VA-fractieleider Frank Seutens vroeg op de gemeenteraad waarom het reglement voor
GAS-boetes, dat eerder dit jaar op de gemeenteraad met steun van N-VA Pelt werd goedgekeurd, nog steeds niet in werking is. “Het is onze mening dat GAS-boetes een nuttig
middel kunnen zijn voor de politie om op te treden tegen minderjarigen”, aldus Frank.

Bedreigd
De verhalen die ons de afgelopen maanden ter ore kwamen, laten weinig aan de verbeelding
over. Ook twee van onze eigen jong N-VA-leden werden op een vrijdagavond aangevallen
door deze hangjongeren. “Ze werden bedreigd en moesten hun gsm en geld afgeven. Gelukkig kon een van hen hulp gaan halen en zijn ze er met wat blauwe plekken vanaf gekomen. De Kerkstraat in Pelt is uniek in Noord-Limburg: nergens vind je zo een bruisende
uitgaansplaats in de buurt. We mogen ons dit niet laten afnemen door deze hangjongeren!
Geweld, drugs en seksuele intimidatie horen daar niet thuis, nergens in Pelt!”, vertelt Waël
Azdi, voorzitter van Jong N-VA Pelt.

Kordate aanpak

Waël Azdi, voorzitter Jong N-VA Pelt
Heb je interesse in onze jongeren
afdeling? Of wil je eens een vergadering meevolgen? Aarzel dan niet
en neem contact op met Waël.
Via mail: Wael.azdi@n-va.be of
Facebook: Waël Azdi

Het gemeentebestuur koos in eerste instantie voor een remediërende aanpak, dat siert hen. We
moeten echter vaststellen dat deze situatie, die nu al meer dan zes maanden duurt, niet betert.
Het wordt tijd dat ook de kordate aanpak gebruikt wordt. Het gemeentelijk reglement voor
GAS-boetes lijkt ons een snel inzetbaar middel. Geef onze politiemensen, die heel moeilijk werk
moeten doen in deze periode, de middelen om sanctionerend op te treden. Het reglement rond
GAS-boetes werd eerder dit jaar, met steun van de N-VA, op de gemeenteraad goedgekeurd. Tijd om het te gebruiken!

Samen voor een veiliger Pelt !

de getroffenen en naar het verzorgend personeel dat zich elke dag opnieuw inzet om patiënten erbovenop te helpen. Om te voorkomen
regelen zijn echter ook een kleine ramp voor onze verenigingen en onze culturele sector. Dit bewoog gemeenteraadslid Benny Bax en
ngsleven in Pelt niet indommelen! Steun aub onze lokale verenigingen.
jaar verzamelen tijdens allerlei activiteiten. Het zijn precies deze aspecten die nu door corona onder druk komen te staan, en waar wij als

nt dat de deuren terug open mogen en maak er dan een fantastische

e extra ouder voor toezicht, zou dat niets voor u zijn? Die bestuursver-

voelen allemaal de financiële gevolgen van het afgelopen jaar, en
an, met een kalender, tombolalotjes of gewoon voor een inzamelactie,

, in de hoop de clubkas te spijzen. Tot voor kort was er in Pelt wekelijks
n serieuze streep door de letterlijke rekening, ook het feit dat De Warm-

zijn. Sportclubs die nationaal en internationaal potten breken, culturele
n. Beste Peltenaar, laten we deze feestdagen nog eens extra de schouders

Kevin Englicky, jeugdtrainer, lid amateurtoneel en Benny Bax,
bestuurslid Liller Meulewiekers, bestuurslid St Hubertuscomité, trommelaar Schutterij.

www.n-va.be/pelt
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Op 26 mei 2019 stemde u voor meer Vlaanderen, voor een kordaat en humaan migratiebeleid en voor een realistisch
klimaatbeleid. En wat krijgt u? Compleet het tegenovergestelde. Uw stem is gewoon terzijde geschoven.
U verdient meer respect. Een federale regering zonder Vlaamse meerderheid en met een regeerprogramma dat
lijnrecht ingaat tegen waarvoor u gekozen heeft, is onaanvaardbaar. De N-VA is dan ook vastberaden om u en de
andere Vlamingen in het parlement te verdedigen tegen de nefaste plannen van deze door Franstaligen
gedomineerde uitstelregering.
Als de paars-groene regering de rit uitdoet, zal dit land sinds 2008 maar liefst twaalf jaar geregeerd zijn zonder
volwaardige inspraak van de Vlamingen. Een ronduit beledigend signaal richting Vlaanderen, dat de Belgische staat
economisch rechthoudt:

Bevolking

Belastingen

Export

58% 42%

63% 37%

83% 17%

Voelt u zich ook bedrogen door paars-groen?
Word dan nu lid van de N-VA.
Bel 02 219 49 30 en word nu lid. Of word 24/7
lid via www.n-va.be/word-lid of leden@n-va.be

“

Bij de N-VA telt uw stem wél mee.
De N-VA zal de komende jaren meer
dan ooit waken over de belangen
van álle Vlamingen.
Bart De Wever
Voorzitter

