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Dorpsrestaurants, 
het succes breidt zich uit!

In oktober 2009 startte het dienstencentrum BinnenHOF 
met het eerste dorpsrestaurant op de Grote Heide. Het 
succes verraste iedereen. 
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Vorig jaar zijn we gestart in Lille en 
op het Boseind. Maandelijks komen 
er bijna 250 mensen samen voor een 
eenvoudige maaltijd tegen een heel 
democratische prijs. Op die manier 
willen we het buurtgevoel versterken. 
Iedere Neerpeltenaar is er welkom. 
Het kan een alleenstaande aanspreken 
die niet graag voor zichzelf  kookt 

of  iemand die gewoon eens andere 
mensen wil ontmoeten. Of  mensen 
die niet veel buiten de deur komen en 
zo weer de smaak te pakken krijgen, 
omdat ze oude bekenden ontmoeten, 
of  nieuwe mensen leren kennen. De 
deelnemers zijn erg tevreden. “Geluk-
kig kunnen we rekenen op een mooie 
ploeg van enthousiaste vrijwilligers”, 

zegt OCMW-voorzitter Inge Verhey-
en. Het is ons vast voornemen om in 
het voorjaar in het centrum te starten. 

OCMW-voorzitter Inge Verheyen wenst 
iedereen een smakelijke maaltijd!
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Op de Grote Heide breiden we de 
huidige locatie binnen Ontmoe-

tingscentrum Pax uit tot een totale 
oppervlakte van 160 m². We evolu-

De behoefte aan buitenschoolse kinderopvang stijgt 
nog steeds in onze gemeente. Op zich een goed teken, 
het wijst op de vele jonge gezinnen waarvan beide ou-
ders werken. Om tegemoet te komen aan deze stijgende 
vraag creëren we met de gemeente ten behoeve van vzw 
Robbedoes, die instaat voor de buitenschoolse opvang 
in onze gemeente, bijkomende plaatsen in verschillende 
vestigingen. 

Buitenschoolse kinderopvang 
“Robbedoes” 

bouwt aan de toekomst

Schepen van jeugd Leen Gielen bouwt 
aan de toekomst van onze kinderen.

De oude pastoorswal op 
de Broekkant is een stukje 
Lilse geschiedenis. Reeds 
enkele jaren proberen we 
de oude pastoorswal te-
rug in ere te herstellen. Zo 
werd de slootgracht reeds 
grondig aangepakt en ge-
veegd. 

“De fors opgeschoten bomen en 
struiken werden flink gesnoeid zo-
dat de slootgracht weer voldoende 
licht krijgt”, vertelt provincieraads-
lid Liesbeth Fransen. 

Maar er staan nog meer werken 
op til. Er wordt onderzocht hoe er 

ook opnieuw stromend water op 
de slootgracht kan worden gezet. 
“Via een nieuwe brug zal iedereen 
de pastoorswal ook kunnen komen 
bewonderen”, duidt gedeputeerde 
Frank Smeets. Daarnaast wordt het 
oude infobord nog vernieuwd. Op 
die manier kunnen zowel de Neer-
peltenaren als mensen van de streek 
leren over onze geschiedenis. 

De werken worden begeleid door 
het Regionaal Landschap Lage 
Kempen en uitgevoerd met subsi-
dies van de gemeente, de Provincie 
Limburg, Vlaanderen en Europa.

Erfgoed krijgt aandacht te Sint-Huibrechts-Lille

eren hierdoor van een capaciteit van 
25 naar 40 kinderen. 
Ook op het Boseind is het aantal kin-
deren binnen Robbedoes spectaculair 
gestegen. Op korte termijn voorzien 
we de aankoop van enkele tijdelijke 
units. Maar belangrijker, we maken 
plannen om tot een permanente en 
duurzame oplossing te komen op 
deze locatie. 

Ook in Sint-Huibrechts-Lille vinden 
de kinderen snel de weg naar Rob-
bedoes, 100m2 extra ruimte is een 
must. Hier hebben we een win-win 
kunnen vinden met Chiro Samowe. 
Het oudere gedeelte van hun lokalen 
zal volledig ingericht worden vol-
gens de normen van buitenschoolse 
kinderopvang en in ruil hiervoor kan 
Robbedoes door de week gebruik 
maken van deze vernieuwde accom-
modatie.
 
Met deze projecten evolueren we 
naar een duurzame en eigentijdse 
opvang voor onze kinderen. CD&V 
heeft steeds het voortouw genomen 
in initiatieven die kinderopvang 
mogelijk maken. Ook in de toekomst 
staan we hiervoor garant.

Erfgoedontsluiting, een meerwaarde 
voor het landschap! Aldus gedeputeerde 
Frank Smeets en provincieraadslid Lies-
beth Fransen 
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Terugblik op een  
Buurtproject

Als waardering voor de geleverde in-
spanningen en de fijne samenwerking 
tijdens het project ontvangt opbouwwer-
ker Rudi Bloemen een fles wijn van Juul 
Vrolix,  schepen van buurt- en wijkont-
wikkeling.

Na de herinrichting van de wijk 
“Het groot Look” werd in 2007 
een buurtproject opgestart. Met 
Rudi Bloemen als opbouwwerker 
leverde dit project mooie resultaten 
op. In de beginfase legde hij het 
oor te luisteren bij de bewoners. Uit 
deze bevraging kwamen een aantal 
sterke punten naar voor. De rust 
van de buurt, het mooie speelplein, 
de vriendelijke sfeer en contacten. 
Hij noteerde geen zwaar doorwe-
gende minpunten maar er werden 
toch een aantal aandachtspunten 
vermeld. Het groen, verkeer, het 
nieuwe plein, hondenpoep, overlast 
… Voldoende om samen met de 
bewoners aan de slag te gaan. We 

staan nu vier jaar verder. Het project 
loopt ten eindemaar we als we naar 
de resultaten kijken mogen we best 
fier zijn! Er is een versterking van de 
buurtwerking. De overdekte ont-
moetingsplaats werd onder handen 
genomen een gefaciliteerd met extra 
bergruimte en een stroomkast. Een 
team van pleinverzorgers is actief. 
Regelmatig wordt er buurtsport ge-
organiseerd. Met enkele acties rond 
hondenpoep, zwerfvuil en verkeer 
werd de aandacht gevestigd op er-
gernis waarvan de oplossing vaak in 
handen ligt van de eigen bewoners. 
Gedurende het project zijn er goede 
contacten gelegd tussen de gemeen-
te en de bewoners. Deze nauwe 

samenwerking leverde resultaten op 
naar ieders tevredenheid. Dat willen 
we in de toekomst graag verder zet-
ten. Het moge duidelijk zijn! 1+1 is 
hier veel meer dan 2!

Mensen bij mekaar brengen. Zorgen dat ze zich goed 
voelen in hun eigen buurt, hun eigen straat of omgeving. 
Dat is de betrachting die wij met CD&V voor ogen heb-
ben. 

De Kanaalstraat ondergaat momenteel een ware meta-
morfose. De werken aan de riolering schieten goed op en 
de volgende fase voor de aannemer is de aanleg van de 
rijweg. 

De plannen voorzien in het midden 
de rijweg met aan beide zijde aanlig-
gend een voetpad. Het geheel wordt 
opgetrokken in dezelfde materialen 
als de aansluitende Dorpstraat. Voor 
het nodige groen worden er bomen 
geplant in het voetpad.  Het gemeen-
tebestuur koos voor deze inrichting 
om van de Kanaalstraat een veilige, 
aangename woon- en wandelstraat te 
maken die perfect aansluit bij de his-
torische kern van Sint-Huibrechts-
Lille. Tijdens de opmaak van de 
plannen is er rekening gehouden met 
de opmerkingen die geformuleerd 
zijn tijdens de infovergaderingen.  
De werken zijn gekoppeld aan een 

Aangenaam wonen en wandelen in de Kanaalstraat

De Kanaalstraat wordt een knusse woon-
en wandelstraat die perfect aansluit bij 
de historische kern van Sint-Huibrechts-
Lille. Daar gaan we voor zegt Schepen 
Juul Vrolix.

Aquafin-project. Het voorziet nood-
zakelijke aanpassingen  voor een 
betere infrastructuur voor het afval-
water. Omdat we de werken samen 
uitvoeren kunnen we rekenen op een 
fikse tussenkomst. 
Dit geldt ook voor de Jos Verlinden-
straat waar momenteel ook grootse 
werken worden uitgevoerd. Daar 
wordt deze financiële inbreng ook 
nog eens gecombineerd met midde-
len die het Fietsfonds van de Pro-
vincie Limburg ter beschikking stelt 
voor de aanleg van veiligere fietspa-
den. Kortom, goed voor de verkeers-
veiligheid, voor de mobiliteit, voor 
een mooier dorp, voor het milieu én 
goed voor de portemonnee.
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Afval ophalen bij u aan huis, een nieuwe dienst!
Opruimen is meestel een 
vervelende, doch nood-
zakelijke manier om alles 
schoon en fris te houden. 
De vraag die meestal on-
middellijk opduikt is: Waar  
brengen we het afval naar-
toe? En wie kan dit klusje 
klaren? 

Vanaf  1 maart kunnen alle inwoners 
van Neerpelt weer genieten van een 
nieuwe dienst om uw afval naar het 
recyclagepark te vervoeren. Een 
enorme verlichting van uw werk, 
toch? 
Schepen van Leefmilieu Jan Maas en 
raadslid Hubert Gielen, tevens voor-
zitter van het PWA stonden aan de 
basis van deze nieuwe dienst.  Onze 
PWA administratie werkte een vol-
ledig systeem uit zodat uw afval kan 
afgehaald worden aan huis en voor 
u naar het recyclagepark gebracht 
worden. Een PWA-medewerker 
komt op het afgesproken moment 

met een goed uitgeruste bestelwa-
gen bij u langs en haalt uw afval en 
uw gemeentekaart op.  Voor elke 
ophaalbeurt betaalt u 5 euro aan het 
PWA.
Ale inwoners van Neerpelt kunnen 
van deze dienst gebruikmaken.  Dus 
Privépersonen, VZW’s en vereni-

gingen, onderwijsinstellingen, enz. 
Hulpbehoevenden (WIGW-statuut) 
en ouderen (65+) krijgen voorrang.
Om van de ophaalservice van het 
PWA gebruik te kunnen maken, 
neemt u best contact met het 
PWA-kantoor op het nummer 
011/398630!

Onze schepen van leefmilieu Jan Maas en 
raadslid Hubert Gielen wensen het PWA 
alvast een goede start met het nieuwe 
initiatief.

Alles kan beter!  
Je kan altijd terecht bij  
onze burgmeester Raf  
Drieskens. Hij houdt spreek-
uur op het gemeentehuis, elke 
zaterdag van 11 tot 12 uur. Wil je 
op een ander moment afspreken 
dan kan je contact opnemen via 
de gemeentesecretaris  

Onze burgemeester maakt er werk van 

Iedere zaterdag tussen 10 en 12 houdt 
gedeputeerde Frank Smeets spreekuur 
in Neerpelt. U kan er terecht met uw 
vragen en suggesties. Voor een af-
spraak kan u steeds contact opnemen 
met Inge Verheyen op het secretariaat 
(provinciehuis). Hierna vindt u alle 
gegevens op een rijtje.
 

Gedeputeerde Frank Smeets
Provincie Limburg, 
Universiteitslaan 1, 3500  Hasselt
Tel. 011 23 70 43 , Fax 011 23 70 44
e-mail: fsmeets@raadlimburg.be
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Frank Smeets is 
steeds bereikbaar

of per e-mail. 
Kom gerust langs!

Raf  Drieskens Burgemeester
Kerkstraat 7, 3910 Neerpelt
Tel. 011 80 97 40 of  011 80 97 45
Fax 011 66 36 52
e-mail: raf.drieskens@neerpelt.be


