
Voorwoord van de 
burgemeester  
 
        
    Meer groen, een betere verbinding, co-
housingmogelijkheden ... De ruimtelijke (her)-
indeling van een gemeente is een moeilijke 
puzzel. Hoe passen we al die stukjes het beste 
in? Daar hebben we allemaal wel een mening 
over, en ook vanuit het beleid denken we daar 
voortdurend over na.  

Omwille van nieuwe maatschappelijke evoluties 
zoals klimaattransitie, duurzaamheid en het 
energievraagstuk staan we meer dan ooit voor 
uitdagende keuzes. Die keuzes maken we niet 
alleen voor het Pelt van vandaag of de komende 
tien jaar. We willen deze oefening doen met een 
perspectief tot 2050: voor onze, maar ook de 
volgende generaties. Dat is de opdracht van 
Peltorama 2050.  

En daar hebben we jouw hulp bij nodig! In deze 
folder lees je meer over Peltorama 2050, de 
verschillende fases die we samen doorlopen 
en hoe jij je stem kan laten horen. We rekenen 
op jullie inbreng om samen een stevige visie 
uit te werken voor een toekomstproof ruimtelijk 
beleid. Jij doet toch ook mee?  

Peltorama 2050: 
wat is dat? 
 
 
 

Om alle ruimtelijke functies op elkaar af te 
stemmen, maakten Overpelt en Neerpelt vroeger 
al een ruimtelijk structuurplan. Als fusiegemeente 
Pelt willen we met Peltorama 2050 daarop verder 
bouwen. Het doel: een plan met een vernieuwde 
visie en een daarop aangepast beleid.  

Dat klinkt allemaal misschien nogal abstract, 
maar we hebben een overkoepelende structuur 
nodig om goede ruimtelijke keuzes te maken 
voor later. Waar en hoe willen we bouwen? Waar 
komt industrie? Welk deel blijft natuur? Bovendien 
moet er binnen Peltorama 2050 plaats zijn voor 
kwaliteitsvol wonen én efficiënte mobiliteit. Ook 
als er straks bijvoorbeeld een sneltram zou 
komen, zelfrijdende auto’s een evidentie worden 
en mensen kiezen voor co-housing of andere 
innovatieve woonvormen.  

Daarom willen we samen met alle Peltenaren 
oplossingen zoeken voor die uitdagingen. In de 
komende drie jaar roepen we iedereen op om deel 
te nemen aan verschillende inspraakmomenten. 
Ook kinderen en jongeren! Want in 2050 
zullen vooral zij de voordelen ervaren van een 
weloverwogen ruimtelijke visie.  

Frank Smeets, 
Burgemeester Pelt
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Voor u en morgen

Een nieuw ruimtelijk plan voor Pelt. 
Geef jij het mee vorm?



Met deze folder geven we officieel de aftrap van 
Peltorama 2050. De finale bekrachtiging van 
het plan door de gemeenteraad gebeurt echter 
pas in de loop van van 2023. Daartussen zijn er 
drie fases, die zowel het beleid als de Peltenaar 
de kans geven om alle aspecten grondig te 
bestuderen en een gefundeerd plan op te stellen.  

Op deze routekaart zie je alvast de belangrijkste 
inspraakmomenten van fase één.   

Van zodra fase twee zich aandient, communiceren 
we opnieuw over concrete activiteiten. Wil je toch 
graag nu al meer weten over fase twee en drie,
surf dan naar  www.gemeentepelt.be/
peltorama2050 

Kom jij meedenken?  
 
• Neem deel aan onze enquête op de 
 website of via onderstaande QR-code.
• Kom naar de digitale infosessie 
 op 30 maart. 
• Neem deel aan de P50-groep van          
   meedenkende inwoners. 
 
Voor meer informatie en het 
laatste nieuws, kijk op 
www.gemeentepelt.be/
peltorama2050  
 
Heb je vragen over dit project? 
Neem contact met ons op via 
peltorama2050@gemeentepelt.be of 
011 94 94 94.

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
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FASE 3: FINALISEREN BELEIDSPLAN RUIMTE PELT

maart 2022: mijlpaal 2 
 
Voorontwerp

november 2022: 
mijlpaal 3 
 
Ontwerp is klaar 


