Beste Perenaar,
Het zijn de Perenaren die Peer bijzonder maken: door wie ze zijn en wat ze doen, geven ze
ons stadje en onze dorpen kleur.
Ons programma is gemaakt op maat van de Perenaar: het kwam tot stand door overleg met
vele mensen en verenigingen. Ook onze 25 enthousiaste en gedreven kandidaten deden hun
inbreng en de resultaten van onze bevraging werden verwerkt. Ons programma bevat dan ook
vele maatregelen die heel concreet het verschil maken in het dagelijkse leven.
Het dagelijks leven draait om wonen, werken en vrije tijd.
De Perenaar moet zich vooral thuis voelen in Peer: leuk wonen door werk te maken van
woonprojecten en nette, veilige en gezellige buurten, waar de inwoners elkaar kunnen
ontmoeten op pleintjes, in verenigingen of op feesten.
Het leven heeft meer kleur als de combinatie van werk en gezin vlot lukt. Ook daar maken
we werk van: veilige wegen, goede scholen en kinderopvang in de buurt, werk in eigen
streek, een bloeiende handel en horeca.
Het leven is ook meer dan werken en wonen alleen: er moet plaats zijn
voor vrije tijd. De ene houdt van sport of fuiven, de andere van muziek
of toneel. CD&V Peer wil verder investeren in een rijk geschakeerd
vrijetijdsaanbod. En daarbij horen zeker onze verenigingen en vrijwilligers!
Bij dit alles blijven we financieel realistisch en willen we resoluut in
dialoog gaan met de Perenaar, met u dus!
Want samen met U kleuren we de toekomst.
Daar tekenen we voor,

Steven Matheï
Lijsttrekker

eentoekomstvolkleur.be

in Peer

in Peer

Een gemeente waar iedereen zich thuis voelt

Een hart voor verenigingen en vrijwilligers

In Peer is het goed wonen! Landelijke rust, een mooie
omgeving en toch heel wat te beleven. Daar mogen we best
fier op zijn.

Het is belangrijk dat er initiatieven zijn die mensen bij elkaar
brengen. Denk bijvoorbeeld aan jeugdbewegingen, sportclubs, milieuverenigingen en socioculturele organisaties.
CD&V Peer wil vrijwilligers aanmoedigen en belonen voor
hun engagement. Hoe? Met een eenvoudige administratie,
goede infrastructuur en logistieke en financiële steun.

Toch moet er verder hard gewerkt worden aan de toekomst.
Betaalbare bouwmogelijkheden voor jongeren, zorgwoningen
voor senioren, veilige wegen, nette buurten, goede fietsverbindingen, gezellige plekjes en speelruimten, een duurzame
gemeente: we hebben plannen en ambities.
Peer moet een echte thuis zijn voor elke Perenaar. Van het
stadscentrum tot de kleinste dorpskern. Daar gaan we voor!

Voor ieder wat wils
Een brede waaier aan vrijetijdsmogelijkheden: dat is ons
uitgangspunt. Zo vindt elk kind, elke jongere, elk gezin, elke
medior en elke senior zijn gading.

in Peer

in Peer
Peer = werken + wonen

Met U kleuren we de toekomst

De combinatie van werken en wonen is belangrijk voor
vele Perenaren: betaalbare en goede kinderopvang, nabije
‘brede’ scholen, buurtwinkels in de dorpen en grotere handelszaken in het centrum.

We bouwen samen aan het Peer van 2020. Er staan ons
grote uitdagingen te wachten en de Perenaar, U dus, staat
daarbij centraal.

Ruimte voor initiatief!
Ondernemers en handelaars creëren jobs en helpen onze
stad economisch vooruit. Land- en tuinbouwers staan in
voor lekker en gezond eten, open ruimten en werkgelegenheid. De horeca zorgt voor gezelligheid, en toerisme is
een bijkomende troef. Wij steunen ondernemers, in iedere
sector, omdat ze dat verdienen.

Nog meer kleur?
Bekijk onze speerpuntfilmpjes op
www.youtube.com/cdenvpeer

in Peer
Peer = wonen + je thuis voelen
Peer biedt een zeldzame combinatie: stad + platteland, landelijke
rust + een bruisend sport- en cultuurleven, frisse lucht + de dienstverlening van een stad. Dit unieke evenwicht moeten we koesteren
en verder uitbouwen.

Ruimtelijk geordend staat netjes
Wonen verdient veel aandacht. De komende periode staan
er heel wat woonprojecten op stapel en worden er nieuwe
plannen voorbereid. Hiervoor plegen we nauw overleg met
eigenaars, omwonenden en andere betrokken partijen.
Bovendien zoeken we graag samenwerking met andere
(privé)partners: samen staan we sterker.
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Betaalbare bouwgronden, appartementen, (sociale) huur- en
koopwoningen: ongeveer 350 op korte termijn en 770 op
middellange en lange termijn, waaronder:
• Peer centrum/Maarlo: binnengebied Burkel, Panhoven en Mons
(omgeving vroegere zwembad Mivo), na verhuis scholen naar nieuwe
scholencampus: herinrichting huidige site ‘Agnetendal’.
• Grote-Brogel/Erpekom: site voormalige wolspinnerij en oud gemeentehuis (na herlokalisering verenigingen).
• Kleine-Brogel: rotonde Brigittaplein: 15 wooneenheden en 2 woningen
in pastorij.
• Linde: omgeving oude meisjesschool, omgeving Driekoningenplein.
• Wauberg centrum: oude voetbalvelden, Overes en naast Ons Huis.
• Wijchmaal: omgeving Hoevestraat/Kapelstraat en omgeving Langegrachtweg.

“ Een woning is pas echt duurza
am
als je er levenslang kan in wonen.
Als je jong bent, sta je daar niet
bij stil. Daarom moeten we bouwer
s
goed informeren. .”
Valerie
EVENS

in Peer
Wonen voor iedereen
Ook senioren, mensen met een beperking, jongeren of
mensen die het niet breed hebben, moeten goed kunnen
wonen in Peer. Soms zijn aangepaste woonvormen nodig.
Wij willen ruimte blijven maken voor iedereen, zodat onze
woonkernen een goede sociale mix hebben. Senioren
moeten bijvoorbeeld centraal kunnen wonen, met winkels, de huisarts, de apotheek en andere voorzieningen
op wandelafstand.
• Woonzorgcentrum Vitas (voormalig rustoord St. Antonius): mogelijkheden voor kortverblijf, 90 bijkomende kamers en een nieuwe
centrale keuken.
• Aangepaste woonvormen in samenwerking met Monsheide.
• Harmonieplein: 25 sociale huurwoningen voor senioren.
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Goed wonen =
kwaliteit + buurtwerkingen
Goed wonen vereist meer dan een mooi huis. Ook als u uit
het venster kijkt, moet u een goed gevoel krijgen. Daarom
willen we met u blijven werken aan gezellige, nette buurten met goed onderhouden straten en pleintjes.
Mooie en gezellige buurten:

“ Jonge starters of
alleenstaanden met
een
krap budget moeten
zich
ook een woning kunnen
veroorloven. Bij grote
bouwprojecten moeten
we
voor hen instapwoning
en
voorzien. ”
Niels
DIEPVENS

• Groen- en bebloemingsacties.
• Voldoende zitbanken & vuilbakken.
• Propere buurten (bv. door opruimacties).

Stad en dorp in de kijker:
• Focus op stadscentrum (evenementen, handel en horeca, historische kern).
• Extra inzetten op dorpsgebeuren en dorpswerking (bv. elk dorp een
dorpsfeest en een dorpspicknick).
• Het ontmoetingscentrum als spil van het dorp.
• IJveren voor bankcontact en buurtwinkel in elk dorp.

Veilige wegen, fietspaden en voetpaden

Duurzaam wonen

In uw reacties op onze enquête zei u duidelijk dat u onze
investeringen in wegenonderhoud en verkeersveiligheid
sterk waardeert. Maar u zei ook te verwachten dat het
stadsbestuur hier fors op blijft inzetten. Daar willen we
werk van maken.

Duurzaamheid betekent zuinig omspringen met grondstoffen
en energie en geld uitsparen. We willen zelf als gemeente het
goede voorbeeld geven en u informeren over maatregelen die
u kan nemen als u bouwt of verbouwt.
Duurzaam bouwen is de toekomst:

Toegankelijkheid stads- en dorpscentra verbeteren:
• Aanpak ongelijke kasseien Peer centrum.
• Aandacht voor de noden van rolstoelgebruikers, blinden en slechtzienden, senioren en kinderwagens.
• Een ‘stoepenplan’ voor Peer centrum en elk dorp (proefproject
nieuwe stoepen Collegelaan en Noordervest voortzetten).

Veilig verkeer:
• Invoeren snelheidszones (eenvoudiger en minder verkeersborden).
• Aanleg rotondes (Meubelboulevard, scholencampus).
• Aanleg fietspaden Ekselsebaan en Vliegveldlaan, wegenis en riolering
in samenwerking met Vlaams Gewest.
• Aandringen bij Vlaams Gewest voor maatregelen zwarte punten
(Bovenlinde, Baan naar Bree/Smeetshofweg, Peerderbaan).
• Actieve werking GO’s, MOD, civiele bescherming.

Zich thuis voelen in fraaie dorpen:
• Linde: aanleg omgeving Driekoningenplein en doortocht centrum.
• Kleine-Brogel: aanleg buitenomgeving Wirix en verbetering verkeerssituatie schoolomgeving.
• Grote-Brogel: heraanleg omgeving Heilig Hart en rondpunt.

• Woonloket (info over premies en energiezuinig bouwen).
• Stimuleren duurzaamheid bij de verenigingen en buurten (in lokalen, bij
activiteiten, enz.)

Duurzaam bouwen is respect voor erfgoed:
• Renovatie of herbestemming van belangrijke gebouwen in samenwerking
met partners (oude meisjesschool Linde, kerk Erpekom, college Peer,
Ooievaarsnest, denkoefening herbestemming kerken).

Aandacht voor het klimaat:
• Klimaatplan Limburg: ook Peer moet een CO2-neutrale gemeente worden.
• Promoten van groene energie.
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SCHEELEN

in Peer
Peer = werk + gezin combineren
De ochtend kan jachtig zijn voor een gezin met kinderen. De jongste
naar de kinderopvang, de oudste naar school, dan snel naar het werk.
’s Avonds herhaalt het scenario zich nog eens. CD&V Peer wil u ook in
de toekomst helpen om werk en privéleven in evenwicht te houden. Dat
is een verhaal voor iedereen: kinderen, tweeverdieners, alleenstaande
ouders, oma’s en opa’s.

Kinderopvang op maat
CD&V Peer is voorstander van goede kinderopvang in elk dorp
of elke school. Dat zorgt voor leven in de dorpen! De voorbije
jaren hebben we de kinderopvang flink uitgebreid en verbeterd. En met succes: de vraag was nog nooit zo groot.
• Kinderopvang Plons:

“ De school bren
gt leven in
het dorp. Gezin
nen hebben
ook nood aan kind
eropvang
voor en na de sc
hooltijd.
CD&V Peer ple
it voor een
goede kinderopva
ng in ieder
dorp. “

- Samenwerking met basisscholen is en blijft belangrijk.

Gert
SEVERENS

- Na de dorpen nu werk maken van infrastructuur in Peer
		centrum.
• Kinderdagverblijf Pinocchio (0-3j) verder ondersteunen.
• Privé-initiatieven aanmoedigen.

Leren in de buurt

Leefbare en beleefbare landbouw

• Ondersteuning nieuwe Scholencampus Peer centrum (veilige ontsluiting,
samenwerking voor inrichten van een gemeenschappelijk speel- en sportpark
en voor het bouwen van een nieuwe sporthal voor school en verenigingen,
dubbel gebruik van lokalen voor kunstonderwijs).
• Ondersteuning Scholenproject Linde-Wauberg (De Dommelbrug).

Onze landbouw zorgt niet alleen voor banen, maar ook voor
mooie landschappen en gezonde voeding.
• Ondersteunen landbouw als economische sector.
• Samenwerken aan educatieve en toeristische projecten, bijvoorbeeld
Bazaar Kastaar, hoevetoerisme, Maïsdoolhof.
• Sensibiliseringsacties, bijvoorbeeld over zwerfvuil in graslanden.
• Aandacht voor mobiliteit, goed onderhouden landbouwwegen, grachtenstelsel en houtkanten.

Kinderen en jongeren zijn onze toekomst! Hoewel de scholen zelf instaan voor hun infrastructuur, steunt CD&V Peer de
scholen waar en wanneer het kan.

mee aan
wers bouwen
“ De landbou
bouw is
schap. Land
een mooi land
mie en
or onze econo
belangrijk vo
achtige,
ud van een pr
ho
e
b
t
he
or
vo
meente. “
landelijke ge

Harry
BROEKX

r ik
lve controlee
“ Beroepsha
en.
ct
e
n bouwproj
budgetten va
n
e
eente is e
Ook in de gem
oting
gezonde begr
efficiënte en
ag
aar wil ik gra
belangrijk. D
en. “
aan meewerk

Ondernemers verdienen steun, omdat ze de stad doen leven.
Ze doen de economie draaien en bieden werkgelegenheid. Het
toerisme creëert eveneens tewerkstelling. Denk bijvoorbeeld
aan Center Parcs Erperheide.In de toekomst willen we onze
ondernemers en de sociale economie ruimte blijven bieden en
willen we nieuwe initiatieven stimuleren.
• KMO’s en industrie: bijkomende industriegronden toewijzen aan Peerse
ondernemers en de industriezone Laerderheide herinrichten.
• Ondernemers moeten goed en vlot geholpen worden. We willen onder
meer een ondernemersloket uitbouwen, vergunningen sneller afleveren
en hulp bieden bij de aanvraag van vergunningen.
• Peer als centrum in Noord-Limburg voor de creatieve sector: beginnende
bedrijven in sociale media, reclame, online- en apps-ontwikkeling.

Hendrik
SWENNEN
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Ruimte voor initiatief

Hilde
VAN PUT

Handel en horeca, de motor van een
bruisende stad
Ons historisch stadje Peer en zijn dorpen leven pas echt als
er handel en wandel is. U gaat toch ook graag naar een winkel in uw buurt? En een terrasje doen is nergens zo gezellig
als in je eigen stad. Daarom willen we investeren in buurtwinkels in de dorpen, grotere winkels in het centrum en een
bloeiende horeca.
• Uitwerken van een Horecaplan op maat van Peer (inzetten op terrassen
en stimuleren bepaalde horecazaken, zoals een jeugdcafé).
• Uitwerken van een Handelsplan (verder aantrekken bijkomende handelszaken).
• Stimuleren buurtwinkels in de dorpen (bv. opening supermarkt in Wijchmaal).
• Opzetten promoties en acties in samenwerking met marktkramers,
handelaars en horeca om winkelen in Peer nog gezelliger te maken.
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“ Hoe meer beweging
in het
centrum, hoe beter. Vo
or mij
mag het stadsbestu
ur nog
een actievere rol spele
n bij
het aantrekken van
handel
en horeca . ”

Bea
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in Peer
Peer = wonen + ontspannen
Sport, cultuur en recreatie geven het leven kleur. Daarom wil CD&V
Peer zich blijven engageren voor een bruisende gemeente met een
bloeiend verenigingsleven.

Jongeren kansen geven
Jongeren ontdekken en ondernemen graag. We vinden dat
positief en willen hen daarbij steunen. We presenteren ons
bovendien met een heel jonge ploeg aan de kiezer, een ploeg
die resoluut opkomt voor meer kansen voor jongeren.
• Stimuleren aantrekken jeugdcafé.
• Een fuiflocatie aan Deust (medegebruik sporthal voor evenementen na
realisatie nieuwe sporthal bij scholencampus).
• Goede huisvesting jeugdverenigingen en jeugdhuizen: Nieuwe jeugdlokalen in Peer centrum (Chiro, KLJ, Speelplein en Scouts), oplossing in
Linde (KSA), …
• Activiteiten voor groep 12-16 jarigen, nieuwe evenementen op maat van
de jongeren.

“ Een verenigingenma
rkt lijkt
me een leuk en zinvol
initiatief.
Een forum waar bedr
ijven en
verenigingen elkaar on
tmoeten,
zodat ze eventueel ku
nnen
samenwerken.”
Hanne
PAESEN

“ Mijn kinderen zijn fe
rvente
sporters. Ik ervaar du
s hoe
belangrijk goede sport
infrastructuur is. Prima dat de
stad en de
scholen de handen in
elkaar slaan
voor een nieuwe sport
hal. ”

Bram
GEERITS

“ Jeugdverenigingen
en jeugdhuizen moeten aan st
eeds
meer regels voldoen.
Een goede
begeleiding vanuit de
jeugddienst is belangrijker
dan ooit! ”

Sport voor allen
Ons sportbeleid wil zoveel mogelijk mensen in beweging
brengen. Een fitte gemeente is een gezonde gemeente. Bekwame trainers kunnen wonderen doen, maar alleen als we
zorgen voor geschikte sportinfrastructuur. Ook overleg met
onze sportclubs en verenigingen is daarbij een prioriteit.
• Nieuwe sporthal (in samenwerking met scholen).
• Tennishal en fitness (start september 2012).
• Verder meewerken aan ‘Sport voor allen’: voor jong en oud, andersvaliden, geëngageerd of individueel, …
• Ondersteunen verenigingen en clubs met subsidies of voor huisvesting.

“ De Wirix in KleineBrogel
is een echte voltreffe
r.
Iedereen komt er graa
g.
Ontmoetingscentra zij
n
de spil van het dorp en
moeten verder ondersteund worden. ”
Rina
HULSBOSCH

Jan
JACOBS

BIB + Cultuur = BICC

Investeren in geluk

Een jaar geleden gingen de bibliotheek en het cultureel centrum op in BICC. Dankzij de hechtere samenwerking kunnen
ze niet alleen efficiënter werken, er is cultureel ook meer
mogelijk. 1 + 1 is hier duidelijk meer dan 2. De komende
jaren willen we het cultuuraanbod verder uitdiepen en onze
culturele organisaties blijven steunen.

Iedere maand verschijnt er wel ergens een artikel over geluk.
Wat maakt ons gelukkig? Vrienden of sociale contacten prijken
steevast in de top 3. Daarom is iedere investering in ontmoetingscentra, verenigingen en buurtwerkingen goed besteed.

• Verdere uitbouw BICC met een programma op maat van de Perenaar:
nog meer samenwerking tussen het BICC, scholen, jeugd, cultuur,
senioren, enz.
• BIB van de toekomst = BIB als ontmoetingsplaats, die ook inzet op
apps en sociale media.
• Lokaal artistiek talent kansen geven, bijvoorbeeld voor relatiegeschenken of vlaggen.
• Amateurkunstenaars krijgen hun plaats in het Breugelhuis.
• Peer Muziekstad: Peer heeft enorm veel te bieden op vlak van muziek. Er is een rijk verleden, en veel Perenaren zijn bezig met muziek in
verschillende vormen: een denktank opstarten.
• Steun aan de heemkundige en erfgoedverenigingen, onder meer
erfgoedhuis Scherpe Steen.

• Ons unieke vrijwilligersloket verder uitbouwen, met infosessies en een
verenigingenmarkt: een markt waar verenigingen en bedrijven elkaar kunnen ontmoeten en overeenkomsten sluiten.
• De ontmoetingscentra als spil van het dorp: verdere inhoudelijke en
financiële ondersteuning. In Linde worden bijvoorbeeld de gevel en
de toegang vernieuwd, zodat ze aansluiten bij de herinrichting van het
dorpscentrum.
• Verder inzetten op buurtwerkingen (al ongeveer 78).
• Meewerken aan het Actieplan Ontwikkelingssamenwerking en de nieuwe
GROS-werking steunen (Gemeentelijke Raad voor Ontwikkelingssamenwerking).
• Peer moet een Fair Trade Gemeente worden.

Toerisme en evenementen
Wat interessant is voor de toerist, is ook interessant voor de
mensen van Peer. U beleeft toch ook plezier aan onze natuur,
de fiets- en wandelroutes, het culturele aanbod en allerlei evenementen? Door onze stad toeristisch aantrekkelijker te maken, maken we ze ook aantrekkelijker voor de Perenaren zelf.
Toerisme creëert bovendien jobs en betekent extra inkomsten
voor de handel en de horeca.

Eddy
SCHROOTEN

“ Eigenlijk zou iedere buurt
een buurtwerking moeten
hebben. Het is zoveel fijner
als mensen elkaar kennen.”

Nicole
MEUWIS-SCHALLEY

• Uitbouw speeltuin met kinderboerderij in Peer.
• Pieterpas (de pas voor de actieve Perenaar): meer activiteiten en promotie.
• Peer als voortrekker van het landelijk toerisme met boerderijkampen,
hoevetoerisme, hoeve-ijs en wandelgebieden.
• Uitbouw Breugelhoeve als regionaal plattelands- en ruitercentrum, te
realiseren met provinciale en Europese subsidies.

“ Een grote speeltuin
en een kinderboerder
ij, dat
zou Peer nog mogen he
bben. Ik ben er zeke
r
van
dat gezinnen en ook
scholen hier veel gebr
uik
van zouden maken. ”

Samenleven = samenwerken + overleggen
Wonen, werken of vrije tijd: het stadsbestuur
is vaak uw partner. Omdat de middelen beperkt zijn, moeten we keuzes maken. CD&V
Peer doet dat graag in overleg met u. Een
gemeente besturen betekent voor ons voortdurend de dialoog aangaan met de inwoners.
Met u dus. Want de grootste troef van een
gemeente zijn haar bewoners!

in Peer

“ Perenaren die iets
presteren, daar moet
en we
fier op zijn. Huldiginge
n en
vieringen zijn tegelijk
ertijd
ideale gelegenheden
voor
informele contacten.
En die
zijn heel zinvol. ”
Sigrid
CORNELISSEN

Dirk
COLAERS

“Adviesraden maken
het
verschil. De Stedelijke
Adviesraad voor Pers
onen
met een Hanicap heef
t het
stadsbestuur flink ge
holpen
bij het toegankelijker
maken
van onze stad en haar
voorzieningen. ”

Inspraak, informatie- en overlegmomenten

Goede dienstverlening

• Denk mee: brainstormen samen met de Perenaren en/of de buurten.
• Voldoende inspraak- en informatiemomenten bij concrete projecten.
• De buurten en verenigingen als “doorgeefluik” van en naar het stadsbestuur.
• De verschillende adviesraden vertegenwoordigen de stem van vele Perenaren (Kindergemeenteraad, Milieu- en Natuurraad, Landbouwraad, SCAP,
Sportraad, Jeugdraad, Stedelijke Adviesraad voor Integratie van Personen
met een Handicap, stedelijke seniorenraad, gezondheidsraad, onderwijsraad,
overleg handel en horeca, marktcommissie, Gemeentelijke Commissie voor
Ruimtelijke Ordening, BICC, esthetische commissie, Gemeentelijke Raad voor
OntwikkelingsSamenwerking, Peerder Lokaal Overleg Kinderopvang …)

• Samenbrengen OCMW- en stadsdiensten: efficiënt en kostenbesparend.
• In navolging van het vrijwilligersloket, één aanspreekpunt voor verschillende vragen over bepaalde topics, zoals een woonloket, een seniorenloket, een ondernemersloket, Huis van het kind, …
• Online is de toekomst, bijvoorbeeld voor de aanvraag van documenten
of het plannen van een afspraak.
• Goede toegankelijkheid stadsdiensten, zowel fysiek als in tijd.

Mia
SOORS

“ Een traditionele hoorzitting
vind ik nog altijd nuttig. Mensen
krijgen informatie en kunnen hun
gedacht zeggen. En de après
bij een pintje brengt dikwijls nog
meer bij. ”

“Jongeren bereik je me
t de nieuwe media.
Via Facebook krijg je
meteen feedback op
plannen en maatrege
len, Twitter en sms
verspreiden het nieuw
s heel snel. ”

Michel
VANDERFEESTEN

in Peer

in Peer
“ Ook het gemeentehu
is
gaat mee met de tijd
. Door
het digitaal loket uit
te
bouwen kunnen we bu
rgers
24 uur op 24 helpen
met
de aanvraag van inform
atie
of documenten. ”

Liesbeth
DILIËN

Op dit moment bevinden steden en gemeenten zich in
een financieel moeilijke en onzekere situatie. In Peer is
dat niet anders. Bovendien is Peer een zeer uitgestrekte
gemeente met een hele boel daarbij horende extra kosten (300km wegen, nutsvoorzieningen, …). Toch is het
belangrijk dat de stad Peer op een verstandige manier
blijft investeren in onder andere projecten en veiligheid
(schoolomgeving, rotondes, fietspaden, …). Stilstaan is
achteruitgaan.

Kiezen zonder te verliezen
Uitbouw klassieke communicatiemiddelen
• Een informatieve papieren stadskrant op maat van de Perenaren.
• Efficiënt inzetten promotiemiddelen bij bv. evenementen.
• Gebruiksvriendelijke websites: www.peer.be, www.jonginpeer.be, www.
toerismepeer.be, ...

Inzetten nieuwe communicatiemiddelen
• Gebruik van sociale media zoals Facebook, Twitter en YouTube voor
informatieverspreiding en feedback.
• Inzet van sociale media zoals Twitter bij crisissituaties.
• Livestreaming van gemeenteraden op de stadswebsite.

“ We moeten volop
bsites
investeren in goede we
degelijke,
en nieuwe media. Een
blijft nutpapieren stadskrant
h online
tig voor burgers die zic
”
minder thuis voelen.

Lieve
BROEKX

De beste maatregelen zijn niet altijd de duurste. Een
doordacht beleid met een visie kan met minder middelen
betere resultaten boeken. We willen verstandige, realistische keuzes maken en zullen moeilijke beslissingen niet
uit de weg gaan. Samenwerking wordt nog meer een
krachtlijn in het beleid. Samen kun je meer, door samen te
werken vermijd je dubbele uitgaven. Onze partners zijn de
privésector, andere gemeenten, de provincie, verenigingen, enz. Denk maar aan de sporthal: we vervingen het
plan voor een stedelijke sporthal door een gemeenschappelijk project met de scholen. Daardoor krijgt de nieuwe
sporthal subsidies en kost ze de stad minder geld.
Ook in eigen huis zullen we besparen door minder personeel in te zetten. Medewerkers die op pensioen gaan,
zullen niet altijd vervangen worden. We gaan sommige taken herschikken en structurele besparingen doorvoeren,
door creatief te zijn: het cultuurcentrum en de bibliotheek
zijn al gefusioneerd – één en één zijn in dit geval meer
dan twee – en ook de stad en het OCMW kunnen hechter
samenwerken. Ten slotte hebben we een heleboel
(nieuwe) initiatieven uitgewerkt die goed zijn voor alle
Perenaren en slechts weinig kosten. Dat noemen we
investeren in geluk.

Gezond realisme
Werken aan een Peer waar het goed wonen, werken en
ontspannen is, kost geld. Toch is het onze intentie om de
personenbelasting en onroerende voorheffing niet te laten
stijgen en, indien mogelijk, zelfs te verlagen. Maar hierbij
moeten we vooral gezond realistisch blijven, in het belang
van Peer en de Perenaren.

Eén d
oel vo
ogen
or
:
Alles
in
Peren functie v
a
aar, v
an U, n de
daar
teken
en we
voor!

ONZE KANDIDATEN

Provincieraad

CD&V

Sigrid
CORNELISSEN
2de plaats
provincieraad
Mijn hart ligt in Peer. En daarom wil ik óók de stap zetten naar de
provincie. Omdat het belangrijk is dat Peer in de provincieraad
een stem heeft. Er worden veel beslissingen genomen die Peer
aanbelangen en er worden interessante subsidies verdeeld.
Met bijna 18 jaar ervaring als gemeenteraadslid, waarvan 14 jaar
als schepen, denk ik onze stad en haar bewoners op een goede
manier te kunnen vertegenwoordigen.

Sigrid Cornelissen

provincie inbegrepen

1
2
3
4
Uw stem is altijd geldig
zolang u op één lijst blijft.
U mag dus gerust voor
meerdere kandidaten
stemmen, dan heeft iedereen een volledige stem.

5
6
7

Truyens
Raf
CORNELISSEN
Sigrid
Van Baelen
Stijn
Keunen
Tiny
Van Der Auwera
Liesbeth
Bongaerts
Johan
Ceyssens
Lode

GEMEENTERAAD

7

CD&V
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

MATHEÏ
Steven
CORNELISSEN
Sigrid
GEERITS
Bram
EVENS
Valerie
SEVERENS
Gert
PAESEN
Hanne
SWENNEN
Hendrik
SCHEELEN
Annick
COLAERS
Dirk
HULSBOSCH
Rina
DIEPVENS
Niels
SOORS
Mia
BROEKX
Harry

14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25

CEYSSENS
Lutgarde
VANDERFEESTEN
Michel
DILIËN
Liesbeth

PLESSERS
Michel

VAN PUT
Hilde
JACOBS
Jan
MEUWIS-SCHALLEY
Nicole
NELIS
Raf
COLAERS
Bea
SCHROOTEN
Eddy
BROEKX
Lieve

KELCHTERMANS
Theo

U toch ook?

Uw stem is altijd geldig zolang u op één lijst blijft. U mag dus
gerust voor meerdere kandidaten stemmen, dan heeft iedereen
een volledige stem.

eentoekomstvolkleur.be

