NDK Pelt: Stakeholdersessie 2: 10/10/2019: Raadzaal Overpelt
Aanwezigheid:
Naast burgemeester Frank Smeets en schepen Raf Drieskens zijn ook projectverantwoordelijken
Veronic Duysters en Veronique Reekmans aanwezig vanuit het lokaal bestuur.
Unizo-voorzitter Frank Verheijden tekent ook present, samen met enthousiaste meedenkers met een
flink uiteenlopende achtergrond (kunst, cultuur, zorgsector, diensten, handelaars, architectuur, etc.).
Introductie:
Schepen van lokale economie Raf Drieskens brengt de stakeholders in de sfeer met een uitmuntende
introductie. Er wordt benadrukt dat we al heel wat informatie verzameld hebben. Ook vandaag gaan
we op zoek naar de ontbrekende puzzelstukjes om een complete ‘foto van Pelt’ te kunnen maken en
om het DNA te kunnen bepalen.
Inhoud:
•

Presentatie methodiek NDK door Lies Daenen

•

Kennismakingsronde:
De verschillende deelnemers stellen zich voor en vertellen waarom Pelt hen zo nauw aan het
hart ligt. Een greep uit de verhalen:
o De samenwerking tussen de zorgsector en het lokaal bestuur van Pelt is zeer goed.
Pelt profileert zich als zorggemeente en dat is dankzij gecombineerde inspanningen
voelbaar in alle lagen van de gemeentewerking. Geen enkele gemeente in
Vlaanderen vertaalt het zorgelement zo knap door.
o Het is zeer fijn in Pelt om er toe te komen als niet-Peltenaar en er een eigen netwerk,
vriendenkring, etc. op te bouwen. De mensen zijn zeer warm en hartelijk.
o Er wordt wel eens vaker gesteld dat een gemeente stedelijke voorzieningen
combineert met een dorpsgevoel. Pelt gaat er prat op dat het ook écht zo is. Iets dat
bewaakt moet worden in de toekomst.
o Alle voorzieningen in Pelt zijn aanwezig en ze zijn ook zeer sterk gecentraliseerd.
o Pelt kent een aantal zeer specifieke niches (bijv. in de zorgsector zijn er een aantal
pathologieën die in Pelt de absolute top omvatten).
o Pelt is een zeer mooie gemeente en combineert op heel veel niveaus ‘the best of
both worlds’. Actief vs. Gemoedelijk. Landelijk vs. Stedelijk. Etc.
Het is een gemeente op mensenmaat.
o Pelt kent een zeer levendige kern, ook na sluitingsuur van de traditionele retail.
Er wordt verwezen naar Pelt als ‘klein Gent’.
Pelt biedt enorm veel potentieel, is de laatste jaar flink gegroeid als aantrekkingspool
en geeft aansluiting met heel veel sectoren & activiteiten.
o De inwoners en ondernemers van Pelt zijn zeer dynamisch. De cultuursector en de
zorgsector te Pelt zijn over het algemeen heel sterk, maar zijn in bepaalde niches
absolute top. Hier liggen nog verdere kansen.
o De kern van Pelt is sterk bewoond, in tegenstelling tot andere steden/gemeenten.
De mensen zijn er traditiegetrouw.
Er is een zekere doordachte complexiteit in ruimte aanwezig. Pelt fungeert hierdoor
als sterk draagvlak voor activiteiten.
Er schuilen kansen voor Pelt in het concept van de co-housing

•

Aftoetsing van bouwstenen die tot nu toe uit het traject zijn voortgekomen:
o Hartelijke gemeente => sterk bevestigd
o Natuurlijke gemeente => sterk bevestigd
o Innovatief/grensverleggend => bevestigd, zeker in stadsontwikkeling
o Optimistische sfeer => Sterk bevestigd
o Uitmuntend in niches => bevestigd en het thema wakkert gesprekken aan:
▪ Er heerst een stevige complementariteit tussen de voormalige gemeenten
Overpelt en Neerpelt
▪ Een aantal programmaties in de cultuursector bewijzen dat heel wat
evenementen/concepten/organisaties in Pelt zijn ontstaan en ondertussen
ook al de grenzen van de gemeente hebben overstegen:
• Concept theater op de markt
• Haute-cultuur
• Kunstacademie Noord-Limburg
• Peltpop
▪ Ook heel wat inwoners worden al vanaf jonge leeftijd geprikkeld in Pelt door
de vele troeven die het te bieden heeft. Een aantal bekende figuren kennen
hun creatieve roots in Pelt maar ontwikkelden een oeuvre die veel wijder
bekend is:
• Stijn Coninx (Regisseur)
• Stijn Meuris (Zanger)
• Joke Emmers (Actrice)
• Belle Pérez (Zangeres)
• Fred Janssen (Reporter)
• Joost Zweegers (zanger)
• Sofie van Moll (presentatrice)
• Raf Simons (Modeontwerper)
• Lieve Joris (schrijfster)
• Wim Mertens (componist)
• Katrien Palmers (presentatrice)
• …

•

De geschiedenis van Pelt als voeding voor de fusie en het DNA door burgemeester Frank
Smeets
De burgemeester neemt ons op een boeiende reis mee doorheen de ontstaansgeschiedenis
van Pelt. Hieruit blijkt dat Pelt (vroeger door de romeinen ‘Palethe’ genoemd) eigenlijk altijd
één gebied gevormd heeft. De opsplitsing naar Neer- en Overpelt zijn er gekomen door
enkele kerkelijke en ‘politieke’ ingrepen. Au fond is Pelt echter steeds een geheel geweest.
We merken dit onder meer door het uitgesproken gevoel van de gemeenschap,
het gelijkaardige dialect, etc.
Met de fusie naar Pelt afgelopen januari werd de gemeenschap ‘terug compleet’ gemaakt.
De burgemeester verwijst graag naar het feit dat Pelt nu terug in het reine is met de
geschiedenis en haalt ludiek aan “Wat de kerk scheidt, brengen wij terug samen”.
Verder is het belangrijk om de karakteristieken van Neerpelt en Overpelt zoals ze gevormd
zijn door de geschiedenis toch in het achterhoofd te houden. De tradities ontwikkeld in de
verschillende gehuchten kunnen door de fusie van Pelt ook een groter draagvlak krijgen.

Het stilstaan bij de geschiedenis van Pelt geeft aanleiding tot een statement die door
iedereen gesmaakt wordt. Het statement stelt dat Pelt altijd een eenheid is geweest.
De fusiegemeente heeft het potentieel om op micromaat vanuit de eigen sterktes een
service te zijn voor de inwoners en bezoekers. Alle gebeurtenissen die in het verleden
geknauwd hebben aan de eenheid van Pelt werden op ‘onnatuurlijke wijze’ binnengehaald.
We denken aan de komst van Union Minière (waar alle arbeiders in Overpelt leefden en alle
hoogopgeleiden in Neerpelt vertoefden). Ook de ingrepen van de kerk in het verleden zijn
onnatuurlijk gekomen en zorgden voor een verdeeldheid van Pelt terwijl het eigenlijk altijd
een eenheid had moeten blijven.
De sterkte van Pelt ligt net in de gemeenschap van mensen en in het uitdragen en
voortbouwen op de verschillende aanwezige niches. Inzetten op innovatie en duurzaamheid
moet ook een algemene regel zijn in alle ondernemingen, zonder daarbij specifiek te kiezen
uit 1 of meerdere niches. En daarmee wordt het best aansluiting gevonden bij het DNA van
de gemeenschap van Pelt. Een gespecialiseerde en levendige gemeenschap met
hoogtepunten bereikt overheen een aantal niches en kwaliteit bereikt door voorzieningen,
activiteiten, etc. op micromaat voor inwoners en bezoekers.
Er wordt in dit kader ook duidelijk verwezen naar ‘Neerpelt Bezwijkt’, een 5-jaar durend
traject waarbij op wijkniveau verschillende initiatieven en acties werden genomen door
inwoners in nauwe samenwerking met het lokaal bestuur.
•

Co-creatieve oefening: 2 groepen werken rond de toekomst van Pelt anno 2030 en 1 groep
werkt rond de ziel van Pelt als persoon. De resultaten zijn fascinerend:
o

Groep 1: Pelt 2030
Pelt moet de gemeente nog aantrekkelijker maken voor jonge mensen. De jeugd is
de toekomst! Kinderen moeten kansen krijgen om stevig uit te groeien in hun leven
en Pelt moet daar de absolute basis voor vormen.
Er moet daarom blijvend (en nog meer) geïnvesteerd worden in jonge mensen.
Onder meer nieuwe woonvormen (Haspershoven, Dommelhoven) specifiek gericht
naar jonge gezinnen vormen een belangrijk item.
Daarna wordt ook stevig ingezet op het samenbrengen van mensen.
Dit begint in (cultuur)verenigingen. Laat ons samen iets doen. Laat ons samen een
uitnodiging aangaan. Gemeenschapsgevoel. Niet te veel geordend. Gewoon mensen
samen. Vanuit het buikgevoel. Laat het maar van onder uit komen.
Tot slot wordt de prachtige natuur van Pelt aangehaald als te bewaken troef!
De groep krijgt als feedback van de overige groepen mee dat het eigenlijk gaat om de
idealisering van de bestaande situatie. Doe zo verder Pelt!

o

Groep 2: Pelt 2030
Resultaten en ideaalbeeld sluiten alvast goed aan bij de groep 1.
Deze groep vertrekt ook vanuit de mens zelf. Eerst mensen in verbinding brengen,
daarna pas fysiek gaan verbinden.
De groep gebruikte iets minder beeldmateriaal, maar verwerkte wel een aantal
metaforen in hun werk.
Onder meer de rolstoel die overal terecht kan als verwijzing naar de doorgedreven
zorgsector (leven in Pelt kan vanaf geboorte tot seniorenjaren in kwaliteit).
Ook de windmolens zijn een metafoor en verwijzen naar de tweestrijd tussen de wil
om duurzaam en grensverleggend te zijn met het bewaken van de open ruimte.
Ambitie en creativiteit moeten een oplossing formuleren op deze tweestrijd.
Verder wordt nog een verwijzing gemaakt naar nieuwe en andere woonvormen in de
kern. Zo onder meer ook hoogbouw. Echter, met die belangrijke connotatie dat
ademruimte minstens even belangrijk is en dat dus moet bewaakt worden.
In functie van die ademruimte wordt voorgesteld om de Dommel te doen
meanderen in het tussengebied Haspershoven. Hoewel ademruimte/natuur
belangrijk is rond de kern, is dit evenzeer belangrijk in de kern.
Daarnaast worden ook de ondernemers benadrukt als kloppend hart van de kern.
Ze verwijzen ook naar de doorgedreven ambitie om steeds te willen verbeteren en
vooruitstrevend te zijn.
Daarenboven mag die ambitie blijken op verschillende terreinen. Ook ondernemers
moeten creativiteit aan boord leggen op hun eigen werkplek.
Tot slot wordt als belangrijk toekomstelement ook aangegeven dat de ambitie er
moet zijn om jonge mensen aan te trekken en ook om alle registers open te trekken
om ze in Pelt te houden.
De groep krijgt aanvullende bevestiging en feedback:
Verbindingen maken is erg belangrijk. De meerwaarde van Pelt is dat alles heel nabij
is, dat alles heel compact is. Maar met heel veel rustpunten. Op 5 minuten tijd kan je
de overgang maken van winkels naar natuur, van drukte naar rust, etc.
Die verbindingen moeten verder uitgebouwd worden op elk niveau, zodat
bovenstaande elementen (een Peltenaar kan genieten van kwaliteit van geboorte tot
heengaan) versterkt worden.

o

Groep 3: Pelt als persoon:
Pelt als persoon heeft het hoofd in de wolken.
De persoon is creatief wat zich weerspiegelt in de verrekijker: nadenken op lange
termijn.
De persoon heeft z’n handen niet vrij. Hij draagt een medemens.
Vlakbij vinden we touw en werkmateriaal. Te gebruiken na een goede planning en
nadenkend over de toekomst.
De Peltenaar draagt geen gewone schoenen maar laarzen. Hij is niet bang om zich
vuil te maken en alles te geven. Hij staat dan ook met z’n twee ‘botten’ op de grond
als nuchtere persoon. De nuchterheid en gezapigheid die we herkennen in elke
Peltenaar.
Er schuilt ook een metafoor in naar de traditionele scoutsleider. Die zorgt er voor dat
iedereen op de eindbestemming komt en stimuleert onderweg het samenwerken.
Echter, een scoutsleider staat ook figuur voor goede herinneringen en veel creatieve
momenten samen. Toch kenmerkt hij zich ook als stevige leider, vooruitkijkend en
plannend.
Het stromende water en de natuur op de achtergrond is de favoriete omgeving van
de Peltenaar!
Eén van de leden van de groep ontwikkelde zelfs al een aanzet tot een gedicht bij
hun voorstelling van Pelt als persoon:
“Met mijn hoofd in de wolken
droom ik van wat kan zijn.
Voor jou en mij die door net dezelfde niche geïnspireerd geraken.
Samen stampen we iets uit te grond.
Met een creatief hoofd in de wolken bestuderen we de ruimtelijke bouwstenen om
innovatief en sociaal een brug te bouwen.
Met de voeten stevig op de grond plannen we de plek waar we in de toekomst de
andere oever willen bereiken”.

•

Aftoetsing tussentijdse ontwerpen imagineeringteam:
o Ontwerp 1: De andere kijk van Pelt
Anders kijken naar muziek, naar kunst, naar natuur, naar samenleven, naar
ondernemen, naar de toekomst
=> De verwijzing naar ‘anders kijken naar…’ wordt gesnapt aan de hand van de
visuele voorbeelden. Echter, er zit een negatieve bijklank aan de woordelijke
formulering. Een tegenvoorzet wordt gegeven door ‘Anders’ te vervangen door ‘Een
open kijk naar’.
=> Op het niveau van anders/niches/etc. wordt terecht opgemerkt dat dit moeilijk is
als het gaat om retail. Er is een economische/kritische massa nodig om niches in
retail te doen lukken. Echter, er zijn wel heel wat mogelijkheden als je bestaande
niches gaat verwerken in succesvolle retailconcepten en dit in verbinding met andere
sectoren zoals kunst, cultuur, communicatie, etc.
o

Ontwerp 2: De stijl van Pelt
Stijl in muziek en dans, in omgaan met mensen, stijl en klasse in winkelaanbod, in
levensstijl, in uitdrukking en expressie
=> In de visuele voorbeelden zit ‘optimisme’ and ‘happy people’ verwerkt alsook heel
veel verwijzingen naar cultuur en kunst. Dit komt goed binnen bij de groep.
Echter, ook de woordelijke formulering van ‘De stijl van Pelt’ spreekt niet meteen
aan, zonder dat daar eigenlijk een duidelijke verklaring kan voor gegeven worden.
Eerder iets vanuit het buikgevoel die niet klopt.

o

Ontwerp 3: De geluiden van Pelt
De geluiden van het klankbos, van het muziekfestival, van de natuur, van de mensen,
van de toekomst, van de vernieuwing
=> Van dit ontwerp komt weinig binnen. Dit heeft als hoofdreden dat de aandacht
gaat naar het woord ‘geluid’ waar ook veel negatieve bijklank aan verbonden kan
worden. Peltenaars zijn duidelijk positief en hebben een sterke afkeer voor
negativiteit. Als tegenvoorstel wordt onder meer ‘De klanken van Pelt’ en ‘De vibes’
van Pelt gegeven.

o

Ontwerp 4: De bouwers van Pelt
De bouwers die altijd ideeën hebben, die constructief zijn, de bouwers van het
verleden en van de toekomst, de bouwers van het halfvolle glas.
=> Buiten het idee dat hier elementen als creativiteit en positivisme in zitten komt dit
ontwerp niet goed binnen.
Echter, op basis van de input die tijdens deze workshop verzameld werd, geeft de
groep aan wel het idee achter de ontwerpen te snappen en kijkt uit naar een verdere
verfijning of koerswissel van het imagineeringteam.

Bijlage 1: Moodboarding

Bijlage 2: Beeldmateriaal

