PELT
  pelt@n-va.be I

www.n-va.be/pelt I jaargang 2018 I nr. 6 I oktober

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

Veilig thuis in een welvarend Pelt
Beste Peltenaar,
Volgend jaar gaat onze nieuwe fusiegemeente Pelt van start. Zondag is het woord aan u.
U bepaalt wie deze grote gemeente gedurende de volgende zes jaar bestuurt. Als kandidaatburgemeester ben ik fier om een lijst met sterke mensen voor te stellen. Veel jongeren kiezen ervoor
om met N-VA aan de toekomst van Pelt te bouwen. Onze mannen en vrouwen zetten zich in “met
een hart voor Pelt”.
De voorbije zes jaar was er geen sprake van een open beleid. Via sociale media en andere kanalen
was het de voorbije jaren één goednieuwsshow. Maar belangrijke dossiers bleven zelfs voor de
gemeenteraad verborgen. Wij zijn van mening dat het nu tijd is voor echte verandering in Pelt.
De fusie is een uitgelezen kans voor meer transparantie in het beleid waarbij u ook echte
inspraak krijgt. De fusie mag ook aan u ten goede komen. N-VA zal dan ook gaan
om de belastingen voor u te verminderen. Meer efficiëntie en minder
prestigeprojecten leveren al een belangrijke besparing op. Ons programma
koppelt ambitie met realiteitszin.
Als kandidaat-burgemeester besef ik maar al te goed dat we nu op een
kantelmoment zitten. Enorme uitdagingen komen op ons af. Onze eigenheid
komt zwaar onder druk te staan. N-VA neemt als grootste partij ook haar
verantwoordelijkheid in de federale en Vlaamse regering. Als lokale partij
kunnen wij met belangrijke dossiers bij hen gaan aankloppen.
Uw zorg voor “een veilig Pelt in een welvarend Vlaanderen” is onze uitdaging,
die wij graag aannemen.
Frank Seutens
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Financiën

Nu Pelt eindelijk realiteit is, moeten we maximaal inzetten op de positieve effecten van de fusie:
•
•
•
•
•
•
•

niet benoemen van de mogelijke 2 extra schepenen, dit betekent voor de volgende legislatuur een kostenbesparing van meer
dan 600 000 EUR;
verlaging gemeentebelasting;
verlaging belasting op huisvuil;
verlaging belasting op drijfkracht;
verlaging opcentiemen geheven op de
onroerende voorheffing (grondbelasting);
minder prestige projecten en
efficiënter aanwenden van de
financiële middelen;
transparante investeringen met
ons belastingsgeld.

Leon Alders, Sunila Vangerven, Verena Blanckaert, Frédérique Peeters

Economie

Omdat tewerkstelling een hefboom is voor sociale cohesie en maatschappelijke integratie wil N-VA Pelt zoveel mogelijk
inzetten op de activering van personen op de arbeidsmarkt en dit met een gezond evenwicht
tussen rechten en plichten van werkzoekenden.
Ook blijft werken in eigen streek een
bron van welvaart en welzijn. Daarom is
een goede samenwerking tussen het
onderwijs en de bedrijfswereld erg
belangrijk.
Om de lokale ondernemers te
ondersteunen pleit N-VA Pelt
voor een digitaal platform
voor alle ondernemers in onze
gemeente. Hier kan men alle
nodige informatie vinden, elkaar
helpen en begeleiden op de lokale
ondernemersmarkt.

Ben Dreesen, Nancy Thijs, Alexander Bols, Kim Strzebonski, Sophie Deltour
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Verkeer en Veiligheid

Rond de schoolpoorten en drukke, gevaarlijke plaatsen gaan we traag verkeer afdwingen. Een mobiliteitsplan dat het doorlopend
verkeer soepel loodst door ons kleinstedelijk gebied Pelt dringt zich op! Wij willen meer aandacht voor het zachte verkeer met
voet- en fietspaden en openbare fietsenstallingen, voldoende wegmarkeringen en oversteekplaatsen. We willen de volgende
maatregelen doorvoeren:
•
•
•
•
•

aanpakken van de verkeersproblemen en opstoppingen in en rond de Leopoldlaan;
beter onderhouden van wandel- en
fietspaden;
oplossen van de verkeers-problematiek
in de Heerstraat;
fietspaden langs de Zandstraat;
verlichting van het fietspad naar
Achel.

We zien ook de noodzaak om op
drukke plaatsen en in uitgaansbuurten
meer vaste camera’s te plaatsen om
de veiligheid te verhogen.
Bijkomend kan er hierdoor zeer streng
opgetreden worden tegen vandalisme
en sluikstorten want dit moet echt
stoppen!

Eigenheid

Lindsay Vanden Boer, Gerrie Govaerts, Nathalie Quintens, Lilianne Peeten

Elke dorpskern blijft een aparte entiteit met zijn specifieke
eigenheid, zijn gebruiken en waarden.
Wij respecteren en koesteren het erfgoed dat
elke deelgemeente uniek kleurt.
Wij streven naar een “bestuur dicht bij
de inwoner”. Daarom gaan wij voor
een toegankelijke app die als digitale
toegangspoort fungeert.
Alle dorpskernen samen vormen
één vooruitstrevend geheel, de
gemeente Pelt.

Mieke Moors, Astrid Hermans, Rens Vanhelden, Tineke Mast, Stijn Van Lishout
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Zorg

Jeroen Kuppens, Jeroen Vandenberk, Truus de Werdt, Johan Moelans, Brian Vervoort

Pelt moet een zorgzame, inclusieve gemeente zijn waar alle inwoners er toe doen. Daarom moeten wij onze inwoners die
het moeilijk hebben maximaal ondersteunen. Wij willen voor onze Peltse ouderen een aangename, rustige oude dag waarbij
ze zo lang mogelijk thuis kunnen wonen. Daarnaast willen we in de verschillende gehuchten kleinere voorzieningen voor
zorgbehoevenden om mensen in hun vertrouwde omgeving te kunnen opvangen.
Hiervoor is het ook belangrijk om een goede aangepaste
weginfrastructuur en mobiliteitsvoorzieningen voor
de minder mobielen te voorzien. We
willen armoede pro-actief opsporen
en aanpakken.
Als gemeente moeten we zorgen
dat het woningaanbod voldoende
divers én betaalbaar is voor de
meest behoeftigen. Een job
is in vele gevallen het
startpunt voor een goed
leven zowel sociaal als
fincancieel.
We moeten werklozen
helpen op zoek te gaan
naar werkbaar werk.

Roel Fransen, Sonny Vangerven, Sindy Agten, Celestina Greif, Irada Haghverdiyeva, Christophe ‘Hugo’ Oeyen, Benny Bax
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