
maart 2021

enquête: meedenken 
over ambities  

maart 2021

digitale infosessie

maart en april 2021

participatiesessies met 
kinderen en jeugd

april 2021

samenstellen en 
eerste bijeenkomst 
P50

september en oktober 2021

raadpleging over de 
kennisgevingsnota van de 
planMER 

september 2021

participatiesessies 
met kinderen en 
jeugd 

najaar 2021

dorpsdebatten  

najaar 2021

vervolgbijeenkomsten 
P50

voorjaar 2022

dialoogcafé

najaar 2022

terugkoppeling

voorjaar 2023

Openbaar 
onderzoek met 
informatievergadering
en openbaar 
onderzoek over 
de ontwerp-planMER

voorjaar 2023

de GECORO: standpunt 
over bezwaren en 
opmerkingen en advies 
aan gemeenteraad 

medio 2023: mijlpaal 4

finale beslissing 
gemeenteraad

Uitvoering

mei 2021: mijlpaal 1

conceptnota met ambities en 
krachtlijnen als aanzet voor 
verdere discussie

juni 2021
publieke consultatie
over de conceptnota 

FA
SE

 1
: D

R
O

M
EN

 O
VE

R
 P

EL
T 

IN
 2

05
0

FA
SE

 2
: U

IT
W

ER
KE

N
 E

N
 V

ER
D

IE
PE

N
VA

N
 ID

EE
ËN

 E
N

 S
U

G
G

ES
TI

ES

FASE 3: FINALISEREN BELEIDSPLAN RUIMTE PELT
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ontwerp is klaar 

conceptnota - beleidsplan ruimte Pelt

24 mei 2021

gemeente Pelt

bron: Jens Veraa

Hier komen de symbolen 
die je gebruikt in 
de inhoudstafel

CONCEPTNOTA: HOE REAGEREN?

Vraag jij je soms ook af hoe de gemeente Pelt er in de toekomst zal uitzien? Hoe gaan 
wij de beschikbare ruimte gebruiken? Is er plaats genoeg voor alles en iedereen als het 
aantal gezinnen toeneemt? Hoe kunnen wij ons in de toekomst binnen en buiten de 
gemeente verplaatsen? Zal er in de toekomst voldoende ruimte zijn om te ontspannen 
en te recreëren?

Met het beleidsplan ruimte Pelt wil de gemeente hierover nadenken. Het plan is een 
strategie om plaats te voorzien voor groei en ontwikkeling zonder de eigenheid van 
Pelt te verliezen en met de bedoeling zo weinig mogelijk nieuwe, kostbare groene 
ruimte in te nemen.

RUIMTELIJK BELEIDSPLAN, WAT IS DAT?

WAT DOET EEN CONCEPTNOTA?

KAN IK MIJN STEM LATEN HOREN?

WELKOM!

Welkom op deze publieke consultatie van de conceptnota! De gemeente heeft deze 
publieke consultatie opgezet omdat zij jou graag meeneemt in een denkproces waar 
wordt nagedacht over de gewenste toekomst van de gemeente. Samen met jou wil de 
gemeente een weg uitstippelen naar een aantrekkelijke en duurzame omgeving waar 
iedereen ruimte krijgt om zich thuis te voelen, te werken, te ontspannen en te ontmoeten. 

In het verleden heeft zij dit al gedaan onder de naam ‘ruimtelijk structuurplan’. De 
gemeentelijke ruimtelijke structuurplannen Neerpelt en Overpelt werden in 2005 en 
2008 opgemaakt. Meer dan tien jaar later en als gevolg van de fusie tussen beide 
gemeenten is het tijd om de koppen weer bij elkaar te steken en een duidelijke 
visie uit te werken over hoe Pelt zich in de toekomst als geheel wil ontwikkelen. 
De bestaande gemeentelijke structuurplannen moeten herzien worden maar dat zal 
op een andere wijze moeten dan voorheen. Er is immers behoefte aan een flexibel 
instrument om de maatschappelijke trends en beleidsmatige perspectieven op het 
niveau van de fusiegemeente te vertalen naar duurzame ruimtelijke strategieën. 
Structuurplannen zijn recent door de Vlaamse overheid vervangen door ‘ruimtelijke 
beleidsplannen’.   Pelt is als een van de eerste gemeenten in Vlaanderen gestart met 
de opmaak van een beleidsplan ruimte Pelt. 

De conceptnota is een eerste stap in het proces voor de opmaak van het beleidsplan 
ruimte Pelt. Zij geeft de globale en lokale uitdagingen weer en stelt enkele hoge ambities 
op voor het toekomstig ruimtelijk beleid in de gemeente. We sommen telkens ook bij wijze 
van voorbeeld enkele concrete ruimtelijke acties op om die ambities waar te maken.

De hoofdlijnen van de conceptnota zijn op volgende panelen weergegeven. Ten 
eerste vatten zij de uitdagingen samen waar de gemeente mee te maken zal krijgen. Op 
de daaropvolgende panelen zijn acht ambities te zien die de gemeente wil nastreven. 
Om de ambities te kunnen realiseren, zullen acties moeten worden uitgevoerd. 

Deze QR-code brengt je 
naar de digitale informatie.

Natuurlijk, graag zelfs! Deze conceptnota is een stap in het participatietraject. De 
conceptnota houdt ook reeds rekening met de input die in de eerste fase van het 
participatietraject rond het beleidsplan bij de Peltenaren werd verzameld.  In de 
tweede fase van het participatietraject wordt verder gewerkt op de conceptnota en 
de reacties die hierop worden verzameld. 

Je vindt de volledige tijdlijn trouwens onderaan dit paneel. Daar vind je ook een 
QR-code die je naar de website leidt, waar je de volledige conceptnota kan bekijken. 
Lukt dit niet, dan kan je een analoge versie raadplegen op het gemeentehuis.

HOE REAGEREN?

Naar eigen wens kan je de panelen hier en nu bekijken of kan je ze thuis raadplegen 
op www.participelt.be/peltorama2050. 

  Reageren kan via het e-mailadres peltorama2050@gemeentepelt.be

  Schriftelijk reageren kan per brief op volgend adres: Gemeente Pelt,  
  t.a.v. college van burgemeester en schepenen, Oude Markt 2, 3900 Pelt
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Het klimaat verandert en de klimaatopwarming kan niet meer worden 
genegeerd. De gevolgen van de klimaatwijziging zijn ondertussen meer en 
meer bekend: temperatuurstijging, verhoging van de zeespiegel, hitte-golven, 
overstromingen en lange perioden van droogte.

De gevolgen van een verderzetting van de huidige uitstoot aan broeikas-
gassen zullen voor Vlaanderen en dus ook voor de gemeente Pelt snel 
voelbaar zijn. Vandaag telt Pelt jaarlijks vijf hittegolfdagen. Bij een verder-
zetting van de huidige trend zou het aantal hittegolfdagen tegen 2050 stijgen 
naar tweeëntwintig. De verwachte temperatuurstijging zal zich omwille van 
het stedelijk hitte-eilandeffect sterker laten gelden in verharde gebieden.

BIODIVERSITEITKLIMAAT EN LEEFMILIEU

DEMOGRAFIE ONGELIJKHEID EN 
MAATSCHAPPELIJKE ACHTERSTAND

Biodiversiteit is de totale verscheidenheid aan leven op aarde. Bij een voortzetting van 
het huidige ritme zouden vrijwel alle insectensoorten tegen het einde van de eeuw 
verdwijnen en neemt de diversiteit af. Pelt staat voor de uitdaging om voldoende 
ruimte te voorzien om zijn kwetsbare ecosystemen (bijvoorbeeld de Dommel) te 
vrijwaren en te versterken waar mogelijk. 

Pelt staat voor de uitdaging om in een voldoende ruim woonaanbod te voorzien  
die de groei in het aantal gezinnen ondervangt. Een tweede ruimtelijk  
demografische uitdaging is de potentiële mismatch tussen het bestaande 
woonpatrimonium en de door gezinsverdunning en vergrijzing gewijzigde 
bevolkingssamenstelling. Daarnaast houdt een wijzigende bevolking een 
derde uitdaging in, namelijk de aanpassing van het voorzieningenniveau aan 
een mogelijke bevolkingsgroei, een ouder wordende en vaak minder mobiele 
bevolking enz.

De sociale ongelijkheid neemt wereldwijd toe. Dit uit zich onder meer in inkomens-
ongelijkheid, armoede, verslechterde gezondheid, exclusie. Op lokaal niveau ziet men 
vaak een verband tussen sociaaleconomische ongelijkheid en omgevingskwaliteit.

Een hogere huisvestingskost en de aankoop van bijvoorbeeld een auto hebben een 
grotere impact op gezinnen met een laag inkomen. Sociaaleconomisch kwetsbare 
mensen leven bovendien soms aan de randen van een dorp waar kwalitatief openbaar 
vervoer ontbreekt. Door een beperkte mobiliteit ondervinden zij moeilijkheden om 
actief aan de samenleving deel te nemen. 

De recente Coronacrisis heeft het belang aangetoond van kwaliteitsvolle publieke 
en groene ruimten in de onmiddellijke woonomgeving. Voor mensen zonder tuin zijn 
parken een toevluchtsoord om even op adem te komen. 

De aarde warmt op. Vandaag voelen 
wij de effecten al, maar die zullen 

alleen nog maar toenemen.

De bevolking in Pelt groeit en 
de gemiddelde gezinssamenstelling wijzigt.

De verscheidenheid aan fauna en flora 
dunt elk moment uit en soorten verdwijnen.

Vaak is er een verband tussen sociaaleconomische 
ongelijkheid en omgevingskwaliteit.

vandaag
morgen

vandaag
morgen

UITDAGINGEN

vandaag
morgen

vandaag
morgen
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1

WELKE ZIJN DE MOGELIJKE ACTIES?

Welke acties zie jij om deze ambitie te realiseren? Wij geven alvast 
enkele mogelijke acties mee als inspiratie. Laat ons zeker weten 
waar jij nog aan denkt.

  Inzetten op grensoverschrijdende natuurgebieden (natuurpark De  
  Groote Heide en Bosland).

  Onderzoeken welke schaal en omvang het centrum van Pelt zou moeten   
  hebben en hoe het centrum eruit zou moeten zien.

  Creëren van diverse samenwerkingsverbanden op verschillende niveaus

  Zoeken naar mogelijke win-winsituaties. 

  Inzetten op functievermenging en verweving op voorzieningensites binnen  
  het centrumweefsel.

WAT ZIJN ONZE AMBITIES?

De gemeente Pelt heeft een unieke positie. De gemeente is gelegen op 
het snijpunt van de oost-west gerichte Kempische As en het midden van 
de noord-zuid as Eindhoven - Hasselt. Deze centrale ligging zal in de 
toekomst nog verbeteren door verschillende infrastructurele projecten 
zoals de elektrificatie van de spoorlijn. 

De gemeente heeft de ambitie om haar bovenlokale voorzieningen 
(onderwijs, zorg, cultuur, tewerkstelling) verder te versterken en zich op 
deze manier te profileren als sterke centrumgemeente in Noord-Limburg. 
Sites zoals het Dommelhof, Palethe/’t Pelterke en de omgeving van het 
Noorderhart ziekenhuis spelen ook op lokaal niveau een belangrijke rol. 
De gemeente wil het multifunctioneel en verweven karakter van deze 
centrumfuncties behouden, versterken en maximaal integreren binnen 
het bebouwd weefsel. 

Tot slot heeft de gemeente de ambitie om uitdagingen gemeente- en 
grensoverschrijdend aan te pakken. Samen met haar buurgemeenten wil 
de gemeente werken aan de uitbouw van sterke open ruimte, kwalitatieve 
natuur, bovenlokale fiets- en wegeninfrastructuur enz. 

Volgens de Peltenaar moet de gemeente inzetten op een sterk 

centrum met goede voorzieningen en snelle verbindingen naar 

de omliggende dorpen. Hierbij moet het huidige voorzieningen- 

niveau zeker behouden blijven en eventueel versterkt. 

STERKE REGIONALE CENTRUMROL
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2 WAT ZIJN ONZE AMBITIES?

De druk op de open ruimte blijft groot. De open ruimte is het geheel 
van robuust samenhangende gebieden waar de onbebouwde ruimte  
primeert. De gemeente wil geen bijkomende open ruimte meer aan-
snijden maar ze maximaal beschermen. De ambitie luidt dan ook om het 
bijkomend ruimtebeslag in de open ruimte te stoppen. 

Maar het gaat niet alleen over het behouden van de open ruimte. Pelt 
heeft de ambitie om de eigenheid van zijn open ruimte te bewaken en 
te bewaren. Een goede relatie tussen natuur, landbouw, recreatie en 
ontspanning is hiervoor belangrijk. 

De gemeente wil deze open ruimte ook meer divers en multi-functioneel 
gebruiken. Hierbij is het belangrijk dat landbouwers ook in de toekomst 
kunnen blijven functioneren en voldoende ruimte krijgen om  
professioneel en concurrentieel te kunnen werken. 

WELKE ZIJN DE MOGELIJKE ACTIES?
Welke acties zie jij om deze ambitie te realiseren? Wij geven alvast 
enkele mogelijke acties mee als inspiratie. Laat ons zeker weten 
waar jij nog aan denkt.

  Onderzoeken hoe wij aan deze ambitie een duurzaam ruimtelijk beleid    
  kunnen koppelen. Dit doen wij met de methodiek van de open ruimte mal. 
  Het work in progress wordt beschreven op pagina 26 van de conceptnota.

  Onderzoeken welke ontwerpoplossingen het meest geschikt zijn om  
  het open ruimte karakter maximaal te behouden.

  Onderzoeken welke rol landbouw kan vervullen in de open ruimte van Pelt.

  Delen van woonuitbreidingsgebieden of woonreservegebieden niet 
  ontwikkelen en behouden als open ruimte.  

  Woonlinten zo min mogelijk verdichten.

  Natuurgebieden behouden en met elkaar verbinden via  
  ecologische verbindingen. 

  Kleine landschapselementen beschermen, herstellen en toevoegen. 

Open ruimte en natuur zijn volgens de Peltenaar kenmerkend voor de gemeente. Tijdens de bevraging werd er gepolst naar de karakteristieke plekken van Pelt. De natuur- en groengebieden werden hier het meeste aangehaald. 

De gewenste invulling van de te behouden open ruimte gebieden varieert.

Hageven

wachtbekken 
Dommel

Sevensmolen

Scoutsrally / Dommelhof

Hobos / Bosland
‘t Plat

Kolisbos

TE KOESTEREN OPEN RUIMTE GEBIEDEN
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3

WELKE ZIJN DE MOGELIJKE ACTIES?

Welke acties zie jij om deze ambitie te realiseren? Wij geven alvast 
enkele mogelijke acties mee als inspiratie. Laat ons zeker weten 
waar jij nog aan denkt.

  Onderzoeken welke soorten woningen kunnen bijdragen tot de beoogde 
  kernversterking, rekening houdend met de gewijzigde gezinssamenstelling.

  Opleggen van een gevarieerd aanbod aan woningtypologieën in elk 
  nieuw woningbouwproject. 

  Onderzoeken wat compacter wonen betekent op maat van Pelt.

  Werken aan een centrumvisie om een kernversterkend ruimtelijk beleid  
  voor het centrum vorm te geven en strategische sites te identificeren.

  Bepalen waar in Pelt en de dorpen en op welke manier een kern- 
  versterkend beleid kan worden gevoerd.

  Onderzoeken of een aanvullende fasering van ontwikkelingsmogelijkheden 
  nodig is.

WAT ZIJN ONZE AMBITIES?

Omwille van zijn regionale positie zal het aantal inwoners in Pelt  
ongetwijfeld toenemen. Om de open ruimte niet verder aan te snijden,  
wil Pelt slim verdichten binnen de reeds bebouwde ruimte. De gemeente 
kijkt hierbij in eerste instantie naar de kernen van Neerpelt en Overpelt  
(het stedelijk Pelt). Maar ook in de dorpen zijn weldoordachte 
kernversterkende projecten mogelijk. Verdichting vertrekt steeds vanuit 
de specifieke eigenheid van een plek. De gemeente zet in op een divers 
aanbod van woningtypes voor diverse bevolkingsgroepen. Aandacht 
voor betaalbaar wonen en voor een mix van bewoners is een must. 

De leefbaarheid van het stedelijk Pelt en de dorpen mag echter niet  
worden aangetast. Integendeel, het zorgen voor een aangename en 
herkenbare woonomgeving waar inwoners kunnen wonen, werken en 
recreëren staat voorop. 

De bebouwde ruimte beperkt zich niet enkel tot het stedelijk Pelt en de 
dorpen. Binnen het bedrijventerrein Nolimpark zijn er ook tal van kansen 
om in te zetten op een verhoging van het ruimtelijk rendement, het delen 
van ruimte en het realiseren van een multimodale bereikbaarheid. Deze 
aspecten dragen bij tot een veerkrachtig ruimtelijk economisch weefsel. 

Nadenken over alternatieve woonvormen kwam in de bevraging naar 

voren als een belangrijk onderwerp.

Deze alternatieve woonvormen zouden volgens de Peltenaar voornamelijk 

in het centrum van de gemeente moeten worden gebouwd of in de centra 

van de deelkernen.

VERSTERKT STEDELIJK GEBIED 
EN LEEFBARE DORPEN
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WAT ZIJN ONZE AMBITIES?

Pelt wordt gekenmerkt door het kanaal en de verschillende beekvalleien 
van de Dommel, de Warmbeek, de Prinsenloop en de Holvenloop. 
Deze groenblauwe structuren staan steeds meer onder druk door de 
toenemende bebouwing. Dit is duidelijk voelbaar in het verstedelijkt 
gebied waar de vallei van de Dommel sterk bebouwd is. Hierdoor is zij nog 
amper zichtbaar en wordt zij veeleer als een achterkant beschouwd.

Pelt wenst de eigenheid van de verschillende beekvalleien te  
beschermen en hun ecologische, klimatologische en sociale kwaliteiten 
te versterken. Door in te zetten op groenblauwe dooradering doorheen 
het verstedelijkt gebied ontstaat er niet alleen kwalitatieve open ruimte, 
maar ontstaat er ook weer meer ruimte voor water. Dit is belangrijk om 
de toenemende overstromingsrisico’s die onlosmakelijk verbonden zijn 
met de klimaatopwarming op te vangen. Deze groenblauwe dooradering 
zal verder ook een belangrijke rol spelen in het netwerk van zachte 
verbindingen. 

 

WELKE ZIJN DE MOGELIJKE ACTIES?

4

Welke acties zie jij om deze ambitie te realiseren? Wij geven alvast 
enkele mogelijke acties mee als inspiratie. Laat ons zeker weten 
waar jij nog aan denkt.

  Nagaan waar de ruimte langsheen de Dommel kan worden onthard om meer 
  ruimte te creëren voor water.

  Onderzoeken op welke wijze open ruimten binnen het bebouwd weefsel 
  maximaal hun onbebouwde karakter kunnen behouden. 

  Onderzoeken hoe open ruimten binnen het bebouwd weefsel kunnen  
  worden verbonden met de grotere open ruimte gebieden.

  Onderzoeken hoe wij bij ontwikkelingen in de bebouwde ruimte maximaal 
  aandacht kunnen hebben voor kleinschalige groene ruimtes.

GROENBLAUWE STRUCTUREN
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5
WELKE ZIJN DE MOGELIJKE ACTIES?

Welke acties zie jij om deze ambitie te realiseren? Wij geven alvast 
enkele mogelijke acties mee als inspiratie. Laat ons zeker weten 
waar jij nog aan denkt.

  Zoeken naar mogelijke onthardingsprojecten zodat er bijkomende   
  ruimte vrijkomt voor regenwaterinfiltratie, meer groen en biodiversiteit. 

  Beschermen van grote publieke tuinen (bijvoorbeeld de Pastorietuin 
  in Overpelt en de tuin van Sint-Huibrechts-Lille).

  Uitbouwen van een kwaliteitsvol netwerk van publieke ruimten met 
  eigen karakter.

  Vestigen van extra aandacht op een inclusief ontwerp voor minder  
  mobiele bewoners bij de herinrichting van het openbaar domein.

  ‘Activeren’ en herwaarderen van onderbenutte publieke ruimte.

  Onderzoeken welke maatregelen de gemeente kan nemen om in  
  specifieke zones de natuur vrij spel te geven. 

  Onderzoeken welke publieke parkeerplaatsen kunnen worden  
  ingericht als aantrekkelijke verblijfsruimte en zo aanzetten tot ontmoeting.

  Nagaan waar de publieke ruimte kan worden heringericht ten gunste van 
  de zwakke weggebruikers, waar stoepen kunnen worden verbreed, waar 
  fietsvoorzieningen kunnen worden uitgebouwd en waar de ruimte voor 
  autoverkeer kan worden verminderd.

WAT ZIJN ONZE AMBITIES?

Publieke ruimte is een breed begrip. Het gaat niet alleen om pleinen of 
parken. Ook straten, bossen, informele recreatieve plekken en andere 
plaatsen waar mensen elkaar ontmoeten, beschouwen wij als publieke 
ruimte. Deze plekken geven (vaak letterlijk) ademruimte aan buurt-
bewoners en zijn cruciaal voor een gezonde samenleving.

Pelt wenst in te zetten op kwalitatieve publieke ruimten binnen ieders 
bereik. Speciale aandacht gaat uit naar het voorzien van voldoende 
publieke groene plekken binnen de kern. De publieke ruimtes die vandaag 
aanwezig zijn binnen de kern, moeten daarom zoveel mogelijk behouden 
blijven, ook als zij juridisch bebouwbaar zijn. Binnen iedere wijk worden 
speelmogelijkheden en beweegpleinen voorzien. 

Het is belangrijk dat alle publieke ruimtes inclusief zijn zodat bijvoorbeeld 
ouderen en minder mobiele mensen er gebruik van kunnen maken en 
alle leeftijdscategorieën er zich thuis voelen. 

In de bevraging bij de brede bevolking kwam sterk naar voren dat de 

gemeente moet inzetten op groene ruimten binnen de kernen, ruimte voor 

ontmoeting, ruimte voor sport en recreatie enz.

De locaties die volgens de Peltenaar speciale aandacht verdienen zijn 

voornamelijk gelegen in het centrum van de gemeente. Ook algemene 

thema’s zoals voetpaden, toegankelijkheid, open ruimte in de kernen enz. 

kwamen aan bod. 

de Dommel

Heerstraat

Neerpelt-Centrum

Leopoldlaan

Koel

Oude Markt

PUBLIEKE RUIMTE VOOR ONTMOETING
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6 WAT ZIJN ONZE AMBITIES?

WELKE ZIJN DE MOGELIJKE ACTIES?

De Peltenaar vindt aandacht voor zwakkere bevolkingsgroepen ook belangrijk. In de bevraging werd duidelijk dat het nieuwe woonaanbod voor iedereen moet zijn. Onder ‘andere’ komen nog verschillende doelgroepen aan bod zoals alleenstaanden, mensen met een handicap, mensen met financiële moeilijkheden, éénoudergezinnen enz. 

Welke acties zie jij om deze ambitie te realiseren? Wij geven alvast 
enkele mogelijke acties mee als inspiratie. Laat ons zeker weten 
waar jij nog aan denkt.

  Onderzoeken hoe de gemeente alle bevolkingsgroepen kan betrekken 
  bij het ruimtelijk beleid zodat ook hun wensen en noden in beeld kunnen 
  worden gebracht.

  Inzetten op een uitbreiding van het sociaal woonaanbod.

  Stimuleren van het aanbod aan betaalbaar wonen.

  Inzetten op een gevarieerd woonaanbod met levensloopbestendige 
  woonvormen.

  Inzetten op ‘Universal Design’ waarbij in elk ontwerp rekening wordt 
  gehouden met de grote diversiteit aan gebruikers.

  Verhogen van de toegankelijkheid van het openbaar domein, de trage    
  wegen en de overgangen naar woningen door deze ruimten maximaal te 
  vrijwaren van obstakels.

Pelt wil zijn rol als zorggemeente versterken en een sociale, inclusieve 
gemeente zijn, waar aandacht is voor elk individu binnen de samenleving. 
Een zorgzame en sociale gemeente gaat verder dan de aanpassing 
van woningen en het woonaanbod en een verhoging van het sociaal 
woonaanbod. Het gaat ook om het uitbouwen van kwalitatieve 
ontmoetingsplekken, inclusieve publieke ruimten, het bevorderen van 
sociale cohesie, het waarborgen van een aangepast voorzieningenniveau 
voor de minder mobielen enz.

Door te focussen op de meest kwetsbaren in de samenleving, verhoogt 
de algemene leefbaarheid van de gemeente, want een gemeente die 
goed is ingericht voor senioren en kwetsbaren is immers ook een goede 
gemeente voor alle inwoners.

INCLUSIEVE GEMEENTE 
VOOR ELKE PELTENAAR

panelen_pelturama2020.indd   8 26/05/2021   10:45:32



7
WELKE ZIJN DE MOGELIJKE ACTIES?

WAT ZIJN ONZE AMBITIES?

Welke acties zie jij om deze ambitie te realiseren? Wij geven alvast 
enkele mogelijke acties mee als inspiratie. Laat ons zeker weten 
waar jij nog aan denkt.

  Realiseren van de noordelijke omleidingsweg met het oog op het  
  vrijwaren van de dorpskern van Neerpelt van zwaar verkeer. 

  Verplaatsen van het station van Overpelt in westelijke richting, met als 
  doel ontwikkelingen mogelijk te maken en tegelijkertijd de verkeers- 
  veiligheid van alle weggebruikers te verhogen door het afsluiten of 
  ongelijkgronds maken van kruisingen met het spoor. 

  Versterken van het station van Neerpelt zodat het kan fungeren als de 
  ideale overstaplocatie in het kleinstedelijk gebied: het treinnet, het   
  busnet en de fiets- en wandelroutes verknopen hier. 

  Stimuleren van het gebruik van de fiets voor korte verplaatsingen. Een 
  stevig uitgebouwd netwerk dat woonlocaties met voorzieningen verbindt, 
  is hiervoor essentieel.

  Uitbouwen van een interessant netwerk van trage wegen. Dit zorgt     
  ervoor dat fietsers en voetgangers korte en veilige verbindingen kunnen 
  gebruiken om hun bestemmingen te bereiken.

  Bijdragen tot een bewustwording rond duurzame verplaatsingen door 
  de fiets een prominente plaats te geven in de publieke ruimte. Kwalita- 
  tieve fietsenstallingen, een op maat van de fietser ingerichte publieke  
  ruimte en een degelijk parkeerbeleid ondersteunen deze ambitie.

  Inzetten op de inrichting van verkeersluwe verblijfsgebieden, waarmee 
  ook de  aantrekkelijkheid van het ‘te voet gaan’ wordt verhoogd. De 
  uitbouw  van een traag netwerk tussen kernen en andere aantrekkings- 
  polen ondersteunt dit.

Koning Auto heeft, net als de trein, zijn plaats weten te claimen. Het 
wordt dringend tijd dat fietsers en wandelaars dit ook gaan doen. Pelt wil  
inzetten op duurzame netwerken voor de verschillende verplaatsings- 
modi en doet dit aan de hand van de trias mobilica (zie figuur hieronder). 
De gemeente wil meewerken aan de modal shift door onder andere in te  
zetten op multimodale bereikbaarheid van ontwikkelingen, goede  
infrastructuur op belangrijke verbindingen, het tragwegennetwerk en 
openbaar vervoernetwerk.

Het is ook de ambitie van de gemeente om het ruimtelijk beleid en 
het mobiliteitsbeleid maximaal op elkaar af te stemmen. Nieuwe  
ontwikkelingen worden ingepast op plekken die zich op het vlak van 
mobiliteit daar het meest toe lenen.  Bike-Oriented Development wordt 
het uitgangspunt.

trias mobilica (bron: The New Drive)

1. VERMINDER

2. VERANDER 3. VERBETER

TRIAS
MOBILICA

SLIM GEORGANISEERDE MOBILITEIT
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8 WAT ZIJN ONZE AMBITIES?

WELKE ZIJN DE MOGELIJKE ACTIES?

Welke acties zie jij om deze ambitie te realiseren? Wij geven alvast 
enkele mogelijke acties mee als inspiratie. Laat ons zeker weten 
waar jij nog aan denkt.

  Opstellen van een speelweefselplan met het oog op het creëren van 
  aantrekkelijke speelruimte en speelse publieke ruimte voor alle leeftijden 
  en kindvriendelijke verplaatsingsmogelijkheden tussen de verschillende 
  speelpleinen. 

  Onderzoeken welke ontwerpsuggesties kunnen worden gedaan voor    
  kindvriendelijk wonen/bouwen met aantrekkelijke aspecten voor     
  kinderen, tieners en jongeren in de openbare ruimte bij nieuwe 
  ontwikkelingen. 

  Uitvoeren van een ‘kindtoets’ bij elke ruimtelijke ingreep van enige     
  betekenis. De kindtoets zoomt in op de veiligheid voor kinderen,  
  de aantrekkelijkheid, de kansen voor de sociale en motorische  
  ontwikkeling en de synergie met voorzieningen voor volwassenen 
  en ouderen.

Uit de participatiesessies met kinderen en jongeren uit Pelt kwamen acht krachtlijnen naar boven.

De gemeente draagt kindvriendelijkheid hoog in het vaandel. Met een 
steeds stijgend aantal kinderen wil de gemeente aantrekkelijk zijn voor 
jonge gezinnen, voor kinderen en jongeren. Zij zijn zowel ‘het nu’ als 
‘de toekomst’. Het is in ieders belang dat kinderen zich goed voelen, 
veilig kunnen opgroeien en zich ontwikkelen tot sterke, sociaal bewuste 
volwassenen.

Een ruimtelijke planning die het mogelijk maakt dat de spontane en sociale 
mobiliteit van kinderen opnieuw verhoogt, is van groot belang voor de 
sociaal-emotionele, fysieke en verstandelijke ontwikkeling van onze 
kinderen en tieners. De gemeente wil daarom inzetten op meer ruimtelijke 
speelkansen in de nabije omgeving, een hogere verkeersveiligheid op weg 
naar school en speelplekken, meer aandacht voor plekken en ervaringen 
waarin kinderen geïnteresseerd zijn in de centra en dicht bij huis, een veilig 
ingericht openbaar domein (straten, pleinen, schoolomgevingen, parkjes 
en groenzones), ruimte voor ontmoeting tussen verschillende generaties, 
plekken waar tieners elkaar kunnen ontmoeten en ruimte voor diversiteit 
en verscheidenheid aan contexten waarin kinderen kunnen opgroeien.

Houd Pelt op maat van 
ons, de kinderen.

Wij zijn blij met de 
voorzieningen in Pelt 

zoals zij nu zijn. Pelt is 
speciaal omdat wij hebben 

wat wij moeten hebben.
Wij willen zelf op een veilige 

manier onze weg vinden in het 
verkeer. Kleine aanpassingen/
ingrepen zijn daarvoor nodig.

Zorg voor een fijnmazig 
netwerk van snelle, 

veilige verbindingen voor 
fietsers en voetgangers.

Creëer groene, open 
plekjes waar wij dicht bij 
huis vrij kunnen spelen.

Geef ons tieners plekken 
waar wij gewoon ons 

ding kunnen doen.

Wij, kinderen, hebben 
een hart voor dieren. 
Een kinderboerderij in 
onze gemeente zouden 

wij geweldig vinden.

Wij willen meer groen 
dicht bij ons huis.

KINDVRIENDELIJKE GEMEENTE
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