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Neerpelt koestert niet de ambitie om de 
onderlinge concurrentiestrijd aan te gaan 
met andere cultuurcentra. En toch is er 
bijzonder veel te beleven in onze gemeente. 
Heel bewust kiezen we voor eigenheid. 
Waar het kan werken we aanvullend ten 
aanzien van allerlei initiatieven ontstaan 
in verenigingen of tussen vrienden. Zo 
konden liefhebbers voor klassieke muziek 
eind september weer terecht in het Huber-
tustheater  voor een nieuw seizoen van De 
Vier Jaargetijden. In Dommelhof namen  
de Partners in Cultuur opnieuw de draad 
op.  Ondersteboven, De Zwarte Doos  en 
Absint staan daar garant voor een reeks 
schitterende voorstellingen. De optredens 
zijn gemoedelijk en kleinschalig. Ze worden 
vaak gebracht in een heel intieme sfeer. 
Goed nieuws want vanaf 2012 krijgen onze 
Partners in Cultuur met “Decibelz” nog 
een broertje bij! Ook de intergemeentelijke  
samenwerking Cultuur Noord startte haar 
nieuw seizoen met een trilogie op diverse 
locaties. De werkgroep Kunst pakte uit met 
Chocolade in de week van de smaak en 
tenslotte lieten ook de jongeren van JEUK 
weer van zich horen met de Zeepkistenrace 
en de Underground Party. Cultuurschepen Juul Vrolix: Neerpelt, dat is Echt Beleven!

Neerpelter cultuurseizoen 
draait weer op volle toeren

Vrije tijd op de Grote-Heide

De mooi uitgeruste sportzaal zal tijdens 
de schooluren volledig ten dienste staan 
van de sportende schoolkinderen.  Na de 
schooluren zullen de Neerpeltse sportver-
enigingen hiervan kunnen profiteren. Ook 
hopen we op lokale sportinitiatieven die 

spontaan opborrelen.  Om half  4 willen 
we in elk geval de schoolkinderen nog 
een uurtje sport aanbieden tijdens onze 
sportacademie.
Zaal Pax heeft een volledig nieuwe, ruime 
toegang gekregen die volledig gescheiden 
is van de inkom van de sportzaal Zo kun-
nen feestjes het sporten niet verstoren of  
omgekeerd. Tussen de sportzaal en het 
ontmoetingscentrum is een uitschuifbare 
wand voorzien zodat ook grotere activitei-
ten mogelijk zijn.
Door de bijkomende vergaderlokalen is er 
voldoende ruimte voor elke vereniging van 
de Grote Heide en wordt het vernieuwde 

Pax zeker hun thuis.  Dus mensen, sporten 
en feesten op de Grote Heide!

De asfaltparking van weleer 
voor zaal Pax heeft plaats ge-
maakt voor een zeer eigentijds 
sportcomplex. Ook ontmoe-
tingscentrum Pax zelf is uitge-
breid met vergaderlokalen en 
kreeg de knappe entree die 
het verdient.

Schepen Leen Gielen in de nieuwe sport-
zaal.
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Op regelmatige tijdstippen nodigen 
we een schepen of  de burgemeester 
uit voor een toelichting van zijn of  
haar beleid. Van deze momenten 
maken we gebruik om onze grie-
ven kenbaar te maken en zo de 
jongerenstempel te drukken op het 
beleid. 
Maar niet alleen het beleid staat in 
onze evaluatie. Ook de gebeurte-
nissen binnen en buiten Neerpelt 
worden regelmatig onder de loep 
genomen. Zo hadden we vorig jaar 
onze actie over het zwerfvuil. Een 
steeds wederkerend probleem dat 
zeker niet toe te spitsen is op een 
‘jongerenprobleem’. Iedereen, jong 
en oud, moet zijn of  haar steentje 

bijdragen voor een propere omge-
ving. Ook reiken we jaarlijks onze 
Egelprijs uit. We nomineren daarbij 
3 organisaties, personen of  groepen 
die Neerpelt op een verdienstelijke 
wijze op de kaart hebben gezet. 
Weet jij zo’n iemand of  groep? Laat 
het ons zeker weten!
Maar het serieuze kan niet zonder 
het meer luchtige. Naast de Egel-
prijs en de eindejaarsactie is er het 
minicongres waarbij er een bijzon-

der bedrijf  wordt bezocht en niet te 
vergeten, is er onze jaarlijkse BBQ. 
Een steeds zeer plezante avond waar 
we met de jongeren samen zitten en 
genieten.

Ben jij ook zo een genieter en kriebelt er 
bij jou wel een politieke microbe? Laat het 
ons zeker weten of  stuur een mailtje naar 
liesbeth_fransen@hotmail.com Het belooft 
een ervaring om niet te vergeten!

Er zijn verschillende manieren 
om geld te besparen en tege-
lijkertijd duurzaam te bouwen. 
Maar hoe begin je eraan? Wil je 
weten of  zonne-energie iets voor 
jouw huis is? Ken je voldoende 
de voordelen van isoleren? Is een 
warmtepomp interessant? “Welk 
materiaal gebruik je best? Voor 
heel wat technische vragen kan je 
terecht bij Dubolimburg”, vertelt 
gedeputeerde Frank Smeets. 

Specialisten geven graag advies 
op maat, samen met info over 
subsidies en premies. Zo zijn 
er gratis quickscans van (ver)
bouwplannen in de gebouwen 
van dubolimburg op de voorma-
lige mijnsite in Zolder. In uit-
zonderlijke gevallen kan een ook 
een quickscan bij je thuis aanvra-
gen. “Een uitgebreid schriftelijk 
planadvies op maat is ook moge-
lijk en zorgt voor een volledige 
check-up van je verbouwplan-
nen”, duidt gedeputeerde Frank 
Smeets. Dit persoonlijk gesprek 
kost de Neerpeltenaren 50euro. 

Het loont beslist de moeite om contact 
te nemen via www.dubolimburg.be/nl/
aanboddubolimburgvoorparticulieren. 

JONGCD&V Neerpelt mag al 
sinds vele jaren terugvallen 
op een enthousiaste groep 
jongeren. Mensen met een 
open maar kritische blik 
naar de gebeurtenissen en 
het beleid in Neerpelt en 
ook daarbuiten.

Men zegt over Belgen vaak 
dat ze geboren zijn met een 
baksteen in de maag. Een 
eigen woonruimte en com-
fortabel wonen is fijn maar 
je portemonnee en een 
gezonde woning zijn ook 
belangrijke aspecten.

JONG CD&V Neerpelt kriebelt!

Dubolimburg

De ploeg van JONG CD&V

Geld besparen en duurzaam bouwen! 
Dubolimburg beantwoordt je vragen 
weet gedeputeerde Frank Smeets.
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Onze burgemeester pleegde hier-
over intensief  overleg met het 
bestuur van het rusthuis en trok 
met hen door de gemeente, op zoek 
naar geschikte locaties. Twee plaat-
sen kregen de unanieme voorkeur 
van de gemeente en het Woon- en 
Zorgcentrum om er een kleinschalig 
rusthuis uit te bouwen, op de hoek 
Lindestraat – Sint-Hubertusstraat 
in Sint-Huibrechts-Lille en op het 
terrein nabij de volkstuintjes in 
Boseind, gelegen tussen de Nachte-
gaalstraat en de Roosendijk.Burge-
meester Raf  Drieskens: “Met de uit-
breiding van rusthuisvoorzieningen 
op Boseind en in Sint-Huibrechts-
Lille wordt op korte termijn werk 
gemaakt van bijkomende rusthuisca-
paciteit. Bovendien zal het voor een 
aantal ouderen drempelverlagend 

zijn om tijdig de gepaste zorg in 
een rusthuisomgeving te kunnen 
genieten, met tegelijkertijd nog de 
nabijheid van familie en vrienden 
voor een bezoekje. Wij zijn dan ook 
heel blij met dit engagement van het 
rusthuis”.

Zopas startte het nieuwe werkjaar. 
In het programma staat voor ieder 
wat wils:  een cursus facebook, 
taal- of  computerles, een sessie 
voetreflexologie, ... Ook staat er een 
bezoek bij chocolatier Boonen in 
Overpelt en kaasboer Boonen van 
het Achelse Catharinadal op het 
programma. 
Daarnaast zijn er maandelijks de 
dorpsrestaurants. 
Ook kan u terecht met uw zorg-

vraag voor uzelf, een familielid 
of  kennis. We proberen aan de 
vraag naar poetshulp, klusjesdienst, 
pedicure en warme maaltijden te 
voldoen. Ook kan u hier de verwar-
mingstoelage aanvragen 
Er zijn genoeg reden om een keer te 
komen. Wat de reden ook mag zijn! 
Welkom! 

De aannemer is begonnen en er 
wordt zeer hard gewerkt om het 
gebied Norbertinessenlaan, Kloos-
terstraat en Groenstraat  tegen 
eind februari 2012 in een nieuw 
kleedje te steken . De straten krijgen 
dezelfde look als de vernieuwde 
Kerkstraat. Het gebruik van blauwe 
steen, groen, zitbanken en aangepast 
straatmeubilair geeft het geheel een 
warm en aangenaam gevoel.  De 
centrumvernieuwing zet zicht reso-
luut door! 
Welkom! 

Spreekt onze partij je aan? Wil je 
mee verder denken en bouwen aan 
de toekomst van onze gemeente? 
Sluit dan aan bij CD&V

Dit kan via de website 
http://neerpelt.cdenv.be/

of  via één van onze mandatarissen. 
Spreek hen gerust aan.

Historisch en uniek, zo mag je het wel noemen. In samen-
spraak met de gemeente wil VZW Woon- en Zorgcentrum 
Sint-Jozef in de toekomst ook elders in de gemeente klein-
schalige rusthuisvoorzieningen voor ouderen uitbouwen, en 
daarmee ook buiten haar campus in het centrum treden. 

BinnenHOF is voor velen een 
ontmoetingsplaats. “Jaarlijks 
komen er duizenden mensen 
samen voor gezelligheid en 
ontspanning, vorming maar 
ook zorg” weet de CD&V-
fractie in het OCMW. 

Nu het einde van de Forte-
bouwwerken stilaan nadert, 
wordt ook de omgeving 
aangepakt. 

Kleinschalige rusthuisvoorzieningen 
in de deelkernen

BinnenHOF is er voor iedereen! Herinrichting 
omgeving Forte

Word lid 
van onze partij

De CD&V fractie in het OCMW. Vlnr: 
Monique Bertels, Inge Verheyen, Alfons 
Thijs, Erwin Meylaers, Jan Dominicus

Schepen Hubert Fransen volgt de werken 
iedere dag nauwgezet op!

Kleinschalige rusthuisvoorzieningen in 
de deelkernen. Een historische en unieke 
keuze weet burgemeester Raf Drieskens.
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Iedere zaterdag tussen 11.00 
uur en 12.00 uur houdt gedepu-
teerde 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.

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

Frank Smeets is steeds bereikbaar
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Alles kan beter! Je kan altijd terecht bij 
onze burgmeester Raf  Drieskens. Hij 
houdt spreekuur op het gemeentehuis, 
elke zaterdag van 11-12 uur. Wil je op 
een ander moment afspreken? Aarzel 
dan niet en neem contact op via de 
gemeentesecretaris of  per e-mail.
Kom gerust langs!

Raf  Drieskens
Burgemeester
Kerkplein 1, 3910 Neerpelt
Tel. 011 80 97 40 of  011 80 97 45
Fax 011 66 36 52
e-mail: raf.drieskens@neerpelt.be

Onze burgemeester maakt er werk van


