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Beste Perenaar,

Het gaat goed in onze mooie stad. We hebben intussen ook 
al heel wat interessante projecten gerealiseerd: projecten 
voor Peer en de dorpen, voor jong en oud, voor kleine en 
grote Perenaren. In Peer en de dorpen is er al een sterke 
basis: een goed ontwikkeld verenigings- en vrijwilligersleven, 
goed uitgebouwde ontmoetingscentra, gezellige buurten, 
scholen in de dorpen, een sterke economische sector (met 
meer dan 8000 arbeidsplaatsen) …

Maar het kan nóg beter. Om een straff e toekomst te 
garanderen, hebben we goed naar jullie geluisterd. Onder 
andere via onze pannenkoekenpop-ups in de dorpen, 
enquêtes en het ParticiPeer-initiatief vroegen we wat 
jullie dromen en wensen voor onze stad 
zijn. Op basis daarvan zetten we in op 
toekomstprojecten in de domeinen 
wonen & zorgen; werken, ondernemen 
& leren; mobiliteit & veiligheid en leven 
& vrije tijd. Samen met jullie hebben 
we 7 slimme projecten voor Peer 
uitgewerkt. Benieuwd? U leest erover in 
dit krantje of in detail op 
www.peersterkermaken.be.

Want allemaal samen maken 
we Peer sterker!

Steven Matheï
Uw burgemeester 

jullie dromen en wensen voor onze stad 
. Op basis daarvan zetten we in op 

toekomstprojecten in de domeinen 
wonen & zorgen; werken, ondernemen 
& leren; mobiliteit & veiligheid en leven 
& vrije tijd. Samen met jullie hebben 

 voor Peer 
uitgewerkt. Benieuwd? U leest erover in 

Samen maken we Peer sterker
De kandidaten van CD&V Peer komen uit alle plaatsen van Peer, maar hebben één gemeenschappelijk doel: 
Peer klaarmaken voor de toekomst.
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Leer ons kennen op www.peersterkermaken.be



Wonen & zorgen
Meer dan vroeger gaat aangenaam wonen niet alleen over zich thuis voelen, maar ook over gezond wonen én de 
beste zorg wanneer die nodig is. Peerse jongeren moeten in Peer kunnen komen of blijven wonen. Senioren moeten 
ofwel in hun eigen huis kunnen blijven wonen (levenslang aangepast wonen), ofwel de stap zetten naar aangepaste 
woonvormen (in bijvoorbeeld appartementen en assistentiewoningen), er moet plaats zijn voor éénoudergezinnen … 
Kortom: iedereen moet zich écht thuis voelen in Peer!

Een greep uit onze ideeën:

Werken, ondernemen & leren
Werken betekende vroeger in het algemeen één opleiding volgen en dan 30 jaar hetzelfde doen. Vandaag gaat werken 
over permanent leren, ondernemerschap stimuleren, kansen grijpen en fl exibiliteit. We werken om aangenaam te 
kunnen wonen, maar vooral ook om van het leven te kunnen genieten: van grote en kleine dingen.

Een greep uit onze ideeën:

Extra woningen: 
gemeentelijk,  

sociaal en privé

Gemeentelijke 
bouwgronden Starterswoningen Duurzame en 

energiezuinige woningen

Deeltuinen en deelkippen Duidelijk aanspreekpunt 
voor zorgvragen

Dorpsrestaurants 
uitbreiden

Mobiel lokaal 
dienstencentrum 

voor senioren

De 4 pijlers van ons programma

Nette en propere
buurten

Extra 
hondenlosloopweides

Eigentijdse 
ontmoetingscentra

Buurtwerkingen 
stimuleren 

Buurtcontracten afsluiten Buurtgerichte zorg Buurtpleintjes herinrichten Speelstraten promoten

Dementvriendelijke 
gemeente

Mantelzorgers 
erkennen en waarderen Sociale kruidenier Praatcafés

Woningdokter ‘Budget4life’-beurs Invulling site Agnetendal 
met o.a. woningen & park Pieterpluspas

Leefl oners activeren naar 
opleiding en tewerkstelling

Subsidie voor creëren 
van werkgelegenheid

Stagiairvriendelijke  
gemeente

Bijkomende en duurzame 
kmo-zone

Starterskit voor bedrijven/
zelfstandigen

Pop-ups en startups 
ondersteunen Terrassen! Buurtwinkels stimuleren

Netwerken tussen 
ondernemers 

(centrum & dorpen)

Centrum-/
belevingsmanager

Landbouwers 
ondersteunen 

Kruisbestuiving 
tussen beginnende en 
ervaren ondernemers

Dommelhuis 
(samenwerking natuur/

landbouw)
Boerenmarkt Maïsdoolhof ondersteunen

Huiswerkbegeleiding 
uitbreiden naar 
lager onderwijs

Privé-initiatieven 
kinderopvang 
ondersteunen

Naschoolse 
activiteiten (bv. sport, 

wetenschapsacademie …)

Nieuwe huisvesting 
Plons Peer centrum en 

vakantieopvang
Spring

Tienerwerking in nieuw 
jongerencentrum HoutkantenLandbouwloket i.s.m. 

omliggende gemeenten Goed fi nancieel beheer



Oprichting van een 
verenigingsacademie

Behoud waardevolle 
gebouwen zoals college en 

oud klooster Agnetendal

G-sport (bovenlokaal) 
ondersteunen 

Crowdfunding

Kerkenplan

Recreatieve fi etsverbinding 
Erperheide-Peer centrum Dommelpark Wandelroutes

Peer is/wordt de 
belevingshoofdstad 

van de regio

Archeologische site 
Grote-Brogel

Een Finse piste of loop-/
wandelparcours in elk dorp

2019 Bruegeljaar, 
ook in Peer

Nieuw lokaal 
dienstencentrum senioren

Een sportevent voor Peer, 
zoals een marathon of 

gebouwenrun

Pop-ups jeugdcafé 
in de dorpen 

Belevingsfi etspad in 
Peer zoals ‘Fietsen 

door het water’

Bib van de toekomst

Vormingsaanbod senioren, 
bijvoorbeeld op 
digitaal niveau

Games of Peer, een 
terugkerende battle 

tussen de dorpen

Bouw en uitbouw 
jongerencentrum

Peer bij Bosland: 
nieuwe initiatieven

De Reus der Kempen als 
symbool van ons erfgoed 

Sport voor allen

Mobiliteit & veiligheid
Veiligheid is een basisbehoefte! Wij zetten in op veiligheid in én om het huis. Een goed functionerende politie, toegankelijke 
wijkagenten, een effi  ciënte brandweer … zijn daarbij onmisbaar. Daarnaast staat bij ons ook de verkeersveiligheid 
centraal. Ten slotte zetten wij volop in op mobiliteit. Zo zal heel het openbaar vervoer in de komende jaren hertekend 
worden, gecombineerd met deelauto’s, fi etsen, enz. (dit is de ‘vervoersregio’ waar gemeenten, provincie en Vlaanderen 
zullen samenwerken). Hopelijk met als kers op de taart: een Spartacushalte (tram/trein) in Wijchmaal.

Een greep uit onze ideeën:

Leven & vrije tijd
We blijven gaan voor nog meer beleving in onze stad door mensen te verbinden en te betrekken. Verenigingen en 
vrijwilligers zijn daarbij een onmisbare schakel. Vanzelfsprekend verdienen zij alle steun en waardering, bijvoorbeeld op 
het jaarlijks vrijwilligersfeest. 

Een greep uit onze ideeën:

Slimme & verplaatsbare 
camera’s Brandweerpost in Peer Whatsapp-groepen Politie versterken 

Overal ledverlichtingNetwerk van trage wegen Burenbemiddeling 
uitbouwen

Veilige en emissie-arme 
schoolomgevingen

Elektronisch 
beloningssysteem voor 

fi etsende kinderen

Goed onderhouden en 
veilige wegen Minder Mobielen Centrale 

Slimme fi ets-
verbindingen tussen de 

dorpen en Peer centrum

Tonnageregels 
vrachtverkeer 

bovenlokaal overleggen
Mobiliteitsknooppunten

IJveren voor een 
Spartacushalte in 

Wijchmaal (tram/trein)

Een toegankelijk Peer Sluipverkeer aanpakken Een fi etsdeal voor 
Peer & de dorpen

Veilige en toegankelijke 
bushaltes

Rookmelders 
samenaankoop Diefstalpreventie

Aandacht voor 
snelheidsbeperking 

en -controle

Verkeersonveilige situaties 
aanpakken (zwarte punten) 



Een Fietsdeal
Fietsen is goed voor de portemonnee en het klimaat. Het is gezond, 
snel, vermindert files én laat makkelijk sociaal contact toe. En toch 
kiezen slechts 40% van de Perenaren minstens 1 keer per week voor 
de fiets als ze korte verplaatsingen moeten maken.

Nog meer Perenaren op de fiets krijgen, begint bij een goede en 
comfortabele infrastructuur: wij gaan voor 50 km nieuwe fietspaden 
de komende 12 jaar, verbindingen tussen de dorpen en allerhande 
grote en kleine fietsinitiatieven zoals een heus fietsparlement of een 
elektronisch beloningssysteem voor fietsende kinderen.

Bruisende en (be)leefbare dorpen
We willen elk dorp laten leven en bruisen, want de eigenheid van de 
dorpen is belangrijk. Senioren moeten waardig kunnen ouder worden, 
kinderen moeten zorgeloos en veilig naar school kunnen gaan, 
jongeren moeten er zich thuis voelen. Wonen, sportvoorzieningen, 
open ruimte, openbaar groen en ontmoetingsplaatsen moeten 
gerealiseerd worden op maat van en samen met de inwoners van 
het dorp.

We gaan voor subsidies voor buurtwinkels, investeren in 
woongelegenheden, sport en cultuur op maat van het dorp, jaarlijks 
één groot dorpsevenement, bevlagging van de dorpscentra … en 
waarom niet werken met dorpsbudgetten? Vanaf 2019 willen we elk 
jaar één dorp in de kijker zetten. Houd jullie klaar!

Een gezonde en slimme stad
Ons plan is om te evolueren naar een stad 
waar technologie wordt ingezet om het leven 
makkelijker te maken. Bijvoorbeeld een verder 
uitgebouwd digitaal loket, slimme vuilbakken, het 
opvolgen van luchtkwaliteit, veiligheidscamera’s …

Gezondheid, daar liggen heel wat mensen van 
wakker. Stoppen met roken, evenwichtiger eten, 
asbest, meer bewegen … Het zijn thema’s die 
alsmaar belangrijker worden in het dagelijks leven. 
Mensen maken bewuste keuzes en zijn terecht 
bekommerd om hun leefomgeving. Ook daar willen 
we als stad het voortouw nemen. Te beginnen 
met een groot Peers gezondheidsonderzoek i.s.m. 
Vlaanderen.

Een slimme stad gaat voor voldoende investeringen, 
maar combineert dit met een schuldafbouw 
op langere termijn. Het is onze intentie om de 
personenbelasting en de onroerende voorheffing 
niet te laten stijgen en, indien mogelijk, zelfs te 
verlagen. Maar hierbij moeten we vooral gezond 
realistisch blijven.

Een duurzame stad
Een stad besturen is nadenken over de 
toekomst: we plannen initiatieven rond 
mobiliteitsknooppunten, klimaatacties, houtkanten, 
ontharding en vergroening, autodelen, hitteplan, 
circulaire & deeleconomie, gezond eten, armoede, 
eenzaamheid, toegankelijkheid, fairtrade … In 
2019 starten we bovendien met de bouw van een 
gloednieuw en modern recyclagepark.

Wij gaan resoluut voor het beperken van de 
gezamenlijke Peerse CO2-uitstoot en zetten in op 
hernieuwbare energie. De stad moet hier het 
voorbeeld geven!

Een seniorencampus
Na een scholencampus, ook een seniorencampus. 
De start is gegeven voor de bouw van een eigentijds 
woonzorgcentrum op de site van het ‘oude rustoord’, 
met een grote cafetaria die toegankelijk is voor alle 
buren. Rond het woonzorgcentrum komt een nieuw 
parkgebied.

Tegelijkertijd worden in het centrum van Peer extra 
assistentiewoningen gebouwd met een nieuw 
dienstencentrum aan de Kloostertuin. De twee 
sites verbinden we met een toegankelijke route: een 
voetgangerscirkel, een pendelbusje tijdens bepaalde 
momenten, etc.

De Perenaar denkt mee
De toon is gezet: met ParticiPeer denkt de Perenaar reeds mee. 
Maar we willen een stapje verder gaan: dorpsbudgetten, co-creatie, 
burgercontracten … De stad Peer en haar inwoners: zij aan zij!

Over grote topics moet er een breed draagvlak gezocht 
worden, bijvoorbeeld mogelijke fusie-oefeningen en grote 
infrastructuurwerken.

7 projecten die Peer nog sterker maken Peer centrum als hotspot voor beleving
We willen ons stadscentrum vergroenen en hipper maken. Het aantrekken  
van extra leuke winkels en gezellige terrassen staat hoog op de agenda. 

Het jongerencentrum op de Markt zorgt voor flexwerkplaatsen, een pop-
upwinkel voor jongeren, een polyvalente ondergrondse zaal en een stemmig 
praatcafé.

De vesten worden in een nieuw (groen) kleedje gestopt met veilige fietspaden, 
de Dommel wordt meer zichtbaar gemaakt aan een nieuw Dommelpark, de 
oude site van de scholen wordt omgevormd tot een zone met woningen, 
assistentiewoningen, een park en een dienstencentrum voor senioren.

De Reus der Kempen wordt het symbool van Peer als belevingscentrum  
en uitkijktoren.



Ons plan voor Peer centrum
Heraanleg vesten

• De vesten worden volledig vernieuwd mét fi etspad.

Dommelpark
• De Bomerstraat leidt tot een Dommelpark waar de Dommel opengemaakt 

wordt en er ruimte is voor een gezellige picknick, voor sport en spel …

Vergroening Markt
• Een Markt met gezellige terrassen, meer groen en waarom er niet voor zorgen 

dat de pomp van Peer terug gaat werken?

Groene long in het centrum
• De site Agnetendal zal omgevormd worden tot een groene zone met 140 

bijkomende woongelegenheden. 

Wijkenpad
• Een wijkenpad rond Peer centrum verbindt de wijken en mooie plekjes met elkaar.

Vitas
• Een gloednieuw woonzorgcentrum, mét extra bedden en een voor iedereen 

toegankelijke cafetaria aan een park.

Nieuwe woonontwikkelingen:
• Bouw Urban Villa’s Mons
• Nieuwe woningen Mons
• Nieuwe kavels 
• Ontwikkeling site oud Agnetendal: 140 wooneenheden, waaronder erkende 

assistentiewoningen, stadswoningen aan de Vest
• Een project beschut wonen

Infrastructuur
• Speelgroene buurtplek nieuwe wijk Burkel
• Voetpaden Wittesteenstraat
• Nieuwe invulling Collegegebouw
• …

Fietspaden als onderdeel van onze Fietsdeal 
• Molenstraat: breed en vernieuwd fi etspad (tussen Pol Kip en College)
• Kiezel Kleine-Brogel
• Deusterstraat

Peer centrum
Wist je dat binnen een straal van 1 km rond het centrum bijna 6000 mensen wonen? Dat geeft 
mogelijkheden! Zo kunnen veel verplaatsingen te voet gebeuren (langs gezellige steegjes) en is alles 
bereikbaar met de fi ets (gezond en goed voor milieu en portemonnee).

Met de fi etsstraat is de toon gezet. We zetten verder in op de ontwikkeling van Peer centrum via het 
‘Masterplan Peer centrum’. Dat is een plan dat de sterktes van Peer naar voren haalt en de basis is 

voor investeringen in o.a. infrastructuur, pleinen en parken, het inzetten op verkeersveiligheid … Hier 
vloeien heel wat interessante ideeën en projecten uit voort, die nu op tafel liggen. Zo zien we Peer als 
een ‘hotspot voor beleving’ met bijkomende kansen voor handel & horeca. Daarnaast gaan we voor 
een Peer waar het aangenaam wonen is (met een heleboel nieuwe woongelegenheden), waar iedereen 
ruimte krijgt (van kinderen over jongeren tot senioren), waar verenigingen voor verbinding zorgen, dat 
toegankelijk is … Kortom: een Peer waar iedereen zich thuis voelt. 
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Ons plan voor Grote-Brogel
Infrastructuur
Smeetshofweg & rotonde 

• Geen vierarmig kruispunt, maar een nieuwe 
rotonde (op vraag van de Brogelaars)

• Omlegging Smeetshofweg, met respect voor het 
Heilig Hart-beeld. En waarom geen verlichting 
achter de te herplaatsen glasramen van de 
historische elektriciteitscabine?

Een nieuw centrum voor Grote-Brogel
• Nieuwe woongelegenheden, met ook aandacht 

voor kleinere woningen voor o.a. senioren 
• op de site van het oude gemeentehuis 
• op de site van de oude spinnerij in samenwerking 

met de nieuwe eigenaars
• Opwaarderen van oud Brueghelheem in 

samenwerking met Kerkfabriek en Brueghelheem.  
Zo kan er ook een oplossing komen voor de 
huisvesting van Fanfare en KSA.

• Een aaneenschakeling van verschillende gezellige 
pleintjes en groenplekken. Op die manier kan het 
centrum van Grote-Brogel verbonden worden 
met de Abeekvallei!

• Een buurtwinkel in Grote-Brogel: we scheppen 
mogelijkheden en subsidies, waarmee privé-
investeerders aan de slag kunnen.

Inzetten op mobiliteit & 
verkeersveiligheid

• Herbekijken van de verkeerscirculatie in 
Grote-Brogel. De recente aanleg van de 
Exelmansstraat biedt mogelijkheden voor een 
veiligere verkeersafwikkeling. Dit is onderdeel 
van het Masterplan. Hierbij zal er ook bijzondere 
aandacht zijn voor de verkeersveiligheid op de 
Smeetshofweg en Laarderweg.

Fietspaden als onderdeel van onze 
Fietsdeal de komende 12 jaar

• Een fi etsveilige verbinding naar Peer centrum, 
vrijliggend van het autoverkeer

Varia
• Bij gezond leven hoort ook voldoende beweging. 

Daarom gaan we voor een loop- en wandelpiste 
door het centrum van Grote-Brogel.

Grote-Brogel
Om Grote-Brogel sterker te maken, wordt er op dit moment hard gewerkt aan een 
‘Masterplan’! Dit is een plan dat de sterktes van het dorp naar voren haalt en de 
basis is voor investeringen in o.a. infrastructuur, het inzetten op verkeersveiligheid 
en het plannen van woningen. Afgelopen jaar werd al druk geparticipeerd en werden 
bevoorrechte getuigen gehoord. Dat zal dan héél binnenkort resulteren in een 
uitgebreid masterplan voor Grote-Brogel, dat vervolgens uitgevoerd kan worden!
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Erpekom
In Erpekom situeren de uitdagingen zich vooral op het vlak van verkeersveiligheid met 
de aanpak van enkele belangrijke kruispunten en verbindingen. Ook in het kleinste 
dorp van Peer is het belangrijk dat mensen verbonden zijn, aangenaam kunnen wonen 
… Kortom: zich thuis voelen! Waarom niet werken met een heus dorpsbudget waarmee 
de inwoners zelf aan de slag kunnen?

Ons plan voor Erpekom
Infrastructuur/mobiliteit & 
verkeersveiligheid

• Een veilige fi etsoversteekplaats op het kruispunt 
van de Deusterstraat met de Erpekommerweg en 
de Mgr. Broekxstraat.

• Structurele oplossing voor het ‘gevaarlijke 
kruispunt’ Smeetshofweg/Baan naar Bree/
Erpekommerweg (hiervoor blijven we ijveren bij 
de eigenaar van deze gewestweg, de Vlaamse 
overheid) 

Fietspaden als onderdeel van onze 
Fietsdeal de komende 12 jaar

• Vrijliggend/aanliggend fi etspad langs de 
Deusterstraat (afgestemd op het project in 
Meeuwen)

• Verbetering fi etspad Erpekommerweg 

Een eigen budget
We starten bij de ambities van de inwoners van 
Erpekom en maken uw ideeën direct realistischer door 
een eigen in te vullen budget van bijvoorbeeld 50 000 
euro te voorzien. Nieuwe voetpaden? Meer groen in de 
straat? Een dorpsevenement? Nieuwe zitbanken? Jullie 
beslissen samen!
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Ons plan voor Kleine-Brogel
Leefbaarheid 
Een ‘strategisch plan voor bijkomende bouwgronden’:

• In Kleine-Brogel zijn er te weinig beschikbare bouwgronden, omdat er heel wat aanwezig zijn maar niet te 
koop staan. Daarom willen we een bouwgrondenplan lanceren, waarbij de stad gronden van particulieren koopt 
(vrijwillig) en ze op de markt brengt voor de inwoners van Kleine-Brogel.

• Bijkomende bouwmogelijkheden door ‘ruimtelijke ruilen’.

Een buurtwinkel in Kleine-Brogel: we scheppen mogelijkheden en subsidies, waarmee privé-investeerders aan de 
slag kunnen

Infrastructuur
• Heraanleg Schansstraat met riolering.
• Uitbreiding en verfraaiing van het kerkhof: samen met de pastorijtuin vormt dit een groene rustplek in het dorp.
• Afwerken nieuw plein/schoolomgeving: Wirixplein.
• Verbinden centrum van Kleine-Brogel met de mooie natuur in Molhem/Hoksent.

Kleine-Brogel
Om Kleine-Brogel sterker te maken, wordt er op dit moment hard gewerkt aan een ‘Masterplan’! 
Dit is een plan dat de sterktes van het dorp naar voren haalt en de basis is voor investeringen in o.a. 
infrastructuur, het inzetten op verkeersveiligheid en het plannen van woningen. Afgelopen jaar werd 
al druk geparticipeerd en werden bevoorrechte getuigen gehoord. De resultaten zijn stilletjes aan 
zichtbaar: de heraanleg van het plein aan de Wirix en de veilige schoolomgeving, fase 1 van de uitbreiding 
van het kerkhof ... Maar het werk is nog niet af. De leefbaarheid in Kleine-Brogel verdient daarbij alle 
aandacht: dat begint bij het kunnen wonen voor jonge mensen/gezinnen/senioren, maar gaat ook over 
voorzieningen en bloeiende verenigingen.
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Fietspaden als onderdeel van onze Fietsdeal de komende 12 jaar
• Ekselsebaan/Vliegveldlaan (de grondverwervingen zijn achter de rug, de Vlaamse middelen zijn er: nu tijd voor 

actie!).
• Vrijliggend fi etspad Kiezel Kleine-Brogel (we zijn volop in gesprek met de Vlaamse overheid).
• Verder aandringen bij de Vlaamse overheid om de ‘missing link’ te realiseren richting Neerpelt: vrijliggend fi etspad 

op Lillerbaan.

Een eigen budget
• We starten bij de ambities van de inwoners van Kleine-Brogel en maken uw ideeën direct realistischer door een 

eigen in te vullen budget van bijvoorbeeld 50 000 euro te voorzien. Nieuwe voetpaden? Meer groen in de straat? 
Nieuwe zitbanken? Jullie beslissen samen!

Varia
• Jeugdverenigingen: de gesprekken opstarten over de ‘update’ van de huisvesting met de jeugdverenigingen en 

parochie.
• Bij gezond leven hoort ook voldoende beweging. Daarom gaan we voor een loop- en wandelpiste in Kleine-

Brogel.
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Ons plan voor Linde
Infrastructuur
Voltooiing nieuw centrum ‘’t Lin in ‘t nieuw’

• Bijkomende woongelegenheden (o.a. aan het 
Driekoningenplein en op de locatie van de pastorij)

• Een buurtwinkel in Linde: we scheppen 
mogelijkheden en subsidies, waarmee privé-
investeerders aan de slag kunnen

Fietspaden als onderdeel van onze 
Fietsdeal de komende 12 jaar

• Veilige schoolroutes naar de basisschool 
(Wauberg/Linde) en naar de middelbare school in 
Peer centrum

• Vrijliggende fi etspaden naar Peer Centrum
• Waarom geen fi etspad langs de Dommel? 

Jongeren
• Huisvesting voor de KSA en KLJ

Verkeersveiligheid
• Structurele oplossing voor het ‘gevaarlijke 

kruispunt’ Bovenlinde/Meeuwerbaan/Baan 
naar Helchteren (hiervoor blijven we ijveren bij 
de eigenaar van deze gewestweg, de Vlaamse 
overheid) 

Linde
Linde ondergaat momenteel een heuse metamorfose: een nieuwe doortocht, een 
aaneenschakeling van groene ruimtes en pleinen, een fi etsverbinding langs de Dommel 
… Fase 1 van de werken nadert het einde. Daarna wordt gestart met bijkomende 
woongelegenheden én een buurtwinkel.
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Wauberg
Het centrum van Wauberg werd recent vernieuwd: de omgeving van de kerk, nieuwe 
bouwmogelijkheden op de oude voetbalvelden … De komende jaren zal vooral ingezet worden op de 
verkeersveiligheid (met de aanpak van enkele belangrijke verbindingen). De leefbaarheid in Wauberg 
verdient daarbij alle aandacht (na de hardware nu de software): dat begint bij het kunnen wonen 
voor jonge mensen/gezinnen/senioren, maar gaat ook over voorzieningen en bloeiende verenigingen. 
En waarom niet werken met een heus dorpsbudget waarmee de inwoners zelf aan de slag kunnen?

Ons plan voor Wauberg
Infrastructuur

• Verkoop van gemeentelijke bouwgronden op de 
oude voetbalterreinen (Korianderstraat)

Fietspaden als onderdeel van onze 
Fietsdeal de komende 12 jaar

• Veilige schoolroutes naar de basisschool 
(Wauberg/Linde) en naar de middelbare school in 
Peer centrum

• Vrijliggende fi etspaden naar Peer centrum
• Waarom geen fi etspad langs de Dommel?

Verkeersveiligheid
• Verkeersveilige aanpak kruispunt Overes en 

Saliestraat

Een eigen budget
• We starten bij de ambities van de inwoners van 

Wauberg en maken uw ideeën direct realistischer 
door een eigen in te vullen budget van bijvoorbeeld 
50 000 euro te voorzien. Nieuwe voetpaden? 
Meer groen in de straat? Nieuwe zitbanken? 
Jullie beslissen samen! Als dit succesvol is, kan het 
uitgebreid worden naar andere dorpen.

Varia
• Bij gezond leven hoort ook voldoende beweging. 

Daarom gaan we voor een loop- en wandelpiste 
door het centrum van Wauberg.
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Ons plan voor Wijchmaal
Infrastructuur
Het voorzien van een multifunctionele groenruimte rond Sint-Elisabeth (in overleg met de buren, bewoners, 
kinderen, scholen en het begeleidingscentrum) met bijzondere aandacht voor:

• Een goede afwikkeling van het busverkeer voor en na schooltijd.
• Voldoende parking.

Nieuwe woningen in Wijchmaal
• Nieuwe verkaveling Hoevestraat/Kapelstraat.
• Omgeving binnengebied aan de Langegrachtweg.

Verkeersveiligheid en mobiliteit
• Evaluatie veiligheid Peerderbaan (kruispunt met de verkeerslichten).

Fietspaden als onderdeel van onze Fietsdeal de komende 12 jaar
• Vernieuwde vrijliggende fi etspaden Dijkerstraat.
• We ijveren voor een heuse fi etssnelweg van oost naar west (tussen Hechtel en Bree), dwars door Wijchmaal in 

samenwerking met de provincie.

Een mobihub voor Wijchmaal 
• Dit is een mobiliteitsknooppunt met openbaar vervoer, autoplaatsen, deelauto’s, extra diensten zoals bv. WIFI, 

pakjesafhaalpunt, strijkafhaalpunt, … met een tram/treinhalte (Spartacus, wij blijven hiervoor ijveren bij de 
Vlaamse en federale overheid).

Varia
• Voetbal: steun bij vernieuwing accommodatie bij samenwerking.
• Bij gezond leven hoort ook voldoende beweging. Daarom gaan we voor een loop- en wandelpiste in Wijchmaal.

Wijchmaal
Wijchmaal heeft al een sterke basis én heel veel mogelijkheden om in de toekomst nog sterker te worden. 
De komende jaren wordt er in Wijchmaal volop gebouwd. Het resultaat van heel wat denk- en planwerk 
de voorbije jaren. Daarnaast ligt de opportuniteit op tafel om in Wijchmaal een parkgebied te creëren 
met interessante doorsteken van de kerk tot ‘Wijchmaal station’. Dat biedt voor iedereen kansen! En 
wat te denken van een Spartacushalte (tram/trein) in Wijchmaal waardoor je binnen 20 minuten in 
Hasselt bent? Wij willen hiervoor absoluut blijven ijveren bij de Vlaamse en federale overheid.
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Limburg maakt Peer sterker 

www.koesterlimburg.be

PEER

Ve
rk

ie
zin

gs
dr

uk
w

er
k 

ge
m

ee
nt

e-
 e

n 
pr

ov
in

ci
er

aa
ds

ve
rk

ie
zin

ge
n 

14
 o

kt
ob

er
 2

01
8.

 V
er

bo
de

n 
op

 d
e 

op
en

ba
re

 w
eg

 te
 g

oo
ie

n.
 H

en
dr

ik
  S

w
en

ne
n,

 C
D

&V
 P

ee
r, 

Kl
ei

ne
 A

ch
te

rs
tr

aa
t  

5,
 3

99
0 

 P
ee

r


