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Veilig thuis in een welvarend PELT

Voorwoord

Beste toekomstige Peltenaren

Nog enkele maanden en de grote 
gemeentefusie PELT is een feit. Wij zijn 
trots dat onze partij hiertoe de aanzet 
heeft gegeven. Wij willen daarom ook 
actief de nieuwe fusiegemeente PELT 
helpen besturen. Dit betekent voor 
ons een gemeentebestuur dat op een 
transparante en participatieve wijze 
zal werken, verrijkt met een grote 
betrokkenheid van de burgers, goed 
bereikbaar zowel op bestuursniveau 
als bij het gemeentepersoneel aan de 
balie. De fusie betekent dat de gemeente 
efficiënter en met minder kosten kan 
bestuurd worden. Wij vinden dat de baten 
die er uit voortvloeien aan de burgers 
toekomen. Ik ben als voorzitter dan ook 
trots om aan u onze jongeren te mogen 
voorstellen. Sommigen studeren nog. 
Sommigen zijn vader of moeder van een 
jong gezin. Ze zijn allen gemotiveerd en  
gedreven om onze visie uit te werken en 
uit te dragen. Het zijn mensen die stuk 
voor stuk, ieder met hun eigen reden, 
kiezen voor verandering in Pelt. 

Jeroen Vandenberk
Voorzitter N-VA Pelt
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Jongeren kiezen voor N-VA

Jeroen Vandenberk 
28 jaar, gemeenteraadslid N-VA Pelt

Plaats 16

Als echte dorpsman wil ik de plaats van ieder gehucht garanderen in het grote geheel Pelt. 
Inspraak en het verenigingsleven zijn hierin kernwaarden. Vanuit mijn job als opvoeder en 
als kersverse jonge vader wil ik in het verlengde daarvan ook de klemtoon leggen op de 
lokale ondersteuning van gezinnen en levenslang thuis wonen. 

Samengevat wil ik speciale aandacht geven aan:

• Inspraak vanuit ieder dorp 
• Verenigingsleven als kern van ieder dorp 
• Werk maken van levenslang thuis wonen 
• Ondersteunen van (jonge) gezinnen
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Rens Vanhelden / Jeroen Kuppens 
beiden 25 jaar, netwerkbeheerder / student

Plaatsen 9 en 25
Zowel Rens als Jeroen vinden dat het ontbreken 
van een jeugdhuis een echt gemis is. Zij willen zich 
inzetten om een jeugdhuis op te richten en zo een 
veilige, gezellige ontspanningsplaats te creëren 
waar jongeren elkaar kunnen vinden. Een goede 
aansturing van zo’n jeugdhuis is daarbij wenselijk. 
Een aandachtspunt waar zij werk van willen 
maken is de netheid in onze gemeente zoals het 
regelmatiger legen van overvolle vuilbakken, het 
schoonhouden van voetpaden, geen zwerfvuil, … 

Alexander Bols 
19 jaar, student bijzondere wetenschappelijke 
vorming

Plaats 6

Alexander is maatschappelijk bewogen. Als jongere wil hij 
graag dat Pelt de politiek niet achter gesloten deuren houdt. 
Duidelijkheid en transparantie zijn voor hem hier cruciaal. 
Belangrijk voor Pelt is de veiligheid, zowel in de buurt als in 
het verkeer. Andere speerpunten die hem nauw aan het hart 
liggen en waarvoor hij wil ijveren zijn het milieu, zowel 
participatief als realistisch en dat de lokale kernen als ook 
heel Pelt hun identiteit 
kunnen blijven uitstralen. 

Tineke Mast 
32 jaar, zelfstandige - getrouwd en 2 kinderen 
Eigenaar Poppedijntje Princessstore

Plaats 8

Tineke is een jonge onderneemster die sinds 2008 zelfstandig 
is en aan den lijve heeft ondervonden welke moeilijkheden 
en gebrek aan informatie een beginnend ondernemer kan 
tegenkomen De continuïteit van een bedrijf vergt een 
voortdurende aanpassing. Goede informatie en ondersteuning is 
hierbij noodzakelijk. Zij wil streven voor:

• Een gemeentebeleid dat ondersteuning biedt aan 
zelfstandige ondernemers en niet alleen aan de startende. 

• Een centraal punt waar op afspraak ondernemers en burgers 
terecht kunnen om hun wettelijke verplichtingen en onder-
steuningsmaatregelen te bespreken en behandelen 

• Als moeder van 2 wil ze ook graag streven voor meer veilig-
heid in het verkeer met betrekking tot onze schoolgaande 
kinderen. 

Tineke doet mee aan deze verkiezing onder het motto: “
   “niet beloven maar doen! “
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Astrid Hermans 
22 jaar, studente biomedische wetenschappen

Plaats 7

Astrid is van mening dat het behoud van de historische 
centra van de deelgemeenten en gehuchten in harmonie 
moet zijn met het samenhorigheidsgevoel dat leeft onder de 
inwoners van toekomstig Pelt. Tevens wil zij  zich inzet-
ten voor: de aanpak van leegstand, voornamelijk binnen 
de centra, het milieu met betrekking tot het plaatsen van 
extra vuilbakken en een beter onderhoud van onbebouwde 
terreinen, de ondersteuning van de lokale economie m.b.t. 
de zelfstandige ondernemingen 
en de organisatie van  
evenementen met als doel het 
unificeren van de inwoners 
van Pelt (en omstreken). 
Voor dit laatste, zegt ze,  
wil ik mij extra inzetten  
door als aanspreekpunt te  
fungeren voor Peltenaren  
met ideeën en initiatie- 
ven om dit doel te  
bereiken.

Frédérique Peeters 
19 jaar, student logistiek management

Plaats 28

Frédérique vindt het als jongere belangrijk dat de inwoners 
van Pelt meer betrokken worden bij de lokale politiek. 
Daarom is er meer transparantie nodig. Volgens Frédérique 
moet er meer ingezet worden op het vlak van veiligheid.
Andere speerpunten waar hij voor wil ijveren zijn het 
aanpakken van de leegstand door ondersteuning van lokale 
zelfstandigen, de verkeersveiligheid verbeteren ook voor de 
zwakke weggebruiker door uitbreiding fietspadennetwerk, 
een milieuvriendelijke 
gemeente en de identiteit 
van de gehuchten en  
dorpskernen  behouden.

Sophie Deltour 
23 jaar, operations administrator

Plaats 5

Sophie zegt: “Als nieuwkomer van de gemeente voel ik me 
gedreven om naar de bewoners te luisteren zonder voor- 
oordelen. Samen met jullie wil ik dan ook gaan voor een 
mooi Pelt waarin ieder gehucht zijn eigenheid mag bewa-
ren”. Ze wil zich graag extra inzetten  
voor een transparant en eerlijk 
bestuur, een verbetering van  
de bewegings- en sport- 
mogelijkheden, het  
ondersteunen van lokale  
zelfstandigen en jonge  
starters en de uitbreiding  
van het fietspadennet met 
aandacht voor de zwakke 
weggebruikers.”

Christophe Oeyen ‘Hugo’ 
32 jaar, vrachtwagenchauffeur

Plaats 19

Christophe wil samen met U gaan voor een verkeersveilig 
Pelt. Een coherent mobiliteitsplan is daarvoor broodnodig. 
Ook wil hij ijveren voor nieuwe impulsen aan  het ver-
enigingsleven. De huidige fusie ziet hij als een uitgelezen 
moment om een transparant en efficiënt bestuur te creëren. 
Het behoud van de eigenheid  
van de dorpskernen in een  
welvarend Pelt met aandacht 
voor de zwakkeren en  
hulpbehoevenden zijn een  
belangrijk thema waar hij 
zich sterk voor wil maken.



Brian Vervoort 
25 jaar, arbeider

Plaats 21

Brian wil positief meewerken aan de uitbouw van een aan-
genaam en leefbaar Pelt voor alle inwoners zowel jong als 
oud. Hij wil ook zijn steentje bijdragen door een deel van 
zijn vrije tijd ten dienste stellen van de gemeente Pelt. Hij 
vindt dat de jeugd, een student, arbeider en of zelfstandige, 
alle kansen moet krijgen in de gemeente waarin hij woont 
en beroep moet kunnen doen op de nodige ondersteuning 
van het gemeentebeleid.  Ook de ouderen mogen we niet 
vergeten. Er moet een streven zijn naar veilige verkeersdeel-
name, actieve aandacht voor milieu en natuur. Daar wil ik 
mijn schouders onder zetten  
zegt Brian.


