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1  BELEIDSPLAN RUIMTE PELT EN 
CONCEPTNOTA

1.1  VAN STRUCTUURPLANNING 
NAAR BELEIDSPLANNING

Structuurplannen hebben gedurende decennia de 
grondslag gevormd voor het ruimtelijk beleid en dit op 
zowel Vlaams, provinciaal als gemeentelijk niveau. 
In 1997 is het ruimtelijk structuurplan Vlaanderen 
opgemaakt. Zes jaar later, in 2003, kwam het provinciaal 
ruimtelijk structuurplan Limburg tot stand. En in 2005 heeft 
de provincie het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan 
Neerpelt goedgekeurd, in 2008 dit van Overpelt.

Deze documenten zijn al meer dan tien tot zelfs vijftien jaar 
oud. Ondertussen zijn bepaalde inzichten achterhaald 
en duiken nieuwe thema’s op zoals bijvoorbeeld klimaat, 
demografie, ongelijkheid en armoede. Dergelijke 
vraagstukken zijn weinig of niet behandeld in beide 
structuurplannen. Bovendien is er als gevolg van de fusie 
van beide gemeenten een duidelijke visie nodig over hoe 
Pelt zich in de toekomst als geheel wil ontwikkelen. Een 
herziening van de bestaande gemeentelijke ruimtelijke 
structuurplannen op de ‘oude wijze’ voldoet niet aan de 
behoefte om over een flexibel instrument te beschikken 
dat de huidige maatschappelijke trends en beleidsmatige 
perspectieven op niveau van de fusiegemeente vertaalt 
naar duurzame ruimtelijke strategieën.

In 2018 introduceerde de Vlaamse regering een nieuwe 
planfiguur: het ruimtelijk beleidsplan. Zo’n plan vervangt 
een structuurplan. Het biedt de mogelijkheid om het 
gewenst ruimtelijk beleid op een meer flexibele manier 
vorm te geven. De gemeenteraad van 30 januari 2020 
heeft beslist om een ‘beleidsplan ruimte Pelt’ op te 
maken dat de beide gemeentelijke structuurplannen zal 
vervangen. 

1.2  CONCEPTNOTA

De conceptnota ‘Peltorama 2050’ is een eerste stap in 
het planningsproces. Zij heeft tot doel om samen met 
alle geïnteresseerde bewoners en actoren na te denken 
hoe Pelt er in de toekomst zou kunnen uitzien. Zij geeft 
kernachtig de ambities weer voor het toekomstig ruimtelijk 
beleid en bespreekt een aantal ruimtelijke strategieën 
om dit wensbeeld te bereiken. Zij maakt hierover een 
discussie op hoofdlijnen mogelijk.

De conceptnota wordt voorgelegd aan de gemeenteraad 
en de GECORO maar ook aan het departement Omgeving 
van de Vlaamse overheid, de deputatie van de provincie 
Limburg alsook aan de colleges van burgemeester 
en schepenen van de aangrenzende gemeenten. De 
verschillende instanties en adviesorganen krijgen de 
mogelijkheid om te reageren op de inhoud van de 
conceptnota. 

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. Ook in deze tweede fase zullen 
Peltenaren kunnen meedenken om zo het beleidsplan 
verder te verfijnen.
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1.3  HOE REAGEREN OP DE 
CONCEPTNOTA?

Deze conceptnota is een eerste kennismaking tussen het 
beleidsplan ruimte Pelt en de inwoners van de gemeente. 
Gedurende een periode van 30 dagen kan iedereen dit 
document consulteren op de gemeentelijke informatiekanalen 
zoals de gemeentelijke website en het infoblad. 

Indien u graag op deze nota wilt reageren, kunt u dit via volgend 
e-mailadres: peltorama2050@gemeentepelt.be

Schriftelijk reageren kan per brief op volgend adres: Gemeente 
Pelt, t.a.v. het college van burgemeester en schepenen, 
Oude Markt 2, 3900 Pelt

Meer informatie over het participatietraject vindt u op:  
www.gemeentepelt.be/peltorama2050.
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Iedere dag verdwijnt in Vlaanderen zes hectare open ruimte 
onder verharding. Dit geeft aan Vlaanderen de bedenkelijke eer 
om een van de Europese koplopers te zijn. Pelt heeft tijdens de 
periode 2005-2020 een totale oppervlakte van 208 hectare aan 
onbebouwde percelen verloren zien gaan. Dit komt overeen met 
een jaarlijkse afname van 15,4 grote voetbalvelden 1. 

Daarnaast wordt het ruimtelijk beleid geconfronteerd met nieuwe 
en veranderende maatschappelijke uitdagingen.

1.   Een groot voetbalveld meet 75 m op 120 m en heeft een oppervlakte van 9.000 m².

2  LOKALE IMPACT 
VAN GLOBALE 
UITDAGINGEN



11
Vergeet me niet 
te veranderen :)

vandaag

morgen

2.1  KLIMAAT EN LEEFMILIEU

2.1.1 KLIMAAT

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, hittegolven, overstromingen 
en lange perioden van droogte. Vlaanderen zal worden 
geconfronteerd met mislukte oogsten, gebrek aan zuiver 
water, wateroverlast en infectieziekten. De gevolgen van een 
verderzetting van de huidige uitstoot aan broeikasgassen 
zullen voor Vlaanderen en dus ook voor de gemeente Pelt 
snel voelbaar zijn. Vandaag telt Pelt jaarlijks vijf hittegolfdagen. 
Bij een verderzetting 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.

De verwachte klimaatwijziging heeft ook impact op het 
watersysteem. ‘s Zomers zal het minder regenen, waardoor 
extreme droogte in de toekomst vaker en intenser kan 
voorkomen. Pelt kende in 2017 op jaarbasis 173 droge dagen. 
Bij een ‘hoog impactscenario’ zal dit tegen 2050 stijgen naar 
208 droge dagen.

De gemeente staat voor de uitdaging om voldoende open ruimte 
te voorzien teneinde de gevolgen van de klimaatverandering te 
beperken en te ondervangen. Open ruimte gebieden zijn sponzen 
die enerzijds beschermen tegen overstromingen en anderzijds 
de nodige verkoeling bieden. Hiernaast zijn de groenblauwe 
netwerken een noodzakelijk reservoir voor waterberging. 
Regenwater infiltreert in onverharde plekken immers beter in 
de bodem waardoor het grondwater op natuurlijke wijze wordt 
aangevuld. 
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2.1.2 LEEFMILIEU

Lucht

Luchtkwaliteit heeft een grote impact op de gezondheid. De Nederlandse 
gezondheidsraad besloot dat zelfs een beperkte concentratie aan stikstofdioxiden al 
negatieve gezondheidseffecten heeft. Burgeronderzoek Curieuzeneuzen mat in 2018 
de verkeerspollutie als de concentratie aan stikstofdioxide op verschillende plekken in 
Vlaanderen. In dit onderzoek bleken in nagenoeg alle meetpunten in Pelt concentraties 
aan stikstofdioxide te zijn waargenomen. Het meetpunt in Heerstraat toonde een 
knelpunt aan. Ook fijn stof heeft negatieve effecten op de gezondheid. Metingen van de 
Vlaamse Milieumaatschappij tonen de aanwezigheid aan van fijn stof voor het volledig 
grondgebied van de gemeente Pelt. 

Geluid

Geluidshinder is niet alleen vervelend maar ook schadelijk voor de gezondheid. Blootstelling 
aan omgevingslawaai vergroot onder meer de kans op een hoge bloeddruk, op hart- 
en vaatziekten en op een verstoorde slaap. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie 
(WGO) wordt één op vijf Europeanen regelmatig blootgesteld aan geluidsniveaus die 
de gezondheid aanzienlijk schaden. Verschillende bronnen kunnen geluidshinder 
uit de omgeving veroorzaken. Verkeer is een van de voornaamste bronnen van 
omgevingslawaai, met gemotoriseerd wegverkeer als grootste oorzaak.

Geluid (Lden of Level day-evening-night) met een gemiddeld niveau boven 55 dB(A) 
wordt door de WGO als gevaarlijk beschouwd. De WGO 1 beveelt dan ook aan om het 
nachtlawaai te beperken tot 40 dB(A) (Lnight). Deze grenswaarde geldt als aanbeveling 
voor overheden om woonomgevingen leefbaarder te maken. Grote delen van de 
bebouwde omgeving in de gemeente Pelt hebben vandaag een te hoge geluidsbelasting. 
Het gaat voornamelijk om het centrumgebied van Pelt, Lindelhoeven, Overpelt-Fabriek 
en de belangrijkste invalswegen zoals de Noord-Zuidverbinding N74 2.

1. FOD Volksgezondheid (2016)

2. MIRA (2018)

vandaag

morgen
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2.2  BIODIVERSITEIT

Biodiversiteit is de totale verscheidenheid aan leven op aarde. 
Mondiale populaties van vissen, vogels, zoogdieren, amfibieën 
en reptielen zijn tussen 1970 en 2012 met meer dan de helft 
teruggevallen 1. Bij een voortzetting van het huidige ritme 
zouden vrijwel alle insectensoorten tegen het einde van de 
eeuw verdwenen zijn.

Ook hier staat Vlaanderen voor grote uitdagingen. Ondanks 
plaatselijke successen blijft de biodiversiteit alsmaar verder 
dalen. Oorzaken hiervan zijn de ruimtelijke versnippering, de 
ontbossing, de afname van kleine landschapselementen, de 
intensieve landbouw, de vervuiling en het verlies van de open 
ruimte. Verschillende levende organismen staan met elkaar 
in verbinding en houden zo een ecosysteem in stand. Dankzij 
droge en natte ecologische verbindingen (zoals bomenrijen 
en grachten) komen lokale ecosystemen met elkaar in contact 
en ontstaan belangrijke bovenlokale ecosystemen. Deze 
ecosystemen leveren waardevolle diensten zoals schoon water, 
vruchtbare grond, voedsel en grondstoffen.

Het biodiversiteitsverlies in Vlaanderen is zo niet alleen een 
zware klap voor de natuur. Het heeft ook een reële impact op 
onze welvaart en ons welzijn. Pelt staat voor de uitdaging om 
voldoende ruimte te voorzien om zijn kwetsbare ecosystemen 
(bijvoorbeeld de Dommel) te vrijwaren en te versterken waar 
mogelijk. 

1.   WWF (2016)

vandaag

morgen
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2.3  DEMOGRAFIE

Demografen wijzen op de gevaren van een bevolkingsexplosie. 
Met een jaarlijkse aangroei van 80 miljoen bewoners zou 
de wereldbevolking oplopen van 7,7 miljard nu tot 10 miljard 
mensen in 2050. Dit zal de kans op internationale migraties doen 
toenemen. Wij zullen met meer en meer zijn om de natuurlijke 
grondstoffen aan te spreken, broeikasgassen uit te stoten en 
ruimte in te nemen die andere soorten nu gebruiken. 

Ook in Pelt zal het aantal inwoners tussen 1 januari 2021 
en 1 januari 2035 naar alle verwachting stijgen met 5,2 
procent1. Volgens bevolkingsprognoses zou het aantal 
gezinnen in deze periode stijgen met 7,5 procent. Naast het 
bevolkingsaantal zal ook de bevolkingssamenstelling de 
komende decennia sterk wijzigen. Hiervoor liggen hoofdzakelijk 
twee demografische trends aan de basis, namelijk vergrijzing en 
gezinsverdunning. 

Pelt staat voor de uitdaging om in een voldoende ruim 
woonaanbod te voorzien dat de groei van het aantal gezinnen 
ondervangt. Een tweede ruimtelijke en demografische uitdaging 
is de potentiële mismatch tussen het bestaand 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, vaak minder mobiele bevolking enz.

1.    Gecorrigeerde prognose op basis van het huidige aantal inwoners en gezinnen op 1 januari 

2021 en de prognose van Statistiek Vlaanderen (2020a).

vandaag

morgen
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2.4  ONGELIJKHEID EN MAATSCHAPPELIJKE 
ACHTERSTAND

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

De huurprijs op de private huurmarkt in Vlaanderen steeg tussen 2005 en 2018 sterker 
dan de evolutie van het reëel equivalent netto huishoudinkomen 1 in dezelfde periode. 
De kost voor huisvesting neemt bij gezinnen met een lager inkomen een groter aandeel 
van het inkomen in beslag dan bij gezinnen met een hoger inkomen. Bijkomend kunnen 
gezinnen met een hoger inkomen een stijgende huisvestingskost eenvoudiger opvangen 
door hun uitgavenpatroon te herschikken. Een stijging van de huisvestingskost treft 
gezinnen met een laag inkomen dan ook harder dan gezinnen met een hoog inkomen. 
Het gemiddeld inkomen per gemeenschappelijke gezinsbelastingaangifte lag in 2018 in 
Pelt lager dan het Vlaams gemiddelde 2. Huurders die in Pelt een woning wensen te 
huren, moesten hiervoor in 2017 een groter deel van hun gezinsbudget reserveren dan 
gemiddeld in het Vlaams gewest 3.

Voor vele Vlaamse gezinnen is een auto te duur. Deze mensen zijn sterk afhankelijk 
van het openbaar vervoer. Zij leven vaak 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 gemeente staat voor de uitdaging om 
deze mobiliteitsongelijkheid aan te pakken. 

De recente coronacrisis heeft het belang van kwaliteitsvolle publieke en groene ruimten 
in de nabije woonomgeving aangekaart, maar ook de waarde van een eigen tuin(tje). 
Voor mensen zonder tuin zijn parken een toevluchtsoord om even op adem te komen. 
Een uitdaging voor Pelt is om voldoende kwalitatieve publieke ruimte te voorzien in de 
omgeving van al zijn inwoners. 

1. Bij de berekening van het reëel equivalent netto huishoudinkomen per maand wordt rekening gehouden met de volgende 

elementen: de inflatie, de aftrek van de directe belastingen en bijdragen voor de sociale zekerheid en de verschillen in samenstelling 

en grootte van de huishoudens (Statistiek Vlaanderen 2020b).

2. Statbel (2018)

3. Survey Gemeentemonitor/Stadsmonitor (2017)

vandaag

morgen
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Het beeld van Pelt dat wij in het jaar 2050 voor ogen hebben, is 
het resultaat van enkele uitgesproken ambities die trachten in te 
spelen op bovenvermelde uitdagingen. Onder ambities verstaan 
wij waar wij als gemeente samen naartoe willen gaan. De lat 
ligt wel hoog. Voor elke ambitie stellen wij een strategie voor 
om deze te kunnen realiseren en geven wij aan welke acties 
hiertoe zouden kunnen bijdragen. Deze acties zijn bedoeld als 
voorbeeld en hebben dus nog geen beleidsmatige bekrachtiging 
gekregen. Sommige ervan kunnen worden uitgewerkt binnen 
het kader van het beleidsplan ruimte, andere zijn te beschouwen 
als suggesties voor andere beleidsdomeinen. 

De volgende pagina’s gaan in op de verschillende ambities 
en tonen per ambitie de voorgestelde strategie en mogelijke 
acties. De gekleurde pagina’s geven resultaten vanuit het 
participatieproces weer. 

inhoud
ambitie

resultaten
participatie

AMBITIE1
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1.1  AMBITIE

Pelt heeft een unieke positie, niet bekeken vanuit een 
Vlaamse of Limburgse bril maar vanuit een regionaal 
perspectief. Het ligt op het snijpunt van de oost-
west gerichte Kempische as (Herentals, Geel, Mol, 
Lommel en Pelt) en in het midden van de noord-zuid 
as Hasselt - Eindhoven. Deze centrale ligging wordt 
ondersteund door belangrijke infrastructurele projecten 
die de bereikbaarheid van de gemeente gevoelig zullen 
verbeteren. Wij denken hierbij aan het elektrificeren en 
dubbelsporig maken van de lijn Hamont-Achel - Mol zodat 
een rechtstreekse verbinding met Brussel mogelijk wordt, 
met de ambitie om in de toekomst ook de verbinding 
met Weert (NL) te voorzien. Ook het uitvoeren van het 
Spartacus-project (De Lijn) dat een (tram)lijn voorziet 
tussen Hasselt en Noord-Limburg met halte in Pelt zal 
de ontsluiting van Pelt met het openbaar vervoer gevoelig 
verbeteren. Tot slot kan het uitvoeren van de ontbrekende 
schakel in het wegennet tussen de Noord-Zuidverbinding 
en Hamonterweg bijdragen tot een betere geleiding van 
het doorgaand en zwaar verkeer langs het hoofdwegennet 
zodat de leefbaarheid van de kern van Neerpelt erop 
vooruitgaat.

Pelt wil zich nog meer profileren als een sterke 
centrumgemeente in het noorden van Limburg.

 - De gemeente is een belangrijke regionale 
tewerkstellingspool en wil volop inzetten op het 
stimuleren van hoogwaardige nieuwe economische 
activiteiten. De ontwikkeling van Campus Noord 
voor onder andere start-ups en innovatieve 
dienstenbedrijven is hiervan een mooi voorbeeld.

 - Met de diverse zorginstellingen zoals het Noorderhart 
ziekenhuis, het dienstencentrum Sint Oda, het 
revalidatie en MS centrum, dienstencentrum vzw Stijn, 
begeleidingscentrum Sint-Elisabeth, woonzorgcentra 
van vzw Integro enz. is Pelt een sterke speler op vlak 
van medische zorgverstrekking.

 - Ook de aanwezige onderwijsinstellingen, het 
cultuuraanbod (bijvoorbeeld het Provinciaal Domein 
Dommelhof, Europees muziekfestival enz.), recreatie, 

natuur en sport hebben een bovenlokale reikwijdte. 
De gemeente wil voldoende ruimte voorzien 
om deze troeven van Pelt op vlak van het ruime 
voorzieningenaanbod uit te bouwen. Het is belangrijk 
om na te gaan waar synergie kan plaatsvinden zodat 
dit bovenlokale voorzieningenaanbod ook op termijn 
duurzaam kan worden verankerd (bijvoorbeeld 
synergie tussen bedrijfswereld en de zorg en tussen de 
bedrijfswereld en het onderwijs).

Sites zoals het Dommelhof, Palethe/’t Pelterke, de 
omgeving van het Noorderhart ziekenhuis/Agter de Heuf, 
Syntra enz. spelen ook op lokaal niveau een belangrijke 
rol. Naast het feit dat het daar aangenaam vertoeven is, 
brengen zij ook verschillende diensten en voorzieningen 
samen zoals publieke ruimte, groen, cultuur of sport enz. 
Het is belangrijk om het multifunctioneel en verweven 
karakter van deze sites te vrijwaren en waar nodig te 
versterken. Op deze manier kunnen centrumfuncties 
maximaal worden geïntegreerd binnen het bebouwd 
weefsel, wordt het bebouwd weefsel verrijkt met 
kwalitatieve en levendige voorzieningensites en verhoogt 
de bereikbaarheid van de dienstverlening zowel lokaal als 
regionaal.

De centrumrol van Pelt trekt heel wat nieuwe inwoners 
aan. De gemeente ondersteunt deze dynamiek maar 
waakt er wel over dat ze in goede banen wordt geleid.

Ruimtelijke uitdagingen stoppen niet aan de grens met 
Nederland (open ruimte, toerisme en recreatie, fiets- en 
wegeninfrastructuur enz.). Het raakvlak met de grens 
mag dan ook geen abrupte scheidingslijn vormen tussen 
verschillende beleidsvisies. De gemeente heeft de ambitie 
om uitdagingen grens- en gemeenteoverschrijdend aan 
te pakken. Ook de link met Brainport Eindhoven kan in de 
toekomst voor opportuniteiten zorgen. Pelt kan de ideale 
uitvalsbasis vormen als stapsteen tussen Eindhoven en 
Hasselt, maar ook dankzij de ontwikkeling van Campus 
Noord en de mogelijkheid van een rechtstreekse 
verbinding naar Nederland.

1  STERKE REGIONALE CENTRUMROL
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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 voorzieningenniveau zeker behouden blijven en 
eventueel versterkt. 
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1.2  STRATEGIE

De uitbouw van een gestructureerd overleg met alle instanties 
is vereist om tot een op elkaar afgestemde regio-strategie te 
komen, waaronder voor het ruimtelijk- en mobiliteitsbeleid, en 
dit stapsgewijs te realiseren. Mogelijke partners zijn de Vlaamse 
overheid, de provincie Limburg, de stad Eindhoven (NL), de 
buurgemeenten enz. Om de centrumrol van Pelt te realiseren, 
moet er op lokaal niveau ook aandacht worden besteed aan het 
behoud van de aanwezige functies en hun verwevenheid in het 
centrum.

1.3  MOGELIJKE ACTIES

 - De gemeente wil verder inzetten op grensoverschrijdende 
natuurgebieden (natuurpark De Groote Heide en Bosland).

 - De gemeente onderzoekt welke schaal en omvang het 
centrum van Pelt zou moeten hebben en hoe het centrum 
eruit zou moeten zien.

 - De gemeente creëert diverse samenwerkingsverbanden op 
verschillende niveaus en gaat hierbij op zoek naar mogelijke 
win-winsituaties.

 - De gemeente blijft verder inzetten op functievermenging 
en verweving op de voorzieningensites binnen het 
centrumweefsel.
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linksboven: Noorderhart ziekenhuis + Dommelhof + treinverbinding + Brainport Eindhoven
centraal: overleg tussen verschillende partners (Vlaamse Overheid, provincie Limburg, gemeente Lommel enz.)
rechts: Hageven (bron: Marc Faes)
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PELT 2050

2  TE KOESTEREN OPEN RUIMTE 
GEBIEDEN

2.1  AMBITIE

De open ruimte bevat alle grotere samenhangende gebieden waar de onbebouwde ruimte 
primeert. Deze gebieden situeren zich voornamelijk aan de randen van de gemeente, 
maar zijn nooit echt veraf van de woonbebouwing. Zij moeten worden gevrijwaard om 
voldoende veerkrachtig en robuust te zijn en aldus te kunnen inspelen op toekomstige 
sociaaleconomische, klimatologische en maatschappelijke uitdagingen. 

De druk op de open ruimte blijft echter groot. Pelt wenst daarom de open ruimte maximaal 
te beschermen. De ambitie luidt dan ook om het bijkomend ruimtebeslag in de open ruimte 
te stoppen. Dat betekent dat goed moet worden nagedacht of de grote woonreserve 
waarover de gemeente beschikt (niet-ontwikkelde woonuitbreidingsgebieden en 
woonreservegebieden) wel volledig op de markt moet worden gebracht en of bepaalde 
gebieden niet beter hun open ruimte functie blijven behouden. Het is hoe dan ook 
aangewezen om een fasering 1 in te bouwen zodat toekomstige ontwikkelingen worden 
gespreid in de tijd.

Het behoud van de open ruimte is belangrijk. Maar even noodzakelijk is dat deze haar 
kwaliteiten niet verliest. Homogenisering en privatisering 2 zijn gekende fenomenen die 
de kwaliteit van de open ruimte bedreigen. Voorbeelden zijn onder meer de vertuining 
van de open ruimte, toenemende verpaarding, (verregaande) schaalvergroting in de 
landbouw, recreatieve druk in de bossen en in het landelijk gebied. Deze tendensen 
dragen bij tot het verdwijnen van typische perceelstructuren, kleine landschapselementen 
en diverse landgebruiken. Schaalvergroting in de landbouw leidt ertoe dat bedrijven leeg 
gaan staan. In deze leegstaande landbouwbedrijven vestigen zich enerzijds nieuwe, 
innoverende vormen van landbouw zoals bijvoorbeeld hoevetoerisme en lokale verkoop 
van eigen producten (honing, ijs enz.). Anderzijds vestigen zich ook vaak allerhande 
‘zonevreemde’ functies in deze leegstaande landbouwbedrijven, zoals opslagplaatsen 
en grondwerkers. Pelt wenst de eigenheid van zijn open ruimte te bewaren en streeft naar 
een goed nabuurschap tussen natuur, landbouw, recreatie en ontspanning. De ambities 
zijn om verrommeling tegen te gaan en zeer omzichtig om te springen met het toelaten 
van allerhande nieuwe functies die geen logische relatie hebben tot de open ruimte.  
 
De open ruimte in Pelt wordt van oudsher gekenmerkt door landbouw. Het is belangrijk 
dat landbouwers ook in de toekomst kunnen blijven functioneren en voldoende 
ruimte krijgen om professioneel en concurrentieel te kunnen werken. Hiervoor 
moeten zij voldoende ontwikkelingsmogelijkheden krijgen, zonder de Peltse maat te 
overstijgen. Landbouwbedrijven met een lokale link (familiale en/of lokale binding of 
lokale voedselkringlopen) geven wij de ruimte om te ondernemen en te functioneren. 
De ontwikkeling van landbouwbedrijven naar een anonieme en geindustrialiseerde 
schaal is niet gewenst. Maar het is wel de ambitie om de open ruimte meer divers en 
multifunctioneel te gebruiken in de toekomst. 

1. Deze fasering is voor sommige gebieden al ingeschreven als gevolg van de bestemmingen ‘woonreservegebied’ in het 

provinciaal ruimtelijke afbakeningsplan voor het kleinstedelijk gebied Pelt. De stedenbouwkundige voorschriften stellen dat 

woonreservegebieden slechts kunnen worden aangesneden 1) na 2026 en 2) nadat de behoefte hiervoor is aangetoond.

2. Onder privatisering verstaan we het innemen van agrarisch gebied door bijvoorbeeld private tuinen. Hierdoor blijft er steeds minder 

ruimte over voor een goede werking van de landbouw.
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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

Hobos / Bosland
‘t Plat

wachtbekken Dommel

Scoutsrally / Dommelhof

Kolisbos

Sevensmolen
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Vanaf hier de rest 
van de tekst

wensbeeld (work in progress)

Het wensbeeld is work in progress. Richting het voorontwerp van het ruimtelijk 
beleidsplan Pelt wordt dit wensbeeld verder uitgewerkt, verfijnd en gefinaliseerd op basis 
van ruimtelijke analyses.

 - open ruimte waarde primeren
 - bijkomend ruimtebeslag maximaal 

afremmen en open blijven

 - gebieden voor bijkomende ontwikkeling en 
kernversterking

 - verweving van functies (wonen, werken, 
winkelen, publieke ruimte enz.)

 - knooppuntwaarde en voorzieningenwaarde
 - aandacht voor groen en leefbaarheid
 - prioritaire hefboomprojecten (centrumvisie, 

beleidskader leefbare woonkernen)

contramal

mal
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2.2  STRATEGIE

De open ruimte speelt een cruciale rol in het beantwoorden van 
de uitdagingen op vlak van bijvoorbeeld klimaat en biodiversiteit. 
Wij mogen de open ruimte dus niet langer beschouwen als een 
‘restruimte’ waar wij onbeperkt uit kunnen putten om allerhande 
harde functies in onder te brengen. 

Wij willen een strategie voeren die de open ruimte als 
vertrekpunt gebruikt. Hiervoor moeten wij de open ruimte eerst 
helder definiëren. Uit de mal van de open ruimte volgt het 
wensbeeld voor Pelt. Het bestaand bebouwd weefsel vormt 
hiervan de ‘contramal’. In de mal wensen wij de open ruimte te 
laten primeren en nieuwe inname van de open ruimte zoveel als 
mogelijk af te remmen. Waar mogelijk proberen wij door gerichte 
acties juist bijkomende open ruimte te voorzien (bijvoorbeeld 
terug zichtbaar maken van een beekvallei). De methodiek van 
de open ruimte mal zal uiteindelijk leiden tot het wensbeeld. In 
de volgende stappen werken wij aan een verdere uitwerking van 
het wensbeeld en onderzoeken wij hoe wij het beleid rond het 
wensbeeld kunnen vormgeven.

Naast het definiëren van het wensbeeld moet ook de identiteit, 
het ‘DNA’ van de verschillende open ruimte gebieden worden 
bewaard. De natuurparken De Groote Heide in het noorden en 
Bosland in het zuiden van de gemeente hebben elk hun eigen 
karakter, net zoals de verschillende landbouwgebieden en 
de beekvalleien zoals die van de Dommel en de Warmbeek. 
Dit betekent niet dat de open ruimte onder een stolp wordt 
geplaatst. Ontwikkelingen in de open ruimte gebeuren echter 
steeds met respect voor de specifieke kenmerken van elk open 
ruimte gebied. Zo moeten bijvoorbeeld de aaneengesloten 
landbouwgebieden als belangrijke economische motor van 
de gemeente voldoende mogelijkheden hebben om te blijven 
bestaan en functioneren, weliswaar rekening houdend met de 
nodige ecologische en recreatieve verbindingen.
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2.3  MOGELIJKE ACTIES

Om de open ruimte te vrijwaren van bijkomend ruimtebeslag 
en haar identiteit te behouden, kan de gemeente volgende 
beslissingen nemen.

 - De gemeente onderzoekt hoe wij aan het wensbeeld een 
duurzaam ruimtelijk beleid kunnen koppelen, gericht op het 
concentreren van de ontwikkeling op de plaats waar dat het 
meest logisch is, en het afremmen van ontwikkeling daar 
waar de open ruimte primeert, zonder dat deze gebieden de 
connectie met de kern(en) verliezen. 

 - De gemeente onderzoekt welke ontwerpoplossingen het 
meest geschikt zijn om het open ruimte karakter maximaal 
te behouden (landschappelijke inpassen van nieuwe 
ontwikkelingen, clusteren van bebouwingsmogelijkheden 
enz).

 - De gemeente onderzoekt welke rol landbouw kan vervullen in 
de open ruimte van Pelt.

 - De gemeente onderzoekt welke niet-bebouwde 
delen van verschillende woonuitbreidingsgebieden of 
woonreservegebieden niet worden ontwikkeld en kunnen 
behouden blijven als open ruimte. 

 - De woonlinten in de open ruimte mal worden zo min 
mogelijk verdicht. Het bouwen van meergezinsgebouwen 
(appartementisering) en het op de markt brengen van kleine 
bouwpercelen zijn bijvoorbeeld niet gewenst binnen de open 
ruimte mal. 

 - De natuurgebieden worden behouden en zoveel mogelijk met 
elkaar verbonden via ecologische verbindingen. Voorbeelden 
van mogelijke verbindingen zijn:

 - een groene verbinding tussen Neerpelt en Overpelt 
langs de Dommel

 - een open ruimte verbinding tussen het Klankenbos en 
de bossen van Bosland.

 - Kleine landschapselementen worden beschermd en waar 
mogelijk hersteld / toegevoegd. 
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linksonder: Bosland (bron: Marc Faes)
midden: uitkijktoren Hobos (bron: Marc Faes)
rechtsboven: Hageven (bron: Marc Faes)
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3  VERSTERKT STEDELIJK GEBIED EN 
LEEFBARE DORPEN

3.1  AMBITIE

Omwille van zijn regionale positie zal het aantal inwoners 
in Pelt ongetwijfeld verder toenemen. Voorzichtige 
prognoses geven aan dat Pelt in 2035 meer dan 35.000 
inwoners zal tellen. Om de open ruimte te bewaren zal 
de verwachte groei van Pelt in eerste instantie moeten 
worden opgevangen in gebieden die al in grote mate 
zijn ontwikkeld of die sterk aanleunen bij bestaande 
bebouwingsconcentraties. Door in te zetten op deze 
locaties, ontstaat er ook een positieve invloed op het 
versterken van het draagvlak van bestaande voorzieningen. 
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. Deze kernversterking is echter steeds 
maatwerk. Respect voor de eigenheid en de schaal 
van het stedelijke Pelt en van de dorpen is daarbij het 
uitgangspunt.

Pelt wil een divers aanbod van woningtypes voor 
verschillende doelgroepen ter beschikking stellen. 
Jongeren, ouderen, alleenstaanden, startende 
gezinnen, mensen met een migratieachtergrond enz. 
hebben niet allemaal dezelfde woonwensen. Dat 
betekent dat een doordachte mix van grondgebonden 
woningen, compactere woningen, duplex-gebouwen, 
appartementen, zorgwoningen enz. noodzakelijk is. 
Aandacht voor levensloopbestendig wonen en inclusieve 
buurten is nodig voor een leefbaar woonweefsel.

Naast het voorzien van goed gelegen 
woonontwikkelingsprojecten moet worden nagedacht over 
renovatie/transformatie van het bestaand woonweefsel. 
Renovatieprojecten en/of vervangingsbouw zijn op 
bepaalde plaatsen een optie om zones met een slechte 
woonkwaliteit te verbeteren en een meer kernversterkend 
woonaanbod te voorzien.

3.1.1 STEDELIJK PELT

De gemeente wil dat het stedelijke karakter van Pelt wordt 
versterkt. Het werken aan ‘stedelijkheid’ is een belangrijke 
uitdaging, gelet op de relatief lage woondichtheden in Pelt. 
Nieuwe woonprojecten worden dus bij voorkeur in het 
centrum van Pelt gerealiseerd. Deze kernversterking mag 
echter niet leiden tot het volledig dichtbouwen van elke open 
ruimte binnen het stedelijk gebied. Er moeten voldoende 
open ruimte gebieden behouden blijven die zorgen voor 

ademruimte, leefkwaliteit en ontspanningsmogelijkheden 
(bijvoorbeeld Finse piste). Pelt wenst dat elke bewoner 
op wandelafstand zo’n groene ruimte kan aantreffen. 
Dergelijke groengebiedjes vervullen een belangrijke 
rol in het bestrijden van het ‘hitte-eilandeffect’ en in het 
opvangen van water bij piekmomenten. Zij zorgen voor 
informele ontmoeting en bieden ruimte voor spel en 
recreatie. Wij moeten dus op zoek gaan naar de ‘Peltse 
maat’ voor projecten, met de juiste mix van compactheid, 
densiteit, verschillende woningtypes maar ook voldoende 
aandacht voor de Peltse eigenheid, groen, leefbaarheid 
en gedeelde voorzieningen.

De ruimtelijke complexiteit van de zone van het centrum 
overstijgt deze van een ‘bipool’ tussen de historische 
kernen van Neerpelt en Overpelt. Met de aanwezigheid van 
clusters van bovenlokaal belang, de stationsomgevingen 
en Leopoldlaan, functioneert de kern veeleer als een 
polycentrisch netwerk. Binnen dit polycentrisch netwerk 
zijn er heel wat ontwikkelingsmogelijkheden. Het is niet 
de ambitie om deze allemaal gelijktijdig op de markt te 
brengen, maar na te denken over een fasering waarbij 
de strategische zones eerst worden ontwikkeld. Door 
de nabijheid en diversiteit van stedelijke en bovenlokale 
functies gekoppeld aan de hogere dichtheid en de 
bereikbaarheid ontstaat er voor deze zones een 
onderscheidend en meer stedelijk karakter.  Nieuwe 
ontwikkelingen en verdichtingsprojecten worden hierbij 
actief ingezet in het versterken van de ruimtelijke 
structuur van het centrum. Deze projecten zetten hun 
hogere knooppuntwaarde in als hefboom voor het verder 
versterken van de netwerken van trage verbindingen, 
het introduceren van diversiteit in het woonaanbod en 
het realiseren van functionele verweving. Startende 
bedrijfjes, handel, dienstverlenende functies en horeca 
moeten een plek krijgen in het woonweefsel. Dat zorgt 
voor levendigheid, kernversterking en een stedelijk 
gevoel. In het stedelijke Pelt moet dus aandacht gaan 
naar een goede verweving met economische activiteiten. 
Bijvoorbeeld niet alle bedrijvigheid moet worden 
gelokaliseerd op een bedrijventerrein.

Veranderingen op macroschaal inzake mobiliteit zoals 
onder andere verschuivingen rond de stationsomgevingen 
of hoppinpunten 1, maar ook de ringweg, Leopoldlaan en 
de mogelijke impact van de aanleg van de noordelijke 
omleidingsweg N71 zullen bovendien hun stempel 
drukken op de stedelijkheid binnen het centrum van 
1.   Hoppinpunten zijn vervoersknooppunten waar verschillende vervoersmogelijk- 

heden en parkeermogelijkheden worden aangeboden.
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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. 
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Pelt. Deze transities worden aangegrepen om het ruimtebeslag voor infrastructuur te 
optimaliseren en het stedelijk weefsel geïntegreerd en gericht op een beperking van de 
auto-afhankelijkheid te ontwikkelen.

3.1.2 DORPEN

Naast het stedelijk gebied wil de gemeente inzetten op de leefbaarheid van de 
verschillende dorpen. Nieuwe woningbouwprojecten kunnen voor kernversterking 
zorgen op voorwaarde dat zij qua schaal en uitzicht passen binnen het karakter van de 
omgeving en het dorp. De voorgestelde rendementsslag mag immers de kwaliteit en de 
eigenheid van de dorpen niet aantasten. Integendeel, het zorgen voor een aangename 
en herkenbare woonomgeving waar inwoners kunnen wonen, werken en recreëren staat 
voorop. De dorpen moeten hun compact karakter en identiteit behouden. De gemeente 
heeft de ambitie om duidelijke keuzes te maken rond de (deel)kernen die voor verdichting 
in aanmerking komen. Leefbaarheid in de dorpen heeft te maken met de aanwezigheid 
van basisvoorzieningen, van ruimte voor ontmoeting, van goede fietsverbindingen, 
van vervoer op maat en het ‘organiserend vermogen’ van een dorp en haar inwoners 
en verenigingen. Daarom is een minimaal dienstenaanbod in de dorpen noodzakelijk. 
Het Leader project ‘dorpshuis ’t Kruispunt’ in Grote Heide is een mooi voorbeeld hoe 
‘leefbaarheid’ in een kleine kern kan worden vormgegeven.

Net zoals in het stedelijke Pelt moet ook in de dorpen aandacht gaan naar de renovatie/
transformatie van het bestaande woonweefsel. 

3.1.3 BEDRIJVENTERREINEN

Bedrijvigheid is grotendeels geclusterd in het Nolimpark, geprangd tussen N71, N74 en 
het kanaal Bocholt - Herentals. Het Nolimpark profiteert van een zeer goede ontsluiting. 
Dankzij deze bereikbaarheid kende de zone sinds begin jaren ‘60 van de vorige eeuw 
een sterke groei. Vandaag is meer dan 80% van het beschikbaar terrein ingenomen met 
uiteenlopende vormen van bedrijvigheid en economische activiteit. Na een omslag van 
de initiële zinkindustrie naar kmo-activiteiten en ambachten, winnen recent ook logistiek, 
kennisindustrie, kleinschalige ambachten en dienstverlening aan belang. Plaatselijk 
vertaalt deze tendens zich in een schaalverkleining van het ruimtelijk weefsel. 

De combinatie van de beperkte beschikbaarheid van geschikte onbebouwde terreinen, 
de evolutie van de aard van de economische activiteiten en het heterogeen karakter van 
het ruimtelijk weefsel vraagt om een vernieuwende aanpak voor een duurzame toekomst 
van het Nolimpark. Het inzetten op een verhoging van het ruimtelijk rendement, het delen 
van ruimte en het realiseren van een multimodale bereikbaarheid kunnen bijdragen tot 
het creëren van een veerkrachtig ruimtelijk economisch weefsel. 

Tenslotte leiden de hoge terreininname en bijhorende verhardingsgraad niet enkel tot 
uitdagingen wat betreft de infiltratie van regenwater maar, ook tot een toename van het 
‘hitte-eilandeffect’.
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links: Kerkstraat Neerpelt
midden: Sint-Martinuskerk Overpelt
rechtsboven: gevelrij Regenboogplein (Grote Heide)
rechtsonder: de Dommel
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3.2  STRATEGIE

Door het definiëren van de open ruimte mal is het voor iedereen duidelijk waar bijkomend 
ruimtebeslag niet langer wenselijk is. Complementair betekent dit dat ook de plekken 
waar een kernversterkend beleid mogelijk is, de ‘contramal’, worden aangeduid. De groei 
van de gemeente Pelt wordt op deze plekken opgevangen. De niet-duurzame tendens 
van lintbebouwing wordt omgebogen naar een focus op compacte kernen. 

Kernversterking mag er niet toe leiden dat de eigenheid van het centrum van Pelt en de 
verschillende dorpen verloren gaat. Net om deze reden wil de gemeente het ‘DNA’ van 
de bebouwde ruimte trachten te achterhalen en als basis gebruiken voor toekomstige 
ruimtelijke ontwikkelingen. Het bewaren van het DNA van elke kern, van de wijken, kan 
dus randvoorwaarden opleggen aan de wijze waarop verdichting en kernversterking 
vorm krijgen.

3.3  MOGELIJKE ACTIES

Om de bebouwde ruimte optimaal te benutten, zijn volgende acties mogelijk. 

 - De gemeente onderzoekt welke soorten woningen kunnen bijdragen tot de beoogde 
kernversterking, rekening houdend met de gewijzigde gezinssamenstelling. Op basis 
hiervan legt de gemeente een gevarieerd aanbod aan woningtypologieën op in elk nieuw 
woningbouwproject. Het gaat dan niet om louter appartementisering maar wij zoeken 
naar compacter wonen op maat van Pelt, met aandacht voor groen en leefbaarheid. 
Nieuwe woonvormen zoals bijvoorbeeld co-housing, projecten met gedeelde tuinen, 
kangoeroewoningen en gestapelde grondgebonden woningen krijgen meer aandacht.

 - De gemeente werkt aan een centrumvisie om een kernversterkend ruimtelijk beleid 
voor het centrum vorm te geven en strategische sites te identificeren.

 - Waar in Pelt, Sint-Huibrechts-Lille, Boseind, Grote Heide, Herent, Lindelhoeven, 
Holheide en Overpelt-Fabriek en op welke manier een kernversterkend beleid kan 
worden gevoerd, vormt het onderwerp van verder onderzoek. 

 - De gemeente onderzoekt of een aanvullende fasering van ontwikkelingsmogelijkheden 
nodig is. 
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Figuur 5 grondgebonden woningen met private tuin Figuur 6 grondgebonden woningen met een kleinere private tuin en publiek park 

voor de deur

Figuur 7 kangoeroewoningen/zorgwoningen met private tuinen en publiek park 

voor de deur

Figuur 8 co-housing met collectieve tuin en voorzieningen en publiek park voor 

de deur
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4  GROENBLAUWE STRUCTUREN

4.1  AMBITIE

Pelt wordt gekenmerkt door de beekvalleien van de Dommel, de Warmbeek, de 
Prinsenloop en de Holvenloop. Deze noord-zuid georiënteerde beekvalleien 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. 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 als zachte verbinding tussen de kernen van Neerpelt en Overpelt 
en als verbinding tussen de verschillende waardevolle open ruimten aan de rand van de 
gemeente.  Pelt wenst de eigenheid van de verschillende beekvalleien te beschermen en 
hun ecologische, klimatologische en sociale kwaliteiten te versterken.

Ook in oost-westelijke richting heeft water een structurerende rol in Pelt. Het kanaal 
Bocholt - Herentals vormt de noordelijke grens van het verstedelijkt gebied en is een 
belangrijke drager voor het fietsroutenetwerk en de fietssnelweg naar Bree en Lanaken. 
Naast hun belangrijke mobiliteitsfunctie, bieden de kanaaloevers de bewoners ook de 
ruimte om zich te recreëren en te genieten van het omliggende landschap.

4.2  STRATEGIE

De gemeente wil inzetten op het definiëren en uitbouwen van een continu groenblauw 
netwerk dat doorheen de open ruimte gebieden en de verstedelijkte zones loopt. De 
belangrijke beekvalleien (Dommel Warmbeek, Prinsenloop en Holvenloop) vormen 
hierbij de ruggengraat. Maar ook kleinere groene ruimten binnen het bebouwd weefsel 
mogen hun relatie met de grotere open ruimte gebieden niet verliezen.

Om na te gaan hoe de landschappelijk-natuurlijke kwaliteiten, het waterbergend 
vermogen en de zichtbaarheid van de Dommel kunnen worden verhoogd, ondertekende 
de gemeente Pelt op 23 januari 2020 het ‘riviercontract Dommel van Peer tot Pelt’. 
Hiermee engageert de gemeente zich om samen met de gemeentebesturen van 
Lommel, Peer en Hechtel-Eksel, de provincie Limburg, de Vlaamse landmaatschappij, 
Watering De Dommelvallei, Bekkenbestuur Maasbekken, departement Omgeving, het 
Agentschap voor Natuur en Bos en het departement Landbouw en Visserij  te zoeken naar 
maatregelen die het risico op wateroverlast en droogte verminderen en de waterkwaliteit 
verbeteren. Op het einde van het traject (in 2021) worden concrete engagementen van 
alle betrokkenen vastgelegd in het ‘riviercontract Dommel’ en zal dit input verschaffen 
voor het beleidsplan ruimte Pelt. Parallel met ‘riviercontract Dommel van Peer tot Pelt’ is 
de gemeente gestart met de studie ‘ruimtelijke visie Dommel in Pelt’, waarin de gemeente 
onderzoekt op welke manier het waterbergend vermogen en de beleefbaarheid van de 
Dommel in het stedelijk weefsel kan worden verhoogd. 
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linksboven: Klankenbos (bron: Marc Faes)
linksonder: kanaal Bocholt-Herentals (bron: Marc Faes)
rechtsboven: pastorietuin Overpelt (bron: Internetgazet)
rechtsonder: de Dommel (bron: Marc Faes)
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4.3  MOGELIJKE ACTIES

Om de eigenheid van de waterlopen te behouden en de kwaliteit 
te verbeteren, zijn volgende acties mogelijk:

 - Er moet in het verstedelijkt gebied worden nagegaan waar de 
ruimte langsheen de Dommel kan worden onthard om meer 
ruimte te creëren voor water. 

 - De gemeente kan onderzoeken op welke wijze open ruimten 
die binnen de contramal gelegen zijn en belangrijk zijn voor 
de leefbaarheid van het bebouwd gebied, maximaal hun 
onbebouwde karakter kunnen behouden. Zij gaat ook na hoe 
zij kunnen worden verbonden met de grotere open ruimte 
gebieden.

 - De gemeente onderzoekt hoe wij bij ontwikkelingen in de 
bebouwde ruimte maximaal aandacht kunnen hebben voor 
kleinschalige groene ruimtes.
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Figuur 13 De Warmbeekvallei in Sint-Huibrechts-Lille (bron: Marc Faes)

Figuur 14 De Dommel in het bebouwd gebied van Neerpelt-Centrum (bron: Marc Faes)
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5  PUBLIEKE RUIMTE VOOR ONTMOETING

5.1  AMBITIE

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, kunnen als publieke ruimte worden 
beschouwd. Het belang van publieke ruimte kan moeilijk 
worden overschat. Zij geeft (vaak letterlijk) ademruimte 
aan buurtbewoners en is cruciaal voor een gezonde 
samenleving. De inrichting van de publieke ruimte 
bepaalt in belangrijke mate de persoonlijke mobiliteit, 
zelfstandigheid en de sociale participatie van inwoners. 
Ouderen willen hun zelfstandigheid bewaren en 
volwaardig kunnen deelnemen aan het sociaal leven. Een 
vergrijzende bevolking brengt een bijkomende uitdaging 
met zich mee naar een inclusieve inrichting van de 
publieke ruimte.

Groene ruimten die vandaag aanwezig zijn binnen 
het woongebied, moeten zoveel mogelijk behouden 
blijven. Speciale aandacht gaat uit naar het aanbieden 
van voldoende publiek toegankelijke groene plekken 
in het stedelijk gebied. Binnen iedere wijk worden 
speelmogelijkheden en beweegpleinen voorzien. Ook het 
verenigingsleven en de lokale jeugd hebben nood aan 
voldoende publieke groene ruimte.

Maar de ambitie ligt hoger. Pelt wenst ook in te zetten 
op het herwaarderen van bestaande versteende publieke 
ruimten. Deze zijn vaak volledig ingenomen door de 
auto en kunnen zo hun functie van ontmoetingsplek niet 
vervullen.

5.2  STRATEGIE

Om de publieke ruimte vorm te geven, hanteert de 
gemeente tien aandachtspunten die in meer of mindere 
mate een rol spelen bij een kwalitatieve en duurzame 
inrichting en ontwikkeling van de publieke ruimtes in 
Pelt. 

De inrichting van de publieke ruimte draagt bij tot 
de uitstraling van haar omgeving. Een belangrijke 
randvoorwaarde is dan ook dat het ontwerp rekening 
houdt met de identiteitsbepalende elementen (1). 
De publieke ruimte moet een functionele en veilige 
openbare ruimte zijn waar iedereen vlot zijn weg in vindt 
(2). Slimme materiaalkeuzes en herkenningspunten 
kunnen de leesbaarheid gevoelig verhogen. Publieke 

ruimtes creëren kansen voor informele en onverwachte 
ontmoetingen tussen verschillende bevolkingsgroepen 
(3). Een multifunctionele publieke ruimte leent zich voor 
een meervoudig gebruik met plaats voor occasionele 
festiviteiten, markten of kermissen en laat tegelijkertijd 
dagdagelijkse ontspanning toe (4). Idealiter biedt het 
openbaar domein een veelheid en variatie aan publieke 
ruimte, met elk een eigen finaliteit en bestemming (5). 
Sommige publieke ruimtes fungeren als oases waar 
de natuur haar werk mag doen: de bezoekers zijn er 
hoogstens te gast. Menselijke aanwezigheid wordt er 
getolereerd en soms zelfs ontmoedigd. Daarnaast zijn 
er heel wat publieke ruimtes die vandaag ten onrechte 
juist miskend en onderbenut zijn. Ingrepen zijn nodig om 
ze te ‘activeren’, om de inwoners er gebruik van te laten 
maken. De publieke ruimte biedt plaats voor ontspanning 
en recreatie zonder anderen in hun gebruik van de 
publieke ruimte te beperken (6). Onder invloed van een 
veranderend klimaat zullen wij in Vlaanderen steeds vaker 
te maken krijgen met extremere weersomstandigheden. 
De klimaatadaptieve inrichting van de publieke ruimte 
(7) met aandacht voor waterberging en -infiltratie, 
schaduwwerking, beperking van verharding en 
voldoende groenvoorziening draagt hiertoe bij. Zorg voor 
de biodiversiteit (8) is een basisprincipe bij het ontwerpen 
van de publieke ruimte. Ecologische verbindingen 
kunnen de biodiversiteit verhogen. Bij het ontwerp moet 
voldoende aandacht zijn voor zachte weggebruikers in 
plaats van autoafhankelijkheid (9). De basisgedachte is 
net dat publieke ruimte wordt ontworpen als aantrekkelijke 
wacht- of ontmoetingsplaatsen voor openbaar 
vervoer of autodelen en voorzien is van kwaliteitsvolle 
fietsinfrastructuur (oplaadpunten, stalplaatsen). Tot slot 
moet het publiek domein voor iedereen toegankelijk zijn 
ongeacht zijn of haar leeftijd of fysieke conditie (10).

Een evenwichtige inrichting van het publieke domein 
draagt bij tot een verknoping van netwerken, door 
bijvoorbeeld de inrichting van hoppinpunten.
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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. Bovenaan stonden 
Neerpelt centrum en de Oude Markt in Overpelt. Ook algemene thema’s 
zoals voetpaden, toegankelijkheid, open ruimte in de kernen enz. kwamen aan 
bod.

Leopoldlaan

Neerpelt-Centrum

Heerstraat

Koel

Oude markt

de Dommel
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5.3  MOGELIJKE ACTIES

Om de publieke ruimte kwalitatief in te richten, zijn volgende 
acties mogelijk. 

 - De gemeente zoekt naar mogelijke onthardingsprojecten 
zodat er bijkomende ruimte vrijkomt voor regenwaterinfiltratie, 
meer groen en biodiversiteit. De gemeente zoekt manieren 
om inwoners te stimuleren (voor)tuinen te vergroenen en te 
ontharden. 

 - Grote publieke tuinen (bijvoorbeeld de Pastorietuin in Overpelt 
en de tuin van Sint-Huibrechts-Lille) verdienen bescherming. 

 - Een kwaliteitsvol netwerk van publieke ruimten met eigen 
karakter wordt uitgebouwd.

 - Bij de herinrichting van het openbaar domein gaat extra 
aandacht uit naar inclusief ontwerp voor minder mobiele 
inwoners. 

 - De gemeente zet in op gerichte ingrepen om onderbenutte 
publieke ruimte te ‘activeren’ en te herwaarderen, en 
onderzoekt welke maatregelen zij kan nemen om in specifieke 
zones de natuur vrij spel te geven. 

 - De gemeente onderzoekt welke publieke parkeerplaatsen 
kunnen worden ingericht als aantrekkelijke verblijfsruimte en 
zo aanzetten tot ontmoeting. 

 - De gemeente gaat na 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.
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linksboven: speeltuig Scoutsrally + speeltuig Regenboogplein (Grote Heide)
rechtsboven: vuurtoren Kolisbos (bron: Marc Faes)
onder: Oude Markt Overpelt
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6  INCLUSIEVE GEMEENTE 
VOOR ELKE PELTENAAR

6.1  AMBITIE

Pelt huisvest heel wat zorginstellingen en organisaties, zoals 
het Noorderhart ziekenhuis, het dienstencentrum Sint Oda, 
het revalidatie en MS centrum, dienstencentrum vzw Stijn, 
begeleidingscentrum Sint-Elisabeth, woonzorgcentra van vzw 
Integro enz. Pelt wil zijn rol als zorggemeente versterken en 
een sociale, inclusieve gemeente zijn, waar aandacht is voor elk 
individu binnen de samenleving. De toenemende ongelijkheid, 
de vergrijzing van de bevolking en veranderingen in de zorg 
leiden tot nieuwe uitdagingen binnen het ruimtelijk beleid. 
Ouderen blijven graag langer thuis wonen, hoewel deze thuis 
vaak veel te groot, moeilijk te onderhouden en te verwarmen is 
en niet aangepast is aan het ouder worden. 

Een zorgzame en sociale gemeente gaat verder dan de 
aanpassing van woningen en het 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. Daarnaast wordt betaalbaar wonen ook 
steeds belangrijker. 

6.2  STRATEGIE

Pelt wil inzetten op behoorlijke, betaalbare en gevarieerde 
huisvesting voor alle inwoners. Nieuwe woonvormen en 
levensloopbestendige woningen worden belangrijk om de 
toekomstige bevolkingsgroei op te vangen. Een ruimer 
woonaanbod stimuleert ook de woonmobiliteit. Onderbenutte 
woningen kunnen op die manier op de markt komen en 
dienen als huisvesting voor jonge gezinnen. Daarbovenop 
wil Pelt investeren in een gevarieerd aanbod aan activiteiten, 
voorzieningen en ontmoetingsmogelijkheden binnen het stedelijk 
gebied en de dorpen. Kwaliteitsvolle publieke en collectieve 
ontmoetingsruimten kunnen immers het isolement van ouderen 
en zorgbehoevenden doorbreken en zorgen tegelijkertijd voor 
een verhoging van de leefkwaliteit van alle inwoners.
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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, eenoudergezinnen enz. 
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6.3  MOGELIJKE ACTIES

Om de leefkwaliteit van de zwakke bevolkingsgroepen te 
verhogen, zijn volgende acties mogelijk.

 - De gemeente onderzoekt hoe zij alle bevolkingsgroepen, ook 
deze die minder geneigd zijn aan een maatschappelijk debat 
deel te nemen, kan betrekken bij het ruimtelijk beleid zodat 
ook hun wensen en noden in beeld kunnen worden gebracht. 

 - De gemeente zet verder in op een uitbreiding van haar sociaal 
woonaanbod een stimuleert het aanbod aan betaalbaar 
wonen.

 - De gemeente zet in op een gevarieerd woonaanbod met 
levensloopbestendige woonvormen.

 - De gemeente zet in op ‘Universal Design’ waarbij in elk 
ontwerp rekening wordt gehouden met de grote diversiteit 
aan gebruikers.

 - De gemeente verhoogt de toegankelijkheid van het openbaar 
domein, de trage wegen en de overgangen naar woningen 
door deze ruimten maximaal te vrijwaren van obstakels. 
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linksboven: bewoners woonzorgcentrum Pelt + gevelrij Oude Markt Overpelt
linksonder: gevelrij Herfstraat (Boseind) (bron: HBVL)
centraal: wandelen met wielen (bron: Marc Faes)
rechtsboven: de Klimroos (vzw Stijn)
rechtsonder: activiteit voor slechtzienden in Pelt (bron: Marc Faes)
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7  SLIM GEORGANISEERDE MOBILITEIT

7.1  AMBITIE

De basis om duurzamer om te gaan met mobiliteit en veranderingen door te voeren, is 
de zogenaamde trias mobilica. Deze trias mobilica is geïnspireerd op de trias energetica 
en gaat uit van drie actiedomeinen. 

 - Het eerste actiedomein heeft tot doel om de hoeveelheid verplaatsingen te vermijden 
of te verminderen. Dit kan bijvoorbeeld door in ruimtelijke projecten te kiezen voor 
functiemenging. 

 - Het tweede actiedomein wil de manier van verplaatsen wijzigen of wil met andere 
woorden inzetten op een modal shift. Ook hier kan ruimtelijke ontwikkeling een rol 
spelen: door kernverdichting ontstaan meer kansen voor korte verplaatsingen te voet 
en met de fiets. Het inzetten op multimodale bereikbaarheid van ontwikkelingen kan 
er mede toe bijdragen dat de auto niet altijd een evidente keuze moet zijn. Ook het 
voorzien van een goede infrastructuur op de belangrijke verbindingen en van degelijke 
fietsenstallingen op bestemmingslocaties is essentieel om die modal shift te realiseren. 

 - Als derde actiedomein kan ten slotte worden gefocust op het verbeteren van de 
efficiëntie en duurzaamheid van de (gemotoriseerde) verplaatsingen die overblijven. 
Dit kan enerzijds door het faciliteren van elektrische voertuigen, anderzijds door in te 
zetten op carpooling of deelwagens.

 
Het is de ambitie van Pelt om het ruimtelijk beleid en het mobiliteitsbeleid maximaal op 
elkaar af te stemmen. Ruimtelijke ontwikkelingen en mobiliteit zijn immers inherent aan 
elkaar gekoppeld en moeten dan ook samen sporen. Een aantal nieuwe ontwikkelingen 
zoals Campus-Noord, de uitbreiding van het Noorderhart ziekenhuis, de ontwikkelingen 
rond de Limburgse Noord-Zuidverbinding met daaraan gekoppeld nog te maken keuzes 
rond Spartacus en een railverbinding tussen Noord-Limburg en Hasselt en de Limburgse 
Vervoerregio zorgen ervoor dat er nu een momentum is om deze afstemming optimaal 
in te vullen. Ook de leefbare woonkernen en het verhaal van de open ruimte mal dragen 
bij tot een verhaal waarbij ruimtelijk beleid en een duurzaam mobiliteitsbeleid samen 
sporen. 

Pelt wil werken aan een samenhangende visie rond ruimtelijke ontwikkelingen en mobiliteit. 
Nieuwe ontwikkelingen worden ingepast op plekken die zich op het vlak van mobiliteit 
daar het meest toe lenen. Bike-Oriented Development wordt het uitgangspunt.

Figuur 15 trias mobilica (bron: The New Drive)
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linksboven: trage weg naar het kanaal (Oud-Lille) (bron: Marc Faes)
linksonder: fietssnelweg oude spoorlijn
midden: station Neerpelt + openbaar vervoer (NMBS, De Lijn) in Pelt
rechts: gevelrij Stationsstraat 
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7.2  STRATEGIE

Bovenlokale en doorgaande verkeersstromen doorkruisen 
de kern van Neerpelt. Het spoor en het kanaal bieden goede 
mogelijkheden tot duurzaam verplaatsingsgedrag (zowel van 
personen als van goederen) maar zorgen tegelijkertijd ook voor 
belangrijke barrières in het trage netwerk. De realisatie van een 
omleidingsweg rond Neerpelt en het verplaatsen van het station 
in Overpelt maken dat een heldere kijk op alle netwerken, en 
meer in het bijzonder op de netwerken voor traag verkeer, 
een noodzaak zijn. Ook de uitgangshouding van Infrabel om 
toekomstgericht in heel België zoveel mogelijk overwegen af 
te sluiten, vormt een factor om rekening mee te houden bij de 
visievorming rond mobiliteit en bereikbaarheid op Pelts niveau 
en de impact hiervan moet worden onderzocht. De fusie tussen 
beide Pelten maakt het wenselijk dat de kernen naar elkaar 
toegroeien, letterlijk en figuurlijk. De verbindingen tussen 
beide centra en de dorpen, moeten vlot en gemakkelijk kunnen 
gebeuren, vooral voor fietsers en voetgangers.

De gemeente wenst in te zetten op de uitbouw van duurzame 
netwerken voor de verschillende verplaatsingsmodi. Het gaat 
bijvoorbeeld om:

 - traag wegennetwerk
 - openbaar vervoernetwerk
 - netwerk voor doorgaand autoverkeer en vrachtverkeer.

 
Bijzondere aandacht moet gaan naar de verknoping 
van netwerken, door bijvoorbeeld de inrichting van 
hoppinpunten.
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7.3  MOGELIJKE ACTIES

Om de bestaande netwerken te optimaliseren, worden volgende mogelijke acties 
voorgesteld.

 - De noordelijke omleidingsweg wordt gerealiseerd met het oog op het vrijwaren van de 
dorpskern van Neerpelt van zwaar verkeer. Bij de realisatie van deze weg mogen geen 
nieuwe barrières ontstaan in de belangrijkste relaties voor de trage weggebruikers. De 
kern van Neerpelt biedt daarna opnieuw meer plaats voor aangenaam vertoeven en 
veilige verplaatsingen met de fiets of te voet. 

 - Het station van Overpelt wordt meer westelijk verplaatst met als doel ontwikkelingen 
ter hoogte van een goed ontsloten locatie mogelijk te maken en tegelijkertijd 
de verkeersveiligheid van alle weggebruikers te verhogen door het afsluiten of 
ongelijkgronds maken van kruisingen met het spoor. Het station van Neerpelt wordt 
verder versterkt om te fungeren als de ideale overstaplocatie in het kleinstedelijk gebied: 
het treinnet, het busnet en de fiets- en wandelroutes verknopen hier. Bijkomende 
voorzieningen zoals deelwagens en pakjesmuren worden eerst hier uitgerold.

 - De fiets moet de auto van zijn troon kunnen stoten voor de korte verplaatsingen. Een 
stevig uitgebouwd netwerk dat woonlocaties met voorzieningen verbindt, is hiervoor 
essentieel.

 - Een interessant netwerk van trage wegen kan ervoor zorgen dat fietsers en voetgangers 
korte en veilige verbindingen kunnen gebruiken om hun bestemmingen te bereiken.

 - Door de fiets een prominente plaats te geven in de publieke ruimte, wordt bijgedragen 
tot de bewustwording rond duurzame verplaatsingen. Kwalitatieve fietsenstallingen, 
een op maat van de fietser ingerichte publieke ruimte en een degelijk parkeerbeleid 
ondersteunen deze ambitie.

 - De gemeente zet in 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 aantrekkingspolen ondersteunt dit.
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8  KINDVRIENDELIJKE GEMEENTE

8.1  AMBITIE

De gemeente draagt kindvriendelijkheid hoog in het vaandel. Met een steeds stijgend 
aantal inwonende kinderen wil de gemeente aantrekkelijk zijn voor jonge gezinnen, voor 
kinderen en jongeren. Zij zijn zowel ‘het nu’ als ‘de toekomst’. Om deze visie kracht bij te 
zetten, is de strategie kindvriendelijkheid verankerd in het meerjarenplan 2020 - 2025 als 
een van de vier prioritaire gemeentelijke doelstellingen.

Het is in ieders belang dat kinderen zich goed voelen, veilig kunnen opgroeien en 
zich ontwikkelen tot sterke, sociaal bewuste volwassenen. Maar al te vaak worden zij 
beschouwd als een aparte en kwetsbare sociale categorie die vooral moet worden 
beschermd en gecontroleerd. Voor een kind van anno 2021 is heel veel ‘geregeld’. Zelfs de 
‘vrije tijd’ is vaak georganiseerd en steeds minder ‘vrij’. De zelfstandige bewegingsvrijheid 
en mobiliteit van kinderen en jongeren zijn sterk afgenomen. Wij ontzeggen kinderen op 
deze manier nogal wat.

 - Kinderen bewegen minder spontaan met een afname van motorische vaardigheden 
tot gevolg. Spontaan bewegen in de buurt heeft een gunstige invloed op de fysieke 
conditie.

 - Kinderen zijn minder vertrouwd met de omgeving en ontwikkelen minder snel sociale 
contacten in hun omgeving. De buitenwereld wordt zo wantrouwiger benaderd. 
Kinderen die op een spontane manier samen spelen, leren vrienden kennen, weten 
om te gaan met meningsverschillen, leren onderhandelen enz.

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

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.
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8.2  STRATEGIE

Pelt wil zijn strategie ‘kindvriendelijkheid’ verder ontwikkelen 
met onder andere een doelgericht en breed gedragen 
‘kindgericht’ ruimtelijk beleid. Omdat kindvriendelijkheid een 
integraal beleid is dat transversaal over de beleidsdomeinen 
heen wordt gevoerd, is het ‘strategisch actieplan kindvriendelijk 
Pelt’ opgesteld. Om voldoende kennis op te bouwen en een 
‘kindvriendelijke ruimte’ te ontwerpen, roept de gemeente bij 
grotere ruimtelijke projecten expertise in op vlak van kinderen, 
tieners en jongeren. Participatie van kinderen, tieners en 
jongeren is daarbij essentieel.

8.3  MOGELIJKE ACTIES

Om de strategie ‘kindvriendelijkheid’ op ruimtelijk vlak te 
concretiseren, worden volgende acties voorgesteld.

 - Een speelweefselplan wordt opgesteld met het oog op 
het creëren van aantrekkelijke speelruimte en speelse 
publieke ruimte voor alle leeftijden en kindvriendelijke 
verplaatsingsmogelijkheden tussen de verschillende 
speelpleinen. Wij maken zo een samenhangend netwerk dat 
integraal kindgericht is. Ook voor volwassenen en ouderen 
is zo’n samenhangend netwerk een kwaliteit voor hun 
leefomgeving.

 - De gemeente onderzoekt of in het beleidskader ‘leefbare 
woonkernen’ ontwerpsuggesties kunnen worden gedaan voor 
kindvriendelijk wonen/bouwen met aantrekkelijke aspecten 
voor kinderen, tieners en jongeren in de openbare ruimte bij 
nieuwe ontwikkelingen.

 - Bij elke ruimtelijke ingreep van enige betekenis wordt samen 
met kinderen, tieners en jongeren een ‘kindtoets’ uitgevoerd. 
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.
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linksboven: De Kentings (Boseind)
linksonder: basisschool Helibel (Sint-Huibrechts-Lille)
rechtsboven: scouts Pelt (bron: Marc Faes)
rechtsonder: groene ruimtes binnen Pelt
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Grootte = 50%
Kleine = 100%
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1.1  GEMEENTELIJKE RUIMTELIJKE 
STRUCTUURPLANNEN NEERPELT EN OVERPELT

Op het ogenblik dat de gemeentelijke ruimtelijke structuurplannen voor Neerpelt (2005) 
en Overpelt (2008) werden opgemaakt, was er nog geen sprake van de fusiegemeente 
Pelt. Wanneer ze over elkaar worden gelegd, lijken ze alsnog naadloos op elkaar aan te 
sluiten. 

In de structuurplannen komen veel kwaliteiten en kansen voor die men wou verankeren 
en versterken: de waardevolle natuurgebieden aan de randen van de gemeenten, 
aanwezigheid van open ruimte gebieden en open landbouwgebied, belangrijke 
groenblauwe assen doorheen de gemeente en de eigenheid van de kernen.

Natuurlijk liggen ook een aantal ruimtelijke knelpunten aan de basis van de 
structuurplannen. Zo zijn er het vraagstuk van de noordelijke omleidingsweg (N71), 
de aantasting van de open ruimte door verlinting, de slechte ontsluiting van Neerpelt 
en Overpelt voor andere verkeersmodi en de grotere spanningen tussen natuur en 
landbouw. 

Aan de hand van bovenstaande elementen is een toekomstbeeld voor de 
gemeente uitgewerkt. Om dit beeld te bereiken, stellen de structuurplannen 
ontwikkelingsperspectieven voor op vijf verschillende deelruimten: 

1. stedelijk gebied Pelt 
2. industrieterrein Nolimpark 
3. open ruimte gebieden 
4. natuurlijke structuur
5. kernen.

1  RUIMTELIJK BELEID IN PELT 
TOT OP VANDAAG

Figuur 20 collage gemeentelijke ruimtelijke structuurplannen Neerpelt en Overpelt
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1.1.1 VERSTERKING VAN HET 
STEDELIJK GEBIED

De voormalige gemeentes Neerpelt en Overpelt steunen 
het idee van kernversterking en vrijwaring van de open 
ruimte. In het stedelijk gebied Pelt wordt de nodige ruimte 
voorzien om de behoeften op vlak van wonen, werken 
en recreatie in de gemeente op te vangen. Het is niet de 
bedoeling om het volledig stedelijk gebied te ontwikkelen, 
maar om voldoende open ruimte te voorzien door slim te 
verdichten. Een kernversterkend beleid gaat hand in hand 
met het naar elkaar toegroeien van de kernen Neerpelt en 
Overpelt in plaats van een verdere uitdeining in noordelijke 
(over het kanaal) en zuidelijke (woonuitbreidingsgebied 
Willem II) richting.

1.1.2 PELT ALS ECONOMISCH 
KNOOPPUNT IN HET NETWERK 
VAN DE KEMPISCHE AS

Binnen de gemeentelijke ruimtelijke structuurplannen 
willen de voormalige gemeentes hun ruimtelijke-
functionele positie in het Stedelijk Netwerk Kempische 
As versterken door in te zetten op het regionaal 
bedrijventerrein Nolimpark als belangrijkste economische 
drijfkracht, met de N74 en het kanaal Bocholt - Herentals 
als bindende dragers en met het kleinstedelijk gebied 
Neerpelt - Overpelt (Pelt) als goed functionerende en 
leefbare voorzieningenbundel. Kmo-zone Heikesveld 
wordt uitgebouwd als tegenpool van het Nolimpark en is 
bestemd voor kleine en middelgrote ondernemingen en 
gemeenschapsvoorzieningen.

1.1.3 GEFRAGMENTEERD OPEN 
RUIMTE GEBIED

Het open ruimte gebied in Neerpelt en Overpelt is een 
landelijk gebied met verspreide bebouwing en kleine 
landschapselementen. Het heeft een belangrijke 
agrarische functie en vormt de verbinding tussen twee 
natuurlijke gebieden in de regio, de bossen van de 
Lage Kempen en natuurgebied De Groote Heide. Door 
de aanwezigheid van verspreide grotere en kleinere 
solitaire linten en groenstructuren is de open ruimte 
gefragmenteerd en kwetsbaar. Er wordt in de eerste 
plaats gewerkt aan het vrijwaren van de open ruimte 
door verdere versnippering tegen te gaan. Om landbouw 
als beeldbepalende open ruimte functie te garanderen, 
moeten landbouw, natuur en recreatie afgestemd worden 
op elkaar en in relatie tot de cultuurhistorische waarden 
van de open ruimte.

Figuur 21 stedelijk gebied Pelt

Figuur 22 industrieterrein Nolimpark

Figuur 23 open ruimte gebieden
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1.1.4 VERSTERKEN VAN DE 
NATUURLIJKE STRUCTUUR

De voormalige gemeentes hebben de ambitie om 
de natuurlijke structuur te versterken door middel 
van een grensoverschrijdend natuurnetwerk (Grote 
Heide, bossen Lage Kempen), herkenbare waterlopen 
(Dommel, Holvense Beek, Prinsenloop en Warmbeek) 
en open ruimte verbindingen. Neerpelt en Overpelt willen 
hiervoor inzetten op het versterken van de relaties met 
de bossen van de Lage Kempen en met de verschillende 
beekvalleien. Ook de Dommel is belangrijk in het 
realiseren van een groene verbinding tussen de kernen 
van Neerpelt en Overpelt.

1.1.5 HIËRARCHIE VAN KERNEN 
OM VERDERE VERLINTING 
TEGEN TE GAAN

De ambitie van de voormalige gemeentes Neerpelt 
en Overpelt is om verdere versnippering van de open 
ruimte tegen te gaan. De gemeentes willen daarom 
leefbare dorpskernen uitbouwen door versterking van 
voorzieningen en functies op schaal van het dorp. 
Tegelijkertijd willen de gemeentes een verdere verdichting 
van de woonlinten afremmen en uiteindelijk stoppen.

Figuur 25 kernen

Figuur 24 natuurlijke structuur
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1.2  EVALUATIE VAN HET GEMEENTELIJK RUIMTELIJK 
BELEID

Op 29 oktober 2020 heeft de gemeente een rondetafelgesprek georganiseerd om 
de ruimtelijke structuurplannen te evalueren en mogelijke nieuwe uitdagingen aan te 
brengen. Aan deze gesprekken namen leden van de gemeentelijke administratie deel, 
maar ook van de gemeentelijke commissie van ruimtelijke ordening (GECORO) en van 
de gemeenteraad en het CBS. 

Tijdens het rondetafelgesprek was er een brede consensus dat de vroegere grenslijn 
tussen Neerpelt en Overpelt moet worden weggegomd en de reflex van de twee 
gemeentes om in eerste instantie ruimtelijke oplossingen te zoeken binnen de eigen 
gemeentegrens moet verdwijnen. 

Volgende uitspraken uit het structuurplan zijn nog steeds actueel:

 - het naar elkaar toegroeien van beide kernen in het stedelijk gebied Pelt
 - het uitbouwen van Pelt als belangrijk vervoersknooppunt in Noord-Limburg
 - het behouden van de open ruimte met voldoende plaats voor landbouw en natuur 
 - het inzetten op kernversterking en op de leefbaarheid van de dorpen met aandacht 

voor groenblauwe vingers
 - het tegengaan van de verdere versnippering van de open ruimte door lintbebouwing
 - het inzetten op het Nolimpark als economische drager van de gemeente
 - het realiseren van een noordelijke omleidingsweg om het stedelijk gebied te ontlasten 

van vrachtverkeer
 - het vervullen van een toeristisch-recreatieve rol binnen een ruimere regio en het 

versterken van de landschappelijke belevingswaarde van de open ruimte
 - het voorzien van voldoende stedelijk groen

Volgende elementen uit het structuurplan zijn aan herziening toe: 

 - de woningbouwprogrammatie (omwille van de grote woonreserves binnen het stedelijk 
gebied en de nood aan een evaluatie van de woonuitbreidingsgebieden)

 - de afhankelijkheid van bovenlokale projecten (zoals de noordelijke omleidingsweg, 
het Spartacus-project, enz.)

Verder is het belangrijk dat de gemeente blijft inzetten op een sterk en ambitieus 
ruimtelijk beleid dat inspeelt op nieuwe en actuele uitdagingen. Een voorbeeld hiervan is 
de groeiende klimaatuitdaging.

1.3  KENGETALLEN
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Een ruimtelijk beleidsplan bevat een strategische visie en één of meerdere 
beleidskaders. Beleidskaders zijn bedoeld om het ruimtelijk beleid op een korte termijn 
te operationaliseren. De strategische visie daarentegen vormt een toekomstbeeld met 
de gewenste ruimtelijke ontwikkelingen voor een lange termijn. Onderzoeksrapporten, 
beleidsacties, monitorings- en evaluatierapporten omkaderen een beleidsplan.

Om tot een goedgekeurd ruimtelijk beleidsplan te komen, zijn er vier belangrijke stappen 
nodig:

 - conceptnota
 - voorontwerp van het ruimtelijk beleidsplan
 -  ontwerp van het ruimtelijk beleidsplan
 -  definitief ruimtelijk beleidsplan

2  PROCES BELEIDSPLAN 
RUIMTE PELT

Figuur 26 opbouw beleidsplan ruimte Pelt
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Om de ambities te kunnen waarmaken, wil de gemeente 
tijdens de volgende maanden heel wat onderzoek doen, 
onder meer op vlak van de open ruimte, de bebouwde 
ruimte, de publieke ruimte, de mobiliteit, de regionale 
positionering enz. Dat is nodig om duidelijke krachtlijnen uit 
te werken voor de strategische visie en om die concreet te 
maken in de beleidskaders en hun actieprogramma. Voor 
het uit te voeren onderzoek wordt gebruik gemaakt van 
een brede inputbasis. Zowel een grondige desktopanalyse 
als terreinbezoek zijn er onderdeel van. Het noodzakelijke 
analyse- en onderzoekswerk en de uitvoerige beschrijving 
van de gehanteerde methodologie zullen in aparte 
onderzoeksrapporten worden ondergebracht. 

Om de onderzoeksrapporten te voeden, is een intensief 
participatietraject noodzakelijk. Het beleidsplan ruimte 
Pelt kan alleen de gewenste resultaten behalen wanneer 
het wordt gedragen door de eigen bevolking. Verschillende 
overlegmomenten worden georganiseerd. De brede 
bevolking wordt uitgenodigd voor (digitale) dorpsdebatten 
om mee te denken over de kwaliteiten van hun dorp, 
mogelijke bedreigingen die deze aantasten, gewenste en 
niet-gewenste ontwikkelingen enz.

Het beleidsplan ruimte Pelt voorziet voorlopig drie 
onderzoeksrapporten: de woonbehoeftestudie, het 
onderzoeksrapport open ruimte en het onderzoeksrapport 
leefbare dorpskernen. Deze rapporten worden steeds 
als een afzonderlijke studie (bronmateriaal) beschouwd 
bij de opmaak van het beleidsplan ruimte Pelt. Alleen de 
belangrijke conclusies zullen in de beleidskaders worden 
opgenomen.

3.3.1 ONDERZOEKSRAPPORT 
WOONBEHOEFTESTUDIE

De woonbehoeftestudie onderzoekt aan de hand van 
kwantitatieve gegevens in welke mate het woonaanbod 
moet worden uitgebreid. Hiervoor weegt zij de 
woonbehoefte voor de periode 2020 - 2035 af tegen het 
te verwachten woonaanbod. De vergelijking mondt uit in 
een aangepaste woningbouwprogrammatie die deze uit 
de gemeentelijke ruimtelijke structuurplannen van 2005 
en 2008 zal vervangen.

Het kwantitatieve luik van de woonbehoeftestudie 
bestaat uit een raming van de toekomstige woonbehoefte 
en dit voor zowel de korte termijn (2020 - 2027) als 
voor de lange termijn (2027 - 2035). De toekomstige 
woonbehoefte wordt vertaald als de verwachte groei van 
het aantal gezinnen. De woonbehoeftestudie maakt voor 
haar berekening gebruik van open data die Statistiek 
Vlaanderen ter beschikking stelt. Het kwantitatieve luik 
van de woonbehoeftestudie bestaat eveneens uit een 
inventaris van het woonaanbod.

 - Naast de kwantitatieve afweging tussen de verwachte 
woonbehoefte en het toekomstig aanbod (1) bestaat 
de woonbehoeftestudie uit volgende onderdelen: een 
doelgroepenbenadering waarbij wordt onderzocht of 
de gemeente Pelt voldoende inspanningen levert om 
het bindend sociaal objectief te behalen (2)

 - een evaluatie van niet aangesneden woongebied 
(binnengebieden) en woonuitbreidingsgebieden die al 
dan niet in aanmerking komen om tijdens een volgende 
planhorizon te worden aangesneden (3) met daaraan 
gekoppeld een voorstel van woningbouwprogrammatie

 - een suggestie voor beleidsmaatregelen (4).

3  VERDER ONDERZOEK
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3.3.2 ONDERZOEKSRAPPORT 
OPEN RUIMTE MAL

De open ruimte van Pelt bestaat onder andere uit 
de grensoverschrijdende natuurgebieden De Groote 
Heide en Bosland, kleinschalige aaneengesloten 
landbouwgronden en verschillende waterlopen met hun 
valleien. Het is belangrijk op kaart te definiëren wat 
wij exact verstaan onder de open ruimte van Pelt. Wij 
beschouwen deze open ruimte dan als een ‘mal’ die 
nu én in de toekomst van nieuwe harde ontwikkelingen 
wordt gevrijwaard. Hierbij wordt rekening gehouden met 
enkele randvoorwaarden zoals geldende bestemmingen, 
open ruimte waarden en nabijheid van goed uitgeruste 
kernen. Zachte bestemmingen zoals agrarische 
gebieden en natuurgebieden maken bijvoorbeeld deel 
uit van de open ruimte mal. Anderzijds zullen de grotere 
aaneengesloten en ingevulde woon- en industriële 
bestemmingen tot de contramal behoren. Gebieden met 
een divers karakter zoals recreatiegebieden en gebieden 
voor gemeenschapsvoorzieningen en openbaar nut 
zullen naargelang hun invulling of karakter, ligging of 
goedgekeurde planningsinitiatieven in sommige gevallen 
tot de open ruimte mal en in andere gevallen tot de contramal 
behoren. Een detailonderzoek en goede afstemming met 
diverse actoren tot een correcte afbakening van de open 
ruimte mal zijn bij deze vereist.

Een tweede luik binnen het onderzoek open ruimte 
is de zoektocht naar het DNA van de open ruimte. Elk 
open ruimte gebied wordt gekenmerkt door specifieke 
elementen zoals het fysisch systeem, bepaald landgebruik, 
representatieve perceelsstructuur, bouwkundig of 
landschappelijk erfgoed, unieke zichtassen maar ook 
immateriële elementen met enige gevoelsgeladenheid. 
Dit DNA-onderzoek van de open ruimte is essentieel 
om de eigenheid van elk open ruimte gebied te vrijwaren 
en homogenisering, privatisering en verrommeling 
van de open ruimte tegen te gaan. Samenhangende 
open ruimte gebieden met gelijke kenmerken worden 
onderscheiden en hieraan kan een verschillend ruimtelijk 
beleid worden gekoppeld. Een rivierenlandschap zal 
bijvoorbeeld voor andere uitdagingen staan dan een 
landbouwlandschap. 

3.3.3 ONDERZOEKSRAPPORT 
LEEFBARE WOONKERNEN

Naast de open ruimte bekijken wij ook de bebouwde 
ruimte. De kernen waarbinnen een kernversterkend 
beleid geldt, moeten worden afgebakend (de contramal). 
Om Sint-Huibrechts-Lille, Boseind, Grote Heide, Herent, 
Lindelhoeven, Holheide en Overpelt-Fabriek kwalitatief 
te versterken, is respect voor de eigenheid, het DNA, 
een basisvereiste. Net zoals voor de open ruimte, wordt 
ook voor de bebouwde ruimte het DNA onderzocht. Het 
bestaat uit materiële en immateriële elementen. Materiële 
elementen zijn waarneembaar en vaak ook tastbaar op het 
terrein. Dit kan gaan over waardevol, beeldbepalend - niet 
zozeer beschermd - patrimonium, landschappelijk erfgoed 
zoals opvallende, representatieve groenelementen of 
kleine landschapselementen, kenmerkende publieke 
ruimtes, trage wegen, unieke zichtassen enz. Onder 
immateriële elementen kan het collectief geheugen 
van een woongemeenschap worden verstaan. Welke 
verhalen zijn inherent verbonden aan een kern, wijk, 
buurt? Welke figuren leven er voort en hebben er sporen 
achtergelaten? Wat zijn lokale gebruiken, feesten, 
markten, stoeten en ceremonies die mee de eigenheid 
ervan bepalen? Deze immateriële elementen zijn echter 
moeilijker te achterhalen omdat deze vaak nog minder 
gekend zijn dan de materiële elementen.

Op basis van het DNA van de kernen worden 
samenhangende bebouwingsentiteiten afgebakend met 
gelijke bebouwingsmorfologie, ontstaansgeschiedenis 
enz. Voorbeelden van samenhangende gehelen zijn een 
historische kern, een twintigste-eeuwse verkavelingswijk, 
groepswoningbouw, een campus, een steenweg enz. 
Binnen elke samenhangend geheel willen wij spelregels 
uitwerken en visualiseren waar en op welke manier kan 
worden verdicht. Zo zal de verdichtingsstrategie langs een 
steenweg niet dezelfde zijn als in de historische kern of 
recente verkavelingswijk. De spelregels doen uitspraken 
over verdichtingsmogelijkheden, woningtypologieën, 
publieke ruimte en trage wegen.
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Vergeet me niet 
te veranderen :)

 - Agentschap Binnenlands Bestuur. Stads- en gemeentemonitor. Vrij raad te plegen 
rapporten

 - Belfius (2018). Typologie van de gemeenten. Webpagina
 - Curieuzeneuzen Vlaanderen. Kaart NO2 concentratie. Webpagina
 - FOD Volksgezondheid (2016). Geluid en gezondheid. Webpagina
 - MIRA (2018). Geluidsbelastingskaart wegverkeer. Vrij raad te plegen via Geopunt
 - Natuurpunt. Betonrapport van Vlaamse gemeenten en provincie. Vrij raad te plegen 

rapporten
 - Oxfam. Het overbevolkingsprobleem. Webpagina
 -  Sanchez-Bayo & Wyckhuys. Worldwide decline of the entomofauna: a review of its 

drivers. Biological Conservation (vol 232. p. 8-27)
 -  Statbel. Bodembezetting op basis van het Kadasterregister per gemeente en 

gedetailleerde kadastrale aard (1982 - 2019). Opendata
 - Statbel (2018). Fiscale inkomens. Open data
 -  Statistiek Vlaanderen (2020a). Vlaamse gemeentelijke demografische vooruitzichten 

2018 - 2035. Open data 
 -  Statistiek Vlaanderen (2020b). Huishoudinkomen – definitie. Webpagina
 - Survey Gemeentemonitor/Stadsmonitor (2017). Betaalbaarheid van het wonen: 

woonquote voor huurders. Vrij raad te plegen rapport
 - Team Vlaams Bouwmeester / BUUR (2020). Bouwmeester Scan Pelt  eindrapport. Vrij  

raad te plegen rapport
 - VMM (2020). Klimaatportaal. Klimaatverandering in beeld - hittekaart. Webpagina
 -  VMM (2020). Klimaatportaal. Klimaatverandering in beeld - droogtekaart. Webpagina
 -  VMM. Luchtkwaliteit in je omgeving (jaargemiddelde). Webpagina
 -  WWF (2016). Biodiversiteit staat voor 6e massa-extinctie. Webpagina 

In de mate van het mogelijke hebben wij getracht de bron van de foto’s te vermelden en 
te contacteren. 

4  BRONNEN
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