
PELT
  pelt@n-va.be I  www.n-va.be/pelt I jaargang 2018 I nr. 2 I september

V.U.: JEROEN VANDENBERK, RIESEL 12, 3910 NEERPELT

Veilig thuis in een welvarend PELT

Voorwoord

In onze gemeente Pelt is 25 % van de inwoners 
65-plusser. Wij willen voor onze Peltse ouderen 
een aangename, rustige oude dag. Voor ons 
betekent dit zo lang mogelijk, onbezorgd 
thuis kunnen wonen. Hiervoor willen we 
ten eerste de privénetwerken zoals familie, 
buurt, vrienden en kennissen versterken. 
Ten tweede willen wij geprofessionaliseerde 
hulp: poetshulp, gezinsondersteuning, 
thuisverpleging en dagopvang, om de 
eenzaamheid van onze ouderen te voorkomen 
en hun zo actief mogelijk te laten deelnemen 
aan het gemeenschapsleven. Daarom is 
een goede aangepaste weginfrastructuur 
en mobiliteitsvoorzieningen voor de minder 
mobielen belangrijk. Pas in laatste instantie 
moeten we kijken naar woonopvang indien het 
fysiek als mentaal niet meer mogelijk is om thuis 
te wonen. Indien partners noodgedwongen toch 
moeten verhuizen vinden wij het prioriteit dat ze 
niet verplicht gescheiden worden maar samen 
kunnen blijven verder leven. Wanneer ze uit hun 
thuissituatie moeten uitwijken is het belangrijk 
om hen zo dicht mogelijk in hun vertrouwde 
omgeving te kunnen houden. De laatste trend 
waarbij ook de rusthuizen gedecentraliseerd 
worden, met kleinere vestigingen in de 

verschillende gehuchten, sluit bij 
onze visie aan.

Ondernemers ijveren voor een bruisend 
Pelt, ze kiezen voor N-VA!

Met 4 ondernemers op de N-VA lijst voor de volgende gemeenteraadsverkiezingen in Pelt, 
wil de N-VA Pelt van lokaal ondernemerschap een belangrijk thema maken.

In de eerste plaats moet er binnen de gemeente een aanspreekpunt komen voor startende 
maar ook voor de reeds gevestigde ondernemers. Hier moet een ondernemer met al zijn 
vragen terecht kunnen of het gaat om subsidies of regelgeving tot werken die op stapel 
staan. Ook is het heel belangrijk dat de gemeente t.a.v. de lokale ondernemers stimulerend 
optreedt en  initiatieven ondersteunt in hun groeiproces. Zo denken wij aan de digitalisering 
waar de gemeente de lokale handelaars zeker bij kan helpen.

Openheid, eerlijkheid en duidelijkheid zijn voor ondernemers heel belangrijke begrippen 
en zouden zeker tot de doelstellingen van de gemeente moeten behoren. Daarom staan de 
ondernemers van N-VA Pelt open voor alle vragen van de ondernemers en willen we deze 
zeker samen men hen bespreken.

Als software ontwikkelaar en analist van bedrijfsprocessen is het mijn missie om het iedereen zo gemakkelijk mogelijk te 

maken, zowel privé als in de bedrijfswereld. Wanneer ondernemers samen kunnen komen via een digitaal platform 

kunnen ze van elkaar leren, elkaars business steunen en samen oplossingen vinden. Dit zorgt voor een beter 

economisch model in Pelt waarbij iedereen van zal kunnen genieten, zowel ondernemer als klant. Ook in onze 

gemeente zal er veel aandacht besteed worden aan digitalisering zodat de burger op een vlotte manier aan 

informatie kan geraken via een uitgebreid digitaal loket. Mensen samen brengen in de digitale wereld van 

vandaag is mijn doel. Gerrie Govaerts, plaats 4
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Kim Strzebonski 
40 jaar, zelfstandige

Plaats 2

Sinds enkele jaren ben ik 
eigenares van Little Dress, 
een eigen kledinglijn voor 
meisjes. Al 6 jaren ben 
ik gemeenteraadslid voor 
N-VA. Ik zou dit heel graag verderzetten en me dan vooral 
inzetten voor de lokale economie, veiligheid in en rond de 
scholen en een aanspreekpunt willen zijn voor de Peltenaren.

Stijn Van Lishout 
51 jaar, zelfstandige

Plaats 12

Stijn is een ondernemer in 
hart en nieren. Hij heeft 
gekozen voor N-VA Pelt 
omdat die als de beste de ondernemers wil steunen en dat op 
federaal niveau ook doet. Stijn houdt niet van loze beloften en 
wil dat er concreet dingen veranderen. 

Politiek is voor hem : niet links, niet rechts maar rechtdoor!

Meer weten over N-VA PELT?
 pelt@n-va.be
 www.n-va.be/pelt 
 N-VA PELT

Tineke Mast 
33 jaar, zelfstandige

Plaats 8

Sinds 2008 ben ik zelfstandig. 
Zelfstandig zijn is geen job 
die je kiest, het is een manier 
van leven, een manier van 
leven én overleven. De manier 
van leven daar kies je bewust 
voor, lange dagen maken en voortdurend bezig zijn met het 
optimaliseren van de service naar je klanten toe.

Maar dan komen we aan het stukje overleven in de zin van 
voortdurend mee te gaan in de nieuwe noden en eisen van de 
consument. Het steeds zoeken naar dat ene stukje om net dat 
beetje meer aan te bieden. Het grote tekort aan ondersteuning 
en begeleiding komt hier al snel aan bod. 

Waarom is er zo weinig ondersteuning? Zonder plaatselijke 
bakker geen vers brood. Zonder slager geen vers beleg. 
Zonder horeca geen levend centrum. Elke keer opnieuw 
moeten lokale handelaars mee gaan met de nieuwe trend 
zoals bijvoorbeeld digitalisering, on-line verkopen etc. Steun/
ondersteuning en samenwerking met de gemeente is dan in 
mijn ogen een absolute MUST!

Daarom dat ik als ondernemer tijdens de verkiezingen dit 
punt ook graag even extra in de kijker zet. Ik wil opkomen 
voor de ondernemers in onze gemeente, ik wil ijveren voor 
een duidelijk infopunt en samenwerking tussen gemeente en 
ondernemers, zodat: ondernemer, consument en gemeente 
samen kunnen uitpakken met een levendig en bruisend Pelt!

Roel Fransen 
39 jaar, zelfstandige

Plaats 30

Als 3de generatie op 
rij heb ik gekozen voor 
het ondernemersschap. 
Ik wil dan ook 
uitdrukkelijk mijn 
schouders zetten 
door alle lokale 
ondernemingen in onze gemeente te ondersteunen. Een 
duidelijk infopunt en meer uitbestedingen gunnen aan lokale 
KMO’s.
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Leon Alders 
63 jaar, gepensioneerd

Plaats 17

Ik ben al jaren actief als N-VA raadslid en OCMW-raadslid. 
Daar heb ik me altijd ingezet voor de belangen van alle 
mensen van onze gemeente. Nu wil ik mij weer en vooral 
inzetten voor een open en eerlijke 
communicatie over belangrijke 
dossiers, de opwaardering 
van de gemeenteraad, 
aandacht voor natuur en 
open ruimte en respect voor 
de samenleving en openbaar 
domein.

Mieke Moors 
67 jaar, gepensioneerd

Plaats 14

Met inzet en gedrevenheid ga 
ik voor de ambitieuze opdracht 
van onze N-VA afdeling “veilig 
thuis in een welvarend PELT”, 
een eerlijke politiek met aandacht 
voor de zorgen van de 
Peltenaren. 
 
Ik ijver voor:

• een actieve bijdrage in de realisatie van de fusie waarbij 
de eigenheid van de dorpskernen moet behouden blijven;

• een transparant bestuur met  open communicatie en 
participatie: ook de burger denkt mee!

• een sterk sociaal weefsel, cultuur, sport en vorming voor 
jong en oud;

• aandacht  voor natuur en milieu;

• een veilige thuis voor alle Peltenaren:  schoolomgeving, 
fietspaden, zebrapaden, verkeersveilige centra en 
wijkpreventie.

Celestina Greif 
61 jaar, huisvrouw

Plaats 22

Ik ben zoals elke grootmoeder bezorgd om de veiligheid van mijn kleinkinderen die binnenkort 
met de fiets naar school zullen gaan. De veiligheid van bepaalde straten laat nu te wensen over 
en daar wil ik wat aan doen. Verkeersveiligheid moet daarom een hogere prioriteit krijgen en 
beter doordacht worden, want ieder kind heeft het recht om via een veilige fietsroute naar 
school te gaan met voldoende oversteekplaatsen en waar nodig met begeleiding. Mijn tweede 
bezorgdheid betreft de manier waarop de gemeente renovaties aangepakt heeft zoals deze in 
de Bolakkerstraat, waarbij er té weinig communicatie was met de burger met een rampzalig 
eindresultaat als gevolg! Zelfs de voetpaden werden weg gehaald waardoor de veiligheid van 
onze kinderen nogmaals achteruit gegaan is. Ik ijver daarom voor een open dialoog met de 
burger waarbij er eerst overleg gepleegd wordt en pas nadien beslissingen genomen worden 
i.p.v. andersom.

Daarom kom ik deze verkiezing naar u met de volgende punten: 

• meer voetpaden en oversteekplaatsen i.p.v. minder

• meer overleg met de burger bij verkeerswijzigingen en renovaties van straten

• aanpakken van zwarte verkeerspunten om de veiligheid te garanderen 



Ben Dreesen 
69 jaar, gepensioneerd HRM Philips Nederland

Plaats 31 - Lijstduwer

De N-VA is een rechtlijnige partij 
die opkomt voor de zwakken in 
onze samenleving, werkenden 
en ondernemers. Sinds het 
bestaan van de Volksunie 
zet ik me in voor de partij. 
Als gepensioneerde wil ik 
me in het bijzonder inzetten 
voor de ouderen: een groep 
die steeds groter wordt en 
waar ik nu zelf toe 
behoor.  
 

Daarom zet ik me in voor: 

• veiligheid in onze buurten;
• dat gepensioneerden zo lang als mogelijk thuis in hun 

vertrouwde omgeving kunnen blijven;
• dat ouder wordende echtgenoten en partners zo lang 

mogelijk samen kunnen blijven zelfs als ze naar het 
zorgcentrum moeten gaan;

• dat wandelpaden en fietspaden goed onderhouden zijn 
zodat er geen oneffenheden zijn die gevaar opleveren voor 
gebruikers van rollators en  rolstoelen;

• dat de nabijheid van de gemeentelijke diensten 
gehandhaafd blijft. 

Johan Moelans 
68 jaar, gepensioneerd

Plaats 23 
 
Voor de inwoners van onze zorgcentra ijver ik voor een eigen 
plaats om hun kunstwerkjes tentoon 
te stellen en eventueel te 
verkopen.

Daarnaast ijver ik voor 
beter onderhouden gras- 
en bloemperken omdat 
dit de verkeersveiligheid 
opmerkelijk zal 
verbeteren.  
 
Ik wens 
ook meer 
aandacht wat 
de voetgangerstunnel aan het ziekenhuis betreft. Hier moet 
dringend een sensibiliseringscampagne gevoerd worden om 
de veiligheid te verhogen. Het risico op ongevallen ligt hier 
beduidend hoger. 
 
Van zodra Pelt een feit is, streef ik naar een minimum aan 
bestuursmandaten, met een flinke besparing als gevolg. 
 
Als laatste wil ik laten weten dat voor mij de eigenheid van elke 
dorpskern behouden moet blijven.


