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Kerncijfers Neerpelt

• Oppervlakte van de gemeente: 4277 ha 77 a 61ca

• Aantal inwoners: ruim 17.000 inwoners

• 5 kerkdorpen:

– Neerpelt Centrum

– Grote Heide

– Boseind

– Sint-Huibrechts-Lille

– Herent
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Leader
Platteland Plus

• Drie projecten binnen gemeente Neerpelt

– Dorpshuis ‘t Kruispunt (Leader)

– Belevenispaden Kolisbos (Platteland Plus)

– Upgrade Landbouwfietsroute (Leader)
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Leader
Platteland Plus

• Rode draad projecten -> participatie

– Betrekken van inwoners bij het beleid.

– Ideeën vanuit inwoners laten komen.

– Waar mogelijk: verantwoordelijkheid aan burgers geven.

– Waar nodig: ondersteunen.
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Omschrijving participatie

• Proces waarin samen ideeën en oplossingen 
uitgewerkt worden. Bouwen aan gezamenlijke 
visies en acties.

• Actief deelnemen aan een activiteit, project, 
besluitvorming, … 

• Mee vorm geven van de samenleving.

• Gelijkwaardig en respectvol in dialoog gaan.

• Vanaf het begin deelnemen i.p.v. als er al een 
voorstel op tafel ligt. Van nul starten.

• Verschillende gradaties en (verschijnings)vormen
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Stimuleren van ideeën
Voorwaarden participatie

• Basisvoorwaarde: een participatieve houding 

– Willen luisteren naar en rekening houden met 
anderen (belanghebbenden).

– Geloven dat de mening, ideeën, inbreng van de 
andere waardevol is.

• Aanvullend: kennis en ervaring

– Vorming en opleiding: werken met groepen, 
verbindende communicatie, 
stakeholdersmanagement, …

– Informatie: brochure Neerpelt, blog, boeken, …

– Doen!
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Stimuleren van ideeën

• Participatieve projecten

– Terugkerend:

• Neerpelt bezwijkt

• Pleintjesplan

• Toegangspoorten

– Ad hoc:

• Herinrichting Marktplein

• Opwaardering Landbouwfietsroute

• Fietsveiligheid Zandstraat



9

Case ‘Neerpelt bezwijkt voor …’
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Case ‘Neerpelt bezwijkt voor …’

• Opgestart in 2013

• Budget van 25.000 euro/jaar

• Voorbereidingsjaar

– Startmoment

– Twee opvolgbijeenkomsten

– Verdeling budget na indiening aanvraag bij CBS

• Uitvoeringsjaar

– Gemeentelijke nieuwjaarsborrel

– Activiteiten en projecten voor en door inwoners

– Bedankreceptie vrijwilligers
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Case ‘Neerpelt bezwijkt voor …’

• Gegroeid doorheen de jaren

– Sinds 2015: mening en inbreng 
vragen op ‘Dag van de Buren’

– Meer informatie over ondersteuning
én meer verantwoordelijkheid 

• verdeling budget uit handen gegeven

• aparte bijeenkomst voor werkgroepen 

• minder ondersteuning vanuit 
participatie-ambtenaar. Zo weinig 
mogelijk uit handen nemen. Wel steeds beschikbaar blijven.

– Groepsgevoel onder vrijwilligers aanwakkeren: 
Neerpelt bezwijkt-café
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Case ‘Neerpelt bezwijkt voor …’

• Enkele realisaties:

– Opening dorpshuis ‘t Kruispunt

– Belevenispaden Wielenweg en Pierkespad

– Natuurspeeltuinen & Fit-O-Meter

– Mensen samenbrengen (Lille zingt, EK Prijszetten, 
AmuseHent, Retroparty, seniorennamiddag, 
Bosuilfeesten, Hentse Fiste, dorpsfeesten, …)

– En nog: kunstwerk Bergheier Baak, muurschildering 
‘Iedereen voornaam’, tentoonstelling Lokale Verhalen, 
fietsroutes, opwaardering Volkstuintjes, Straat voor 
kinderen, lancering (tijdelijk) biertje, …
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Dorpshuis ‘t Kruispunt                      
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Dorpshuis ‘t Kruispunt                      
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Dorpshuis ‘t Kruispunt
Wisselwerking burgers - gemeente

• Idee en uitwerking:

– In gehucht Grote Heide zijn er steeds minder 
basisvoorzieningen. In 2015 is er o.m. geen 
ontmoetingsplek meer.

– In het centrum van Grote Heide staat een oud café al 
meer dan 5 jaar te koop.

– Afspraak met eigenaren om het pand een jaar lang 
gratis te gebruiken, met koopoptie.

– Basisrenovatie en aanvraag Leader ondersteuning.
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Dorpshuis ‘t Kruispunt
Wisselwerking burgers - gemeente

• Idee: burgers

• Financiële ondersteuning:

– Leader 

• Projectkost: 91.716,50 euro. Cofinanciering: 59.615,73 euro.

– Gemeente (o.m. borgstelling)

– Middenstand (kortingen, gratis werken, …)

– Inwoners (crowdfundingsactie)

• Praktische en administratieve ondersteuning:

– Inwoners: vrijwilligerswerk (voor én na opening)

– Gemeente: indienen aanvraag en tussentijdse 
declaraties (input van trekkers)
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Dorpshuis ‘t Kruispunt
Wisselwerking burgers - gemeente

• Huidige stand van zaken:

– In 2016 één jaar gratis gebruik pand. Open houden 
dorpshuis i.s.m. verenigingen.

– Eind 2016: crowdfundingsactie. 

• Opbrengst >36.000 euro. 

• Onder meer: verkoop onderdelen dorpshuis.

– 2017:

• Aankoop pand

• Nominatie Matexi Award

• Nominatie ‘Dorpskracht 2017’


