
Eind april openden we met een 
bruisend volkfseest de publieke 
ruimte rond Forte, in het hartje 
van ons centrum. De sfeer van 
die avond was ook die sfeer die is 
blijven nazinderen: kwaliteitsvol, 
knap, fier Neerpeltenaar te zijn!
“Met Forte en omgeving stralen 
we dan ook ons vertrouwen uit in 

de toekomst van onze gemeente: 
een leuke plek om te wonen, een 
attractieve gemeente met uitstra-
ling, een uitdagende locatie om te 
ondernemen” aldus burgemeester 
Raf Drieskens.
Durven investeren in kwaliteit en 
vernieuwing is de enige weg om 
onze mooie dorp op de kaart 

te houden en te onderscheiden. 
“Met Forte trekken we resoluut de 
toekomst tegemoet. Neerpelt is 
klaar om zich opnieuw te ontwik-
kelen als een gezellig en sfeervol 
handelscentrum van de toekomst. 
Ik geloof er rotsvast in!”, aldus 
Raf Drieskens.

neerpelt.cdenv.be
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iedereen inbegrepen

Klaar voor de toekomst!

Onze burgemeester Raf Drieskens bij de inhuldiging van het borstbeeld van Sooi Willems.
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Een e-portemonnee in Neerpelt

Renovatie 
Chiro-lokalen te Sint-Huibrechts-Lille

Schepen van Duurzame Ontwikke-
ling, Jan Maas legt uit: De e-porte-
monnee is een spaar- en belonings-
systeem waarmee we jou duurzaam 
gedrag belonen. Wie bijvoorbeeld 
goed sorteert, kan op het einde van 
het jaar zijn overschot op het quo-
tum in het recyclagepark omzetten 
in punten. Of  doe je aankopen in 
de kringwinkel, dan kan je op extra 
punten rekenen.
Uiteindelijk kan je de verdiende 
punten verzilveren in echte Neer-
peltse verrassingsbonnen. Er is 
een volledige lijst met terugverdien 

acties beschikbaar op de Gemeente-
lijke R.O.L.L. dienst. 

Voor je puntensaldo en alle verdere 
info kan je ook terecht op www.e-
portemonnee.be 

Dank zij een gemeentelijke toelage kon ervoor gezorgd dat de lokalen 
van de Lilse Chiro weer beantwoorden aan de hedendaagse normen. Ook 
op vlak van  brandveiligheid werd alles in orde gebracht. De verwarming 
werd aangepast, de ramen en deuren zijn vervangen, de plafonds werden 
vernieuwd en de elektriciteit werd aangepakt. Het geheel kreeg een nieuw 
laagje verf  waardoor de lokalen weer frisser ogen dan ooit te voren. Een 
WIN – WIN voor zowel Robbedoes als de Chiro.

De afgelopen maand openden 2 
nieuwe sportaccommodaties de deu-
ren. Op de Grote Heide opende een 
splinternieuwe, hedendaagse sport-
zaal haar deuren. Momenteel profi-
teert onze Neerpeltse basketbalclub 
al van deze moderne accommodatie 
en startten we ook hier een tak van 
onze omnisportclub Total Fitness. 
Ook voor de basisschool is dit een 
belangrijke stap voorwaarts. De leer-
lingen kunnen zo steeds terecht in 
een prachtig nieuwe sporthal  terwijl 
de parochiale activiteiten probleem-
loos kunnen plaatsvinden in het 
ontmoetingscentrum Pax.

De vernieuwing van het cafetaria 
van de Neerpeltse tennisclub is een 

Dankzij de e-portemonnee 
word je sinds kort beloond 
voor uw duurzaam gedrag. 

De Lilse vestiging van de naschoolse kinderopvang Rob-
bedoes kampte met plaatsgebrek. De nabijgelegen lo-
kalen van de Chiro boden een extra mogelijkheid maar 
hiervoor moesten de gebouwen eerst gerenoveerd. 

“De e-portemonnee is er om je duurzaam gedrag te belonen” zegt Schepen van Duur-
zame ontwikkeling  Jan Maas

Door de samenwerking is er weer voldoende capaciteit voor de naschoolse kinderop-
vang in is de Lilse Chiro weer netjes gehuisvest, weet schepen Juul Vrolix

Leen Gielen voor het vernieuwde NTC 
complex.
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Ieder gehucht heeft nu zijn dorpsrestaurant

Egelprijs 2012

Sportzaal 
Grote- Heide en 

Neerpeltse 
tennisclub openen 

de deuren

De opstart in het Herent was met-
een de 70ste keer dat er een dorps-
restaurant in Neerpelt plaatsvond. 
Dit maakt meteen dat er in elk 
gehucht nu maandelijks een dorps-
restaurant plaatsvindt.
Sinds de start in oktober 2009 
werden al ruim 4 000 maaltijden 
geserveerd. 

Met de dorpsrestaurants wil het 
OCMW het buurt- en dorpsgevoel 
versterken. Iedereen is van harte 
welkom. Het is er gezellig en lekker! 

Je kan er goedkoop en gezond eten. 
Bovendien is het nog gemakkelijk 
ook. Koop ook eens een kaartje!

Voor deze jubileumeditie waren 3 
genomineerden. De Gezinsbond 
van Sint-Huibrechts-Lille, Sander 
Elen als Limburgs mountainbike 
kampioen bij de elite en Kris Lan-
tin. Kris die al vele jaren actief  is 
als vrijwilliger in Peru en er een 
opvanghuis voor verwaarloosde 
meisjes oprichtte  mocht de Egel 
2012 in ontvangst nemen. Wie meer 
wil weten over de projecten en re-

alisaties van Kris kan terecht op de 
website: http://www.hijosdelsol.be. 
Ook dit jaar was de egel weer een 
creatie van de Neerpeltse kunste-
naar André Janssen. Voor al de egels 
die hij de voorbije jaren maakte 
werd hij speciaal in de bloemetjes 
gezet.
 Proficiat Kris en nog veel succes 
met de verdere activiteiten in Peru!

De dorpsrestaurants in 
onze gemeente zijn een 
groot succes. We startten 
op de Grote Heide en na-
dien openden we in Lille, 
Boseind en het centrum. 

Paasmaandag reikte Jong CD&V Neerpelt  haar 25ste 
Egelprijs uit. Met deze prijs zetten de jongeren ieder jaar 
opnieuw Neerpeltse projecten, personen of verenigingen 
in de kijker die zich verdienstelijk maakten voor de Neer-
pelter gemeenschap. 

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

Op de voorgrond Kris Lantin die trots de Egel toont. Links de kunstenaar André Janssen, 
Sander Elen, Carlo Triki van de gezinsbond vergezeld met enkle leden van Jong CD&V.

tweede realisatie die de afgelopen 
maand officieel opende. De Return 
is een zeer moderne en smaakvol 
ingerichte cafetaria met een prachtig 
zicht op de binnen- en buitenter-
reinen. Het is ook voorzien van een 
mooi en groot terras waardoor het 
ook voor passerende fietsers een 
gezellig rustpunt is. 

CD&V Neerpelt is trots op deze 
sportieve aanwinsten binnen onze 
gemeente!

Schepen van sport Leen Gielen is terecht 
trots op de nieuwe sportzaal!
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“Het is een heel mooi plekje gewor-
den”, zegt gedeputeerde Frank Smeets 
die ook voorzitter is van het RLLK. 
Maar er is meer. De bijhorende infozuil 
verhuist steeds naar een ander mooi 
plekje in Lille. Zo verhuisde hij eerst 
naar de Bosuil om nu post te vatten bij 
de Lilse meulen. 
Daarna worden de Teutenhuizen in de 
kijker gezet. Vanaf  half  augustus staat 
de infozuil bij De Kompen. 

In het najaar eindigt de route bij het 
kanaal en het molenrelict op de Broek-
kant. 

Zo krijgt het Lilse erfgoed waar het 
recht op heeft: (h)erkenning !

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  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

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://neer-
pelt.cdenv.be/

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

Het officiële startschot werd 
in de sneeuw genomen met 
de officiële opening van de 
herstelde pastoorswal. 

Gedeputeerde Frank Smeets, schepen 
Juul Vrolix en François Joosten (voor-
zitter van de Lilse Heemkundige Kring) 
trotseren de vrieskou bij de infozuil.

Het Regionaal Landschap Lage Kempen (RLLK) 
zet Lille dit jaar in de schijnwerpers

Frank Smeets is 
steeds bereikbaar

Onze burge-
meester maakt 

er werk van
Word lid van 

onze partij


