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1 INLEIDING 

De publieke raadpleging over de conceptnota vormt een belangrijke stap in het participatietraject en creëert een ‘dialoog’ 

met de inwoners, andere overheden en betrokken actoren over de ruimtelijke beleidsvisie van de gemeente Pelt. Deze 

formele terugkoppeling over uitdagingen en ambities is des te belangrijker, nu andere, meer informele ontmoetingen (info- 

en inspiratieavonden, dorpsdebatten enz.) door de coronacrisis op zich hebben laten wachten. Het gemeentebestuur 

dankt de insprekers van harte en hoopt hen weldra te mogen ontmoeten voor een echt gesprek.  

Het gemeentebestuur heeft inspraakreacties ontvangen met betrekking tot verschillende thema’s die in de conceptnota 

aan bod komen. De voorgestelde aanvullingen vormen aandachtspunten voor het verder traject van het beleidsplan ruimte 

Pelt (strategische visie en/of beleidskaders). Sommige specifieke acties die door insprekers naar voren worden gebracht, 

kunnen hun uitwerking krijgen in andere beleidsinstrumenten zoals bijvoorbeeld het Riviercontract De Dommel, de cen-

trumvisie enz.  

Er werden vier reacties ontvangen van inwoners uit Pelt. Daarnaast werden adviezen ontvangen van de volgende orga-

nisaties: 

- GECORO van Pelt 

- Departement Omgeving 

- Gemeentebestuur Hechtel-Eksel 

- Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) 

- Provincie Limburg 

- Vlaams agentschap Zorg en Gezondheid 

- Departement Landbouw en Visserij 

- Agentschap Natuur en Bos 

- Agentschap Wonen-Vlaanderen 

- Agentschap Onroerend Erfgoed 

- De Vlaamse Waterweg 

Omdat de publieke consultatie het karakter heeft van een raadpleging en niet het formeel statuut van een openbaar 

onderzoek is ervoor gekozen om de reacties thematisch als volgt te behandelen: 

1.   algemene reacties 

2.   regionale centrumrol 

3.   open ruimte 

4.   wonen / kernversterking 

5.   groenblauwe netwerken 

6.   mobiliteit 

7.   energie, klimaat en milieu.  
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2 REACTIES VOLGENS THEMA 

2.1 ALGEMENE REACTIES 

2.1.1 DETAIL- EN UITWERKINGSGRAAD 

De gemeente heeft tal van reacties ontvangen over de graad van detail van de verschillende ambities en mogelijke acties. 

De meeste reacties geven aan dat de ambities en mogelijke acties te algemeen zijn omschreven (bijvoorbeeld nog geen 

concrete beschrijving in cijfers) en dat het niet altijd duidelijk is hoe deze acties verder worden geconcretiseerd (waar en 

op welke manier wordt een mogelijke actie uitgewerkt) alsook hoe de ambities en doelstellingen worden gekoppeld aan 

de huidige beleidskaders. Er wordt aandacht gevraagd voor een verdere concretisering van de mogelijke acties, een 

‘SMART’ formulering van de ambities en een toetsing aan de Vlaamse strategische doelstellingen. Hierbij dienen gelei-

delijke haalbare acties/correcties meer in de verf te worden gezet, vermits 2050 nog zeer ver is en de hedendaagse 

problematiek zoals lintbebouwing, verkavelde binnengebieden en milieuproblematiek heel actueel zijn en snel doorgaan. 

Antwoord  

Een conceptnota is volgens het besluit van de Vlaamse regering ‘houdende nadere regels voor de opmaak, de vaststelling 

en de herziening van ruimtelijke beleidsplannen’ bedoeld om in de beginfase van het proces een eerste discussie op gang 

te brengen met betrekking tot de ambities en krachtlijnen voor het te voeren ruimtelijk beleid. De conceptnota moet dan 

ook worden beschouwd als een startnota. Het is dus logisch dat op dat moment nog vele vragen onbeantwoord zijn. Ook 

de benoeming van concrete acties is nu niet aan de orde. De geformuleerde ambities en doelstellingen zullen wel verder 

worden onderzocht en uitgewerkt in de strategische visienota en in de beleidskaders ‘mobiliteit’ en ‘leefbare woonkernen’. 

Hieraan zullen acties worden gekoppeld. Zij zullen waar mogelijk ‘smart’ worden gedefinieerd maar het kan ook zijn dat 

zij veeleer kwalitatief zullen worden omschreven. Niet elke actie zal immers kwantitatief uit te drukken zijn. Verder zal de 

gemeente ook een actieplan opstellen met uitvoeringsgerichte initiatieven, gekoppeld aan de meerjarenbegroting (beheer- 

en beleidscyclus). Zo wordt duidelijk hoe de financiering van de voorgestelde acties concreet zal verlopen tijdens de 

komende jaren.  

2.1.2 ONTBREKENDE UITDAGING EN AMBITIE 

Het woord ‘gezondheid’ komt amper aan bod. Uit passages blijkt wel dat al met een groot aantal zaken rekening wordt 

gehouden, zoals bijvoorbeeld kernverdichting, functiemix, vergroening, groenblauwe netwerken, aandacht voor voetgan-

gers/fietsers / openbaar vervoer enz. Het is echter niet duidelijk of dit alles in de praktijk ook kwaliteitsvol en vanuit een 

integrale en brede gezondsheidsblik zal worden ingevuld.  

 

Gezondheid zou ook al globale uitdagingen moeten worden gezien en vermeld. Het WHO pleit immers voor ‘health in all 

policies’. 

 

Antwoord 

In de uitwerking van de strategische visienota en de beleidskaders zullen de ambities nader worden ingevuld. Wij denken 

dat gezondheid als thema reeds voldoende ruim aan bod komt en ook in de uitwerking aandacht zal blijven krijgen, en 

denken dat het niet nodig is om gezondheid als bijkomend ‘leitmotiv’ te vermelden. 

2.1.3 SAMENWERKING MET ANDERE OVERHEDEN 

De gemeente moet aangeven welke rol zij ziet voor (een samenwerking met) andere actoren (bijvoorbeeld andere over-

heden) bij het formuleren van keuzes, doelstellingen en eigen engagementen. Hierbij moet zij rekening houden met de 

bevoegdheidsbepalende regels uit het decreet van 22 december 2017 over het lokaal bestuur, het provinciedecreet, het 
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decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en andere relevante regelgeving voor het thema in kwes-

tie.  

Antwoord 

Het actieplan zal aangegeven welke rol er wordt verwacht van de andere overheden. Gedurende heel het proces wordt 

regelmatig teruggekoppeld met de buurgemeenten, de provincie Limburg en het departement Omgeving van de Vlaamse 

overheid om het ruimtelijk beleid van de verschillende bestuurslagen op elkaar af te stemmen. 

2.1.4 (EVALUATIE VAN HET) GEVOERD RUIMTELIJK BELEID 

Uit de inspraakreacties komen verschillende vragen en bedenkingen naar voren over het ruimtelijk beleid. 

ALGEMEEN 

- Is het invoeren van een flexibeler instrument zonder meer een meerwaarde?  

- Moet ruimtelijke ordening niet beter voortdurend op hoger niveau (dan het gemeentelijk niveau) worden getoetst, 

doordat er wellicht meer deskundigheid aanwezig is op het hoger niveau en de druk van potentiële kiezers op de 

beleidsmakers minder groot is? Het recent verleden toont dat ruimtelijke ordening niet is gebaat met de ‘ontvoogde 

gemeenten’ doordat gemeenten worden geleid door het aanbod van projectontwikkelaars en niet de gewenste vraag. 

Antwoord 

- Het is de keuze geweest van de decreetgever (de Vlaamse Regering) om ‘ruimtelijke beleidsplanning’ te introduceren 

als opvolger van de ruimtelijke structuurplanning en dit systeem van ruimtelijke beleidsplanning flexibeler te maken. 

Een flexibeler instrument is niet noodzakelijk een garantie voor een meer ambitieus ruimtelijk beleid. Veel hangt af 

van de inhoud die een overheid geeft aan haar ruimtelijk beleidsplan. Flexibiliteit kan hierbij een meerwaarde zijn 

omdat zo sneller kan worden ingespeeld op veranderende inzichten, behoeften en op nieuwe kansen die zich kunnen 

aandienen. Zij mag echter niet ertoe leiden dat er geen duidelijke uitspraken in het beleidsplan zouden aanwezig zijn 

die tot doel hebben om beoogde ruimtelijke kwaliteiten hard vast te leggen.  

- De opmaak van het beleidsplan ruimte Pelt gebeurt in nauw overleg met de verschillende overheden en wordt afge-

stemd op de beleidsvisies van deze overheden. Op deze manier zal het beleidsplan ruimte Pelt in lijn liggen met de 

ruimtelijke visies op de andere beleidsniveaus.  

VLAAMS NIVEAU 

- Moet het gewestplan (1978) niet worden geëvalueerd en bijgestuurd? 

- Het landelijk bouwgebied is in praktijk stadsontwikkeling ver van het centrum geworden en dit strookt niet met de 

omzendbrief van 8 juli 1997 (inrichting en toepassing van de ontwerp-gewestplannen in verband met stimulering van 

lintbebouwing, paragraaf 1.2.2.2 lintbebouwing) die stelt dat stimulering van lintbebouwing planologisch niet verant-

woord is.  

Antwoord 

- Het beleidsplan ruimte Pelt kan aangeven op welke plaatsen het gewenst is dat het gewestplan en eventuele andere 

plannen van aanleg (bijzondere plannen van aanleg, ruimtelijke uitvoeringsplannen) worden bijgestuurd. Dat moet 
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echter gebeuren vanuit een coherente visie op het gewenst ruimtelijk toekomstbeeld dat de gemeente voor ogen 

heeft. 

- Het gewestplan heeft heel wat woonlinten als landelijk woongebied ingekleurd. Het is de bedoeling van het beleids-

plan ruimte Pelt om het bijkomend ruimtebeslag in de open ruimte (dus de gebieden buiten de verstedelijkte kernen 

of de dorpskernen) tot een minimum te beperken. Deze ambitie is duidelijk vermeld in de conceptnota.  

PROVINCIAAL NIVEAU 

Binnen de voorschriften van het provinciaal ruimtelijk uitvoeringsplan ‘kleinstedelijk gebied Pelt’ (2019) had meer aandacht 

moeten gaan naar de voorschriften buiten de afbakening om daar het aantal beschikbare bouwgronden te verminderen 

vermits verdichting voornamelijk binnen de afbakening moet plaatsvinden.  

Antwoord 

De afbakening van de stedelijke gebieden in Vlaanderen heeft tot doel om hardere ruimtelijke ontwikkelingen binnen de 

afgebakende stedelijke gebieden te concentreren. De afbakeningslijn wordt vastgelegd in ruimtelijke uitvoeringsplannen. 

Buiten het afgebakend plangebied kunnen geen stedenbouwkundige voorschriften worden opgesteld.  

GEMEENTELIJK NIVEAU 

- Is het zinvol om het werkdocument ‘bouwmeesterscan’ over te laten doen door ‘geïnteresseerde betrokkenen’?  

- Is de evaluatie van het vroeger ruimtelijk beleid niet te beperkt gebleven? Zo is bijvoorbeeld het gemeentelijk ruimtelijk 

structuurplan Overpelt (2008) onvoldoende uitgevoerd in verband met het kleinstedelijk gebied, de lintbebouwing en 

de bescherming van de landbouw en natuur.  

- De gemeente laat residentiële verdichting toe ver buiten de stads- of dorpskern en dit is strijd met rubriek 3.2.1.3 van 

het klimaatactieplan 2030 gemeente Pelt.  

- De verkaveling Weyerstraat kan niet meer volgens de bouwmeesterscan vermits de bouwmeesterscan concludeert 

dat meer van de nieuwe ontwikkelingen naar het ‘centrum’ moeten gaan, dat er te veel beschikbare bouwgrond is en 

dat de versnippering van buitengebieden moet worden tegengegaan. 

- Bij het afhandelen van het ruimtelijk beleid dient er constant een reflex te zijn naar een gewenste ruimtelijke ontwik-

keling op langere termijn.   

- De definitie van landelijk woongebied wordt niet altijd gevolgd vermits de langgerekte kern van Lindel geen landelijk 

woongebied meer is.  

Antwoord 

De bouwmeesterscan is een inspirerend document dat de inhoud van het beleidsplan ruimte Pelt mee kan voeden. Zij 

heeft echter geen juridische waarde en kan dus ook de twee bestaande structuurplannen niet vervangen. Dat kan alleen 

gebeuren door de opmaak van het beleidsplan ruimte Pelt. 

Buiten de verstedelijkte kernen of de dorpskernen zijn er nog heel wat bouwmogelijkheden als gevolg van op het gewest-

plan juridisch vastgelegde woonbestemmingen. Het is de bedoeling van het beleidsplan ruimte Pelt om het bijkomend 

ruimtebeslag in de open ruimte (dus de gebieden buiten de verstedelijkte kernen of de dorpskernen) tot een minimum te 

beperken. Deze ambitie is duidelijk vermeld in de conceptnota.  

Het gebied aan Weyerstraat is woonzone volgens het gewestplan (woongebied met landelijk karakter). De Bouwmeester-

scan doet geen uitspraak over het al dan niet ontwikkelen of vrijwaren van dit gebied maar laat de zone blanco (p. 76).  
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Met het beleidsplan ruimte Pelt geeft de gemeente Pelt aan hoe zij haar ruimte de komende jaren wil ordenen. Het vormt 

de langetermijnvisie waarop de gemeente kan terugvallen bij het coördineren, begeleiden en vergunnen van projecten en 

voor de opmaak van ruimtelijke uitvoeringsplannen.  

2.1.5 OVERIG 

In de strategische visie van het beleidsplan ruimte Vlaanderen is een begrippenlijst opgenomen. Als de gemeente aan 

een bepaald begrip een andere inhoudelijk invulling wenst te geven, dan wordt er voorgesteld dat de gemeente hiervoor 

een andere term gebruikt.  

Antwoord 

De gemeente zal een begrippenlijst toevoegen en de nodige aandacht schenken aan begrijpbare terminologie.  

2.2 REGIONALE CENTRUMROL 

- Er wordt gevraagd om rekening te houden met de wensen van omringende gemeenten.  

- Bij de schaalverkleining van het ruimtelijk weefsel van het bedrijventerrein Nolimpark moet worden nagedacht over:  

- de regionale rol die Pelt wenst te spelen 

- welke ambitie Pelt heeft als onderdeel van het ruimtelijk-economisch systeem Lommel - Pelt 

- de ruimtelijke relaties naar Nederland en de provincie Antwerpen. 

- Regionale fietsverbindingen (zoals fietssnelwegen) moeten worden vernoemd als belangrijke infrastructurele pro-

jecten die bijdragen tot een sterkere centraliteit.  

Antwoord 

- Het beleidsplan ruimte Pelt wordt op verschillende momenten getoetst met de verschillende buurgemeenten. Zo is de 

conceptnota aan de buurgemeenten bezorgd en is op regelmatige momenten in het planningsproces de organisatie 

van een klankbordgroep met buurgemeenten en andere overheden voorzien. 

- De ontwikkelingsperspectieven voor het Nolimpark vormen onderwerp van een aparte studie. De resultaten ervan 

kunnen mee voeding geven aan de strategische visienota.   

- Het belang van regionale fietsverbindingen zal worden benadrukt in het op te maken beleidskader ‘mobiliteit’ en kan 

ook een doorvertaling vinden in de strategische visienota. 

2.3 OPEN RUIMTE 

2.3.1 RUIMTEBESLAG 

Het theoretisch model van mal en contramal roept verschillende vragen op: 

- Hoe zal de open ruimte mal worden gedefinieerd? 

- Zal er een harde lijn worden vastgelegd die de mal en contramal scheidt of zal er een grijze overgangszone zijn?  

- Hoe verhoudt de figuur van mal en contramal zich tot de afbakening van het kleinstedelijk gebied? 

- Hoe strikt wordt er omgegaan met het bewaren van de open ruimte?  
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Het is de bedoeling van het beleidsplan ruimte Limburg (BRL) om de kernafbakening te hanteren bij de toepassing van 

het kernversterkend woonbeleid en het woningobjectief. Buiten de afgebakende kernen geldt een ander beleid waarbij 

verdere verlinting en woonontwikkelingen ontmoedigd worden. Vanuit die optiek is een verdere (of een zo min mogelijke) 

verdichting van de woonlinten in de open ruimte mal, zoals opgenomen in de conceptnota, mogelijk niet conform de visie 

van het BRL. 

 

Verder wordt ook de opmerking gemaakt dat geen enkele beroepscategorie aannames kan doen aangaande het groei-

potentieel naar de toekomst toe. Zowel de landbouw als de bouwnijverheid kunnen bijvoorbeeld geen automatische aan-

spraak doen op uitbreidingsmogelijkheden.  

Antwoord  

Deze vragen worden verder uitgeklaard in het onderzoeksrapport ‘open ruimte’. Het is inderdaad de bedoeling om de 

open ruimte gebieden op kaart te definiëren. De detailgraad van die definiëring en de vraag of er gewerkt wordt met 

overgangszones is onderwerp van verder onderzoek. De kaart met de definitie van de open ruimte wordt opgemaakt voor 

heel de gemeente en hoeft niet per definitie de afbakeningslijn van het stedelijk gebied te volgen.  

 

Het is de bedoeling om binnen de open ruimte het bijkomend ruimtebeslag tot een minimum te beperken. De vertaling 

van deze ambitie naar beleidsgevolgen vormt een beleidskeuze die nog moet worden gemaakt. Er is vandaag geen 

pasklaar instrumentarium voorhanden. Er moet worden onderzocht welke mix aan instrumenten en beleidsgevolgen kan 

bijdragen aan het realiseren van deze ambitie binnen de juridische, decretale en financiële beperkingen die er zijn. De 

gemeente maakt hiertoe deel uit van de pilootgroep ruimtelijke beleidsplanning van het departement Omgeving.  

 

Het staat vast dat ook de Vlaamse overheid en de provincie haar verantwoordelijkheid moeten nemen.  

 

Binnen de open ruimte komen verschillende belangen samen (landbouw, natuur, recreatie enz.). De verweving van deze 

diverse belangen binnen de open ruimte zal een uitdaging vormen. De strategische visienota zal aandacht besteden aan 

de landschappelijke eigenheid (het DNA) van de open ruimte als basis voor al dan niet gewenste ontwikkelingen binnen 

de open ruimte. De belangrijkste ontwikkelingsprincipes voor de open ruimte zullen in deze strategische visienota worden 

opgenomen. Omwille van de beschikbare capaciteit binnen de administratie en de beheersbaarheid van het project is 

ervoor gekozen om het ruimtelijk beleidsplan in eerste instantie op te maken met twee beleidskaders (leefbare woonker-

nen en mobiliteit). Op een later moment kunnen alsnog aanvullende beleidskaders worden opgemaakt. Een beleidskader 

open ruimte kan een voorbeeld zijn.  

2.3.2 LANDBOUW 

UITDAGINGEN 

Er wordt aandacht gevraagd voor de verschillende uitdagingen binnen de landbouwsector. 

- Vasthouden aan kleine perceelstructuren werkt de ongewenste privatisering in de hand omdat de economische land-

bouwuitbating van dergelijke percelen niet mogelijk is en bij verkoop deze percelen veeleer zullen worden aangekocht 

door particulieren tegen prijzen die voor landbouwers bedrijfseconomisch niet haalbaar zijn. 

- Omgaan met stoppende landbouwbedrijven vormt een tweede uitdaging. Hierbij mag een hoog ambitieniveau worden 

nagestreefd (bijvoorbeeld een uitdoofscenario voor gedesaffecteerde landbouwbedrijven in plaats van de vestiging 

van zonevreemde functies). 

- Hedendaagse landbouwbedrijven moeten worden afgestemd op het landschap. Het herinrichten van het landschap 

in functie van de landbouwbedrijvigheid is een aandachtspunt. Bijvoorbeeld het creëren van grote kavelstructuren 

zorgt voor minder restverliezen bij landbouwers, waardoor er ruimte is om aan de randen van de grotere gehelen 

kleine landschapselementen toe te voegen die weinig impact hebben op het functioneren van de landbouw. 
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- Er moet worden ingezet op landbouwverbreding of op de begeleiding in de transitie naar andere of alternatieve vor-

men van landbouw.  

- De leefbaarheid kan worden verhoogd door het verbeteren van de prijzen voor de boer door bijvoorbeeld kleinscha-

ligere kwalitatieve productie, minder afhankelijkheid van de prijswillekeur van grote ketens en meer aandacht voor 

alternatieve ‘korte keten modellen’.  

- De omschrijving van landbouw moet genuanceerd gebeuren omdat schaalvergroting een gevolg is van hedendaagse 

manier van aan landbouw doen. De gemeente kan beter spreken van een soort landbouw op maat van een familie of 

gezin die zowel grondgebonden als intensieve veehouderij kan zijn (vermits beide soorten noodzakelijk zijn voor een 

gevarieerd voedselaanbod). Schaalvergroting kan ook opportuniteiten bieden zoals bijvoorbeeld de koppeling van 

schaalvergroting aan natuurontwikkeling.  

- De opmerking wordt gemaakt dat Vlaanderen naar Europese normen een zeer kleine kavelstructuur heeft voor een 

landbouweconomische uitbating. Ook is het gebruik van landbouwsites als louter opslagplaatsen of sites voor grond-

werkers geen duurzaam toekomstscenario. Er moet worden nagedacht op welke manier bedrijventerreinen optimaal 

kunnen worden benut en hoe zelfstandige activiteiten kunnen worden verweven met (landelijke) woonkernen of daar-

bij kunnen aansluiten.  

- Er wordt aandacht gevraagd voor het feit dat natuurontwikkeling en groenblauwe dooradering moeten worden aan-

gegrepen om de agrarische structuur te ontsnipperen en niet verder te versnipperen. Verwevenheid is immers niet 

overal mogelijk, vermits agrarische gebieden een bron zijn van grondstoffen en inkomsten. Maatschappelijke wensen 

moeten worden getoetst aan de landbouweconomische haalbaarheid.  

Antwoord 

Bovenstaande vragen zullen op hoofdlijnen worden verduidelijkt in de strategische visienota van het beleidsplan ruimte 

Pelt. De belangrijkste ontwikkelingsprincipes voor de open ruimte zullen in deze nota worden opgenomen. Omwille van 

de beschikbare capaciteit binnen de administratie en de beheersbaarheid van het project is ervoor gekozen om het ruim-

telijk beleidsplan in eerste instantie op te maken met twee beleidskaders (leefbare woonkernen en mobiliteit). Op een 

later moment kunnen alsnog aanvullende beleidskaders worden opgemaakt. Een beleidskader open ruimte kan een voor-

beeld zijn. 

OVERLEG 

Er wordt voorgesteld om een bottom-up workshop te organiseren met de verschillende open ruimte gebruikers om te 

bekijken op welke manier de open ruimte wordt gebruikt en op welke manier deze zou moeten worden ingericht. Hierbij 

moet worden gezocht naar mogelijke win-winsituaties zoals bijvoorbeeld het vrijwillig inzetten van landbouwers in het 

beheer van kleine landschapselementen of maai- en graasbeheer in natuurgebieden.  

Antwoord 

Deze suggestie zal worden voorgelegd aan het college van burgemeester en schepenen. 

2.3.3 DNA VAN DE OPEN RUIMTE 

Er wordt aangegeven dat het ‘referentiekader ruimtelijke regionale eigenheid’ een hulpmiddel kan zijn bij het bepalen van 

het ‘DNA’ van de open ruimte. Het referentiekader is opgemaakt in het kader van het beleidsplan ruimte Limburg en bevat 

een gebiedsdekkende omschrijving van de kenmerken en kernkwaliteiten. De ruimtelijke regionale eigenheid wordt op-

gevat in drie lagen, namelijk landschapseenheden (1), historisch-morfologische eenheden (2) en economisch-functionele 
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systemen (3). Er wordt aanbevolen om de omschrijving van het DNA niet te beperken tot de open ruimte. Ook elementen 

binnen de ‘contramal’ kunnen deel uitmaken van het DNA van Pelt.  

Antwoord 

De strategische visienota zal aandacht besteden aan de landschappelijke eigenheid (het DNA) van de open ruimte als 

basis voor al dan niet gewenste ontwikkelingen binnen de open ruimte. Het DNA van de bebouwde ruimte wordt onder-

zocht in het beleidskader ‘leefbare woonkernen’. De verweving van diverse belangen binnen de open ruimte zal een 

uitdaging vormen. We bekijken de toepassing van het referentiekader in deze context. 

2.4 WONEN EN KERNVERSTERKING 

2.4.1 BOVENLOKALE BENADERING 

- De provincie beoogt ook een afbakening van de kernen om een kernversterkend beleid te voeren en wil dit doen in 

nauwe samenspraak met de gemeente. Pelt bevindt zich in de woningmarkt ‘Noordwest-Limburg’ samen met Hechtel-

Eksel, Hamont-Achel, Lommel, Peer en een deel van Bocholt. Binnen deze woningmarkt zullen de woonbehoeften 

worden bekeken en verdeeld over de verschillende kerntypes. Momenteel wordt er voor Pelt een groei van 2.300 

huishoudens verwacht (voor de periode 2017 - 2030) voor deze woningmarkt. Binnen Pelt zijn de centra van Neerpelt 

en Overpelt getypeerd als ‘bovenlokale kernen’ die instaan voor het opvangen van de groei. Grote Heide, Damsheide, 

Overpelt-Fabriek, Holheide, Sint-Huibrechts-Lille, Herent en Lindel worden aangeduid als ‘lokale woonkernen’.  

- Ook binnen het bestaand ruimtebeslag moet er worden gezocht naar verdichtingspotenties en dit onderzoek moet 

vanuit een bovenlokale benadering worden gevoerd.  

- De conceptnota geeft niet duidelijk aan of de gemeente kernen gaat selecteren voor kernversterking en verhogen van 

de leefbaarheid of dat de gemeente gaat inzetten op alle opgesomde kernen. Bijkomend moet de nadruk liggen op 

het verhogen van ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid, conform de strategische visienota het beleidsplan ruimte Vlaan-

deren.  

- Een kernversterkend beleid moet niet alleen gericht zijn op wonen maar ook op verweving van functies. 

Antwoord 

In het beleidskader ‘leefbare woonkernen’ zal voor alle opgesomde kernen worden nagegaan welk verdichtingspotentieel 

er is. Hierbij wordt ook nagegaan op welke manier de leefbaarheid en kwaliteit van de kernen kan worden verhoogd (op 

basis van een leefkwaliteitsplan). In het leefkwaliteitsplan wordt per kern bekeken waar functievermenging mogelijk is.  

2.4.2 WOONBEHOEFTESTUDIE 

De vraag wordt gesteld waarom er nog geen actualisering van de woonbehoeften na 2022 is uitgevoerd. Hierbij moet ook 

worden verduidelijkt wat het actueel aantal (sociale) woningen in het kleinstedelijk gebied en buitengebied is en moet er 

een inschatting worden gemaakt van de tijdsverloop en kosten voor de gemeente tot 2050 voor wijzigingen aan het 

gewestplan die minimum nodig zijn. 

Antwoord 

In het kader van de opmaak van het beleidsplan ruimte Pelt is een nieuwe woonbehoeftestudie opgesteld voor de periode 

2021 - 2035. Hierbij wordt het huidig aanbod vergeleken met de toekomstige groei van gezinnen (en de bijhorende woon-

behoefte). Tot 2035 wordt een aangroei van ongeveer 1.300 huishoudens verwacht. Uit de woonbehoeftestudie blijkt een 

overschot aan bouwmogelijkheden ten opzichte van de behoefte. Enerzijds is er dus ruim voldoende plaats om de 
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behoefte aan nieuwe woningen op te vangen, anderzijds is het nodig om binnen het aanbod te prioriteren om te zorgen 

dat het bijkomend aanbod kernversterkend wordt ingeplant.   

 

Verder wordt er in het kader van het beleidsplan ruimte Pelt ook een actieprogramma opgemaakt waarin wordt aangege-

ven welke acties op korte en middellange termijn moeten gebeuren om het gewenste toekomstbeeld voor Pelt te bereiken. 

Dit actieprogramma wordt gekoppeld aan de beleids- en beheerscyclus van de gemeente Pelt.   

2.4.3 BOUWPROJECTEN 

In de inspraakreacties worden verschillende maatregelen tegen de willekeurige bouwgroei voorgesteld: 

- evaluatie van de ruimtelijke behoeften op een andere manier aanpakken door bijvoorbeeld in dialoog te gaan met de 

bevolking bij grote projecten (cf. het beroepschrift voor de verkaveling Weyerstraat) 

- kijken naar wat de concrete grieven waren bij recente projecten (bijvoorbeeld milieubewustzijn) 

- bouwverplichting vastleggen (zeker voor de grote bouwpromotoren) in het kleinstedelijk gebied daar de rente laag is 

en de Vlaamse regelgeving de gemeente de mogelijkheid geeft om een bouwverplichting in te voeren.  

- geen bouwvergunningen meer geven voor onbebouwde percelen in bouwlinten met ruimtelijke vergezichten. 

Ook wordt de opmerking gemaakt dat de bouwgronden in de verkaveling Juffrouwkensveld te dicht langs de spoorlijn 

Hamont - Mol liggen om de ambitie van het dubbelsporig maken van de spoorlijn te realiseren. 

Antwoord  

De verdere uitwerking en operationalisering van de acties van het beleidsplan ruimte Pelt zal gebeuren in de strategische 

visie, de beleidskaders en het actieprogramma. 

 

De opmerking met betrekking tot de verkaveling Juffouwkensveld gaat voorbij de scope van het beleidsplan ruimte Pelt. 

Wij geven mee dat er bij de verkaveling rekening werd gehouden met de reserveringszone van het spoor. 

2.5 GROENBLAUWE NETWERKEN 

2.5.1 BOVENLOKALE BENADERING 

De aandacht wordt gevestigd op het belang van een goede afstemming met het beleidsplan ruimte Limburg op vlak van 

groene aders, vermits de provincie een aantal provinciale groenblauwe aders selecteert.  

Antwoord 

De opmaak van het beleidsplan ruimte Pelt gebeurt in nauw overleg met de verschillende overheden zodat een goede 

afstemming met de beleidsvisies van deze overheden mogelijk wordt.  

2.5.2 WATERPROBLEMATIEK EN ONTHARDING 

- Inspraakreacties wijzen op het belang om onthardingsprojecten te zoeken in zowel woongebieden als bedrijventer-

reinen, recreatiegebieden, zones voor gemeenschapsvoorzieningen enz. Hierbij kunnen pluviale kaarten een hulp-

middel zijn vermits risicozones op deze kaarten een potentie kunnen bieden om open plekken te behouden en plekken 

te ontharden. Verder is het ook belangrijk om aandacht te besteden aan de onthardingsstrategie van Vlaanderen 
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(waarin tegen 2050 minstens 1/5 moet worden onthard binnen de bestemming landbouw, natuur en bos ten opzichte 

van 2015). Ook de opmaak van het hemelwaterplan Pelt kan inspirerend werken.  

- Er wordt aandacht gevraagd voor het toepassen van de richtlijnen inzake signaalgebieden en overstromingsgevoelige 

gebieden (cf. brief aan vergunnings- en adviesverleners van minister Demir, 16 juli 2021) en voor het vrijwaren en 

maximaal herstellen van de vijf meter erfdienstbaarheidszone voor het beheer en de toegankelijkheid van de onbe-

vaarbare waterlopen.  

- Het voorstel wordt gedaan om groene ruimtes op wandelafstand in te richten als luwte-oases vermits deze ruimtes 

niet alleen belangrijk zijn op fysiek en sociaal vlak maar ook voor het mentaal welbevinden.  

- De studie over het Hobos moet worden meegenomen vermits de grondwaterstand momenteel één meter lager is dan 

vroeger en er zal worden onderzocht wat de reden hiervoor is.  

- Er wordt gevraagd om binnen het riviercontract De Dommel de meeste aandacht te vestigen op onderstaande ingrij-

pende maatregelen en problemen. 

- De Noord Zuid Verbinding is in een sleuf aangelegd. Dit heeft een negatieve invloed op de grondwaterstand op 

de Hoeven en het Hobos. Ook moet een teveel aan water vanaf de Noord Zuid Verbinding worden weggevoerd 

wat niet altijd lukt.  

- Er is een gebrek aan water in de Hoevenderloop, Gortenloop en Zeldert. De balans moet weer in evenwicht 

worden gebracht (door de huidige verdroging) en tegelijkertijd moeten de kansen voor landbouw gaaf worden 

gehouden (door eventueel te werken met aangepaste landbouwtechnieken). 

- De lage grondwaterstanden in de bebouwde kernen moeten worden opgelost.  

- Er is een onnodige afvoer van oppervlaktewater door riolering in buitengebieden zoals bijvoorbeeld de Weyer-

straat en Hobosstraat. 

Antwoord 

Voor zover zij een ruimtelijke impact hebben, kunnen deze suggesties worden meegenomen bij de uitwerking van het 

beleidskader ‘leefbare woonkernen’. Het riviercontract De Dommel zal ook input leveren voor het beleidsplan ruimte Pelt. 

2.6 MOBILITEIT 

2.6.1 ALGEMENE OPMERKINGEN 

Mobiliteit moet niet altijd ten koste gaan van inname van open ruimte. Bij infrastructuurwerken (bijvoorbeeld veilige fiets-

verbindingen) moet ook worden nagedacht op welke manier de huidige infrastructuur kan worden herdacht om op die 

manier geen extra verharding in het buitengebied te creëren.  

Verder wordt de opmerking gemaakt dat lintbebouwing niet alleen veel ruimtebeslag opeist, maar ook een zeer auto-

afhankelijke woonvorm is.  

 

Antwoord 

We kunnen beide opmerkingen onderschrijven. 
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2.6.2 NOORDELIJKE OMLEIDINGSWEG 

De noordelijke omleidingsweg roept bij verschillende inspraakreacties vragen op. Zo wordt de bezorgdheid geuit voor het 

‘induced traffic effect’ door de betere auto-infrastructuur die de noordelijke omleidingsweg met zich meebrengt. Ook wordt 

er aandacht gevraagd voor de extra verharding die deze omleidingsweg zal genereren.  

Antwoord 

De Vlaamse overheid voert momenteel een (MKBA-)studie uit naar de haalbaarheid van de noordelijke omleidingsweg 

en gaat na welke tracés hiervoor eventueel in aanmerking komen. De gemeente ziet de realisatie van de omleidingsweg 

essentieel om de leefkwaliteit in de kernen van Neerpelt en Overpelt te verbeteren. De tracékeuze en beslissing tot rea-

lisatie van de omleidingsweg is echter de bevoegdheid van de Vlaams minister van Mobiliteit. Het beleidsplan ruimte Pelt 

kan op dit punt louter aanbevelingen richting de hogere overheid formuleren. Een logisch gevolg van een eventuele rea-

lisatie van de omleidingsweg kan bijvoorbeeld wel een downgrading en herinrichting van de doortocht in Neerpelt inhou-

den waarbij een herverdeling van de publieke ruimte zeker op de agenda zal staan.  

2.6.3 MODAL SHIFT 

- Een blijvende sensibilisatie om de auto thuis te laten en te kiezen voor alternatieven is noodzakelijk. Op die manier 

moet de gemeente ook proberen om de auto niet alleen van zijn troon te stoten voor korte afstanden maar ook voor 

middellange verplaatsingen. Goede auto-infrastructuur moet worden aangelegd voor de restkilometers. Hierbij wordt 

de opmerking gemaakt dat de gemeente via gericht beleid zelf een grote impact kan hebben op de fietsinfrastructuur 

terwijl bij andere grote verkeersprojecten deze impact veeleer beperkt is.  

- Verder wordt aandacht gevraagd voor de elektrische fiets als goed alternatief voor iets verdere verplaatsingen alsook 

voor het openbaar vervoer (bus, trein en tram). Voor lange afstanden zou de trein als meest evident naar voor moeten 

worden geschoven.  

- Om een mentaliteitsshift teweeg te brengen naar modal shift is een goede infrastructuur slechts één van de vier 

pilaren waarop moet worden ingezet. Er is namelijk een afgewogen mix van verschillende strategieën noodzakelijk: 

educatie, omgevingsinterventies, regels en afspraken en zorg en begeleiding.  

- Bij het STOP principe moet er na openbaar vervoer eerst worden ingezet op deelsystemen en elektrische wagens, 

alvorens over te gaan naar gewone wagens.  

- Het creëren van kwaliteitsvolle mobiliteitsnetwerken vormt een uitdaging op regionaal vlak.  

Antwoord 

Het beleidskader mobiliteit zal onderzoeken hoe de verschillende netwerken (fietsers, auto’s, openbaar vervoer) maximaal 

op elkaar kunnen worden afgestemd. Het mobiliteitsbeleid voor de gemeente Pelt wordt in nauw overleg met de vervoer-

regio Limburg uitgewerkt. Binnen de vervoerregio Limburg zetelen alle Limburgse gemeenten, waardoor een afstemming 

op regionaal vlak vanzelfsprekend wordt.  

 

Ook vormt de trias mobilica het uitgangspunt voor het mobiliteitsbeleid. De trias mobilica gaat uit van drie actiedomeinen: 

- Het eerste actiedomein heeft tot doel om de hoeveelheid verplaatsingen te vermijden of te verminderen.  

- Het tweede actiedomein wil de manier van plaatsen wijzigen of wil met andere woorden inzetten op een modal shift.  

- Het derde actiedomein focust op het verbeteren van de efficiëntie en duurzaamheid van de (gemotoriseerde) ver-

plaatsingen die overblijven.  
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2.7 ENERGIE, KLIMAAT EN MILIEU 

2.7.1 ALGEMENE UITDAGINGEN 

Er wordt aandacht gevraagd voor verschillende uitdagingen rond klimaat en milieu:  

- verbeteren van de luchtkwaliteit door het aanpassen van de weginfrastructuur, het harmoniseren van het snelheden-

beleid en het faciliteren van de mogelijkheden en omstandigheden voor zwakke weggebruikers 

- onderzoeken van de impact van de vliegbasis Kleine-Brogel op vlak van geluidsoverlast en vervuiling 

- efficiënter gebruiken van grondstoffen door de levensduur van producten te verlengen en deze productie opnieuw in 

eigen ‘plaatselijke’ handen te nemen 

- nagaan van de impact van klimaatopwarming op de waterhuishouding (bijvoorbeeld wachtbekkens en spaarbekkens 

voorzien, hermeandering van de beken overwegen en verhardingen terugdringen) 

- realiseren van nieuwe ontwikkelingen in het centrum van het kleinstedelijk gebied vermits Pelt veel sneller is verhard 

en bebouwd dan de rest van Limburg en de omringende gemeenten (cf. risico- en kwetsbaarheidsanalyse in het kader 

van het klimaatbeleid Pelt).  

Antwoord 

Parallel met de uitwerking van het beleidsplan ruimte Pelt heeft de gemeente ervoor gekozen om een plan-MER te laten 

opmaken over het ruimtelijke beleidsplan waarin de effecten van de voorgestelde beleidsopties op hun milieumerites 

worden getoetst. Enkele van de bovengenoemde uitdagingen zullen in dit plan-MER zeker worden meegenomen. Onder 

andere de milieueffecten van de vliegbasis Kleine-Brogel worden, voor zover mogelijk, in het plan-MER benoemd.  

Het efficiënter gebruik van grondstoffen, levensduurverlenging en lokale productiekringlopen gaan voorbij aan de scope 

van het beleidsplan ruimte Pelt. 

Tot slot is het goed om te vermelden dat het ruimtelijk beleidsplan het bestaande Klimaatactieplan van de gemeente niet 

vervangt maar beide plannen naast elkaar (zullen) bestaan.  

2.7.2 ENERGIEDOELSTELLINGEN 

Uit de inspraakreacties komt naar voren dat er geen doelstellingen worden geformuleerd inzake energie (zowel op vlak 

van elektriciteit als warmte-ontwikkeling) en klimaat. Er wordt daarom gevraagd om duidelijk aan te geven op welke manier 

de gemeente het energievraagstuk gaat aanpakken, om doelstellingen te formuleren en om een expliciet beleid te voeren. 

Uit het feit dat de beide gemeenten het burgemeesterconvenant ‘Energie en Klimaat’ hebben ondertekend en uit het 

klimaatactieplan Pelt 2030 blijkt dat de gemeente wel degelijk begaan is met de thema’s klimaat en energie. Het zou een 

meerwaarde zijn indien het gepland beleid hierrond ook wordt geïntegreerd in het Beleidsplan Ruimte Pelt. Binnen het 

Beleidsplan Ruimte Vlaanderen worden verschillende doelstellingen opgesomd omtrent deze thema’s. Ook wordt het idee 

van de aanleg van een zonnepark (door de gemeente in samenwerking met elektriciteitsproducenten zoals bijvoorbeeld 

Ecopower) voor gezinnen die dit niet individueel kunnen (doordat zij bijvoorbeeld wonen in een appartement) voorgesteld. 

 

Er wordt voorgesteld om de stikstofproblematiek in zijn volle breedte op te nemen en dus niet alleen te focussen op de 

impact van stikstofdioxide op de mens, maar ook te kijken naar de negatieve effecten van stikstof(verbindingen) op de 

natuur als geheel. 

 

Toevoegen van een verwijzing naar de Europese habitatrichtlijn / Natura 2000. 

 

Antwoord 
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Het ontbreken van een visie op duurzame energieopwekking (vanuit ruimtelijk oogpunt) is een terechte bemerking op de 

conceptnota. In de strategische visie zal dit thema op hoofdlijnen alsnog worden opgenomen. Aan de hand daarvan zal 

bekeken moeten worden of het beleidsmatig gewenst is om aanvullende planinitiatieven rond het thema duurzame ener-

gie te nemen. 

 

De stikstofproblematiek is een terechte bezorgdheid en wordt meegenomen in het plan-MER.  

 

Binnen het onderzoeksrapport open ruimte wordt de Europese habitatrichtlijn / Natura 2000 opgenomen.  
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