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Tussen de “Drei bogen” en de overweg aan de Boelehoef 
werd het laatste stukje fietspad gerealiseerd van de fietsver-
binding die de kernen van Achel en Neerpelt verbindt. Het 
pad maakt deel uit van het Bovenlokaal functioneel fietsrou-
tenetwerk. Deze routes vormen snelle en veilige fietsverbin-
dingen tussen woonkernen en attractiepolen als bedrijven, 
scholen en winkelcentra. Met de aanleg van deze routes 
willen we mensen aanmoedigen om korte verplaatsingen 
meer met de fiets te maken. Goed voor het milieu en prima 
voor de gezondheid! Voor deze realisatie kan de gemeente 
rekenen op een subsidie van 80% uit het Fietsfonds van de 
Provincie Limburg.

Schepen van mobiliteit Juul Vrolix: “Het is 
een mooi en kwaliteitsvol fietspad gewor-
den!”

Missing Link ‘Boelehoef–Drei Bogen’ 
is aangelegd
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Uitbreidingswerken Neerpeltse tennisclub 
goed op schema!

Het Hageven wordt steeds mooier

Het jaar van de vrijwilliger

De Neerpeltse tennisclub werkt 
hard aan de uitbreiding van hun 
accommodatie. De cafetaria ver-
huist naar boven en geeft zicht op 
de 8 binnenpleinen. De afwerking 
krijgt een eigentijdse look en er 
komt een  ruim en gezellig terras 
aan. Van hieruit heb je een mooi 
uitzicht op de verschillende bui-
tenterreinen. Bij de opmaak van 

de  plannen heeft men veel aan-
dacht geschonken aan de toegan-
kelijkheid.  Dit gaat ongetwijfeld 
een boost teweeg brengen voor 
het G-tennis. Tennisminnend 
Neerpelt zal vanaf  deze zomer 
volop kunnen genieten van deze 
moderne accommodatie! Wij zijn 
er in elk geval trots op!

In de jaren zestig en zeventig was het 
voor stadsmensen hip om een buiten-
verblijf  op de heide te hebben. Zo had-
den we er in het Hageven een zestiental 
bij enkele visvijvers. Ondertussen wer-
den de huisjes afgebroken en de vijvers 
grondig aangepakt. De steile oevers 
hebben plaats gemaakt voor geleidelijke 

overgangen tussen water en land. 
Zo kunnen amfibieën gemakkelijk in 
en uit het water raken. De biodiversiteit 
zal erop vooruit gaan. “Er zullen op-
nieuw meer amfibieën, zoals kikkers en 
salamanders, maar ook vogels, vlinders 
en insecten hun thuis vinden in het 
Hageven. Het aangeplante riet zal meer 
vogels aantrekken, zoals de roerdomp”, 
vertelt gedeputeerde Frank Smeets. 
Het loont dus zeker de moeite om eens 
te gaan kijken. De visvijvers zijn een 
mooie start voor een wandeling door 
het Hageven. 

Die vrijwilligers werken vaak 
anoniem, geven daarvoor hun 
vrije tijd op, en ze doen het nog 
gratis ook. Zonder vrijwilligers 
zou het Neerpeltse gemeen-
schapsleven een pak minder 
aangenaam zijn. 
In ons dienstencentrum Binnen-
HOF vinden wij het geweldig 
om op toch wel om en bij de 105 

vrijwilligers beroep te mogen 
doen. De vrijwilligers zijn op 
verschillende domeinen actief: 
als begeleider van de cursussen, 
als decoratievrijwilliger, in de ca-
fetaria, als chauffeur of  binnen 
onze dorpsrestaurants. 
“Maar wij willen onze groep 
graag uitbreiden”, zegt OCMW-
voorzitter Inge Verheyen. Voor 
meer informatie kan u terecht in 
het BinnenHOF. Het loont de 
moeite! Op vele vlakken. Wist u 
dat mensen die vrijwilliger zijn, 
veel gelukkiger zijn?    

Het Hageven is één van 
de vele prachtige plekjes 
in onze gemeente. En het 
natuurreservaat wordt nog 
mooier! 

2011 is het jaar van de vrij-
williger! Vrijwilligers zijn 
altijd paraat! Zij zorgen 
ervoor dat het sociale, cul-
turele en sportieve leven in 
onze gemeente gesmeerd 
loopt. 

Leen Gielen, een  trotse schepen van 
sport van op het nieuwe terras.

Gedeputeerde Frank Smeets, steeds te 
vinden voor een mooie wandeling.

“Vrijwilligers zijn gelukkige mensen”, 
zegt OCMW-voorzitter Inge Verheyen
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Volkstuintjes in aanbieding

Frank Smeets is steeds bereikbaar

Onze burgemeester maakt er werk van

Na de inrichting van het terrein en 
de perceeltjes werd door de tuinders 
al snel overgegaan tot het zaaien van 
de eerste groenten. Enkele dagen 
later kwamen de eerste plantjes al 
piepen! Ondertussen mag het resul-
taat best gezien worden! 
De startende tuinders worden door 
een deskundige van de vzw VELT 
bijgestaan om een op kwaliteitsvolle 
manier te hovenieren. Hij geeft 
tips hoe men op een ecologisch 
verantwoorde manier groenten kan 

telen. Op het terrein is er ook plaats 
gemaakt voor een hok met enkele 
kippen en een kast met bijen. 
Wie nog interesse heeft voor dit 

project kan voor informatie terecht 
bij onze duurzaamheids ambtenaar 
in het gemeentehuis. Er zijn nog 
enkele plaatsen vrij. 

Iedere zaterdag tussen 11.00 uur en 12.00 uur houdt gedeputeerde Frank 
Smeets spreekuur in Neerpelt. U kan er terecht met uw vragen en suggesties. 
Voor een afspraak kan u steeds contact opnemen met Inge Verheyen op het 
secretariaat (provinciehuis). Hierna vindt u alle gegevens op een rijtje.
Provincie Limburg
Gedeputeerde Frank Smeets
Universiteitslaan 1     3500  Hasselt
Tel. 011 23 70 43       Fax 011 23 70 44
e-mail: fsmeets@raadlimburg.be

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

Heb je groene vingers maar 
mis je thuis de plaats om 
een groentetuin aan te leg-
gen? Dan kan je terecht in 
de Nachtegaalstraat. Daar 
startte onze gemeente dit 
voorjaar met ecologische 
volkstuintjes. 

Onze schepen van milieu Jan Maas: De volkstuintjes, een bijzonder knap en waardevol 
project en bovendien duurzaam en sociaal.



De komende maanden worden er 
nog een 20-tal kavels bouwrijp ge-
maakt, op de Kolis en op de Grote 
Heide.
Ook op vlak van sociale huisvesting 
werken we gestaag verder en knab-
belen we aan de wachtlijst. “Zopas 
startten we met Kempisch Tehuis 
met de bouw van 13 sociale huur-
woningen in de Herfststraat. Ze 
zomen het park daar mooi af ”, licht 
onze burgemeester toe. Ondertus-
sen bereiden we een ontwerp voor 
voor sociale appartementen aan het 
kerkplein op de Grote Heide.
Ook de volgende jaren is ‘wonen’ 
een belangrijk beleidsthema. Al onze 
doelstellingen en initiatieven bun-
delden we in een woonbeleidsplan. 
“Zo werken we doelgericht en met 

een concreet programma verder aan 
het woonbeleid van de toekomst”, 
besluit Raf  Drieskens.
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Wonen, daar maken we werk van. “Zopas konden we op 
het Boseind 7 gemeentelijke bouwkavels toewijzen aan 
jonge mensen, die er de komende jaren hun thuis kunnen 
bouwen”, aldus onze burgemeester Raf Drieskens. 

Werken aan wonen


