
NDK Pelt: Stakeholdersessie 1: Toekomstdag Participelt 16-06-2019 – CC Palethe 

Insteek: 

In het kader van het participatietraject ‘Plan voor Pelt’ werd op zondag 16 juni een ‘Toekomstdag’ 

georganiseerd. Een 60-tal Peltenaren gingen tijdens deze Toekomstdag met elkaar in gesprek over 

hun dromen voor Pelt. In kleine groepjes werd rond 6 thema’s nagedacht over hoe Pelt er in de 

toekomst (2030) kan uitzien. Vervolgens werden acties bedacht om deze toekomstbeelden te 

bereiken. De thema’s waren: 

• Milieu en klimaat 

• Mobiliteit 

• Publieke ruimte 

• Vrije Tijd 

• Welzijn en zorg 

• Naar De Kern 

Het projectteam NDK was er dus bij en gingen samen met ondernemers & enthousiaste Peltenaars 

aan de slag rond versterking van de kern. 

Inhoud 

• Inleiding Frank Smeets – Burgemeester 

• Inleiding Greet Sleurs – Participatieverantwoordelijke 

• Inleiding Leen Van Lindt– Coördinator LeVuur 

• Energizer Lies Daenen – Projectteam Naar De Kern 

 

Op basis van gesprekken met bevoorrechte getuigen en het aanwezige participatief tot stand 

gekomen materiaal, werden 3 voorlopige bouwstenen gebruikt om vanuit het buikgevoel van 

de deelnemers interactief in dialoog te gaan 

 

   

 

 



• Werken in groepen – Thema NDK: 

o De NKD-tafel telt een 10-tal enthousiaste meedenkers 

o De kennismakingsronde: Wie bent u en wat is volgens u een sterk punt van Pelt? 

▪ Samenhang tussen de ondernemers 

▪ Veel verschillende soorten ondernemerschap aanwezig 

▪ Horeca bruist, ook culturele activiteiten trekken goed. Er is veel dynamiek. 

▪ Sector bouwmaterialen is sterk.  

▪ De industrie in het algemeen is een pluspunt (3x) 

▪ Wonen/werken in eigen gemeente is belangrijk 

▪ De kwaliteit van de handelszaken is hoog 

▪ Elke afzonderlijke handelszaak staat sterk en is op zichzelf al dragend. 

Er is echter nood aan veel betere samenwerking! 

▪ Er is nood aan een klankbord. Handelaars hopen dit te vinden in NDK. 

o Vormen van een toekomstbeeld voor de kern. Wat zijn uw ideeën? 

▪ Verbinden van de twee voormalige kern en ontwikkeling van het tussenstuk. 

De buurtkernen moeten zelfstandig kunnen blijven bestaan. 

▪ Specifieke verbindingen maken naar de industrie 

▪ Bezorgingsdiensten bij het winkelen 

▪ Verwijzing naar Chartres (Frankrijk) als voorbeeld voor onder meer sfeer, 

verlichting, overdekte markt, etc. [NVDR: Sfeerbeelden in bijlage 1.] 

▪ Kwaliteit en lokale specialiteiten aanbieden 

▪ Er zijn geen taxi’s. Kan dit opgelost worden via deeleconomie? 

▪ Gecombineerd vervoer voor kinderen 

▪ Groen / rustplekken / gezellige pleintjes in de kern 

▪ Nieuwe (energiezuinige) woonvormen in de kern 

▪ Mix van generaties aantrekken 

▪ Aantal inwoners in de kern verhogen (potentieel) 

▪ Eén aanspreekpunt voor handelaars en samenwerking van ALLE handelaars 

▪ Uniformiteit in visualisatie en communicatie kernen (2x) 

▪ Hoogtechnologisch onderwijs en afgeleide producten in de kern 

▪ Samen studeren in de kern 

▪ Via opleiding en modernisatie inzetten op het aantrekken van meer 

welvarende inwoners 

▪ Een aantal slogans drijven ook boven: 

• “Versmelten en verpelten” 

• “Pelt onderneemt – de rest weent” 

• “State of the art” 

 

• Verder gezamnelijk invullen toekomstcanvas volgens voorgevormde vragen: 

o Wat is ons toekomstbeeld? 

o Wat kan IK doen? 

o Wat kunnen WIJ doen? 

o Wat kan HET BESTUUR doen? 

=> Het resultaat wordt weergegeven op de volgende pagina’s met dank aan de huiscartoonist 

om ook een grafische weergave te maken. In bijlage 2 wordt ‘de oogst’ ook uitgeschreven 

mee opgenomen in dit verslag. 

De deelnemers gaan tevreden naar huis en kijken uit naar het vervolgtraject van NDk. 



 



 



Bijlage 1: Sfeerbeelden Chartres (Frankrijk) 

 

 

 

 



 

 

 

  



Bijlage 2: Samenvatting toekomstcanvas - Uitgeschreven 

Naar de kern 

VerSmelten en VerPelten 

Ons toekomstbeeld 

- Versmelten en verpelten: stop met ‘2’ denken – denk ‘1’ 

- Verbindende mobiliteit, bv. tram, subway, hop on hop off, deelfietsen, … -> alle faciliteiten 

vlot bereikbaar 

- Deeleconomie: fietsen, auto’s, handel, bezorgdiensten 

- Mengen/verbinden van generaties -> woonvormen, scholen en rusthuizen 

- Communicatie gemeente en ondernemers -> één platform, eenvormigheid, inclusief, 

menselijk contact 

- Ondersteuning en faciliteiten vanuit gemeente 

- Hoogtechnologisch mee/trekker: -> opleiding, mobiliteit, ondernemen, visualiseren, … 

- Infrastructuur up-to-date 

- Groen (en cultuur) 

o Rustplekken 

o Uitstraling 

o Koppeling met toerisme: troeven uitspelen 

 

Wat kan IK doen? 

- Zelf local shoppen 

- Onszelf blijven 

- Als er een mooi project komt -> steunen en er ook achter staan bv tram -> jaarabonnement 

- Acties op de kaart zetten bij het meerjarenplan 

- Een stem zijn vanuit de gemeente (luisteren) 

- Als handelaar mijn zaak innoveren, investeren en zorgen voor de persoonlijke toets 

- Werken aan de positieve samenhorigheid van de handelaren 

 

Wat kunnen WIJ doen? 

- Een platform starten en de partijen samenbrengen (vanuit de gemeente) 

- Meer betrokkenheid van iedereen (ook afwezige ondernemers) 

- Niet denken als concurrent, denken als collega’s 

- Samen adverteren en reclame maken voor elkaar 

- Kerststallentocht 

- BV Kerst -> uniforme versiering aan de winkels 

- Niet klein denken. Groeien en werkgelegenheid zorgen. 

- Werken vanuit de basis. Niet door gemeente opgelegd, vanuit handelaars. 

 



Wat kan HET BESTUUR doen? 

- Enkel uitbestedingen doen aan lokale handelaars. Niet aan externen met hoge kosten -> 

praktisch en kwaliteit. Belangrijker dan prestigeprojecten 

- Meer financiële inspanningen doen voor de handelaars en meer doorzichtige boekhouding 

naar de middelen ingezet ter ondersteuning van de handelaars 

- De gemeente mooier en zuiverder maken: bv vuilniszakken die te lang buiten staan 

- Pro actief zijn 

- Duidelijk zijn waar we terecht kunnen 

- Workshops verder zetten: continuïteit, participatie 

- Mobiliteit -> trein/tram/bus!! 

- Faciliteren: de gemeente moet ondersteuning bieden 

- Alle ondernemers samenbrengen 

 

Top drie 

- Platform, inclusief, om iedereen samen te brengen (ondernemers) 

- Communicatie gemeentebestuur en handelaars (kort en efficiënt) 

- Verbindende mobiliteit 

  



Bijlage 3: Beeldmateriaal 



 



 


