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Niet elke stad of gemeente 
kan een shoppingstad zijn, 
maar elke stad heeft wel iets uniek 
waar je duurzaam kunt op bouwen. 

Gedeputeerde van Economie Tom Vandeput

VOORWOORD

Beste lezer

De Covid 19 pandemie heeft ontegensprekelijk een grote impact op onze samenleving en economie. 

Vooral bepaalde sectoren zoals handel, horeca, de reissector, de evenementensector,… krijgen zware 

klappen. De weerbaarheid van de handel en horeca staat onder grote druk ondanks de overheidsmaat-

regelen en de sensibiliserende acties voor winkelhieren en lokaal kopen.

En deze crisis komt bovenop de andere uitdagingen waarmee de handel en horeca de voorbije jaren zijn 

geconfronteerd. De gewijzigde consumenten- en winkeltrends met een sterke focus op winkelbeleving, 

de toegenomen digitalisering waardoor de e-commerce een grote groei kent en waardoor de fysieke 

winkel onder druk staat, de verminderde koopbinding omwille van de toegenomen mobiliteit,… De druk 

op het ondernemerschap in de handel en horeca zet ook druk op de leefbaarheid en aantrekkingskracht 

van onze handelskernen. 

De oplossingen van het verleden hebben hun kracht en waarde echter verloren en zijn niet meer bruik-

baar om de handelskern van de toekomst te maken. Retailspecialisten zijn er langer van overtuigd dat 

een attractieve stadskern veel meer dan enkel detailhandel en horeca moet huisvesten. Een stadskern 

moet meer dan ooit terug een dynamische, levendige omgeving worden waar diverse functies zoals 

ondernemen, publieke en private dienstverlening, kunst, cultuur en huisvesting een plaats hebben en 

samen een attractieve sfeer uitademen. Stadkernen moeten zich meer dan ooit transformeren tot be-

drijvige en duurzame stadskernen. 

De combinatie van functies moet ook passen in de plaatselijke situatie en aansluiten op de bestaande 

troeven en op het unieke DNA van de gemeente waarmee ondernemers en bewoners zich kunnen iden-

tificeren. Slechts dan zal er een stedelijke duurzame dynamiek op gang kunnen worden gebracht, die 

bezoekers zal aantrekken en zal overtuigen tot een herhaalbezoek. 

Daarom hebben in 2017 de provincie Limburg en UNIZO de krachten gebundeld in het innovatief en 

co-creatief traject “Naar de Kern”. In mei 2019 is het traject in de fusiegemeente Pelt gestart en werd 

– samen met lokale stakeholders en (retail)experten - een nieuw toekomstbeeld voor de handelskern 

ontworpen. Dit traject was bijzonder omwille van de recente fusie tussen twee gemeenten met allebei 

een autonome handelskern. Het afgelegde traject is neergeschreven in dit kernkompas met soms ver-

rassende adviezen en ontwikkelingstips. Het toekomstperspectief moet nog verder worden uitgediept 

en omgezet in concrete terreinacties. 

Ook al ligt de sleutel van het succes weliswaar bij het lokale publieke en private weefsel, in het bepalen 

en uitvoeren van een toekomstgericht retailbeleid kunnen de gemeenten blijven rekenen op de provin-

cie. Inhoudelijke en financiële steun van de provincie Limburg via diverse werkinstrumenten waaronder 

Locatus databank, een koopstromenmodel en de feitenfiches (via provinciesincijfers), diverse infodagen 

en workshops en subsidies zorgen voor een sterk gemeentelijk-provinciaal partnerschap. Op deze ma-

nier werken we samen aan dynamische stadskernen en aan een vitale Limburgse detailhandel.

Tom Vandeput
Gedeputeerde van Economie
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3. Waarom is dit DNA zo belangrijk?

We leven in een maatschappelijke transitieperiode. Dat was de voorbije jaren al zo en wordt nu door de 

impact van het coronavirus op scherp gesteld. Oude, beproefde systemen werkten al niet meer optimaal in 

een wereld waarin de snelheid van verandering niet meer bij te houden is. Intussen komt daar nog de onge-

kende chaos en onzekerheid bij waarvoor het nieuwe virus ons stelt. De gevolgen van de economische, de-

mografische en technologische revolutie én van de recente verwikkelingen zijn niet te stoppen en nog niet 

te overzien. Dat heeft ook gevolgen voor het levende hart van onze steden en gemeenten: de handelskern. 

Globalisering, massaproductie, mobiliteit, digitalisering, … Alles is vandaag op ieder moment voor iedereen 

in de Westerse wereld beschikbaar. De winkel als verkoopkanaal heeft zijn unieke plaats verloren. De klant 

is nog steeds koning. Meer dan ooit heeft hij een brede waaier aan mogelijkheden tot zijn beschikking, 

waaruit hij zijn keuzes kan maken. Tal van grote ketens spelen daar de laatste decennia steeds meer en 

sneller op in. Al voor de huidige crisis kon geen enkele individuele handelaar wedijveren met de mogelijk-

heden van grote spelers.

Vanuit dit perspectief lijkt de traditionele winkel al enige tijd ten dode opgeschreven. Op het vlak van snel-

heid en gebruiksgemak alleen kan de winkel van vroeger het niet halen. Dat is zichtbaar in het straatbeeld. 

Bijna elke binnenstad kampt al jaren met een toename aan  leegstaande winkelpanden. Het zijn moeilijke 

tijden voor wie een zelfstandige zaak heeft of wil beginnen. Als we bij de pakken blijven zitten ziet het er 

niet rooskleurig uit.

Intussen leven we bovendien met een virus dat de maatschappij in haar greep houdt, dat bestaande knel-

punten uitvergroot, er nieuwe zichtbaar maakt en de urgentie om aan korte én lange termijn duurzame 

oplossingen te werken nog groter maakt. 

Gelukkig zijn er nog perspectieven voor onze handelskernen. Als steden en gemeenten accuraat en be-

trokken handelen. Maar ook als ze durven gaan voor een sterke, eigen visie. Als ze de functie van de kern 

breder durven zien dan die van een winkelcentrum. Als de individuele handelaar zich ontwikkelt tot een 

ondernemer die gelooft in zijn eigen troeven en creatief inzet op de meerwaarde die hij kan bieden in 

deze onzekere tijden. Die meerwaarde ligt in de eerste plaats in het persoonlijke, het contact van mens tot 

mens dat onvervangbaar is. In de sociale rol die in tijden van toenemende eenzaamheid steeds belangrijker 

wordt. Mensen hebben nood aan warmte, verbinding en vertrouwen.

Het gaat dus om mensen. Waarom is het gemeentelijke DNA dan zo belangrijk? Omdat we, als burger en als 

ondernemer, in tijden van verandering meer dan ooit nood hebben aan een sterke, verbindende identiteit. 

Aan herkenning en houvast. Ook op het niveau van de lokale gemeenschap. We hebben nood aan wortels, 

aan draagvlak om in de woelige buitenwereld overeind te blijven. Gebaseerd op vaste waarden  die ook de 

richting voor de toekomst kunnen geven. We hebben woorden en beelden nodig die herkenbaar zijn voor 

bewoners en ondernemers. Die voor onderscheid, maar ook voor verbinding en creativiteit zorgen. Woor-

den en beelden die rust en vertrouwen geven en zowel individuele als gemeenschappelijke doelen mogelijk 

maken. Die ook herkenbaar zijn voor en herkenbaarheid geven aan de buitenwereld. Want gemeenten zijn 

levende entiteiten met een eigen identiteit, die haar inwoners en haar ondernemers een bijzondere eigen-

heid geven. Een sterke visie, verankerd in het DNA van een gemeente, kan immers rust, richting en energie 

bieden voor een duurzaam lokaal ondernemersklimaat in tijden van verandering.  

Een gedragen en tijdsbestendige visie met toekomstperspectief biedt niet alleen houvast voor de keuzes 

en beslissingen van vandaag, maar ook voor de veranderingen van de toekomst. Als kader om die zelf mee 

vorm te geven. Want dan pas ben je als gemeente future proof.

1. Wat is Naar de Kern?

In 2017 lanceerde de provincie Limburg in samenwerking met UNIZO en zes Limburgse steden en ge-

meenten het project ‘Naar de Kern’, om op een vernieuwende manier, samen met inwoners en experten, 

vorm te geven aan de bedrijvige handelskernen van de toekomst. Nu, in 2020, zijn opnieuw vier steden en 

gemeenten, waaronder Pelt, aan de beurt.

Naar de kern (NdK) zoekt naar het unieke DNA van elke gemeentelijke kern, als basis voor een gezonde, 

duurzame gemeenschapskern van de toekomst. Het biedt een kompas dat vertrekt van de eigenheid 

van de gemeente, van wat haar bijzonder en aantrekkelijk maakt. Het project kadert binnen de thematiek 

kernversterking en wil op unieke wijze een antwoord bieden op een reeks uitdagingen waarmee veel 

steden/gemeenten te kampen hebben in de kern.

NdK is een kortlopend en co-creatief traject waarin diverse plaatselijke stakeholders, ondersteund door 

experten, de uitdaging aangaan om de levenskracht van hun stad of gemeente een boost te geven. 

Niet elke gemeente kan een winkelstad zijn, maar elke gemeente heeft wel iets unieks dat haar onder-

scheidt van anderen en dat haar een eigen aantrekkingskracht geeft. Door dat te koppelen aan duurzame 

tendensen en op een toekomstgerichte manier te ontwikkelen, geven we zuurstof en perspectief aan een 

gezonde (handels)kern en leggen we de basis voor een ecosysteem van de toekomst.

Steden en gemeenten zijn ooit ontstaan als plekken die in alle behoeften van een gemeenschap konden 

voorzien. Waar alle functies in de kern bijeenkwamen. Niet alleen handel, horeca en gemeentelijke dien-

sten, maar ook ontspanning, gezondheid, wonen, werken, veiligheid… Het ziet ernaar uit dat we steeds 

meer terug evolueren naar dit model van zelfvoorzienend ecosysteem, maar dan op een hedendaagse en 

toekomstgerichte manier. Centra waar het goed leven is, maar waar ook rekening gehouden wordt met 

duurzaamheid in mobiliteit, consumptie en samenleven. Elke stad of gemeente kan zich hierop voorberei-

den door haar eigen unieke visie te ontwikkelen. 

Het doel van dit traject is een helder en gedragen perspectief  te leveren voor een vernieuwde bedrijvige 

kern, gebaseerd op het unieke DNA van de gemeente, inspelend op de huidige en toekomstige trends die 

de kern vandaag en morgen vormgeven.

2. Wat is het DNA van een gemeente?

DNA kennen we als het molecuul dat de belangrijkste drager is van erfelijk materiaal in levende organis-

men. Dat erfelijk materiaal bepaalt voor een groot deel onze mogelijkheden, onze kenmerken, onze iden-

titeit en uniciteit.

Ook een gemeente heeft een DNA, een erfelijke code, een genetisch potentieel. Dat DNA is opgebouwd 

uit tal van factoren. Geografische ligging, landbouw, waterwegen, historische gebeurtenissen, architectuur, 

cultuur, natuur, taal, folklore, industrie en handel trekken sporen en laten indrukken na. Zij vormen de 

bouwstenen die, samen met de aard van de bevolking, het DNA bepalen.  Doorheen de tijd tekenen een 

aantal van deze bouwstenen zich duidelijker af dan andere. Ze laten een diepere indruk na. Welke dat zijn, 

staat nergens zwart op wit, maar de bewoners van de gemeente én de aandachtige bezoekers weten dit, 

voelen dit, beleven dit. Het is hun ervaring van de identiteit van de stad. 

Door deze identiteit, dit DNA, aan de oppervlakte te brengen en bewust te maken, kunnen we het commu-

niceren, versterken en er mensen actief rond verbinden.

DNA
DNA komt voor in iedere cel 

van ieder mens, dier, plant en schimmel. 
Het bepaalt grotendeels wat er gebeurt in 
je lichaam: het is als het ware het ontwerp 
voor je bestaan. Binnen in het DNA zit een 
genetische code die voor iedereen uniek is. 
Hierdoor kent ieder wezen een eigen bouw-

plan en verschillen we – ondanks dat we 
soortgenoten zijn – toch van elkaar.

Het DNA zit in de genen, gaat naar de wortels
maar tegelijk ook naar de dromen 

en de ambities.

PURPOSE
Het woord purpose, in het Nederlands 

vertaald als ‘doel’. In de marketing vertaald 
naar ‘betekenis’. De kern van het 

purpose-concept ligt in het iets doen voor de 
maatschappij, of beter gezegd iets terug 

doen. ‘Als je mijn product koopt doe ik er iets 
met betekenis voor de maatschappij voor 

terug.’  Op die manier heeft je onderneming 
betekenis. En het hebben van betekenis 
wordt door consumenten gewaardeerd.

Een purpose is de bewuste keuze voor 
maatschappelijke impact en betekenis. 

WHY?
In de Golden Circle van Simon Sinek 

staat ‘waarom’ voor het doel, wat zou de wereld 
missen als jouw product niet zou bestaan.

Waarom bestaat je organisatie en waarom doet het er 
toe voor anderen? Belangrijk is dat winst geen geldige 

reden is voor ‘waarom’, want dit is een resultaat.

How (hoe)
‘hoe’ staat voor het proces. Het betreft de 

handelingen die zijn verricht om te realiseren 
waar ‘waarom’ voor staat.

What (wat)
 ‘wat’ staat voor het resultaat en is de uitkomst van 

‘waarom’, ofwel het bewijs. Onder resultaat valt 
bijvoorbeeld winst of vervulling van behoeften door 
middel van de verkoop van producten of diensten.

USP
Een USP of Unique Selling 

Proposition is een eigenschap 
van je product, service, merk of bedrijf die jou 

onderscheidt van je concurrenten. 

Je neemt de kernboodschap van je USP steeds mee 
in je communicatie, en bij voorkeur ook in de slogan 
van je bedrijf. Op die manier wordt je uniek voordeel 
steeds belicht en is meteen duidelijk voor je klanten 

waarom ze maar beter voor jou kiezen.

 Zelfs vandaag moet een USP nog 
steeds aan dezelfde drie fundamentele regels voldoen:

Het aanbod moet duidelijk zijn: 
‘Als je X koopt, haal je er voordeel uit.’
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4. De zeven stappen methodiek

Voor het project Naar de Kern werd door Beleaf en UNIZO, in overleg met de provincie Limburg, een me-

thodiek in zeven stappen ontwikkeld. Dit gebeurde in samenwerking met de faculteit Imagineering van de 

Breda University of Applied Sciences. Deze stappen werden de voorbije jaren in de praktijk afgetoetst en 

worden nog steeds verder verfijnd. 

Het opzet van deze methodiek is om steden en gemeenten op een heldere en flexibele manier te begelei-

den in het ontwikkelen van een eigen, duurzame visie. Om die visie dan te vertalen in concrete projecten en 

een gedragen actieplan. Dit alles in een combinatie van participatie, co-creatie en zowel eigen als externe 

expertise.

STAP 1
ONDERZOEKEN

Cijfers en feiten
Digitale enquête
Bepalen kader

STAP 2
PARTICIPEREN

Participatiesessies
Imagineering

STAP 3
VERWERKEN

Met experten
broeden op het DNA

Verwerken input

STAP 4
DNA BEPALEN
Voorstel DNA aan CBS

Validatie DNA & bouwstenen

STAP 5
ONTWERPEN
DNA- bouwstenen

toepassen op design 
van de gemeente

samen met experten

STAP 6
VERANKEREN

Megatrends en evoluties
Hoe impact realiseren met het DNA?

Actieplan & 
Kernkompas

STAP 7
IMPLEMENTEREN

Opnemen in het beleidsplan
Initiatieven stimuleren

& faciliteren
Draagvlak versterken en follow up

een overheid die mensen 
inspireert, stimuleert en 
initiatief faciliteert 
maakt van de gemeente 
een ecosysteem van de 
toekomst.



STAP 1 
ONDERZOEKEN
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5. Cijfers en feiten
In wat volgt vergelijken we de fusiegemeente Pelt met ‘Bestuurlijk arrondissement Maaseik’ (Bocholt, Bree, Dil-

sen-Stokkem, Hamont-Achel, Hechtel-Eksel, Houthalen-Helchteren, Kinrooi, Lommel, Maaseik, Oudsbergen, Peer 

en Pelt), ‘Andere gemeenten, buiten stadsgewest, zeer goed uitgerust’ (*), de provincie Limburg en het Vlaams 

Gewest op basis van de beschikbare gegevens via Provincies in Cijfers zoals beschikbaar in oktober 2020.

(*) Een vaak terugkerende vraag van de lokale besturen is om de eigen gemeente te kunnen vergelijken met 
gelijkaardige gemeenten.  In het geval van de centrumsteden gebeurt dit wel, maar voor de andere steden en 
gemeenten ligt dit minder voor de hand.
Bij gebrek aan bruikbare en recente indeling van de gemeenten, beslisten de provincies om zelf de actualisatie van 
vroegere studies over de uitrustingsgraad van gemeenten op te nemen.
Dit resulteerde in het onderzoek ‘Uitrustingsgraad van de Vlaamse gemeenten 2018 – Een typologie’ en geeft het 
uitrustingsniveau van de gemeenten in de 5 Vlaamse provincies weer.
Ze werd uitgevoerd door het Steunpunt Data & Analyse van de Provincie Vlaams-Brabant, met ondersteuning van 
prof. em. Etienne Van Hecke van de KULeuven, omwille van zijn ervaring met deze materie, en in nauwe samen-
werking met de steunpunten D&A van de andere provincies.
Deze studie meet de uitrustingsgraad van de Vlaamse gemeenten op acht gebieden: onderwijs, zorg, publieke en 
zakelijke dienstverlening, persoonlijke dienstverlening, horeca, detailhandel, cultuur en recreatie en sport.  Op 
basis daarvan werd een typologie van de Vlaamse gemeenten opgesteld, die de gemeenten onderverdeelt in zeven 
categorieën.
Pelt wordt ingedeeld in de categorie ‘Andere gemeenten, buiten stadsgewest, zeer goed uitgerust’ samen met 
Aalter, Beringen, Bilzen, Bornem, De Haan, De Panne, Hamme, Heist-op-den-Berg, Heusden-Zolder, Hoogstraten, 
Houthalen-Helchteren, Izegem, Koksijde, Lanaken, Maasmechelen, Maldegem, Middelkerke, Ninove, 

Oudsbergen, Puurs-Sint-Amands, Ronse, Tessenderlo, Westerlo, Wetteren, Willebroek en Zottegem.

Het aandeel jongeren (18,7%) ligt te Pelt in 2020 iets hoger in vergelijking met het arrondissement 

Maaseik 18,5%), “andere gemeenten; buiten stadsgewest; zeer goed uitgerust” (18,6%) en de provincie 

Limburg (18,4%), maar lager dan het Vlaams Gewest (19,4%).

Het aandeel ouderen (21,1%) ligt te Pelt in 2020 hoger in vergelijking met de waarden voor het arron-

dissement Maaseik (20,3%), de provincie Limburg (20,6%) en het Vlaams Gewest (20,5%), doch iets lager 

dan “andere gemeenten; buiten stadsgewest; zeer goed uitgerust” (21,8%).

De totale aangroei van de bevolking (per 1.000 inwoners) ligt in 2019 te Pelt met 6,9% een stuk onder 

de scores van de overige benchmarks.

De gemiddelde huishoudensgrootte ligt met 2,35 voor Pelt in 2020 tussen de scores voor de provincie 

en het Vlaams Gewest.

Het aantal alleenwonenden ten opzicht van de private huishoudens bedraagt in 2020 28,6% en ligt hier-

mee hoger dan de waarde voor het arrondissement Maaseik, maar lager dan de overige benchmarks.

Demografie statistische sectoren
Een statistische sector is de kleinste territoriale basiseenheid gecreëerd door het Belgische Nationaal Insti-

tuut voor de statistiek (huidige Statbel) waarvoor nog socio-economische statistieken worden opgesteld.

De statistische sectoren met de meeste inwoners zijn Boseind (3.488 inw.), Neerpelt-Centrum (3.171 inw.), 

Overpelt-Centrum (2.408 inw.) en Lindel Zuid en West (2.023 inw.).

De statistische sectoren met het grootste aandeel 65+ jaar (t.o.v. inwoners) zijn Berkendreef (43,6%), 

Villabos (42,1%); Heesakker  (37,5%) en Haspershoven (35,7%). De statistische sectoren met de meeste 

inwoners van niet-Belgische nationaliteit zijn Holvense Beek (72,7%), Villabos (69,9%), 

Overpelt-Centrum-West (64,7%) en Lindel Zuid en West (45,0%). 
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Economie
Economische benchmarking:
De jobratio (het aantal arbeidsplaatsen per 100 inwoners op beroepsactieve leeftijd) bedroeg in 2016 voor 

Pelt 69%, een hogere score dan arrondissement Maaseik, “andere gemeenten; buiten stadsgewest; zeer 

goed uitgerust” en de Provincie Limburg.

De ondernemersgraad (de verhouding van het aantal zelfstandigen en helpers in hoofdberoep, bijberoep 

en actief na pensioen van 15 à 64 jaar op de bevolking van 15 tot 64 jaar), oprichtingsratio (% van het aantal 

opgerichte ondernemingen op het aantal BTW-plichtige ondernemingen), uittredingsratio (% van het aantal 

stopzettingen op het aantal BTW-plichtige ondernemingen), nettogroeiratio (% van het aantal opgerichte 

ondernemingen min het aantal stopgezette ondernemingen op het aantal BTW-plichtige ondernemingen) 

en turbulentieratio (% van de som van het aantal opgerichte en het aantal stopgezette ondernemingen op 

het aantal BTW-plichtige ondernemingen) liggen voor Pelt in lijn met de overige benchmarks.

Detailhandel
Impact van de Coronacrisis
De informatie uit de Locatus-databank, die de basis vormt voor de beschikbare cijfers via http://provincies.

incijfers.be en deze “feiten en cijfers”, wordt telkens op 1 april van het lopend kalenderjaar opgehaald.  

Voorliggende gegevens leveren in deze uitzonderlijke situatie een meetpunt waaraan de impact van de 

coronacrisis kan afgemeten worden.  

De gegevens voor 2020 vormen als het ware de nulmeting voor de publicaties van de komende jaren.  

De concrete effecten van de lockdown en de beperkingen, opgelegd voor horeca en detailhandel, zullen 

waarschijnlijk pas vanaf begin 2021 écht zichtbaar worden. 

De coronacrisis heeft steden en gemeenten ook scherp doen beseffen hoe belangrijk detailhandel wel is 

voor de leefbaarheid van hun kernen.  Getuige hiervan de vele initiatieven die, ook in Pelt, werden opgezet 

om de lokale handel te ondersteunen.

Wanneer we de samenstelling van het handelsaanbod te Pelt bekijken naar aantal panden in 2020 krijgen 

we volgend overzicht.  We vergelijken hierbij Pelt ten opzichte van “andere gemeenten; buiten stadsgewest; 

zeer goed uitgerust”. In februari 2020 zijn er volgens provincies.incijfers.be 552 handelspanden in Pelt. 

Uit dit overzicht blijkt dat vooral het aandeel handelspanden voor kleding en mode te Pelt aanzien-
lijk lager ligt in vergelijking met “andere gemeenten; buiten stadsgewest; zeer goed uitgerust”.

In Overpelt ligt dit aandeel zelfs nog een stukje lager dan in Neerpelt.

Het grootste aandeel van de handelspanden is voorbehouden voor diensten. In Pelt bedraagt dit 

26,3% van het totaal aantal handelspanden ten opzichte van 23,0% voor “andere gemeenten; buiten stads-

gewest; zeer goed uitgerust”. Horeca beïnvloedt in grote mate de sfeer en het straatbeeld in een gemeente 

en is zodoende mee bepalend voor het economisch weefsel van een stad/gemeente.

Kijken we naar het aandeel horeca, dan is het aandeel te Pelt (19,4%) iets lager dan “andere gemeenten; 

buiten stadsgewest; zeer goed uitgerust” (21,5%).

In 2020 zijn er in Neerpelt 59 horeca-handelspanden t.o.v. 48 in Overpelt.
Procentueel kunnen we de 107 horeca-handelspanden te Pelt in 2020 als volgt verdelen: 

61,3% eetgelegenheden

27,4% drankgelegenheden

6,6% koffie en dessert

1,9% afhaalmaaltijden

0,9% verblijf

1,9% “andere horeca” (partycentrum, discotheek, nachtclubs, coffeeshop,…)
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Vergelijken we deze percentages met de cijfers uit 2008, dan merken we enerzijds een toename van het 

aantal eetgelegenheden (+ 7,5%) en anderzijds een stevige daling van het aantal drankgelegenheden 

(-12,2%).

We bekijken ook de winkelvloeroppervlakte (WVO) naar aanbod te Pelt.  Voor het aanbod horeca, cultuur, 

transport en brandstoffen, ontspanning en diensten zijn geen cijfers beschikbaar.

In 2020 bedraagt de totale winkelvloeroppervlakte in Pelt 64.795 m², waarvan 26.207 m² in Neerpelt en 

38.588 m² in Overpelt.

De winkelvloeroppervlakte voor levensmiddelen springt meteen in het oog.  Voor Pelt bedraagt het aandeel 

winkelvloeroppervlakte voor levensmiddelen 25,5% (in Neerpelt zelfs 30,7%) ten opzichte van 20,7% in 

“andere gemeenten; buiten stadsgewest; zeer goed uitgerust”.

Het aandeel winkelvloeroppervlakte voor kleding en mode in Pelt ligt met 7,0%  sterk onder het aandeel in 

andere gemeenten; buiten stadsgewest; zeer goed uitgerust” (17,0%).

Het is ook interessant te kijken naar de evolutie van ketens ten opzichte van zelfstandige handelszaken in Pelt.

De verhouding tussen winkelketens en zelfstandige handelszaken geeft de mate van uniek en onderschei-

dend aanbod aan in de gemeente.  Voor heel Vlaanderen vergroot het aandeel van ketens in de aanbodmix.  

Dit verklaart deels de stijging van zowel winkelvloeroppervlakte als perifeer aanbod (buiten de kern). 

Ketens genieten het voordeel van herkenbaarheid, gebaseerd op marketinginspanningen op grote schaal.  

Maar een sterke aanwezigheid van ketens betekent ook dat winkelgebieden, vanuit het oogpunt van de 

consument, nagenoeg inwisselbaar zijn met elkaar.

Qua ketens merken we in Pelt een stijging van 25 in 2008 naar 35 in 2015. Tussen 2015 en 2020 is er geen 

verdere toename van het totaal aantal ketens te Pelt. 

Op vlak van zelfstandige handelszaken noteren we een daling van 210 in 2008, naar 156 in 2015 tot 131 in 2020.

Leegstand
Leegstand is een fenomeen dat in Vlaanderen voornamelijk opduikt in de centrale winkelkernen ten gevol-

ge van wijzigende trends en evoluties in het detailhandelslandschap.  Het totale aanbod winkelvastgoed is 

de laatste decennia fors uitgebreid en nieuwe ontwikkelingen gebeurden steeds vaker buiten de stads- en 

dorpskernen.  De consument, die verspreid in de verkavelingen woont, nam vaker de auto en kon door deze 

toegenomen mobiliteit kiezen uit meer winkelgebieden.

E-commerce is een recenter fenomeen dat een eindeloos aanbod aan producten tot bij de consument thuis 

brengt.  Keuze en comfort zijn hierbij belangrijker dan enkel de prijs. 

Panden die langdurig (één tot drie jaar) of structureel (meer dan drie jaar) leeg staan vragen om gerichte 

maatregelen.  Naargelang de ligging zijn aangepaste ingrepen mogelijk. Kortlopende leegstand (minder 

dan één jaar) -ook wel frictieleegstand genoemd- is vaak een tijdelijk fenomeen, bijvoorbeeld bij verbou-

wingswerken.  Frictieleegstand is vrij normaal bij een sterk evoluerende markt.

Bekijken we de leegstand in Pelt, dan staan er in 2020 81 handelspanden leeg, waarvan 56 in Neer-
pelt en 25 in Overpelt. Voor heel Pelt komt dit neer op 14,7% van het totaal aantal handelspanden. Dit 

aandeel ligt hoger dan “andere gemeenten; buiten stadsgewest; zeer goed uitgerust” (10,7%).

Hoewel de structurele leegstand licht gedaald is in vergelijking met 2019, ligt dit cijfer nog steeds erg hoog.  

Een herbestemming van deze panden kan een oplossing zijn.

Ook de stijging van de langdurige leegstand in 2020 (+10 panden) ten opzichte van 2019 is een aandachtspunt.

De leegstaande handelspanden in Pelt zijn in totaal goed voor 11.979 m² niet benutte winkelvloeropper-

vlakte of 18,5% van het totale aanbod.  Dit ligt aanzienlijk hoger dan de 13,6% voor “andere gemeenten; 

buiten stadsgewest; zeer goed uitgerust”.
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Het is duidelijk dat leegstand in handelskernen een negatief effect heeft op de leefbaarheid van die kernen. 

De verloedering door leegstand en minder kwaliteitsvolle winkels neemt toe en de motivatie om een han-

delszaak te starten neemt bijgevolg af. Wat op zijn beurt de leegstand verder in de hand werkt.

Wanneer we tijdens het traject informeerden bij de inwoners van Pelt welk (bijkomend) aanbod wenselijk is 

in de kern van Pelt, kwamen vooral speciaalzaken, schoenen- en kledingwinkels en een bijkomend 

horeca-aanbod naar boven.

Daarnaast kunnen ook creatieve initiatieven een meerwaarde betekenen: een bestickering van leegstaande 

panden, een hergebruik van de etalages door aanpalende handelaars zodat het pand een bewoonde indruk 

krijgt, een gebruik van de etalages door plaatselijke kunstenaars of door de dienst voor toerisme, …. Dit zijn 

initiatieven op korte termijn. Om een antwoord te kunnen bieden op lange termijn moet verder gekeken 

worden. Daarvoor willen we in dit kernkompas een aanzet doen.

Marktruimtebepaling
De marktruimtebepaling is een essentieel gegeven voor een gemeente. De resultaten geven rechtstreeks 

aanleiding tot het bepalen van een visie voor de verdere ontwikkeling van de gemeente. 

De marktruimtebepaling wordt doorgaans berekend aan de hand van verschillende parameters:

• inwonersaantallen

• koopbinding en koopattractie

• inkomenselasticiteit

• welvaartsniveau

• bestedingscijfers

• omzetnormering / vloerproductiviteit

Het grote probleem bevindt zich in de parameter ‘omzetnormering’.

Traditioneel wordt hiervoor gebruik gemaakt van landelijke gemiddeldes. Er wordt met andere woorden 

geen rekening gehouden met regionale of lokale omstandigheden. Dit betekent dat de berekeningen ge-

beuren met gemiddelde landelijke cijfers die (veel te) veel extremen bevatten.

Gezien het belang van deze cijfers is het essentieel om dit benaderingswerk te elimineren in het model van

de marktruimtebepaling.

 

Voor Pelt werd rekening gehouden met de regionale en lokale verschillen.

De set van omzetkengetallen per vierkante meter laat toe een correcte marktruimteberekening uit te voe-

ren en inzake detailhandelsaanbod een eerlijke benchmarking uit te voeren. Specifiek voor het traject ‘Naar 

De Kern’ werd ook de huidige invloed van e-commerce op de fysieke verkoop ingecalculeerd. Verder werd 

specifiek voor Pelt een doorrekening gemaakt die de invloed van de fusie benadert.

Bovenop dit theoretisch model om de marktruimte te benaderen dient uiteraard ook rekening gehouden

te worden met steeds veranderende parameters. Enige nuancering van de resultaten is daarom ook steeds

op zijn plaats. Het interpreteren van deze cijfers is minstens even belangrijk als het eindresultaat van het 

theoretisch model.
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Enkele vaststellingen
De negatieve marktruimte inzake dagelijkse goederen is een bijzonder gegeven te Pelt en komt er vooral 

door het groot aantal supermarkten (en dus niet onder invloed van de kleinere voedingsspeciaalzaken).

De negatieve marktruimte inzake periodieke goederen te Pelt is in vergelijking met heel wat andere steden 

en gemeenten niet zo heel groot.

Doorgaans zien we nog hogere negatieve marktruimtes voor dit specifiek assortiment, dit vooral onder 

invloed van e-commerce door de grotere spelers die de traditionele fysieke ketens en niet-vernieuwende/

uitmuntende speciaalzaken grotendeels onder druk zet.

Deze vaststelling staaft de trend dat wanneer het gaat om periodieke goederen, de winkel van de toekomst 

een stuk compacter zal worden en fysieke verkoop zal combineren met een online aanbod. De negatieve 

marktruimte, uitgedrukt in fysieke vierkante meter, zal dus in de toekomst ook niet meer verdwijnen in 

de meeste steden en gemeenten. Wel zullen we in de toekomst een omzetverschuiving zien van de grote 

spelers terug naar de speciaalzaken die zich blijven verbeteren, die blijven innoveren en die blijven inzet-

ten op bijzondere USP’s (*). De positieve marktruimte inzake uitzonderlijke goederen duidt vooral op de 

aanwezigheid van potentieel in Pelt. Uitzonderlijke goederen zijn doorgaans vrij volumineus van omvang 

en vereisen grote(re) showrooms waardoor het aantal fysieke vierkante meters met 1 of 2 bijkomende of 

verdwijnende winkels al flink kan wijzigen. Specifiek voor het lokaal bestuur is het de uitdaging om zo ef-

ficiënt mogelijke modellen aan te bevelen en te ondersteunen bij aanbieders van uitzonderlijke goederen. 

We denken onder meer aan de combinatie van een kleine compacte beleveniswinkel in de kern, gecombi-

neerd met een afhaaldepot in de periferie of in specifiek daartoe bestemde ruimte (bvb. boomkwekerij op 

agrarisch gebied).

Winkelgebieden
Handelspanden - met een minimum van vijf verkooppunten - kunnen worden geclusterd tot een “winkel-

gebied”.  Het is de buitendienst van Locatus die de begrenzing van de winkelgebieden vastlegt.  Onderlinge 

samenhang van de handelspanden vormt hierbij het belangrijkste uitgangspunt.  Elk winkelgebied krijgt 

van Locatus een naam en een functie (winkelgebiedstype en -hoofdtype). (Bron: rapport detailhandel via 

http://provincies.incijfers.be)

Het centraal winkelgebied is het belangrijkste winkelgebied van een stad of gemeente, meestal in de kern 

ervan gelegen, en door Locatus bepaald.  Elke deelgemeente heeft maximaal één centraal winkelgebied.  

Een ondersteunend winkelgebied is ondergeschikt aan het centraal winkelgebied en dient op verschillende 

vlakken ter ondersteuning hiervan.  Voorbeelden zijn aanloopstraten naar het centrale winkelgebied.

Het aantal handelspanden in de centrale winkelgebieden van Neerpelt en Overpelt bleef nagenoeg onge-

wijzigd tussen 2008 en 2020.  Tussen 2015 en 2020 merken we hier wel een daling op van de WVO.

De meest opvallende vaststelling is echter de toename van de WVO in het ondersteunend winkelgebied 

Leopoldlaan.  Sedert 2015 verdubbelde de WVO van 6.416 m² naar 13.780 m², voornamelijk door de komst 

van verschillende grote supermarktketens te Pelt.

Werken in Pelt
De socio-economische positie van Pelt in 2018 (*) toont ons:

• een laag aandeel werkzoekenden

• een gemiddeld aandeel (brug)gepensioneerden

• een iets lager aandeel loontrekkenden

• een iets lager aandeel zelfstandigen

• een flink hoog aandeel ‘andere’. 

Het betreft hier een diverse groep Belgische inwoners die geen link hebben met de Belgische sociale zeker-

heid. Dit is vrij typisch voor een gemeente vlakbij de grens met Nederland.

Deze verdeling van de verschillende profielen is sinds 2010 quasi onveranderd gebleven te Pelt. 

(*) Unique Selling Points

(*) De cijfers van 2018 zijn in deze de meest 
recente cijfers
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Toch twee opvallende vaststellingen:
• het aantal werkzoekenden is gedaald van 2,3 % naar 1,4%

• het aantal (brug)gepensioneerden is gestegen van 16,0% naar 19,5%

In 2018 is 21,4% van de bebouwde oppervlakte in Pelt bestemd voor bedrijvigheid.  Dit ligt flink hoger dan 

het gemiddelde in Vlaanderen (15,8%) en het Limburgs gemiddelde (17,3%)

Het aantal ondernemingen (BTW-plichtigen) is tussen 2010 en 2019 gestegen van 2.049 naar 2.690. Dit is 

vrij hoog als we vergelijken met de gemiddeldes voor:

• arrondissement Maaseik: 1.755

• goed uitgeruste centra (buiten stadsgewest): 2.314

• Limburg: 1.783

• Vlaams Gewest: 1.970

Wonen in Pelt
Pelt telt in 2018:

74,9% eengezinswoningen

21,8% appartementen

1,5% woningen in handelshuizen

1,9% woningen in ‘andere gebouwen’

Het aandeel huurders te Pelt bedraagt 25% wat een stuk lager is dan bijvoorbeeld in Vlaanderen (31%) en 

in Limburg (26%).

Het aandeel sociale huurwoningen in Pelt (t.o.v. particuliere huishoudens) in 2018 bedraagt 4,0 %.

Dit is een stuk lager dan in Vlaanderen (5,9%), in Limburg (6,0%) en in het arrondissement Maaseik (5,8%).

Het verschil tussen Neerpelt (4,2%) en Overpelt (3,9%) is niet groot.

Woningprijzen
De mediaanprijs voor 2/3 gevelwoningen bedraagt in 2018 zo’n € 199.900 wat hoger is dan in de regio 

(arrondissement Maaseik) én in provincie Limburg

De mediaanprijs voor 4-gevelwoningen bedraagt in 2018 zo’n € 242.500 wat hoger is dan in de regio (ar-

rondissement Maaseik) maar lager is dan in provincie Limburg

De mediaanprijs voor appartementen bedraagt in 2018 zo’n € 188.750 wat hoger is dan in de regio (arron-

dissement Maaseik) én in provincie Limburg.

Het aantal gekende transacties in vergelijking met de regio leert ons het volgende:

Transacties 2/3 gevelwoningen ligt opvallend lager

Transacties 4-gevelwoningen is gelijk of net hoger.

Sinds 2013 ligt het aantal transacties flink hoger dan voorheen. Transacties appartementen ligt lager

Welvaart
Fusiegemeente Pelt:
Het gemiddeld inkomen per aangifte in België bedroeg € 32.729 in 2017 (aanslagjaar 2018 – inkomen van 

2017).  Bij het berekenen van de welvaartsindex (W.I.) berekent men de verhouding tussen het gemiddeld 

inkomen per aangifte van de bevolking van een bepaalde lokaliteit en deze van het rijk. Pelt kent een lagere 

welvaartsindex in vergelijking met Vlaanderen. Pelt kent een hogere welvaartsindex in vergelijking met 

België. Voor 2012 was het welvaartsniveau in Overpelt over het algemeen minimum gelijkwaardig of hoger 

dan in Neerpelt. Er was een duidelijke piek tussen 2012 en 2016 waarbij Neerpelt beduidend hoger

scoorde dan Overpelt. Na 2016 zien we gelijklopende welvaartsniveaus die een stijgende lijn kennen.
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Statistische sectoren

Specifiek voor Neerpelt:
In de sectoren Berkendreef, Villabos en Rozen vinden we de meest welvarende inwoners terug, al is dit voor 

de sector Rozen de laatste jaren wat afgezwakt. De sectoren La Ven Del en Lille - Kanaal-Noord - Verspreide 

bewoning laten de lagere welvaartsniveaus optekenen, al maakt deze laatste sector sinds 2012 een flinke 

inhaalbeweging. Ook Neerpelt-centrum, met een welvaartsniveau van 90,4 in 2017, scoort bijzonder laag.

De verhoging van de aantrekking van het centrum en een aangepast woonaanbod moet deze statistiek 

de hoogte insturen. In 5 van de 17 statistische sectoren wordt een negatief welvaartsniveau (t.o.v. België) 

waargenomen in 2017. De Vlaamse welvaartsindex bedraagt 107.  8 van de 17 sectoren in Neerpelt scoren 

een welvaartsniveau dat hoger ligt. Dat betekent dat zo’n 47 % van de gezinnen in Neerpelt een hogere 

welvaart kent dan het gemiddelde Vlaamse gezin en dat 53 % deze ‘standaard’ niet haalt.

Specifiek voor Overpelt:
De welvaartsspreiding in Overpelt is een stuk beperkter. In 2017 was de hoogste W.I. 114,5 (sector Riet 

- Breughelweg) en de laagste W.I. 88,2 (Overpelt - centrum).  De verhoging van de aantrekking van het 

centrum en een aangepast woonaanbod moet deze laatste statistiek de hoogte insturen. In 5 van de 14 

statistische sectoren wordt een negatief welvaartsniveau (t.o.v. België) waargenomen in 2017. De Vlaamse 

welvaartsindex bedraagt 107.  6 van de 14 sectoren in Overpelt scoren een welvaartsniveau dat hoger ligt. 

Dat betekent dat zo’n 42 % van de gezinnen in Overpelt een hogere welvaart kent dan het gemiddelde 

Vlaamse gezin en dat 58 % deze ‘standaard’ niet haalt. 

Toerisme 
De meest recente cijfers hebben betrekking op 2019.

Als we het aantal aankomsten vergelijken scoort Pelt eigenlijk vrij goed.

Op het niveau van overnachtingen scoort Pelt zeer goed in vergelijking met de benchmarkpunten. Enkel 

de steden/gemeenten met uitgesproken toeristische trekpleisters (Center Parcs, Molenheide, MM Village) 

doen beter. Belangrijk is dus dat het aantal overnachtingen in Pelt door Belgen (vakantie in eigen land) zeer 

sterk vertegenwoordigd is. Om hier verder op in te zetten is het vooral van belang om te weten wat de ver-

blijfsredenen zijn, welke behoeftes er zijn en in welke mate er een link is met het handelsapparaat van Pelt.

  aankomsten overnachtingen 

  totaal Belgen buitenland onbepaald totaal Belgen buitenland onbepaald 

Pelt 29.076 22.765 6.311 0 93.291 78.778 14.513 0 

België 18.057.611 8.714.287 9.145.310 198.014 42.512.847 21.308.009 20.661.034 543.804 

Vlaams Gewest 10.442.652 5.568.146 4.769.869 104.637 26.356.863 14.757.039 11.228.449 371.375 

Provincie Limburg 1.419.713 873.894 519.471 26.348 4.413.067 2.498.003 1.865.714 49.350 

Noord-Limburg 

  totaal Belgen buitenland onbepaald totaal Belgen buitenland onbepaald 
Bocholt 12.723 7.276 5.439 8 58.417 28.028 30.375 14 

Bree 16.690 12.988 3.702 0 50.192 39.845 10.347 0 

Hamont-Achel 10.890 7.149 3.740 1 29.974 19.408 10.565 1 

Hechtel-Eksel 10.792 7.532 3.260 0 42.148 28.088 14.060 0 

Lommel 264.417 127.013 137.311 93 1.027.332 447.207 579.872 253 

Oudsbergen 21.361 17.459 3.760 142 91.535 78.010 13.253 272 

Peer 192.156 100.230 91.926 0 728.342 342.733 385.609 0 

Gemiddelde Noord-Limburg 75.576 39.950 35.591 35 289.706 140.474 149.154 77 

Mediaan Noord-Limburg 19.026 15.224 4.600 5 74.976 58.928 22.218 8 

Gemeenten gelijkaardige gemeenten (20.000 - 40.000 inwoners) 

  totaal Belgen buitenland onbepaald totaal Belgen buitenland onbepaald 
Zonhoven 6.229 3.378 2.845 6 18.127 9.345 8.776 6 

Heusden-Zolder 12.904 10.014 2.888 2 38.308 30.131 8.175 2 

Maaseik 50.864 36.880 13.679 305 158.683 125.876 32.360 447 

Houthalen-Helchteren 120.924 72.651 48.267 6 521.810 297.579 224.213 18 

Dilsen-Stokkem 17.974 13.475 4.497 2 50.750 41.380 9.362 8 

Bilzen 19.975 14.950 5.021 4 45.681 34.514 11.163 4 

Lanaken 49.406 28.951 17.237 3.218 94.987 50.511 37.540 6.936 

Tongeren 25.533 15.573 7.136 2.824 44.939 25.000 15.374 4.565 

Maasmechelen 35.337 25.835 8.164 1.338 91.061 68.953 20.179 1.929 

Gemiddelde gelijkaardige gemeenten 37.683 24.634 12.193 856 118.261 75.921 40.794 1.546 

Mediaan gelijkaardige gemeenten 30.435 20.104 7.650 156 70.906 45.946 17.777 233 
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6. Digitale enquête

In het kader van het traject werd in januari 2020 via de communicatiekanalen van Pelt eveneens een 

digitale bevraging gericht tot de inwoners, handelaars en betrokkenen van Pelt.

Het doel van de enquête was de inwoners van Pelt enerzijds te bevragen over de uitstraling van de fusie-

gemeente Pelt en de typische kenmerken van een Peltenaar en anderzijds over het huidige en gewenste 

aanbod in het centrum van Pelt (Neerpelt-Centrum, Overpelt-Centrum, Leopoldlaan en de Koel).  Daarnaast 

legden we ook de bouwstenen voor die naar boven gekomen zijn tijdens de participatieve sessies in de 

DNA-fase. De respons (61 ingevulde enquêtes) had echter niet het verhoopte resultaat.  De oorzaak hiervan 

ligt vermoedelijk in een overbevraging van de bevolking in het recente verleden naar aanleiding van de 

fusie op 1 januari 2019.  Er lijkt met andere woorden een zekere bevragingsmoeheid opgetreden in Pelt.

De resultaten werden louter informatief bezorgd aan de projectverantwoordelijken van Pelt, maar gezien 

de digitale enquête niet representatief is, bespreken we dit niet verder in het kernkompas.

7. Het kader bepalen

Alvorens het traject op te starten werden door de projectpartners afspraken vastgelegd.

Voor Pelt waren de doelstellingen van het traject drieledig:

Op 16/09/2019 engageerde de gemeente Pelt zich om als projectpartner deel te nemen aan Naar de Kern. 

Voor de start van het traject legden de projectpartners afspraken vast. 

Voor Pelt was de doelstelling drieledig: 
• het omschrijven van een gemeenschappelijk DNA als basis voor een gedragen visie voor Pelt

• het bestrijden van de leegstand in de stad, het bekijken van mogelijke invulling van leegstaande 

 handelspanden

• het verbinden van de verschillende twee kernen (Neerpelt, Overpelt) en het tussengebied 

Voor de gemeente Pelt bestond het projectteam uit: 
• Raf Drieskens, schepen van onder meer lokale economie, kernversterking en smart city

• Veronique Reekmans, diensthoofd omgevingsbalie, projectleider NdK

• Veronic Duysters, deskundige omgeving

• ABM en Beleaf (vaste leden projectteam Naar de Kern)

• Provincie Limburg, directie ondernemen - economie
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8. Op zoek naar het DNA van de gemeente door participatie

Het DNA staat voor de elementen die de eigenheid van een gemeente bepalen. Het benoemen van dit DNA 
creëert een verhoogd bewustzijn van het eigen karakter, van wat mensen verbindt, van waar de lokale 
dynamiek zit. Het maakt bestaande goede praktijken zichtbaar en opent nieuwe mogelijkheden. 

Dit DNA is niets nieuws. Het is eerder het benoemen van wat altijd al aanwezig is. Het is wat je de ‘kerni-

dentiteit’ van een gemeenschap zou kunnen noemen. We kunnen een idee krijgen van deze identiteit door 

onderzoek, maar de enigen die écht de vinger kunnen leggen op waar het om gaat zijn de mensen die deel 

uitmaken van de plaatselijke gemeenschap. Zij die er wonen, werken, leven. Zij dus die zelf dagelijks parti-

ciperen aan de samenleving. 

Participatie als methodiek gaat over deelnemen aan de samenleving door rechtstreekse betrokkenheid 

van burgers bij processen die deel uitmaken van beleidsvorming. Het is een wezenlijk onderdeel van het 

project Naar de Kern. De inbreng, ervaring, getuigenissen van mensen zijn dé grondstof om de bouwstenen 

van het DNA van een gemeente te kunnen vastleggen. Daarnaast is het draagvlak dat we opbouwen door 

met een diversiteit aan participanten te werken ook de basis voor een geslaagde implementatie nadien. 

Hun ideeën zijn de inspiratie voor het uitwerken van een actieplan en voor de acties zelf. Die kunnen maar 

slagen als lokale mensen zich ermee verbinden. Of als ze zelf hun eigen voorstellen kunnen uitvoeren. Pelt 

is meer dan andere gemeenten vertrouwd met de participatieve methodiek. Zelfs in die mate dat ze stilaan 

tot het DNA van de gemeente begint te behoren. 

Voor het participatieve luik van Naar de Kern combineren we een kwantitatieve met een kwalitatieve 
benadering. De kwantitatieve benadering komt het sterkst tot uiting in de digitale enquête (zie onder-

zoek). Daarbij nodigen we de volledige plaatselijke bevolking (en vaak ook niet-bewoners met een sterke 

connectie met de locatie) uit om hun mening te geven over een aantal vragen en voorstellen.

Ook bij de workshops spelen kwantitatieve factoren mee. We beogen een relevant aantal deelnemers met 

een diversiteit aan achtergronden en expertise. Maar bij deze sessies ligt de nadruk toch op het kwalitatieve 

aspect. Door met kleine groepen fysiek of online samen te komen ontstaat de mogelijkheid om dieper te 

bevragen en te graven. Een kwalitatieve benadering vraagt persoonlijke interactie. Om te komen tot het 

fundament, wat écht belangrijk is, gaan we op zoek naar onderliggende overtuigingen en verbanden. 

Het kwalitatieve participatieluik laat ook toe om de verbeelding aan te spreken. We noemen dit Imagi-

neering. Deze methodiek, waarbij verbeelding en creativiteit ingezet worden als basis van constructieve, 

toekomstgerichte ontwikkeling, is een belangrijk aspect van Naar de Kern. Met een diversiteit aan creatieve 

technieken sporen we deelnemers aan om los te komen van de dagdagelijkse realiteit en haar beperkin-

gen. Zo ontstaat de ruimte om tot de kern te komen van wat mensen écht willen voor hun gemeente. De 

individuele én de gemeenschappelijke droom. De realiteit, gebaseerd op de belevingswereld van mensen.

Imagineering is bovendien de basismethodiek van het expertentteam, dat met de input uit het participa-

tieve proces verder aan de slag gaat. Uiteraard worden ook cijfers, feiten, mogelijkheden en beperkingen in 

rekening gebracht, maar de creatieve verbeeldende insteek zorgt voor de inspiratie die het proces net die 

stap verder brengt. Voor het toepassen van deze methodiek werken we nauw samen met professor Diane 

Nijs van de Breda University of applied sciences, experte in dit thema. 

imagineering is
a design approach
to value creation
making use of
imagination
Diane Nijs



34 35

9. Overzicht van de interactieve sessies 

9.1. De  Kick-off
Het verhaal van NdK Pelt begint op 3 mei 2019. We starten met een verkennend gesprek in aanwezigheid 

van het projectteam (schepen Raf Drieskens, Veronique Reekmans, ABM en Beleaf), aangevuld met bur-

gemeester Frank Smeets, afgevaardigden van de provincie en UNIZO en beleidsmedewerkster participatie 

Greet Sleurs. Daarop volgt een verkennende wandeling door de verschillende kernen van Pelt. Dit geeft de 

externe projectmedewerkers een algemeen beeld van de gemeente en brengt meteen een aantal typische 

kenmerken naar voor. 

Die vatten we samen als: 

- natuur(lijk): zowel groen, veel natuur, als ‘naturel’, eenvoudig

- hartelijk: open, vriendelijk, positief

- grensverleggend: innovatief

Dit zijn de eerste bouwstenen, gebaseerd op de visie van het bestuur, de administratie en desktop research. 

9.2. Toekomstdag Participelt
In het kader van het participatietraject ‘Plan voor Pelt’ wordt op zondag 16 juni 2019 een ‘Toekomstdag’ 

georganiseerd. Een 60-tal Peltenaren gaan met elkaar in gesprek over hun dromen voor Pelt. In kleine 

groepjes wordt rond 6 thema’s nagedacht over hoe Pelt er in de toekomst (2030) kan uitzien. Vervolgens 

bedenken de deelnemers acties om deze toekomstbeelden te bereiken. Aan de oorspronkelijke lijst met 

thema’s voegen we in het kader van dit project nog ‘Naar de Kern’ toe. 

De definitieve thema’s zijn:

• milieu en klimaat

• mobiliteit

• publieke ruimte

• vrije Tijd

• welzijn en zorg

• Naar De Kern

    

Als ‘opwarmer’ van de vergadering leggen we de drie voorlopige bouwstenen aan de aanwezigen voor. 

Daaruit blijkt een grote eensgezindheid over ‘Natuurlijk’ en ‘Hartelijk’, waarin iedereen zich kon herkennen. 

De bouwsteen ‘Grensverleggend’ spreekt alleen mensen die betrokken zijn bij de gemeentestructuur aan. 

De anderen herkennen zich er niet – of niet uitdrukkelijk – in. 

Tien inwoners van Pelt, vooral lokale ondernemers, buigen zich vervolgens over het thema ‘Naar de Kern’. 

Dit zijn voor hen, vanuit een ondernemende blik, de meest opvallende kwaliteiten van Pelt:

• de aanwezige industrie, de diversiteit van ondernemerschap

• bruisende horeca en cultureel aanbod

• kwalitatieve handel

• goede samenhang tussen ondernemers, maar nood aan meer ondersteuning / een klankbord.

Het gesprek over een toekomstbeeld voor de kern bevestigt in eerste instantie het opzet van dit traject. De 

verbinding van de twee voormalige kernen en de ontwikkeling van de tussenzone staat voorop. Daarnaast 

zijn er heel wat ideeën om de mobiliteit te verbeteren, zoals:

• vernieuwende, verbindende openbare mobiliteit: elektrische tram, hop on / hop off, …

• bezorgingsdiensten bij het winkelen

• taxidiensten via deeleconomie

• autoluw/autovrij centrum

• verbindingen maken naar de industrie

• gecombineerd vervoer voor kinderen
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Een aantal andere mooie voorstellen:

• verwijzing naar Chartres (Frankrijk) als voorbeeld voor onder meer sfeer, verlichting, overdekte markt, etc. 

• kwaliteit en lokale specialiteiten aanbieden

• groen, rustplekken en gezellige pleintjes in de kern 

• meer nadruk op / uitspelen van groen en cultuur als toeristische troeven

• nieuwe (energiezuinige) woonvormen in de kern

• mix van generaties aantrekken

• aantal inwoners in de kern verhogen (koperpotentieel)

• via opleiding en modernisering inzetten op het aantrekken van meer welvarende inwoners

• één aanspreekpunt voor handelaars en samenwerking van àlle handelaars

• uniformiteit in visualisatie en communicatie kernen

• hoogtechnologisch onderwijs en afgeleide producten in de kern

• faciliterende gemeente 

• samen studeren in de kern.

Uit deze workshop onthouden we ook de slogan “Versmelten en verpelten” als mogelijke benaming voor 

een toekomstproject.

Tenslotte formuleert deze groep volgende prioritair te ondernemen acties:

• een inclusief platform om alle ondernemers samen te brengen 

• duidelijke, efficiënte communicatie tussen gemeentebestuur en handelaars 

• verbindende mobiliteit.

9.3. Focusgroep Lokaal Bestuur (10.09.2019)
18 aanwezigen, waaronder de burgemeester en 7 schepenen.

Uit de verkennende bevragingsronden leren we het volgende:

• evenwichtige verdeling van deelnemers uit de twee voormalige gemeenten

• breed uitgebouwd aanbod van cultuur en sport in Pelt

• matige betrokkenheid bij het plaatselijke cultuur- en sportaanbod

• fietsbeleid werkt: bijna iedereen gebruikt de fiets voor woon- werkverkeer.

De deelnemers bevestigen de eerder genoemde bouwstenen: hartelijk, natuurlijk en grensverleggend. Het 

laatste wordt echter meer als potentieel dan als gerealiseerd ervaren.

‘Leefkwaliteit’ komt er als – mogelijk belangrijkste - bouwsteen bij.

Vervolgens maken we een SWOT-analyse (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) van Pelt. Na een 

individuele voorbereidingsronde is dit het gedeelde resultaat:

Tot slot nemen we volgende observaties mee:
• het lokaal bestuur wil duidelijk groeien met fusiegemeente Pelt, maar dan binnen een kwalitatief 

 kader waarin leefcomfort, ademruimte, groen etc. centraal staan

• de ambitie van de nieuwe ‘gemeente met 35.000 inwoners’ springt er uit

• Pelt wil een belangrijke(re) rol gaan spelen in de regio, zowel voor de eigen Peltenaar als met regionale

 functies

• klimaat en groen zijn sterke begrippen en vormen een leidraad

• optimisme, opportuniteiten, zorgzaamheid en het zien van kansen in elke bedreiging zijn typerend. 

 De zin voor uitmuntendheid en de beeldspraak van het logo van Pelt gaan zeer goed samen.

Op één van de participatieve sessies hebben we samen een SWOT analyse gemaakt van de gemeente Pelt. 

Dit geeft richting en is een belangrijke input voor het DNA, voor waar Pelt voor staat en 

waar de opportuniteiten kunnen liggen. 
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9.4. Focusgroep Handelaars, horeca, pandeigenaars (30.09.2019)
18 deelnemers, waarvan de meerderheid handelaars.

Wat de aanwezigen verwachten en wat hen naar hier brengt komt opvallend overeen met wat eerder aan 

bod kwam, namelijk: 

• meer samenwerking (4x)

• betere communicatie/aanspreekpunt tussen handelaars en gemeente (2x)

• inspiratie voor juiste invulling stadsvernieuwingsprojecten (zoals bijvoorbeeld de invulling van 

 ‘De Vakschool’)

• hoe de twee kernen (Overpelt, Neerpelt) en het tussengebied samenbrengen? (3x)

• hoe ziet de toekomstige positionering van Pelt in de regio er uit?

• hoe ziet de toekomstige kern van Pelt er uit en wat is de afbakening?

• wat zijn de mogelijkheden (assortiment/branche) voor nieuwe ontwikkelingen (2x).

Wat hier opvalt:

• een aantal ondernemers zijn gestart vanuit een hobby en vinden in Pelt (en vaak ook tot ruim 

 daarbuiten) klantenpotentieel voor hun nicheproducten

• heel wat handelaars zijn reeds jaren gevestigd in Pelt en hebben een klantenbereik tot ver buiten Pelt 

 Het klantenbestand is zeer loyaal. Persoonlijk contact is hierbij belangrijk

• niches, passie en kwaliteit zijn de kernwoorden

• men ziet het gebied tussen Neerpelt en Overpelt als de zone voor de toekomst van de handel in Pelt

 Het is opmerkelijk dat de handelaars uit de twee huidige centra dit bevestigen en investeringen in 

 dit tussengebied als verbinding aanmoedigen.

De drang naar samenwerking is groot!

De grootste troeven van Pelt in de ogen van de lokale ondernemers, samengevat:

• toerisme en beleving

• natuur en cultuur

• het gemeenschapsleven.

De sessie brengt ook een aantal vragen naar boven:

• welke assortimenten/branches/type handelszaken ontbreken nu?

• wat is de stand van zaken omtrent het aanbod horeca voor verschillende doelgroepen (jeugd, senioren, …)

• kan een concept ontwikkeld worden in één van de projectontwikkelingen waar ambachten, makers,  

 workshops, voedingsspeciaalzaken met inkijk in atelier, showcooking, etc. samengebracht worden?

• kan Pelt nog een shoppinggemeente zijn? De vaste waarden zijn alvast een veelbelovende start. 

9.5. Stakeholderssessie 2 (10.10.2019)
Voor deze sessie worden vertegenwoordigers van verschillende sectoren uitgenodigd. We tellen een twaalf-

tal deelnemers, waaronder afgevaardigden van de gemeente Pelt en lokale experten uit kunst, cultuur, 

zorgsector, diensten, handel en architectuur.

De deelnemers vertellen waarom Pelt hen zo nauw aan het hart ligt. De hoofdlijnen:

• Pelt profileert zich als zorggemeente, mede dankzij een goede samenwerking tussen sector en gemeente

• Pelt kent een aantal specifieke niches, bijvoorbeeld in de zorg- en cultuursector

• de Peltenaar is zeer warm en hartelijk; hij is ook erg verwelkomend naar nieuwkomers

• de gemeente combineert stedelijke voorzieningen met een dorpsgevoel en wil dat zo behouden 

• alle voorzieningen in Pelt zijn aanwezig en sterk gecentraliseerd

• Pelt is een mooie gemeente op mensenmaat die op veel niveaus ‘the best of both worlds’ combineert  

 (actief versus gemoedelijk, landelijk versus stedelijk, …)



40 41

• Pelt als ‘klein Gent’, met een levendige kern, ook ’s avonds, en veel potentieel

• de inwoners en ondernemers van Pelt zijn dynamisch

• de kern van Pelt is sterk bewoond, de mensen zijn er traditiegetrouw

• er schuilen kansen voor Pelt in het concept van de co-housing.

Aftoetsing van bouwstenen die tot nu toe uit het traject zijn voortgekomen:
• hartelijke gemeente => sterk bevestigd

• natuurlijke gemeente => sterk bevestigd

• innovatief/grensverleggend => bevestigd, zeker in stadsontwikkeling

• optimistische sfeer => sterk bevestigd

• uitmuntend in niches => bevestigd en het thema wakkert gesprekken aan:

 o de voormalige gemeenten Overpelt en Neerpelt zijn uitmuntend op een complementaire manier

 o heel wat culturele evenementen/concepten/organisaties zijn in Pelt ontstaan en hebben ondertussen 

  de grenzen van de gemeente overstegen

 o heel wat inwoners worden al vanaf jonge leeftijd geprikkeld in Pelt. Opvallend veel bekende figuren  

  kennen hun creatieve roots in Pelt. …

Een aantal bekende figuren kennen hun creatieve roots in Pelt en ontwikkelden 
een (inter-) nationaal oeuvre:
• Stijn Coninx (regisseur)

• Stijn Meuris (zanger)

• Joke Emmers (actrice)

• Belle Pérez (zangeres)

• 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 
Burgemeester Frank Smeets neemt de aanwezigen mee op een boeiende reis doorheen de ontstaansge-

schiedenis van Pelt. Hieruit blijkt dat Pelt (vroeger door de Romeinen ‘Palethe’ genoemd) oorspronkelijk 

één gebied vormde. De opsplitsing in Neer- en Overpelt is het gevolg van enkele kerkelijke en politieke 

ingrepen in de Middeleeuwen. Au fond is Pelt echter steeds een geheel geweest. We merken dit onder 

meer aan het uitgesproken gevoel van de gemeenschap, het gelijkaardige dialect, etc. Met de fusie naar 

Pelt afgelopen januari werd de gemeenschap dus herenigd.

“Wat de kerk scheidt, brengen wij terug samen”.

Co-creatieve oefening 1: de toekomst van Pelt anno 2030

Groep 1: inzetten op de toekomst is inzetten op de jeugd:
• nog meer inzetten op kansen voor en investeren in jonge mensen

• nieuwe woonvormen voor jonge mensen

• ontmoeting faciliteren

• groen als troef bewaken
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Groep 2: Mensen verbinden
• verbinden van mensen is de prioriteit, fysieke/ruimtelijke verbinding komt daarna

• ambitie en creativiteit als verbindende factor om zowel duurzaam als innovatief te zijn

• de nood aan nieuwbouw verbinden met het behoud van ademruimte (met bijvoorbeeld een 

 door Haspershoven meanderende Dommel)

• aantrekken en behouden van jonge mensen in Pelt

• ondernemers(-zin) als kloppend hart

 

Co-creatieve oefening 2: de ziel van Pelt als persoon
Groep 3: Hoofd in de wolken, voeten in de aarde
Pelt, gezien als persoon, heeft het hoofd in de wolken.

Verrekijker: hij is creatief en denkt op lange termijn.

Hij heeft z’n handen niet vrij. Hij draagt een medemens.

Hij plant, denk na en steekt dan zijn handen uit de mouwen. 

De Peltenaar draagt laarzen. Hij staat nuchter met z’n twee ‘botten’ op de grond.

Hij heeft iets van de traditionele scoutsleider. Die zorgt dat iedereen op de eindbestemming komt en stimu-

leert onderweg het samenwerken. Hij staat voor goede herinneringen en veel creatieve momenten samen. 

Maar staat er ook als stevige leider, vooruitkijkend en plannend. 

Poëtisch resultaat van de workshop: 

“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”.

  

Dit is één van de creatieve uitingen van hoe Peltenaren kijken naar hun gemeente en hun thuisplek.
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9.6. Focusgroep met jongeren  (25.10.2019)
Tijdens een creatieve workshop brengen 22 geëngageerde jongeren in poëtische taal onder woorden hoe 

ze Pelt ervaren. Consultant en experte in de begeleiding van rituelen Anne De Smet begeleidt hen met de 

van oorsprong Afrikaanse methodiek van de Kasàlà (lofdicht).

We starten met een droomoefening over hoe het ideale Pelt er over 30 jaar kan uitzien. Dat brengt een 

aantal wensen van de jongeren naar boven:

- meer bomen, natuur en rust in Pelt (nu een ervaring van overbebouwing)

- veiliger verkeer

- meer fietspaden, openbaar vervoer

- meer muziek en gezellige evenementen met podia in centrum

- speelplekken

- naar één gemeente met feesten, kerstsfeer, kermis etc. op de Leopoldlaan

- fier op gemeente

- samen zijn en gezelligheid zijn belangrijk

- metafoor van de vlinder: vrijheid; iedereen kan zichzelf zijn, rekening houdend met anderen

De jongeren brainstormen verder over woorden en beelden die ze associëren met Pelt. Vervolgens schrijven 

ze elk hun eigen Kasàlà – lofdicht over hun gemeente.

Uit deze mooie gedichten, waarin de liefde van de jongeren voor hun gemeente opvalt, distilleren 

we volgende accenten:

• natuur (staat bij velen centraal!)

• vlinder / pauw / eik als metafoor

• veilig, familiaal

• vriendelijk, gezellig, rustig, open

• positief

• vrijheid, ruimte

• sterk, standvastig

• speeltuin, ballenbad

• talent, kansen

• thuis

• zorg voor iedereen

• veiligheid 

• kleurrijk

• verbindend

De globale indruk van deze sessie: Pelt is voor de jongeren een warme thuisplek die veiligheid biedt 
en kansen om zich te ontplooien tot hun volle potentieel.

Deze gedichten zijn gemaakt door Peltenaren en zijn 

“andere” uitingen van hoe Peltenaren kijken naar 

hun gemeente. 
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10. Experten aan de slag met de participatieve input

Zoals eerder gezegd is de input van de participatieve sessies de grondstof om op zoek te gaan naar de fun-

damentele bouwstenen van Pelt. En op basis daarvan naar een concept dat aansluit bij het unieke karakter 

van de gemeente én richting en energie geeft voor het ontwerpen van een duurzame toekomst. De voorlo-

pige resultaten worden gebundeld en opnieuw afgetoetst.

Tijdens een UNIZO-event met talrijke lokale handelaars en andere ondernemers op 30 oktober 2019 stelt 

het NDK-team de tussentijdse resultaten voor. Enkele weken later, op 18 november 2019, worden deze ook 

aan de leden van het College van burgemeester en schepenen voorgelegd. 

De aanwezigen herkennen het beeld dat we, op basis van de input tijdens het participatieve proces, van 

hun gemeente schetsen:

• de fusie is geen issue, is gewoon zoals het altijd was

• positief zijn is hier de norm

• een goede gemeenschap waar iedereen voor elkaar zorgt  

• veranderingen gebeuren organisch, met veel participatie 

• goede en gezonde bodem waar talent groeit

• een échte en hedendaagse thuis

• bescheiden en fier

• sober en eenvoudig

• met stijl en klasse, fijngevoelig, kunst, cultuur

• elk individu telt en is belangrijk. 

Ook het beeld van Pelt als platform voor talent, dat we vooral bij de jongeren hoorden, is herkenbaar.

We omschrijven dit als volgt:

• warme en positieve voedingsbodem 

• ondernemend & constructief

• vernieuwend & grensverleggend

• sterk geloof dat dingen lukken 

• samenwerken, verbinden en delen is hier normaal 

• dingen groeien organisch

• opvallend, gezond klimaat om op te groeien

• traditioneel & vernieuwend, sociaal ondernemerschap 

• geworteld in de natuur 

• waar veel talenten groeien. 

Tenslotte komen we bij de geselecteerde bouwstenen van het DNA. 

Het gaat om volgende – nog brede - selectie:

• uitmuntend, (logo)

• natuur, groen, natuurlijk

• vernieuwend, grensverleggend

• uitmuntend(e levenskwaliteit), op menselijk en sociaal vlak

• open, transparant

• gezellig, hartelijk, vriendelijk, menselijk

• zorgzaam, sociaal

• positief, optimistisch

• sober, eenvoudig en fier

• niche in kunst, muziek, sport.
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Op basis van de verzamelde input en de geselecteerde bouwstenen stelt het expertenteam ook enkele 

mogelijke generatieve* concepten voor. Dit zijn kernachtige formuleringen die de essentie van het DNA, op 

basis van de geselecteerde bouwstenen, in enkele woorden willen vatten. 

Enkele voorbeelden:

• De andere kijk van Pelt

• De stijl van Pelt

• Pelt, daar zit muziek in 

Het College van burgemeester en schepenen gaat akkoord om verder te gaan met de voorgestelde bouw-

stenen als basis voor de Designfase. Een nieuwe generatieve benaming is niet nodig, gezien het bestaande 

logo het DNA in zich vervat. Het logo staat voor de Peltse ambitie om uitmuntend te zijn in levenskwaliteit.

(*) Een generatief concept is een concept dat aan-
zet tot creativiteit zonder veel moeite. Het is een 
concept waar mensen spontaan associaties mee 
maken en creatief aan de slag gaan.

In het “Naar de kern” traject van Pelt hebben we samen gewerkt met diverse 

experten. In eerste instantie de experten van UNIZO en ABM maar ook met 

woordkunstenaar Geert Poisquet, met strateeg Wannes Van Giel, maar ook 

met de experten van het bureau “Omgeving” en met futurist Sven Mast-

booms. Zij hebben op diverse momenten doorheen het traject hun input ge-

geven tijdens expertenmomenten, brainstorms en andere.

Geert Poisquet

Wannes Van Giel

Sven Mastbooms
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11. Het DNA vastgelegd: Uitmuntende levenskwaliteit 

De bouwstenen van het DNA van Pelt zijn nu duidelijk en worden tijdens de volgende sessies 

verder verfijnd en gedefinieerd. 

De kern van het DNA van Pelt, dat zich ook vertaalt in het logo: uitmuntende levenskwaliteit.

Dit vat zowel het DNA als de ermee samenhangende ambitie voor Pelt. Niet om als slogan te gebruiken, 

maar wel als inhoudelijke leidraad voor richting en keuzes. Naar buiten toe laat dit zich zeer goed vertalen 

en vatten in het logo van Pelt. Omgekeerd wint het logo van Pelt aan kracht, door het uitdrukkelijk te ver-

binden met de intussen benoemde en gedragen unieke kenmerken van de gemeente.

In het kader van de implementatie van de Naar de Kern resultaten zal het logo gebruikt worden als drager 

van het kernDNA: uitmuntende levenskwaliteit.

Unieke betekenis van het DNA voor Pelt
Om krachtig en actiegericht met dit DNA aan de slag te gaan is het belangrijk om heel duidelijk vast te 

leggen waar het voor staat. Daarvoor vertrekken we van het logo en van de bouwstenen, die we vertalen 

in heldere criteria.

Het logo van Pelt werd eerder als volgt gedefinieerd (zie website Pelt)
Het logo van Pelt is een creatief en verbindend symbool dat het ijzersterk verhaal vertegenwoordigt dat 

Pelt is. Het brengt alle leeftijden, genders, strekkingen, kleuren,… samen om ongedwongen allerlei leuks, 

moois en spannends te beleven in Pelt. We leggen de lat hoog in Pelt; dit symbool is wat we dagelijks willen 

nastreven in alles wat we doen.

Bevraging bij Peltenaren
Het logo is het resultaat van een bevraging bij een aantal Peltenaren. Onder meer aan de volksjury, die eer-

der drie mogelijke gemeentenamen naar voren schoof, werd gevraagd wat Pelt en haar inwoners kenmerkt. 

Daaruit bleek dat mensen Pelt associëren met een rijk verenigingsleven, een vriendelijke gezelligheid, een 

prachtige natuur, een sterk cultureel aanbod en met een ruim aanbod aan ontspanningsmogelijkheden. De 

verwachtingen van de Peltenaren zijn hoog: ze willen dat de fusiegemeente ambitie toont en goesting en 

fierheid uitstraalt.

Het logo drukt dus duidelijk een ambitie uit van de Peltenaren voor het vernieuwde Pelt. 
Op basis van de gegevens en inzichten die uit het Naar de Kern proces naar boven kwamen kunnen we deze 

betekenis nu verder verrijken.

Daarbij is het belangrijk op te merken dat Pelt door de meeste inwoners als één gemeente wordt aanvaard, 

maar dat dit vormelijk nog niet zichtbaar is in één duidelijk centrum. De twee vroegere kernen liggen, 

door de langgerekte vorm van de nieuwe gemeente, behoorlijk ver van elkaar, wat enerzijds maakt dat de 

bestaande kernen betekenisvol blijven, maar anderzijds dat mogelijk een derde kern nodig wordt om de 

verbindende centrumfunctie ook geografisch op te nemen.

natuur(lijk)

hartelijk

positief

uitmuntend

levenskwaliteit

grensverleggend
in niches

platform 
voor talent

De 
bouwstenen 

van het 
DNA

van Pelt



Natuur(lijk)

Leef
Uitmuntend
in Pelt

Gemeente
met een 
uitmuntende
levenskwaliteit

Authentiek - niet kunstmatig
Natuurlijke omgeving behouden
Groen gevoel in de kern versterken
Natuur, water, duurzaamheid
Ademruimte: Dommelhof, wandelen, fietsen, autoluw
Natuurlijke kleuren en materialen
Groene toekomst: groendaken, stadslandbouw, groene gevels
Recycling & upcycling
Unesco sustainable goals in beleidsplannen integreren

Grensverleggend
Pionier in mensgerichte innovatie
in zorg, maar ook in alle andere domeinen
Inzetten op wijken en buurten - nabijheid
Inzetten op burgerparticipatie
Talenten stimuleren en tegelijk iedereen mee
laten evolueren op eigen ritme en  tempo
Kruisbestuiving bevorderen

Uitmuntend
Naar de essentie
Gewoon goed
Geen perfectie, wel je best doen

Mensgericht, verbindend
Kansen zien, optimisme

Levenskwaliteit

Gemeente op mensenmaat
Kwalitatief en betaalbaar wonen

Gezonde en aangename leefomgeving
Focus op complete gezondheid: 

fysiek, psychisch, mentaal, sociaal
Goede en toegankelijke zorg voor iedereen

Ruimte voor ontmoetingen
Ruimte voor ontspanning

Slimme mobiliteit & 
lokale economie gericht op levenskwaliteit

Hartelijk
Menselijke relaties centraal stellen
Warm - vriendelijk - welkom
Mensgericht - menselijk
Sociaal - inclusief
Gastvrij - verbindend

Platform voor talent
Focus op jeugd en toekomst
Kindvriendelijke gemeente
Talenten spotten en cultiveren
Talenten in Pelt laten groeien
Ruimte voor talent en creativiteit in de gemeente
Talent versterken en inzetten in de gemeente
Samenwerken met het onderwijs
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12. Het participatieve ontwerpproces

In de ontwerp- of designfase gaat de aandacht naar het ontwerpen van een concreet toekomstbeeld voor 

de handelskern van Pelt, op basis van de hoger genoemde bouwstenen en het DNA en in verbinding met de 

ruimere context van de gemeente. De basis hiervoor komt opnieuw participatief tot stand, soms met bege-

leiding van externe experten, en wordt vervolgens door de experten van Naar de Kern verder uitgewerkt.

Designsessie met diverse stakeholders (12.02.2020)
Tijdens deze designsessie gaat een twaalfkoppig team van enthousiaste Peltenaren onder begeleiding van het 

projectteam aan de slag met de bouwstenen van het DNA van Pelt. We werken rond een specifieke doelstelling: 

het uittekenen van de toekomst van de kernen van Pelt. De onderlinge verbindingen en cross-overs.

De deelnemers beelden zich in hoe de gedroomde toekomst van Pelt er voor hen uitziet.

Volgende losse ideeën zijn daarbij naar boven gekomen:

- volledige ontwikkeling van binnengebied 

- mensen in Pelt samenbrengen. Pelt voor en door mensen

- Pelt is een combinatie van rust en bruisend

- toerisme als hefboom (aquatoerisme, relaxatie, wellness, etc.)

- veel meer groen op alle pleinen

- Leopoldlaan als groene boulevard met pleintjes, bankjes, wandelen, fietsen

- ruimte voor combinatie van pop-ups, samenwerkplekken, ambachten

- bestaande (en nieuwe) activiteiten op de Leopoldlaan samenbrengen als verbindende elementen 

 (markten, braderie, kermis, …)

- veel minder of geen auto’s in het centrum

 alternatief: een zelfrijdende transporthub

- ‘Peltse Ramblas’ als centrale verkeersvrije as (van rondpunt Bpost tot Passantenhaven) waarop 

 alle activiteiten, wegen, parkings, etc. aantakken met toch een zekere indeling in kwartieren of zones

- gevarieerde horeca

- voorrang voor zacht verkeer

- betaalbaar wonen voor jonge gezinnen

- concept ‘De vrije markt’ herintroduceren

- meer startersondersteuning

- alle aanbestedingen van de gemeente Pelt worden toegekend (of minstens voorgesteld) 

 aan lokale ondernemers 

- vierkantemeterbar.

Deze elementen vormen de insteek voor een verkennende designoefening, waarbij drie groepjes 

een concept-idee voorstellen.

TALENTEN-KWEEK-PLEK
• ambachten van het zelfde type samenbrengen op één locatie

• lokalen reeds voorzien van basisinrichting

• inzetten op jeugd samenbrengen door betaalbare ruimtes te voorzien

• ruimte ook inrichten als ultieme co-working plek of flexruimte

• voorgestelde locatie: ‘Oude Vakschool’.
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HELIKOPTERVIEW OP PELT: ‘DE PELTSE RAMBLAS’
Volledige verkeersvrije as van rondpunt Bpost tot Passantenhaven. 

• alle activiteiten, straten, mobiliteit, functies heroriënteren richting deze centrale as

• opdeling in verschillende kwartieren

• doorspekken met groenruimte

• duurzame transportmogelijkheden inrichten op deze verkeersvrije as voor jonge gezinnen met 

 kinderen, boodschappenvervoer, senioren, etc.

HELIKOPTERVIEW OP PELT: ‘DE BLAUWE BOULEVARD’
• volledige uitbouw van activiteitenas gebonden aan het water, lopende van de Bosuil tot aan 

 de Scoutsrally

Afsluitende designsessie (02.09.2020)
De geplande participatieve sessie wordt wegens weinig inschrijvingen vervangen door een werksessie met 

experten. Naast het projectteam zijn er vertegenwoordigers van UNIZO Limburg en UNIZO Pelt. Daarnaast 

de experten Sven Mastbooms en Annemie Lemahieu, trends en innovatie en Paul Wuillaume, ruimtelijke 

planning. De focus ligt op het verder verduidelijken van het DNA, ‘Uitmuntende levenskwaliteit’. We nemen 

de resultaten mee in het vastleggen van de betekenis van het DNA en de bouwstenen van Pelt (zie hoger).

Over het logo:
• staat voor optimisme, ‘we gaan ervoor’

• uitmuntend maar niet protserig; de lat ligt hoog

• menselijk (hand): niet perfect, maar we doen wel ons best

• uitmuntendheid is een ambitie

• het groen mag meer natuur uitstralen

• attent blijven voor wat niet OK is; mag de ogen niet sluiten

• zoals een duiker: het is OK, we gaan door

• kunnen we een verbindende ruimte creëren met groene elementen?

• vraag naar extra aandacht voor kinderen en jeugd

We nemen de twee centrale bouwstenen van het DNA, uitmuntend en levenskwaliteit, onder de loep.
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WAT IS UITMUNTENDHEID IN PELT?
De lat hoog leggen, je best doen, ambitie hebben

Gezonde ambitie, in de eerste plaats mensgericht

Bewust met iets bezig zijn

Het positieve benadrukken

Je kan niet in alles uitmuntend zijn: keuzes maken

Middelen richten naar dingen waarin je wil excelleren… beter 1 ding goed, 
dan 5 dingen slecht doen…

Geen absoluut doel, maar een groeiproces. Met stepstones.

Toepassing: cultuur, onderwijs, sport, zorg, (jeugd-)verenigingen

Rust en kwaliteit, ruimtes voor jongeren en kinderen, 
sessies organiseren: wat is kindvriendelijk

Zelf-evaluatie: zijn we wel (nog steeds) uitmuntend? 

Moet inclusief blijven, voor iedereen haalbaar en divers

Benoemen van de dingen die goed zijn en die versterken 

Uitmuntende samenwerking (vb. tussen gemeente en handelaars)

Tip voor de horeca: 
• leren van Starbucks: zoek vriendelijk personeel en leer ze koffie maken 
 i.p.v. een Barrista leren vriendelijk te zijn
• ook de processen moeten uitmuntend zijn – niet hightech, maar menselijk
• uitmuntend in gastvrijheid / hospitality (kan aangeleerd worden)

WAT IS UITMUNTENDHEID niet IN PELT?
Verkeersluwe straten

Stoeferig, ijdel, misplaatst ambitieus

Voorbeelden: een station van 300 miljoen Euro is niet uitmuntend; 
een Chanel winkel is niet uitmuntend in Pelt

Groeien om te groeien

Het is geen Disneyland…
Het is geen bedrijf, maar een organisch geheel
Het is ook niet perfectionistisch

Wildbouw is niet uitmuntend

Niet gebruiken als controle of oordeel

WAT IS LEVENSKWALITEIT IN PELT?
Gezonde leefomgeving
Rustplekken
Betaalbaar wonen (ruimer: inclusieve samenleving)
met aandacht voor waar mensen elkaar kunnen ontmoeten
Publieke ruimtes als ontmoetingsplek
Groene gebieden behouden
Bereikbaarheid
Ondernemerschap ondersteunen (zeker in Overpelt)

Leven zoals je zelf wilt, maar samen met elkaar
Platform voor talent: je eigen talenten kunnen ontplooien

Sociale contacten mogelijk maken voor iedereen

Sterke focus op essentie, natuur, diversiteit, menselijk contact
Aandacht voor schoonheid

Mogelijkheden om het leven te vieren (feesten, zwemmen, bbq’en)
Gemeente op mensenmaat (welke huizen willen we, welke banken willen we?)

Gezond leven
Niet exclusief (voor iedereen) – ook op vlak van zorg

Zorgsaam versus zorgzaam (= samen zorgen = inclusief)
Gevoel van warme gemeente aanwakkeren

Focus voor ondernemers: 
• de mens centraal (niet de klant of de handelaar) en bijdragen 
 aan verbinding (cohesie)
• bereikbaar zijn als je nodig bent
• niet proberen iets te verkopen, maar proberen iemand te helpen
• e-commerce heeft sprong van 5 jaar gemaakt. Het vergt inspanning, 
 maar kan ook persoonlijk gemaakt worden
• lokale winkel heeft ook functie om mensen te verbinden 
 (niet enkel verkopen) – menselijke touch
 

Verder nemen we mee uit deze sessie:

Groene elementen inzetten als verbinding van de publieke ruimte

Extra aandacht voor kinderen en jeugd is belangrijk
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13. Concluderen en verwerken

13.1 Inspiratie uit de participatie
Een overzicht van de inspirerende ideeën van betrokken stakeholders en burgers:
• verbindende mobiliteit (tram, subway, hop on / hop off, deelfietsen, …), ook om uiterste kernen 
 beter te verbinden
• voorrang voor zacht verkeer; een autoluw of autovrij centrum
• doorgaand verkeer uit het centrum halen
• voet- en fietspaden verbeteren
• meer veilige fietsstallingen verspreid over het centrum
• duidelijk parkeerbeleid
• deeleconomie: fietsen, auto’s, huizen, handel, bezorgdiensten, …
• één platform voor communicatie tussen gemeente en ondernemers
• Campus Noord als locomotief voor innovatie
• naar één gemeente met feesten, kermis, kerstsfeer etc op de Leopoldlaan
• Leopoldlaan als groene boulevard met pleintjes, bankjes, wandelen, fietsen, …
• ontwikkeling van een nieuw winkelcomplex, gekoppeld aan digitale verkoop, horeca, sportfaciliteiten etc.
• meer ruimte beschikbaar voor ontmoeting en gemeenschappelijke activiteiten plekken voor Pelt 
 voor en door mensen
• ruimte voor combinatie van pop-ups, ambachten, samenwerkplekken
• een plek om talent samen te brengen
• concept ‘de vrije markt’ herintroduceren
• meer eetzaakjes in de kern; gevarieerde horeca; vierkantemeterbar
• meer korte keten voedselproductie
• meer kledingwinkels (ook enkele goed gekozen ketens)
• ‘Neerpelt Leeft’ verder trekken naar Pelt
• verschillende functies combineren (bv fietsenmaker - koffiebar) om gezelligheid te creëren
• Dorpsplein meer gebruiken
• natuur behouden, zelfs uitbreiden (Hageven)
• vergroening van het centrum, pleinen (met bankjes, speeltuigen etc)
• bewegwijzeren van en naar het Hobos
• initiatieven zoals de volkstuinen in Boseind
• toerisme als hefboom (aquatoerisme, wellness, relaxatie, …)
• betaalbaar wonen voor jonge gezinnen
• gerichte startersondersteuning
• Peltse ‘Ramblas’ als centrale verkeersvrije as van rondpunt Bpost tot passantenhaven; met indeling 
 in kwartieren of zones
• op menselijk vlak uitmuntende processen introduceren, bv in service, gastvrijheid
• lokale evenementen en tradities behouden
• betere toegankelijkheid voor hulpverleners tijdens evenementen
• uitbreiding sportaanbod aan Dommelhof
• openleggen en verbreden van de Dommel om ademruimte te creëren; combinatie met fiets- en 
 wandelpaden

• uniforme versiering aan de winkels, bv met Kerst

13.2 Megatrends, maatschappelijke evoluties en de invloed van Corona
Maatschappelijke ontwikkelingen en megatrends hebben een invloed op lokale leefgemeenschappen.

We willen zicht hebben op de toekomst en de kansen die er liggen. We willen pro-actief kunnen inspelen op 

toekomstige uitdagingen. Het is de drijfveer van de mens om te zoeken naar manieren om het onbekende 

of ongrijpbare te kunnen vatten. Dit is ook belangrijk als ondernemer, als beleidsmaker etc. Want zo kunnen 

we betere beslissingen nemen, met de lange termijn voor ogen.  

Wat zijn megatrends?
Megatrends zijn wereldwijde, nu al zichtbare, langdurige veranderingsprocessen in de samenleving met 

een zeer brede reikwijdte en met ingrijpende, verstrekkende en kritieke implicaties. Het zijn krachtige fac-

toren die de toekomstige samenleving en de fundamentele ontwikkelingen erin vormgeven. Megatrends 

WAT IS EEN TREND?
Een ontwikkeling die inwerkt op organisatie, 
mens en samenleving 

Megatrends

Macrotrends

MicrotrendsProducttrends
1 tot 4 jaar

Consumententrends
5 tot 10 jaar

Maatschappelijke 
trends 10 tot 30 jaar
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tekenen zich op een ingrijpende en tegelijk moeilijk grijpbare manier af, zowel wereldwijd als in Vlaande-

ren, zowel nu als in de toekomst. Ze laten zich vandaag al danig voelen, veranderen de samenleving over 

een lange periode en zijn vaak onvoorspelbaar in hun exacte evolutie. Dat komt doordat de verschillende 

megatrends omgeven zijn met grote onzekerheden en elkaar onderling beïnvloeden. 

Hoe bepalen we de megatrends?
Zoals in alle domeinen wil de mens begrijpen en inzicht verwerven. Het in structuren gieten van bepaalde zaken 

maakt het bevatbaar. Heel wat wetenschappers, historici, sociologen, antropologen, futuristen, trendwatchers en 

trendanalisten zin beroepshalve bezig met het analyseren en volgen van maatschappelijke ontwikkelingen. Zij 

vatten de megatrends samen in een aantal belangrijke maatschappelijke ontwikkelingen.

Wij volgen de analyse van het Copenhagen Institute of Future studies die 14 megatrends definieert: 

1. individualisering
2. netwerksamenleving
3. democratisering
4. focus op gezondheid
5. polarisering
6. immaterialisering
7. economische groei
8. globalisering
9. geografische ontwikkelingen
10. commercialisering
11. duurzaamheid
12. technologische ontwikkelingen
13. versnelling en complexiteit
14. kennismaatschappij

Al deze trends zijn complementair en spreken elkaar soms tegen. Ze zijn immers een samenvatting van globale 

wereldwijde ontwikkelingen, die op hun beurt ook niet eenduidig zijn. Dit is één van de manieren om de maat-

schappelijke evoluties te structureren en te vatten. Andere organisaties definiëren 6, 32 of 50 megatrends, maar 

uiteindelijk komt iedereen op dezelfde grote evoluties uit. 

Welke trends kunnen we nog onderscheiden?
We onderscheiden drie soorten trends: micro-, macro- en megatrends.

De MICROTREND duurt gemiddeld één tot vijf jaar en draait om een product. Crocs, bijvoorbeeld. Of Facebook. 

Microtrends vervelen snel. Maar toch zal het product nog een tijdje op de markt blijven, ook al is de trend voorbij. 

Je vindt bijvoorbeeld nog steeds Crocs in de winkel. En Facebook bestaat nog, maar een trend is het niet meer.

Bovendien is Facebook vooral verschoven naar een oudere doelgroep.  Een rage of een hype is ook een trend, maar 

is nog van veel kortere duur dan een microtrend. Zo waren spinners een tijdlang een rage, maar nu moet je al flink 

zoeken om een winkel te vinden die ze verkoopt.

In een MAXITREND, die minstens vijf tot tien jaar aanhoudt, staat de consument centraal. Die vindt bijvoorbeeld 

sportieve kledij leuk, of heeft behoefte aan sociale media (= de maxitrend). De microtrends vullen de macrotrends 

in: met Facebook bijvoorbeeld.

De MEGATREND duurt zo’n tien à dertig jaar en heeft impact op een hele maatschappij. Voorbeelden van me-

gatrends zijn globalisering, duurzaamheid en individualisering. Megatrends vormen vaak de voedingsbodem voor 

maxitrends, want een veranderende maatschappij creëert ook nieuwe consumentenbehoeften.

Megatrends laten dus sporen na in de maatschappij. Ze veranderen langzaam het normen- en waardepatroon van 

onze samenleving. De megatrend heeft impact op iedereen, van oud tot jong en van arm tot rijk. Iedereen moet 

bijvoorbeeld mee met de digitalisering. Aan een megatrend ontkomt (bijna) niemand.

Megatrends, drivers voor de toekomst
14 MEGATRENDS
Copenhagen Institute of Future Studies 

TECHNOLOGIE & 
DIGITALISERING

Digitalisering van processen
Robotisering, AI, chatbots, 

blockchain

KENNIS-
MAATSCHAPPIJ

Versus maakindustrie, 3D printing,
Waarde van kennis

GLOBALISERING
Versus belang van het lokale, 

wereldwijd
samenwerken, co-creatie, 

impact globaal

POLARISERING
Versterken van tegenstellingen, 
radicale leiders, angst, conflict

INDIVIDUALISERING
Personaliseren, 

co-creatie, maatwerk

IMMATERIALISERING
Deeleconomie, 

nieuwe businessmodellen

DEMOGRAFISCHE 
ONTWIKKELINGEN

Klimaatveranderingen, migratie, 
generaties,

eenzaamheid, vergrijzing, ...

NETWERKSAMENLEVING
Globaal-lokaal, Offline-Online, 

zelfsturing,
toegevoegde waarde, anoniem, 

overbodig zijn

ECONOMISCHE GROEI
Nieuwe economische modellen, 

bv. de donuteconomie, 
scenariodenken

COMMERCIALISERING
Alles is te koop, maar de waarde 
moet niet alleen door de markt 

bepaald worden maar vooral door 
ons eigen besef.

SUSTAINABILITY
Circulair, duurzaam inkopen, 

duurzaam vervaardigen, 
betekeniseconomie, 

upcycling, recycling,...

DEMOCRATISERING
Versus luxe en uniciteit, 

alles is toegankelijk 
voor iedereen

GEZONDHEID & ZORG
Preventief, gezondheid 

versus ziekte, Robotisering, 
internet of things, ...

VERSNELLING & 
COMPLEXITEIT

Complex versus eenvoud (Hygge)
Klantengemak
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Waarom zijn trends belangrijk?
Als je een ondernemer bent die microtrends herkent en inschat, dan helpt dat je bij het in de markt zetten van 

winstgevende producten. Maar het is even belangrijk om te herkennen wanneer een trend op zijn retour is. Als de 

microtrend van sneakers afneemt, is het niet zo slim om er nog een flinke stock van in te slaan.

Heb je een goed zicht op maxitrends, dan weet je welke consumentenbehoeften er zijn. Dat helpt je bij het 

ontwerpen van nieuwe producten en diensten. Het helpt om ook je marketing af te stemmen op de heersende 

maxitrend: benoem de behoefte waar jouw product of dienst een antwoord op biedt. De ondernemer die de 

megatrends herkent, heeft ongeveer een beeld van waar de maatschappij over tien, twintig, dertig jaar staat. Dat 

geeft hem een forse voorsprong op de concurrentie. Daarom zien we de meest succesvolle ondernemers uit de 

recente geschiedenis eerder als innovatoren of visionairen dan als zakenlui.

De invloed van megatrends in Coronatijden
Een maatschappij verandert geleidelijk door kleine systemische evoluties. Experimenten die je kunt waarnemen 

en waarvan velen een kort leven beschoren zijn, maar enkelen de kiemen dragen van duurzame verandering. Het 

zijn de blijvers die de basis vormen voor evolutie in de samenleving. Die kleine veranderingen kunnen bijvoor-

beeld elektrische auto’s zijn, Tesla die de autosector disrupteert , maar het zijn ook de elektrische steps die je over-

al in de straten ziet. Het is de korte keten waarbij we voeding van dichtbij kopen, het zijn de tools om op afstand 

te werken en te vergaderen. Het gaat om heel veel zichtbare en waarneembare aspecten.  

Het gaat om de impact van megatrends die zichtbaar zijn in veel discussies en fora. Je voelt en weet dat bepaalde 

systemen aan het einde van hun kracht zijn. Jongeren komen op straat om ons bewust te maken dat het milieu 

onze aandacht vereist, economische modellen van steeds meer en meer worden in vraag gesteld. 

De wereld is in verandering en dat weten we. Het zit in de natuur van de mens om die verandering zoveel mo-

gelijk af te remmen. Bepaalde mensen zien de opportuniteiten die de toekomst brengt en ondernemen nu al in 

de toekomst. We heten hen visionairen, ondernemers van de toekomst. Maar de overgrote meerderheid is bang 

van verandering en wil dat alles zoveel mogelijk blijft zoals het is. Dit terwijl verandering des levens is, geen dag is 

dezelfde, geen seconde is dezelfde, verandering is het leven.

Het afremmen zorgt ervoor dat zaken trager gaan en meer mensen mee kunnen in de verandering. Eigen aan 

onze tijd is dus niet de verandering maar de snelheid van verandering. Alsof alles nog niet snel genoeg ging deed 

Corona er een schepje bovenop. 

Corona is een wereldwijde versneller. In versneld tempo worden we met onze neus op de feiten gedrukt: we zijn 

niet almachtig maar kwetsbaar, onze lage vliegtickets die ons overal ter wereld brengen en waarmee we tal van vi-

russen in onze valiezen meebrengen, de files die we maar niet opgelost kregen en die door het massale thuiswerk 

in één klap verdwijnen, de essentie van het leven dat niet gelijkstaat met consumentisme, zorg en gezondheid die 

geen bijzaak zijn maar een hoofdzaak.

Corona is tegelijk ook een vertrager.  Het legt heel wat lopende routines / trends stil en maakt daardoor ruimte 

voor andere. Het maakt daarmee de mogelijkheid en de impact zichtbaar van meer duurzame evoluties.

Corona is ook – als naam voor de vele mogelijke inbrekers in onze verslindende manier van leven - een blijver. 

Corona zal in diverse vormen blijven bestaan tot we erin slagen onze levensstijl beter in harmonie te brengen met 

de natuurlijke grenzen van het leven op aarde. 

De uitdagingen voor het lokaal beleid en kernversterking
Uiteraard vereist Corona een strakke, lokale aanpak op korte termijn. Als burgervader en als lokale overheid wil 

je zorg dragen voor alle inwoners: voor mensen die ziek zijn, voor zorgpersoneel, voor mensen die hun baan ver-

liezen, voor ondernemers die hun omzet zien dalen en nieuwe wegen zoeken. Dat doe je door strakke regels te 

handhaven, lokale aankopen te promoten en de zorg te ondersteunen.

Maar het zou een gemiste kans zijn om het virus alleen te zien als een vijand die we moeten bestrijden en daarna 

gewoon terug te gaan naar de situatie voordien. 

De trends wijzen al langer uit dat er meer aan de hand is en dat we Corona beter als een wake- upcall zien voor 

een andere manier van leven. Een manier van leven met meer respect voor de natuur en de menselijke natuur. Nu 

én in de toekomst. Dat kan met minder kwantiteit, maar met meer uitmuntende levenskwaliteit. 

Merken en bedrijven die goed doen voor hun medewerkers, 

hun aandeelhouders en de omgeving zijn dé merken van de toekomst.

Merken die er alleen zijn voor de winst zijn verleden tijd. 

Miro is een platform dat zich perfect integreerd in bestaande online 

vergadersoftware zials “Teams” en “Zoom”en zorgt ervoor dat men

ook online creatief kan samenwerken. 

Jongeren lezen meer “ podcasts” dan boeken. Maar ook ouderen hebben de weg naar podcasts gevonden. 

Het oprichten van een podcast studio die ervoor zorgt dat je op een snelle manier én in de perfecte tech-

nische omstandigheden een podcast kunt opnemen, is een creatief idee met potentieel. 

Retuna is een shopping mall in de buurt van Stockholm,  waar het heerlijk kuieren is. Maar 

dit shopping centrum is gelegen naast een containerpark en verkoopt enkel gerecycleerde 

materialen.  Je kunt er tal van makers vinden in kleine winkeltjes die op een originele ma-

nier hout, metaal, stof en andere materialen recycleren en ombouwen tot nieuwe zaken. 
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14. Impact realiseren met het DNA als fundament

DNA- gebaseerde visie - Het DNA van Pelt: een uitgelezen kans

“Uitmuntende levenskwaliteit” – dat is waar de Peltenaar voor wil kiezen. Het is wat er leeft in mensen, waar 

mensen voor willen gaan, waarvoor ze in Pelt blijven wonen. Het is niet nieuw, het leeft al lang in de geschiedenis 

en in de mensen. Het DNA benoemen is een eerste stap om een gemeente vorm te geven en de uniciteit te be-

nadrukken. Het DNA is het fundament om op te bouwen. Het DNA betekent “kiezen” en kiezen is ook verliezen. 

Het is een bewuste keuze om iets wel te zijn en iets niet te zijn. Het vraagt regie en geloof in de meerwaarde van 

een heldere keuze. 

Niet voor niets koos Pelt voor een symbool, een logo, dat staat voor uitmuntende levenskwaliteit. 

De keuze voor uitmuntende levenskwaliteit biedt veel kansen, zeker nu in Coronatijden.

Het DNA kader: criteria, consequenties, conclusies
“Uitmuntende levenskwaliteit” in het licht van de maatschappelijke veranderingen

Wat is het kader om in de huidige tijden die uitmuntende levenskwaliteit waar te maken? 

Op welke basis zullen we projecten en voorstellen aanpakken?

1. UITMUNTENDE LEVENSKWALITEIT: NAAR DE ESSENTIE EN DE BETEKENIS VAN HET LEVEN
Uitmuntende levenskwaliteit staat vooral voor “gewoon doen”. Uitmuntende levenskwaliteit betekent naar de 

essentie van het leven gaan. Wat telt echt en wat is echt belangrijk? Iedereen vult dit op zijn eigen manier in en we 

hebben in deze crisis nog veel te leren, maar desondanks zijn er toch lijnen in te trekken. 

Minder moeten
We hebben onszelf, onze kinderen en onze omgeving lang onder druk gezet. We moesten presteren en consu-

meren. Mochten we tijd kunnen kopen, dan deden we dit massaal. Maar misschien kunnen we ook kiezen om te 

gaan voor het gewone. Kinderen hoeven niet altijd van de ene les naar de andere te gaan. Gewoon thuis zijn en 

gezelschapsspellen spelen,  luisteren naar boeiende verhalen of creatief aan de slag gaan geven rust, zorgen voor 

de nodige concentratie en zorgen voor geborgenheid. Als lokale gemeenschap kan Pelt hierin een inspirerende rol 

spelen op diverse manieren:

- een “ikmoetniets” of “ikblijfgezelligthuis” dag in plaats van een “injekot” straf

- een spelotheek, met digitale en andere gezelschapsspelen

- stilteplekken in de gemeente waar mensen tot rust kunnen komen

- meditatie in scholen, op pleinen (cfr. Steven Lauryssen)

- bijzondere groene plekken in Pelt zoals het Klankenbos verder valoriseren

- autoloze dagen, vervelende geluiden bannen

Betekenis geven
- een sterk en nieuw soort vrijwilligersplatform waar oud en jong zijn gading kan vinden

- participatiegroepen rond concrete projecten ondersteunen, bv met een gemeentelijke participatieplek

- nieuwe bouwprojecten moeten op een creatieve manier bijdragen tot een betere levenskwaliteit

(mede)Menselijkheid als leidraad 
In tijden van crisis zien we vaak een toename van solidariteit. Die sluit deels aan bij een toegenomen behoefte aan 

zorg. Niet alleen de geneeskundige zorg voor zieke patiënten, maar ook een breed spectrum aan mentale zorg, 

nu bijvoorbeeld rouwprocessen gehinderd en/of uitgesteld worden, nu iedereen op zijn manier de impact van 

de emotionele afstand en de onzekerheid ervaart. Pelt is nu al grensverleggend in zorg. Deze expertise kan in de 

veranderde context verder uitgediept en vooral verbreed worden naar de noden die er nu bij de hele bevolking 

zijn. De lokale overheid kan hierin een coördinerende en faciliterende rol spelen, samen met de vele experten:

- initiatieven van buurtsolidariteit aanmoedigen en in de verf zetten

- online vraag en aanbod platform van bv buddies voor mensen die alleen zijn

- incentives voor lokale ondernemers die zorg- en mensgerichte initiatieven nemen

EEN MANIFEST VOOR PELT: DE TOEKOMSTVISIE SAMENGEVAT

Leef uitmuntend in Pelt. Ook nu. Ook in de toekomst.

Het voorbije jaar heeft ons al veel geleerd. 
Het leert ons onder meer dat we als mens het leven niet kunnen controleren 

zoals we voorheen dachten. Het leert ons ook dat de houding die we aannemen 
en de bril waardoor we kijken heel bepalend zijn. 

Voor ons eigen welzijn en dat van anderen, 
nu en in de toekomst.

In Pelt kijken we, meer dan elders, door een positieve bril. 
Met het hoofd in de wolken en twee voeten op de grond blijven we de lat hoog leggen. 

We doen, menselijk en met ruimte voor imperfectie, gewoon ons best. 
Om onze gemeente organisch te laten groeien als 

een biotoop voor uitmuntende levenskwaliteit. 

We kiezen er nu – meer dan ooit – voor om 
grensverleggend te zijn in hartelijke menselijkheid. 

In harmonie met de natuur rondom ons. Uit zorg voor elke medemens. 
Met oog en aandacht voor het talent dat onder ons broedt.

Als een ecosysteem van de toekomst, 
dat rekening houdt met de draagkracht van de mens, de natuur, 

de aarde en de generaties na ons.
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2. UITMUNTENDE LEVENSKWALITEIT – LOKALE AUTONOMIE VERSTERKEN
Eén van de tendenzen die Corona nu sterk uitvergroot, maar die al jaren zichtbaar was, is de verschuiving naar een 

nieuwe verhouding tussen het lokale en het globale. Met een toenemend belang van het lokale als ‘bubbel’ van 

fysieke en sociale nabijheid. Maar ook met een toenemende behoefte aan zelfvoorziening voor basisproducten. 

Lokaal, met een sterke digitale en logistieke connectie naar buiten. 

Lokale basisproductie
- werken aan duurzame eigen voedselvoorziening, stadslandbouw, voedselbossen, pluktuinen, 

 hoeveproducten en andere korte keten initiatieven

- aanbieden van groene-gevel-pakketten, groenten-kweekbakken (ipv bloembakken) aan centrumbewoners

- basis-voorzienende initiatieven op lokale schaal in een open netwerk connecteren met initiatieven in de 

 regio, de provincie, … en evengoed – onder meer digitaal - met de rest van de wereld (stay local, connect global). 

Levenskrachtige buurten
Mensen zijn sociale wezens en leven van verbinding. Mensen leren ook zichzelf kennen door contact met anderen 

en feedback van anderen. Dat laat mensen groeien. Corona zet een domper op dit sociale contact. Maar we heb-

ben de keuze: we kunnen ons laten leiden door angst of we kunnen creatief zoeken naar andere mogelijkheden:

- de beste nieuwste manier om elkaar te begroeten zonder elkaar aan te raken

- originele afstandsknuffels

- burenpraatjes vanuit het raam

- wandelontmoetingen.

Aandacht voor mensen die nood hebben aan extra ondersteuning, tijdelijk of permanent
In deze uitzonderlijke periode werd duidelijk dat de omstandigheden waarin we leven en onze persoonlijke situ-

atie erg bepalend zijn voor de manier waarop we de lockdown beleven. Mensen die al kwetsbaar waren zijn het 

nu nog meer. Andere mensen worden kwetsbaar, bijvoorbeeld door hun leef- en woonsituatie. Het is nog niet 

voorbij en de kans is groot dat er nog gelijkaardige periodes gaan komen. Bij de aanpak van de veranderingen, bv. 

vergroening van centra, nieuwe recreatie, etc. kunnen we prioriteit geven aan voorzieningen die toegankelijk en 

gemakkelijk bereikbaar zijn voor mensen met beperkte middelen, mensen die geen tuin hebben, ouderen, … In 

een gemeente die uitmunt in menselijkheid mag dit een bijzonder aandachtspunt zijn.

3. UITMUNTENDE LEVENSKWALITEIT – RESPECT VOOR DE NATUUR
We ondervinden nu dat we, ondanks de groene omgeving waarin we wonen, vaak van de natuur vervreemd zijn 

en er niet meer echt mee samenleven. De lokale overheid en de lokale gemeenschap kunnen ertoe bijdragen om 

deze verbinding met de natuur terug te herstellen:

- de natuur in de stad brengen: bomen in de straten, pleintjes met groen en zonder verharding, parkings 

 onzichtbaar maken door ze ondergronds te maken

- volkstuintjes en “start to tuinieren” voor jongeren

- scholen met groene ruimte om jongeren te laten exploreren

- groene gebouwen.

Groene en gezonde leefomgeving
De stijgende behoefte aan meer groen was de voorbije jaren al een van de meest opvallende trends in onze lokale 

gemeenschappen. Nu ervaren veel mensen nog sterker dan anders hoe helend natuur en rust zijn. Of wordt het 

gemis eraan heel duidelijk bij degenen die er geen toegang toe hebben. De link met gezondheid wordt in deze 

crisis uitdrukkelijk gelegd, ondersteund uit wetenschappelijke en politieke hoek. 

Gezondheid en een natuurlijke immuniteit zijn meer dan ooit de beste garantie voor een gelukkig en veilig leven. 

Pelt heeft van nature de basis om hier uitmuntend in te zijn, maar kan hier nog meer op inzetten, bijvoorbeeld: 

- de aanwezige natuur behouden, ontwikkelen en op een veilige manier verder ontsluiten

- infrastructuur voor buitensporten en ontspanning gericht op vermindering van stress, zoals yoga, Tai Chi, etc.

- de natuur betrekken in zorg, revalidatie, … 

In Arnhem geven ze creativiteit de ruimte. Creatieve mensen 

worden aangezet om hun talent ten volle te benutten. De ty-

pisch Arnhemse creaties kunnen verkocht worden onder het 

label “ Made in Arnhem”. Op deze manier ondersteunt de stad 

het creatief talent en geeft het een platform, maar aan de an-

dere kant bouwt het op deze manier aan een eigenheid van 

Arnhem. Ik kan in de Arnhem shop hebbedingen en kledij vin-

den die uniek zijn, van lokale designers. En juist die dingen zijn 

interessant  voor toeristen en citytrippers. Je gaat uiteindelijk 

niet op citytrip of op weekend om dezelfde zaken als in je thuis-

basis te vinden...

Een plek enkel voor mannen.

Om zich eens goed te laten verwennen.

Rapha is een merk van fietskledij en fietsaccessoires die een aantal winkels heeft die altijd 

in de kern van de gemeente zijn gevestigd. Maar de winkels zijn opgevat als een soort 

clubhuis voor fietsgroeperingen. In de winkel is een ruimte om rustig koffie te drinken, hun 

eigen Rapha koffie, en je kunt er samen met je vrienden je volgende fietstrip uitstippelen 

en die op een kaart aan de muur uittekenen. Het is een plek waar fietsliefhebbers elkaar 

ontmoeten, bij een lekker tasje koffie en samen plannen maken. En vooral, het merk Rapha 

uitdragen omdat ze zich hiermee kunnen identificeren. 
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- centraal gelegen groene speelplekken voor kinderen

- meer bomen in het centrum, … Met als belangrijk bijkomend voordeel een grotere klimaatbestendigheid. 

4. UITMUNTENDE LEVENSKWALITEIT – RUIMTE OM GRENZEN TE VERLEGGEN
De oppervlakte van onze centra wordt voor een zeer groot gedeelte ingenomen door wegen voor autoverkeer. Over 

de wenselijkheid van autoluwe of autovrije centra zijn de meningen verdeeld. Tegenover duurzaamheid, milieu en 

rust staat vaak nog de angst voor verminderde bereikbaarheid en winkelcomfort. De huidige omstandigheden bren-

gen hier echter een ander perspectief. Zolang er geen volledige vaccinatie is zullen we erg voorzichtig moeten zijn en 

onze sociale contacten beperken, afstand bewaren, meer thuis blijven etc. Dit beperkt tijdelijk ook het autoverkeer. 

Een ideale periode om ook in Pelt te experimenteren met nieuwe mobiliteitsvormen en - infrastructuur: 

- tijdelijke ingrepen voor het verbreden van voetpaden, het organiseren van fietsstraten,  parkingvrije pleinen

- (voorlopig tijdelijk) groen, veilige speelplekken, stilteplekken, …

- uitgebreide terrassen met 1,5 meter ruimte 

- thuisbezorgdiensten voor boodschappen, duurzame (fiets-)taxi’s, …

Duurzame ondernemersmodellen
Bedrijven die goed zijn voor hun werknemers, de omgeving en voor zichzelf zijn de bedrijven van de toekomst. 

Dat is meer dan alleen voor winst te gaan en het aandeelhoudersvoordeel. Er zijn veel verschillende manieren om 

dit in te vullen maar een lokale overheid kan met z’n beleid bedrijven en ondernemers aantrekken die een nieuw 

en duurzaam bedrijfsmodel kunnen voorleggen:

- korte keten

- donuteconomie – bedrijven die bewijzen een bijdrage te leveren aan de omgeving en personeel door 

 bijvoorbeeld werknemers financieel te laten mee participeren, verbindingen te maken met de omgeving door 

 vrijwilligerswerk te integreren in het werkschema van werknemers, door producten te leveren aan scholen etc. 

- de donuteconomie is een duurzaam, mens- en natuurgericht model voor het maken van economische en 

 andere keuzes.  Een model dus voor uitmuntende levenskwaliteit. Kan Pelt de eerste Belgische gemeente 

 zijn die dit model ‘adopteert’?

- de lokale overheid kan hier nog meer op inzetten door te kiezen voor bepaalde domeinen zoals natuur, cultuur 

 en groen en in deze domeinen bedrijven aan te trekken die het verschil willen maken in de toekomst door 

 bijvoorbeeld een bepaald pand hiervoor ter beschikking te stellen als nieuwe toekomstgerichte zone, door die 

 bedrijven te ondersteunen op diverse vlakken etc. 

- projecten met studenten of jongeren om te werken rond nieuw ondernemerschap

- samenwerking tussen ondernemers in en buiten de kern; bijvoorbeeld beroep doen op expertise van grotere 

 ondernemers voor het ondersteunen van jonge starters en van ondernemerschap in de kern

- als lokale overheid zelf een aantal projecten selecteren die samen met burgers en ondernemers via een 

 duurzaam businessmodel worden uitgevoerd

- geen grote plannen maar een paar projecten uitkiezen die op een andere manier, volgens een nieuw toekomst-

 gericht en duurzaam model worden gebouwd en gerealiseerd

- radicaal herdenken van de winkel: van fysieke plek naar relationeel servicepunt

- klantencontacten, advies, service, … via verschillende kanalen waaronder de winkel

- telefoon, Whatsapp, FB-groep, instagram, zoom, winkelsessies op afspraak, aan huis, 

- voordeel: verruiming van geografisch actieterrein

- nieuwe lokale coöperaties van handelaars, horeca etc: groeperen van aan huis leveringen etc..

5. UITMUNTENDE LEVENSKWALITEIT – INCLUSIEVE DIGITALISERING & INNOVATIE
Deze crisis heeft het belang en het gebruik van digitale technologie in een mum van tijd naar een ‘next level’ ge-

bracht. Ook in Pelt blijken de drempels naar digitale communicatie, online verkoop etc. gemakkelijker te nemen 

als de alternatieven er niet zijn. Momenteel verkennen we ‘noodgedwongen’ de mogelijkheden om technologie 

op een warme, mensgerichte manier te gebruiken. Daarbij blijkt veel mogelijk. Zelfs in zeer vertrouwelijke, the-

rapeutische contexten blijken de mogelijkheden van online-communicatie groter van verwacht. Ook heel wat 

handelszaken maken, vaak noodgedwongen, gebruik van de tools die hen ter beschikking staan om de service 

De gemeente kleur geven maakt alles zoveel aangenamer. 

Diverse studies wijzen uit dat mensen graag kleur in de 

buitenomgeving hebben. En toch blijven we maar grijze 

stadsomgevingen bouwen. 

Kleur in de stad kan ook een functie hebben en looplijnen in de 

stad helder maken, zeker voor toeristen of toevallige bezoekers 

die de omgeving niet kennen, kan dit helpen om hen wegwijs 

te maken doorheen de gemeente. 

Dit is een voorbeeld van creativiteit & technologie:

een drone wordt ingezet om een kunstwerk te maken 

samen met jongeren.

We zien in elke gemeente dat er nood is aan 

“creatieve ruimte” voor jongeren, waar ze kunnen 

experimenteren en eventueel ook begeleid worden.

Deze creatieve uitingen kunnen ook hun plek hebben in 

de stadsontwikkeling en bepaalde grijze zones 

kleur geven. Dit zijn andere vormen van participatie.
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die ze hun klanten willen geven te blijven bieden. De sleutel zit niet in het inzetten van de nieuwste technologi-

sche snufjes of de meest performante systemen (al kan dat er ook bij horen), maar in het creatief gebruiken van 

technologische mogelijkheden als middel tot persoonlijke dienstverlening en contact. Online-toepassingen die als 

het ware in het verlengde liggen van de persoon, met elementen als authenticiteit, persoonlijk verhaal, etc. Naast 

uiteraard een correcte en snelle service. Enkele voorbeelden:

- persoonlijk advies en voorstellen op maat via social media

- toevoegen van persoonlijke boodschappen (bv verjaardagskaart) aan leveringen

6. UITMUNTENDE LEVENSKWALITEIT - WAAR TALENT KAN GROEIEN
Een plek waar mensen mogelijkheden hebben om totaal uiteenlopende zaken te doen zorgt ervoor dat de diverse 

talenten die mensen hebben zich kunnen ontwikkelen. Daar is een veilige cocon voor nodig, maar ook een breed aan-

bod aan mogelijkheden. Daarnaast kan de lokale overheid haar talent detecteren en koesteren op diverse manieren:

- mensen en hun talenten in de verf zetten

- talenten matchen

- multi-disciplinaire plekken

- focus op talent, bijvoorbeeld bij startersondersteuning voor jonge ondernemers

7. UITMUNTENDE LEVENSKWALITEIT - WAAR WE SAMEN BOUWEN

Participatie
Pelt heeft al de traditie om inwoners te laten mee participeren en moet hier zeker verder op inzetten. Participatie 

betekent niet dat de verantwoordelijkheid bij de inwoners ligt maar dat ze een stem hebben rond zeer concrete 

zaken in de gemeente. Het is belangrijk om te segmenteren en zeer gericht aan participatie te doen om ervoor te 

zorgen dat mensen niet participatie-moe worden.

Daarnaast is het belangrijk om participatie ook te verbinden aan het DNA – samen zorgen voor een uitmuntende 

levenskwaliteit – en dat van daaruit de voorstellen worden gedaan en onder de loep worden genomen. 

Participatieve democratie. Het model van de Griekse Agora
Pelt is op dit moment al een toonaangevende gemeente in Vlaanderen wat betreft burgerbetrokkenheid en parti-

cipatieve besluitvorming. Pelt kan dit versterken en de impact nog verbreden door dit concept ook fysiek een cen-

trale plaats te geven. In het oude Athene werd de democratie geboren door publieke samenkomsten en openbaar 

overleg op de plaatselijke Agora. 

Voorstel voor Pelt: een centrale ontmoetingsplek, opgesteld in theatervorm, bijvoorbeeld opgebouwd uit (gere-

cycleerd) hout. Hierop kunnen mensen plaatsnemen om te verpozen, voor individuele ontmoeting etc. De plek is 

echter in de eerste plaats ontwikkeld om gebruikt worden voor verbindende en participatieve momenten. Ook als 

open beleidsplatform. Technologische voorzieningen (schermen, internetverbinding, …) kunnen de mogelijkhe-

den en efficiëntie van de plek verhogen. Bv connectie met andere plekken/beleidsniveaus.

Prototyping
Dit gaat over de manier waarop we in Pelt de zaken kunnen aanpakken. We leven – zoals gezegd - al decennia in 

een wereld die zo snel verandert dat we het nauwelijks kunnen bijhouden. De ingrijpende shift in onze manier van 

leven, in ons wereldbeeld, die er nu bijkomt, gekoppeld aan de grote onzekerheid, maakt van het bedenken van 

één groot, overkoepelend systeem dat ons hier uit zal leiden niet de meest waarschijnlijke optie. Daarom verwach-

ten we, nog meer dan voorheen, meer heil van het snel en organisch ontwikkelen van prototypes. Verandering 

gebeurt door te doen, met de voeten op de aarde, geïnspireerd door het hoofd in de wolken. 

Inspirerende ideeën genoeg, maar goede praktijken ontstaan uit goesting, energie en aanpakken. De beste prak-

tijken ontstaan vaak in co-creatie. De beste manier om vooruit te gaan is dan ook om een aantal van deze – of 

andere – ideeën meteen te ontwikkelen en daaruit te leren. Niet geregisseerd vanuit een gedetailleerd plan. Eer-

der het plan laten groeien en vorm krijgen door stap voor stap passende acties te realiseren. Waarbij de lokale 

overheid het kader aanreikt en de eerste stappen zet en/of ondersteunt. Met ‘Uitmuntende levenskwaliteit’ als 

gemeenschappelijke drijfveer. 

Het DNA zichtbaar maken in de stad kan op verschillende manieren. Er 

kunnen ook verschillende doelen ingevuld worden: het DNA zichtbaar 

maken maar tegelijk speelmateriaal voor jongeren, verlichting, rustmo-

menten of sportieve elementen voor jong en oud. 

In Pelt is “muziek” een belangrijk element dat op een leuke manier 

visueel kan worden gemaakt in de gemeente. Het zorgt voor visueel 

interessante toepassingen maar het kan ook zorgen voor geluid en cre-

ativiteit. 
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Het DNA komt maar tot leven als het voelbaar en zichtbaar is in de kern van Pelt. De visuele basis – het logo – is 

al prominent aanwezig in het straatbeeld.  Daar kunnen stap voor stap nieuwe acties op aanhaken, liefst te begin-

nen op korte termijn. Het is van belang om actief stappen te blijven zetten in het toepassen van het DNA en ook 

mensen aan te zetten en te faciliteren om zelf creatief te zijn met het DNA. 

15. Actieplan & aanbevelingen
De bedoeling is dat inwoners en bezoekers het DNA en het unieke van Pelt voelen en ervaren. Als we dit willen 

bereiken is het belangrijk om het DNA toe te passen in alles wat de gemeente doet. 

1. HET DNA ZICHTBAAR MAKEN = CITYMARKETING, SLOGAN EN COMMUNICATIE
Communicatie is vaak “het paard dat de kar vooruit trekt”. Het maakt het DNA visueel en aspirationeel en zet 

mensen aan om hiermee te spelen.

Bij de gemeente Pelt gaat het in deze niet om iets nieuws, een revolutie, maar verder bouwen op wat bestaat.

1.1. Op punt stellen van het logo en de kleuren
De huidige kleur is eerder dof. We stellen voor om een kleurenpalet van 3 kleuren te ontwikkelen, waarbij de be-

staande kleur wordt behouden maar aangevuld met een paar andere, warme en meer levendige kleuren. 

Er zijn meer en meer dynamische logo’s waarmee kan worden gespeeld. Kijk maar naar het Google logo dat elke 

dag anders is en toch binnen hetzelfde kader.  Geef mensen de ruimte om creatief te zijn en te spelen met het logo.

1.2. De slogan
Een slogan brengt het DNA concreet tot leven. De slogan is een aspirationele vertaling van het DNA. De belang-

rijkste elementen hiervoor zijn: Uitmuntende levenskwaliteit – hartelijk – natuurlijk – positief – grensverleggend 

– platform voor talent.

1.3. Merchandising
Wil je dat mensen hun fierheid voor de gemeente uiten dan moet je hen munitie geven. Dit kan door leuke auto-

stickers, toffe draagtassen en tal van andere dingen die mensen en lokale ondernemers kunnen inzetten en een 

bijdrage zijn tot het uniek maken van hun zaak. 

1.4. Waarden en stijl
Heldere en éénvormige communicatie tussen gemeente, burgers en ondernemers.

2. HET DNA TOT UITING BRENGEN BIJ HANDELAARS, ONDERNEMERS EN IN DE KERN

Hoe kan het DNA ondernemers ondersteunen?
a. Corona als opportuniteit
Uitmuntende levenskwaliteit en gewoon goed doen en goed leven zijn de sleutels voor een leven met Corona of 

andere virussen. In Pelt zorgen we voor een gezonde en veilige omgeving:

• aanbod van divers Pelts materiaal voor Coronaproof winkelen en genieten

• zitbanken in de winkelstraten met afscheiding – Coronaproof maar toch genieten

• mondmaskers met boodschappen passend bij het DNA

• in plaats van de eerder negatieve communicatie zoals “mondmasker verplicht” eerder een positieve invalshoek : 

 “welkom in onze gezonde en veilige gemeente” of “dank je om (logo) voor elkaar te zorgen”.

• elke week aandacht voor 1 ondernemer in de gemeentelijke communicatie offline en online

• een eigen Pelts leveringssysteem waar elke lokale handelaar op beroep kan doen voor de leveringen 

 aan huis / voor een uitmuntende dienst aan huis (waarbij telkens een kaartje met boodschap over uitmuntend 

 leven en met logo Pelt gevoegd wordt)

Het DNA is de ideale startbasis voor citymarketing. 

Te beginnen met een krachtig logo. Meer en meer wordt gekozen voor 

dynamische logo’s of identiteiten, dit betekent dat men een logo ont-

wikkeld dat in diverse varianten of kleuren kan worden gebruikt. Dit 

zorgt voor een goede dynamiek en doet geen afbreuk aan de herken-

baarheid. Daarnaast zijn creatieve afgeleiden van het logo belangrijk 

om overal, op elke mogelijke drager zichtbaarheid te hebben en mee te 

bouwen aan een krachtig merk. Dit kunnen advertentiecampagnes zijn 

maar ook signalisatie in de gemeente, affiches etc. 
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• als de winkels terug open mogen, dit vieren op een veilige manier door sfeer te brengen in de winkelstraten 

 en de kern

  -  met muziek (bijvoorbeeld van Peltse artiesten) die door de winkelstraten galmt (van luisteren 

   naar muziek heeft nog niemand een virus opgelopen), 

  - met sfeerverlichting, een extra sfeervolle Kerst in plaats van een Kerst in mineur

  - de beste Peltse recepten wedstrijd, waar er in elke winkel een recept ligt of mogelijkheid om 

   te proeven (Coronaproof)

  - verruimde openingsuren met mogelijkheid tot ‘bubbelshopppen’ (individuele afspraakmomenten)

• Pelt brengt warmte (en eten bij wie het moeilijk heeft)

b. Draagzakken en andere merchandising
• elke Peltse winkelier krijgt of kan aan goedkoop tarief draagzakken kopen eventueel gepersonaliseerd 

 per winkel, met bijvoorbeeld een warme, positieve boodschap

• duurzame verpakkingen (bv mooie glazen flessen en bokalen) om verpakkingsarm winkelen te stimuleren

• andere merchandising, bijvoorbeeld mondmaskers (zie hoger), handgels met natuurlijke producten

• aandacht voor jeugd, bijvoorbeeld gsm-hoesjes.

c. Ondernemersondersteuning rond het DNA 

DNA sessies voor bestaande ondernemers

• het DNA uitgelegd en meerwaarde voor de lokale handelaar

• wat betekent dit voor jou en welke dingen kun je hiermee doen in je winkel

• inspiratie en ideeën.

Communicatie

• duidelijk aanspreekpunt voor alle ondernemers in de kern 

• één communicatieplatform.

Handelsplan

• welke handelaars hebben we ?

• welke ruimte?

• hoe kunnen we handelaars die een bijdrage leveren tot de “uitmuntende levenskwaliteit” aantrekken – 

 eventueel wedstrijd waarbij ondersteuning kan zijn voor startende ondernemingen

• charter ontwikkelen voor evolutie huidige handelaars en aantrekken van starters op basis van DNA

• hoe motiveren we onze jongeren om in Pelt te ondernemen? Hoe ondersteunen we jong Pelts talent 

 (ondernemen in de brede zin bekijken; bv ook creatieve beroepen een plek geven).

Ondersteuning UNIZO

• UNIZO heeft een aantal schitterende één op één coachingtrajecten  zowel voor startende als meer ervaren 

 ondernemers. De gemeente Pelt zou deze coachingtrajecten kunnen benadrukken door een deel te betalen van

  deze coachings. 

3. HET DNA ALS HEFBOOM VOOR EEN VERENIGD PELT: RUIMTELIJKE INVULLING VAN HET DNA
We zijn van mening dat de 2 kernen en de verbinding ertussen moeten bekeken worden als 1 geheel. Zo lang we 2 

kernen zien en een verbinding ertussen blijven we in de eerdere situatie van Overpelt en Neerpelt. Maar we willen 

Pelt zijn, één gemeente, één DNA en één visie.

Het lijkt ons essentieel om een ruimtelijke uiting te  geven aan het DNA en hiervoor een project of opportuniteit 

te selecteren. Hiervoor verdient het aanbeveling om samen te werken met een ruimtelijke partner die het DNA of 

het werken met het DNA begrijpt en aanvoelt. Binnen dit ruimtelijk project kan de creatie van  een landmark voor 

Pelt een belangrijke visuele en emotionele hefboom zijn.

Op dit moment beantwoordt het tussengebied (Leopoldlaan, De Koel) visueel en qua ervaring niet aan het idee 

van Uitmuntende Levenskwaliteit.  Het doortrekken van de Peltse eigenheid, waarvan in de bestaande oude ker-

nen wel de basis aanwezig is, in de volledige, uitgebreide kern, vraagt een structurele aanpak met duidelijke keu-

zes op lange termijn. Belangrijk daarbij is om op korte termijn de verbinding voelbaar te maken met goed gekozen 

hefboomprojecten. Het menselijke aspect speelt daarin een belangrijke rol.

Draagtassen zijn een leuke drager voor het DNA. Ze nodigen 

uit om creatief te zijn en maken het DNA zeer zichtbaar.

Dit kan ook op andere dragers zoals fietstassen, zadelhoesjes, 

veiligheidskledij en andere merchandising van de gemeente.
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Onze suggesties:

Het verbinden van de kernen aanpakken als een groot verbindend project, met voortgezette en transparante 

communicatie en participatie, onder een aansprekende noemer, bijvoorbeeld ‘Verpelten en versmelten’ (de naam 

is een idee uit de eerste participatieve sessie)

• Creatie van een landmark, een duidelijke en originele, beeld- en sfeerbepalende plek die herkenbaar is voor

  Pelt en een uiting is van het DNA. De creatie van deze landmark kan onderwerp zijn van een participatieve

  oefening, op basis van enkele voorstellen. Bijvoorbeeld:

- voorstel 1: één gemeentehuis dat gemeentediensten, bibliotheek, ondernemersruimte voor starters, 

 ontmoetingsruimte en mogelijk nog andere functies omvat. Een inspirerend voorbeeld is het gemeentehuis

  van Aarhus: een grote ontmoetingsplek voor klein en groot. 

- voorstel 2: een open of overdekte participatie- en ontmoetingsplek naar het model van de Griekse Agora. 

 Met digitale faciliteiten. In het groen. Een nieuw, geografisch centraal, alternatief centrum waar gemeenschaps-

 vorming centraal staat. Uitgerust en met prioriteit voor participatie en maatschappelijk debat, interne en 

 externe dialoog (extern door aanwezigheid van hoogtechnologische communicatie-ondersteunende 

 apparatuur), in combinatie met informele ontmoeting en ontspanning  

- overdekte permanente versmarkt (ev te combineren met de Agora-functie) voor uitmuntende streekeigen, 

 seizoensgebonden, gezonde voeding. Rechtstreekse verkoop door boeren, ambachtelijke producenten, … 

 aansluitende horeca, …

- inplanting: zone tussen de toekomstige scholencampus, de Dommel, de Haspershovenstraat en de 

 Vonderstraat-Koning Albertlaan

- aandacht voor jeugd, bijvoorbeeld door integratie van een skatepark.

• Visuele leidraad:

- het feit dat het gebied één geheel is komt tot uiting door het groen: met bomen als ‘highlights’ die in het ganse

  gebied zorgen voor eenheid en herkenbaarheid; vanuit een landschaps-architecturale visie op het volledige

  gebied als één geconnecteerd  landschap

- eenvormige, duurzame, rustgevende verlichting voor het ganse gebied (inspirerende voorbeelden volgen)

- de Dommel als blauwe ader en as van groen en beleving

- een netwerk van groene rust- en ontspanningsplekken met ecologisch, veilig en herkenbaar zitmeubilair, 

 speeltuigen, sportfaciliteiten, …

- verbetering van de ervaren beeldkwaliteit van het tussengebied: alternatieve, ‘zachte’ verbindingswegen; 

 korte termijn: vergroening Leopoldslaan (laangevoel versterken door bomen); langere termijn: beperking 

 van (bovengronds) autoverkeer.

• Mobiliteit:

• verbindende en duurzame mobiliteit (autodelen, elektrische taxi’s, bussen, tram, fietstaxi, …) 

• geen rechte verbindingsweg tussen de 2 kernen maar een beleving van één gebied

• een fietsparcours dat geen rechte lijn is tussen de 2 kernen maar één geheel vormt een cirkelvormig of  

 meanderend fietspad

• bestaande voet- en fietspaden verbeteren 

• de beleving begint als je aankomt in Pelt, niet als je in één van de kernen bent: dus een autorijrichting die 

 niet één rechte lijn is, maar je al uitnodigt om trager te rijden en al te genieten, … .

• Kwartieren / zones:

• binnen de visuele leidraad biedt de uitgerekte kern de opportuniteit om voor bepaalde functies / 

 categorieën in zones te werken.

Het logo van Pelt is inspirerend en nodigt uit om tal van 

creatieve varianten te maken die het logo extra invulling geven. 

Ze doen ook geen afbreuk van de sterkte van het basislogo. 
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• Suggesties: 

- aansluiten bij de sterktes van de oude kernen

- gebruik van de natuurlijke eigenheden (bv de Dommel)

- enerzijds over alle zones verspreid aanbod van dagelijkse goederen; anderzijds clustering van periodieke en 

 uitzonderlijke goederen (voor dit laatste is nog marktruimte die in het verlengde van ‘uitmuntende 

 levenskwaliteit’ gericht kan ingevuld worden)

- nieuwe, gemeenschapsversterkende functies (samenwerkplekken, ontmoetingsplekken, groene 

 belevingszones met speel- en sportgelegenheid, (overdekte) versmarkt, …) creëren in het tussengebied om zo 

 te evolueren naar een nieuw centrumgevoel; hierbij aansluitende nieuwe handels- en horecavormen een plek 

 geven (bv ambachtencluster, koffie-/thee-/smoothiebar)

- kleding-/modecluster in vroegere Neerpelt met accent op natuurlijk, vernieuwend, jong talent, toegankelijk, 

 gecombineerd met een creatieve hub (met stimulerende creatieruimte voor jong talent) > kruisbestuiving

- upgrade horecacluster in het vroegere Overpelt met focus op hippe, kwalitatieve en gevarieerde mix 

- in geheel: ruimte voor rust en klimaatbewuste karakter bewaken.

• Beleidsplan & DNA

Het is belangrijk om het DNA toe te passen op het ganse beleidsplan. Dit is een gestructureerde en creatieve oe-

fening om de prioriteiten van het beleidsplan te koppelen aan het DNA. 

Enkele aanbevelingen voor een participatieve, procesmatige structuur:

• implementeer de Uitmuntende Levenskwaliteit van Pelt in het beleidsplan

• richt een stuurgroep op met vertegenwoordigers van diverse beleidsdomeinen en andere stakeholders, 

 inclusief burgers

• wijs een DNA-coördinator aan voor een continue opvolging van de DNA-lijn

• kies enkele strategische acties / doelen op lange, middellange en korte termijn

• betrek de Peltenaren (ondernemers en/of anderen) zo veel mogelijk rechtstreeks of via communicatie 

 bij elke actie

• blijf zichtbaar communiceren over het DNA en de geplande en lopende projecten

• stimuleer en ondersteun structureel bottom-up initiatieven die het DNA uitdrukken.

Wij willen graag iedereen, elke expert, elke inwoner, elke medewerker maar ook de burgemeester en schepenen van de stad 

Pelt bedanken voor hun medewerking.  De participatie van zoveel mensen en zoveel verschillende ideeën is broodnodig in 

een dergelijk traject en is de basis om een DNA te bepalen dat leeft in de hoofden en harten van elke inwoner. 

Wij hopen dat elke inwoner in dit kernkompas een neerslag kan vinden maar vooral ook veel inspiratie om aan de slag te 

gaan en het unieke DNA van Pelt uit te dragen, tot iets onderscheidends waar men voor naar Pelt wil komen. 

Bedankt !
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ADDENDUM: AANBEVELINGEN UNIZO
Steden en gemeenten kunnen veel doen voor de aantrekkingskracht van hun handelskern en dus voor het succes 

van de winkels die er deel van uitmaken.  Ze zijn immers verantwoordelijk voor ruimtelijke planning, vergunnin-

gen, grootschalige vestigingen, milieu en mobiliteit.  Ze kunnen het aanbod sturen en ondersteunende acties 

opzetten. 

Daarom geeft UNIZO de volgende aanbevelingen:
Werk aan bedrijvige kernen, waar handel, wonen, werken, publieke diensten en recreatie samenkomen en elkaar 

versterken.  Geef leegstaande panden zo de nodige herbestemming.

Doordat de detailhandel de laatste jaren enorm is veranderd (de vermindering van het aantal handelszaken, de in-

vloed van e-commerce), kan bedrijvigheid in kernen niet louter door de detailhandel alleen worden waargemaakt.  

Gelukkig zijn er nieuwe groepen ondernemers en nieuwe opportuniteiten door de technologische en digitale ont-

wikkelingen, die inspelen op de tendens van een terugkeer naar een meer lokaal georganiseerde productie.  Be-

drijvigheid in de kern bestaat daarom ook uit zichtbare diensten (zowel privé als overheid), kantoren, co-working-

plekken voor freelancers, ondernemers in de creatieve economie en ateliers voor nieuwe ambachtelijke makers. 

De te herbestemmen kerkgebouwen zijn hier een te onderzoeken opportuniteit. 

Er zit ook potentieel in het hergebruik van leegstaande landbouwbedrijfsgebouwen voor ondernemersactiviteiten 

die inspelen op de troeven van het platteland, zoals stilte en rust (verblijfstoerisme, kinderdagverblijf, mindfull-

ness, yoga, therapieën met dieren).  Hierdoor wordt het bestaande patrimonium in harmonie met de omgeving 

gevaloriseerd. 

Wanneer onze kernen bedrijvig blijven of worden, zijn zij duurzaam.  Zij hebben een positieve impact op de sociale 

cohesie, op de mobiliteit en op het ruimtegebruik. 

Een kern wordt niet zomaar bedrijvig.  In vele kernen zien we immers een verdringing van de maakbedrijven door 

woningen.  Pas wanneer er een algemeen gedragen programma of visie is, kunnen er stappen gezet worden naar 

een meer bedrijvige kern.

Zorg voor een langetermijnvisie met een onderbouwd detailhandelsplan, inclusief een afbakening van winkelarme 

gebieden en een aanpak tegen leegstand.

Kiezen voor bedrijvige kernen is kiezen voor winkelkerngebieden en winkelarme gebieden.  Dit betekent niet dat 

er geen plaats is voor perifere detailhandel (baanwinkels), maar wel gelimiteerd.  Er is immers een rechtstreeks 

verband tussen het ongebreideld toelaten van baanwinkels en leegstand in de oorspronkelijke handelskern.  UNI-

ZO ziet wel ruimte voor een assortiment dat complementair is aan de kern en per definitie ruimtebehoevend 

(meubelzaken, autodealers), met een zo groot mogelijke koppeling met de kern en geclusterd, zodat infrastructuur 

en parking zoveel mogelijk gedeeld worden.

In de aanpak van leegstand kan het gemeentebestuur het voortouw nemen in onderhandelingen met eigenaars, 

makelaars en projectontwikkelaars over de hoge huurprijzen van leegstaande panden. Zodat de beschikbare vrije 

panden ook effectief haalbaar en invulbaar zijn voor ondernemers.  Ook een inventarisatie van de panden is hierbij 

noodzakelijk. 

Houd de winkels in de stad bereikbaar.  Maatwerk, flexibiliteit en omzichtigheid zijn hierbij aan de orde: het per-

manent autoluw maken van straten kan voor een stedelijke kern een goede zaak zijn.  Voor een landelijke kern kan 

dit echter nefast uitdraaien voor de handelaars, maar zou dit wel tijdelijk kunnen.

Ook moet de infrastructuur aangepast zijn: algemeen onderhoud, lokale bypasses zowel voor voetgangers, fietsers 

als voor gemotoriseerd transport, ontsluitingsmogelijkheden via spoor en water. Dit alles ondersteund door een 

goede bewegwijzering.
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Daarnaast dient er ruimte te zijn voor parkeren: comfortabele fietsstallingen, kort parkeren in de kernen, gele-

genheid tot lang parkeren aan de rand, met eventueel aansluitingsvervoer, en goed gesitueerde laad- en loszo-

nes.  Voor interventieteams (de loodgieter, de elektricien, de kinesist, de huisarts) kan een interventiekaart om te 

kunnen parkeren op bewonersplaatsen een grote meerwaarde betekenen.  Ook kan men bekijken hoe door een 

meervoudig gebruik van de ruimte er parkeergelegenheid kan gecreëerd worden.

Klantvriendelijk inrichten van het openbaar domein (aangenaam winkelklimaat), fietsrekken op meerdere plaat-

sen, met voldoende groenvoorziening, brede voetpaden, zitbanken, kleine speeltoestellen voor de kinderen. 

Wegenwerken vragen in de eerste plaats een tijdige communicatie en een dialoog met alle betrokken stakehol-

ders.  In de eerste plaats de getroffen ondernemers, maar ook bewoners en bezoekers/consumenten.  En dit zowel 

(ruim) vóór, tijdens als na de werken, zodat iedereen op de hoogte is over de bereikbaarheid en de nodige maat-

regelen kan nemen in afspraken met leveranciers en klanten. 

De samenwerking tussen handel, horeca en toerisme dient bewerkstelligd te worden.  Dit is niet alleen van belang 

bij evenementen, maar algemeen als onderdeel van een strategisch attractiebeleid.  Verbeterideeën zijn nodig: 

toerisme is vandaag nog op zich een losstaand gegeven, buiten het centrum.  Uiteraard dienen hierin ook alle lin-

ken naar de lokale handel gelegd te worden, om doorstroom en een kruisbestuiving te creëren.  De gemeentelijke 

toeristische dienst dient bredere economische opportuniteiten te zien en te benutten: wijs toeristen de weg naar 

handel en horeca in Pelt, zodat ze niet enkel Lommel en Hasselt zien als handelslocaties. 

Grote evenementen en openbare werken hebben een grote impact op alle ondernemers. Deze verdienen daarom 

een goede voorbereiding om de hinder zoveel mogelijk te beperken.  

Het is ook belangrijk om aan een duidelijk evenementenbeleid te werken, met volgende uitdagingen: 

-  Doelgroepen bepalen per evenement: jongeren aantrekken en kennis laten maken met de gemeente; 

-  Over de gemeentegrenzen heen kijken: niet alleen eigen evenementen organiseren, maar ook kijken hoe 

 ingespeeld kan worden op evenementen en beurzen in de omgeving en welke opportuniteiten hierin 

 zitten voor de handel en horeca in Pelt.

Het is aangewezen dat er een bestuurlijk en ambtelijk aanspreekpunt is voor ondernemers (de schepen en de 

ambtenaar/dienst economie).  Op die manier ontstaan er bestuurlijk en ambtelijk pleitbezorgers voor het lokaal 

economisch apparaat, door alle beleidsdomeinen heen.  Overigens is werken met specifieke aanspreekpunten 

ook dankbaar voor andere thema’s en bij grote projecten, zoals grote openbare werken (horecacoach, bereikbaar-

heidsadviseur).

Innovatie en co-creatie worden ook gestimuleerd door kort op de bal te spelen. Een grote wendbaarheid van het 

bestuurlijke en ambtelijke apparaat is daarbij een voorwaarde.

Stimuleer lokaal winkelen via acties, stadsbonnen (zoals de winkelhierbon in Pelt), kortingen op het openbaar 

vervoer, parkeertijden, leenfietsen,... Door lokaal te kopen, steunen we onze eigen economie en zorgen we voor 

elkaar.  Niet enkel winkels en webshops, maar ook bouwondernemers, webdevelopers, freelancers, communica-

tie- en eventbureaus, vrije beroepen, tuinaannemers, garages, ... ondernemers uit alle sectoren.

Investeer in de lokale economie door als bestuur zelf maximaal te winkelhieren:

Vergemakkelijk de toegang voor kleine lokale spelers tot overheidsopdrachten via het systeem van de aanvaarde 

factuur of via loten.

Neem naast de laagste prijs ook andere criteria mee in de beoordeling, zoals duurzaamheid, kwaliteit, sociale 

cohesie, technische bijstand, vakmanschap, klantenservice en levertijd.

Stimuleer lokale ondernemers om zich kandidaat te stellen voor opdrachten.

Bevestig de trots over het lokale ondernemerschap door bij events te werken met streekgebonden producten en 

hierover actief te communiceren.
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