NDK Pelt: Focusgroep 1: Lokaal bestuur – 10/09/2019 – Raadzaal gemeentehuis Neerpelt
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Jaak Fransen – Schepen omgevingsvergunningen
Liesbeth Fransen – Schepen milieu, fietsbeleid & duurzame mobiliteit, …
Annemarie Caerts – Clusterverantwoordelijke ruimte
Heleen Kusters – Adviseur ruimtelijke planning
Raf Drieskens – Schepen lokale economie
Peter Spooren – Algemeen directeur
Niels Valkenborgh – Schepen cultuur, evenementen, …
Dirk Vanseggelen – Schepen openbare werken
Frank Smeets – Burgemeester
Sonja Sleurs – Diensthoofd burgerbalie – Onthaal
Ineke Vos – Diensthoofd Financiën
Veronique Reekmans – Diensthoofd omgevingsbalie
Ann Van dorpe – Schepen Welzijn & gezin
Veronic Duysters – Omgevingsbalie
Chris Monten – Diensthoofd Groen
Willy Schildermans – Diensthoofd wegen & gebouwen
Katrien Kenis – Schepen Jeugd
Gunther Brebel – Welzijn – Gezin
Lies Daenen – Beleaf/Projectteam NDK Pelt
Mathias Declerck – ABM/Projectcoördinator NDK Pelt

Inhoud
•

Inleiding Raf Drieskens – schepen lokale economie
o Kick-off van het project in Mei 2019
o Motivatie van het belang van de methodiek met onder meer:
▪ Toekomstgericht fundament
▪ Beleidsdomeinoverschreidend
▪ Meer dan enkel handel & horeca

•

Presentatie methodiek NDK door Lies Daenen
o Korte activerende presentatie over het te doorlopen traject, de projectfases, de
werkwijze (met imagineering en participatie) en de beoogde resultaten
o Doel van de focusgroep: Overheen de beleidsdomeinen het belang aantonen, de
mogelijkheden blootleggen en een eerste verkennende workshop ter bepaling van
het DNA
Toelichting timing project NDK Pelt door Mathias Declerck
o Opmerking: Cijfermateriaal zal binnenkort klaar zijn
o De website http://www.naardekern.be wordt momenteel onderworpen aan een
make-over. Deze zal binnenkort ook alle informatie van het traject bevatten inclusief
foto’s en verslagen om 100 % transparantie te bekomen en om aan draagvlakcreatie
te doen.

•

•

Interactieve kennismakingsronde:
o Opwarmingsvraag: Wie houdt van groen in de gemeente? Iedereen
o Wie woont niet in Pelt: 3/18
▪ Iedereen woont wel dichtbij (Eksel, Achel en Mol)
o Wie woont in het voormalige Neerpelt: 7/18
▪ Een aantal deelnemers wonen ook in de kern zelf
▪ Er wordt een leuke sfeer waargenomen met gezond amusement over welke
wijken nu het mooist zijn om te wonen.
o Wie woont in het voormalige Overpelt: 8/18
▪ Een aantal deelnemers wonen ook in de kern zelf
▪ Er wordt een leuke sfeer waargenomen met gezond amusement over welke
wijken nu het mooist zijn om te wonen.
o Wie heeft zin in het project NDK? 18/18
▪ Er wordt aangegeven benieuwd te zijn naar het vervolg en de resultaten.
o Wie speelt actief muziek in Pelt? 1/18
▪ Schepen Niels Valkenborgh speelt Piano en woont regelmatig
optredens/voorstellingen bij.
o Wie gaat geregeld naar het muziekaanbod in de gemeente? 8/18
▪ Onder meer ‘De vier jaargetijden’, ’Zwarte Doos’, het algemene aanbod in
Het Dommelhof en in Palethe worden genoemd.
▪ Het aanbod is groot, er worden verschillende niche-voorstellingen gegeven,
etc.
o Wie geniet regelmatig van het volledige cultuuraanbod? 8/18
▪ Er wordt zeer veel georganiseerd van onder uit, op eigen initiatief.
De gemeente vindt dit fantastisch en faciliteert. Daarnaast wordt het aanbod
aangevuld vanuit het cultuurcentrum.
▪ De bezoekers van het cultuuraanbod zijn voor ongeveer 2/3 afkomstig uit
Pelt zelf en 1/3 vanuit de directe regio.
o Wie is sportief actief in de gemeente? 7/18:
▪ Fitness, wandelen en soms lopen
• Het aanbod om te wandelen (lopen) is heel groot. Er is onder meer
een route van 16 kilometer volledig in het bos gelegen.
• Loopomloop werkt goed!
o Per gehucht: 3 omlopen (tussen 3 & 16 km) waarvan telkens
65 % in het groen minimum
▪ Basket
▪ Sportleven is heel aanwezig: grote geschiedenis (handbal 50 jaar bestaan),
nichesporten (kajak, handbal, judo). Alle deelkernen hebben voetclub, er is
hockey, omnisport voor recreanten, etc. Kortom: een heel breed aanbod met
ook enkele bijzondere nichesporten.
o Wie fietst naar het werk? 14/18
▪ Schitterend!
▪ Wordt aangemoedigd (attentie-acties), fietsen ter beschikking, aanbod
elektrische fietsen laten uittesten, bewustmakingsacties, etc.

o
o

o

o

o

Is Pelt een hartelijke gemeente, warm, menselijk? 18/18
▪ Bouwsteen: check!
Is Pelt een groene, natuurlijke gemeente? 18/18
▪ Bouwsteen: check!
▪ Er is veel groen aanwezig, maar het kan nog altijd beter (dixit diensthoofd
Groen)
Is Pelt vernieuwend, innovatief, grensverleggend?
▪ We halen een schoorvoetende 18/18
• Innovatie en vernieuwing zijn hier en daar aanwezig maar heerst
vooral als potentieel voor de gemeente
• De mogelijkheden om te vernieuwen door te fusioneren zijn groot.
Er is echter wel nog wat werk aan de winkel.
• Zowel Overpelt als Neerpelt hadden veel innovatieve aspecten.
We willen deze als Pelt versterken maar ook groeien.
o Enkele voorbeelden Neerpelt: Actief bezig met nieuwe
tendensen en deze implementeren (bvb. participatie),
centrumontwikkeling via o.m. project Forté, regionale
samenwerking rond brandweerzone, realisaties met Syntra,
werk vanuit maatschappelijke dienstverlening, etc.
o Enkele voorbeelden Overpelt: Dienstverlening vanuit de
gemeente aan de inwoners, realisaties op sociaal vlak,
werken rond dorpenbeleid, fundamentele projectwerking
met visie op lange termijn, budgettaire creativiteit, de
industrie en zorgsector, verenigingen en onderwijs, etc.
o Voor Pelt: Kader nodig om grote stappen te zetten op niveau
van innovatie maar is zeker een uitgesproken ambitie van
het bestuur
▪ Veiligheid, gebruiksgemak, … zijn belangrijke elementen waarop gemeente
wilt inzetten en die innovatief, vernieuwend en grensverleggend kunnen zijn
(moet niet altijd hoogtechnologisch zijn).
Het leefcomfort blijft prioritair.
▪ De gemeente is en wenst te blijven: “Gewoon goed, gewoon kwalitatief
goed, …” Er heerst een zekere bescheidenheid en wilskracht om kwalitatief
uitmuntend te zijn.
▪ Basisvoorziening zijn op en top in orde (sport, vereniging, …)
▪ Campus Noord vormt een belangrijke stap in de richting van innovatie.
Er wordt een stijging van het inwonersaantal benoemd met daaraan gekoppeld
opportuniteiten. De reden voor deze stijging ligt volgens de FG vooral bij de ligging
van de gemeente en de aanwezige ruimte. Deze twee kenmerken worden gezien als
een USP en worden meteen in één adem genoemd met de term ‘leefbare kernen’.
De levenskwaliteit is een belangrijke factor voor Pelt, misschien zelfs de
belangrijkste.
▪ Wonen, werken, leven, voorzieningen als dragers.

•
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SWOT-analyse: elke deelnemer dient afzonderlijk een SWOT-te maken van de gemeente Pelt
o De verwerking van alle individuele resultaten gebeurde achteraf en resulteerde in de
SWOT-analyse in bijlage 1.
o Er werd samen met de groep gediscussieerd over een gemeenschappelijke SWOTanalyse met volgend eindresultaat:
Sterktes

Zwaktes

Actief gemeenschapsleven (3x)
Vrijwilligers
Ruimte voor creativiteit
Gastvrijheid
Tewerkstelling
Ruimte voor nieuwe bouwwerken
Aangename omgeving
Alle functies dicht bij elkaar
Zorgsector
Ademruimte
Robuust, goede schaalgrootte
Dichtstbevolkte regio van Noord-Limburg

 Mobiliteit zowel intern (knelpunten) als
naar bereikbaarheid (ontsluiting)
 “Braindrain” (door geen optimale
ontsluiting in het noorden Pelt komen
bepaalde bedrijven/personen zich hier niet
vestigen)
Lagere scholingsgraad (of hogere
scholingsgraad komt na studies niet meer
terug)
 Pelt werkt als organisatie nog niet optimaal

Opportuniteiten

Bedreigingen

Nieuw begin als Pelt
(Grotere) ontwikkelingen zijn mogelijk
binnen (groene) ruimte en volgens de
klimaatdoelstellingen (water, fijn stof, …)
Haspershoven als ontwikkelingsgebied om
de twee kernen te laten groeien naar elkaar
Complementariteit mogelijk door fusie
volgens: 1 + 1 = 3
Bovengemeentelijke uitstraling toerisme en
cultuur
Campus Noord als locomotief voor
innovatie en vernieuwing
Centrumgemeente Noord-Limburg
Verdere ontwikkeling zorgsector

□
□
□
□
□
□

•

▪
▪
▪
▪

Financiën
Beslissingen hogere overheden
Zorgaandeel mag niet overheersen in de
gemeente
Waakzaam zijn dat belangrijke elementen
van voormalig Neerpelt en Overpelt te
identificeren zijn met de identiteit/visie van
Pelt

Opmerkingen & observaties van de focusgroep:
o Lokaal bestuur wil duidelijk groeien met fusiegemeente Pelt, MAAR alles wordt
geplaatst tegenover een kwalitatief kader van leefcomfort, ademruimte, groen, etc.
o De ambitie van de nieuwe ‘gemeente met 35.000 inwoners’ springt er fel uit.
o Pelt wil een belangrijke(re) rol gaan spelen in de regio, zowel voor de eigen Peltenaar
als met functies in de regio
o Klimaat en groen zijn sterke begrippen en vormen een leidraad
o Optimisme, opportuniteiten, zorgzaamheid en zien van kansen in elke bedreiging is
typerend. De zin voor uitmuntendheid en de beeldspraak van het logo van Pelt gaan
zeer goed samen.

Bijlage 1: Verwerking resultaten individuele SWOT-Analyse
Sterktes
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✓
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✓
✓

Tewerkstelling (4x)
Alle (basis)voorzieningen aanwezig (3x)
Industrie (3x)
Sterk gemeenschaps- en verenigingsleven
en vrijwilligers (3x)
Breed aanbod cultuur & vrije tijd (3x)
Gemotiveerd, ambitieus lokaal bestuur (3x)
Zorg (2x)
Zeer veel natuur (2x)
Open minded bestuur en bevolking (2x)
Ligging in de regio (2x)
Ruimte voor individuele kansen
Pelts chauvinisme
Werken dichtbij huis
Onderwijs
Ambitie/engagement gemeente
Aangenaam wonen met ruimte en groen
Warmte & gastvrijheid
Toeristische troeven
Avonturenbos “Bosland”
Optimaal leefcomfort (wonen, werken,
leven)
Verschillende bijzondere speerpunten
aanwezig

Zwaktes
 Bereikbaarheid en ontsluiting gemeente en
interne mobiliteit (7x)
 Gemeentelijke organisatie werkt nog niet
optimaal (6x)
 Financiën
 Bescheidenheid over sterktes
 Groenverbindingen ten koste van …
 Cultuurverschil voormalig Neerpelt en
Overpelt
 Verkeersveiligheid

Opportuniteiten
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□
□

Mogelijkheden door nieuwe schaalgrootte
door fusie (9x)
Nieuwe ontwikkelingen en verbindingen
mogelijk door aanwezige ruimte (4x)
Optimaal leefcomfort mogelijk (3x)
Nieuw begin: opnieuw lijnen uitzetten (3x)
Campus Noord (3x)
Regionale uitstraling (3x)
Verbetering ontsluiting/toegangswegen (2x)
Groen/natuur naar de kern brengen (2x)
Grensoverschrijdende samenwerkingen (2x)
Veilige schoolomgevingen
Ontwikkeling Haspershoven
Cross-overs met verschillende
beleidsdomeinen
Link met Nederland

Bedreigingen
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Toekomstige rol en taakverdeling lokaal
bestuur (6x)
Focus & visie gedragen krijgen (2x)
“Braindrain” wegens ligging van gemeente
(3x)
Lage(re) welvaart (2x)
Hogere overheid (2x)
Aarden in snel veranderende tijden (2x)
Ontwikkeling Haspershoven als bedreiging
voor twee oorspronkelijke kernen
Te snel willen gaan met groei Pelt
Groen en ruimte opofferen voor andere
types ontwikkelingen
Hoge verwachtingen bevolking na fusie
Lommel
Moeilijke economische actualiteit

Bijlage 2: beeldmateriaal

