


STERKE BASIS
STRAFFE TOEKOMST !
Beste Perenaar,

Het gaat goed in onze mooie stad. In 2017 
mochten we zelfs 650 jaar stad vieren! 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 … Deze sterke basis moet ervoor 
zorgen dat Peer klaar is voor de toekomst. We 
moeten verder vooruitkijken, ambitie tonen, 
duidelijke keuzes maken en de Perenaar ten volle 
betrekken.

CD&V Peer wil Peer dan ook 
(nog) sterker maken door in 
te zetten op 4 specifi eke 
domeinen en 7 projecten. 

Werken, 
ondernemen & leren

Werken gaat over permanent leren, 
ondernemerschap stimuleren, 
kansen krijgen en grijpen en 
fl exibiliteit.

Wonen & Zorgen
angenaam wonen betekent niet 
alleen zich thuis voelen, maar ook 
gezond wonen en de beste zorg 
wanneer die nodig is.

Mobiliteit & veiligheid
Veiligheid is een basisbehoefte. Zowel 
in en om het huis als in het verkeer.

Leven & vrije tijd
We blijven gaan voor nog meer 
beleving in onze stad en dorpen 
door mensen te verbinden en te 
betrekken.

te zetten op 4 specifi eke 
domeinen en 7 projecten. 

Want allemaal 
samen maken we 
Peer sterker!

Steven Matheï 

4 domeinen:



Onze 7 projecten die  
Peer nog sterker gaan maken

Nog meer Perenaren op de fiets krijgen, begint bij een goede en 
comfortabele infrastructuur: wij gaan voor 50 km nieuwe fietspaden 
in de komende 12 jaar, betere verbindingen tussen de dorpen en 
allerhande grote en kleine fietsinitiatieven.

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

Een stad besturen betekent nadenken over de toekomst: we 
plannen initiatieven rond mobiliteitsknooppunten, klimaatacties, 
circulaire economie, gezond eten, armoedebestrijding …

De toon is gezet: met ParticiPeer denkt de Perenaar reeds mee. 
Maar we willen nog een stapje verder gaan met onder andere 
dorpsbudgetten, co-creatie, burgercontracten …

We willen elk dorp in Peer nog meer laten leven en bruisen door 
subsidies voor buurtwinkels, te investeren in woongelegenheden, sport 

en cultuur … En waarom niet werken met dorpsbudgetten?

We willen ons stadscentrum vergroenen en hipper maken. Het aantrekken 
van leuke winkels en gezellige terrassen staat hoog op de agenda.

Na een scholencampus, ook een seniorencampus. De start is gegeven 
voor de bouw van een eigentijds woonzorgcentrum in combinatie met de 

uitbouw van 70 extra assistentiewoningen en een nieuw dienstencentrum.

Een fietsdeal

Een gezonde en slimme stad

Een duurzame stad

De Perenaar denkt mee

Bruisende en (be)leefbare dorpen

Peer centrum als hotspot voor beleving

Een seniorencampus



 41 jaar

 Getrouwd met Katrien

 Papa van Lena, Lucie, Miene en Door

  Burgemeester, advocaat, 
adviseur Minister Jo Vandeurzen, 
voorzitter CD&V Limburg.

 Steven
 Matheï

PLAATS

1

ERVARING 
MAAKT PEER 
STERKER

In mijn vrije tijd:
Joggen, op vakantie gaan, supporteren voor de Rode Duivels en 
Racing Genk, het nieuws op de voet volgen (ik ben een beetje 
informatieverslaafd) & Netfl ix series kijken als er tijd is.

Gezin:
Getrouwd met Katrien en papa van Lena, Lucie, Miene en Door. 
Ik probeer elke dag een gezinsmoment in te bouwen door 
bv. samen te eten. Hun glimlachende gezichtjes geven me energie.

Zo ben ik in de politiek terecht gekomen:
Politiek heeft mij altijd wel een beetje geïnteresseerd: in het 
zesde leerjaar werd ik zelfs verkozen in de eerste Peerse kinder-
gemeenteraad. Met mijn vader als schepen en waarnemend 
burgemeester had ik bovendien een goed voorbeeld.

Steven in één zin
Out of the box denker, 

een beetje een perfectionist & 
steeds zoekend naar vernieuwing 

(van een manier van 
aanpak tot de nieuwste gadgets).

Steven online:
 www.stevenmathei.be

    facebook.com/steven.mathei
   instagram.com/stevenmathei  

(tip: volg de stories van Steven)
   twitter.com/stevenmathei





Dit team maakt Peer sterker

 Sigrid
 Cornelissen

Vrije tijd

PLAATS

2
 46 jaar

 Mama van Tijl

 Woont in Grote-Brogel

 Schepen, Provincieraadslid, Parlementair 
 medewerkster Raf Terwingen

“ Met veel goesting verder doen.

Een sterk beleid voeren, doe je niet alleen vanuit 
het gemeentehuis. Daarvoor moet je ook onder de 
mensen zijn. En dat is nu net wat ik heel graag doe.

”

het gemeentehuis. Daarvoor moet je ook onder de 
mensen zijn. En dat is nu net wat ik heel graag doe.

Een sterk beleid voeren, doe je niet alleen vanuit 

Om mijn hoofd leeg te maken, kies ik liever voor actie dan 
voor rust. Vrije tijd? Dan vind je me al eens in de fi tness.

 Koen
 Winters

PLAATS
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“ Een Peer waarin de kerkdorpen mee 
centraal staan en waar voor jong en oud 
plaats is om elkaar te ontmoeten. ”

Als ik geen pintjes aan het tappen ben, ben ik aan het 
voetballen, tennissen, op een festival of 
op (wandel)weekend met mijn vrouw.

Vrije tijd

Hartelijke momenten met toff e mensen, een 
schuimende pint en een goede babbel. Meer hebben 
we niet nodig om Kleine-Brogel sterker te maken. 

 32 jaar
 Getrouwd met Stefanie Van Mierloo

 Woont in Kleine-Brogel
Gerant café De Wirix



 Steven
 Broekx

PLAATS
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 39 jaar
 Getrouwd met Martine Thijs 
 Papa van Lisa, Jens & Ruben

 Woont in Peer

 Projectleider beleidsadvies, economie
 milieu & ruimte 

“ De dorpen en Peer-centrum verbinden, daar 
worden we als Perenaren allemaal beter van.

Met het gezin op de fi ets of te voet op pad, zo kan je in Peer 
van alles beleven. Het verschil zit vaak in de kleine dingen.

”

van alles beleven. Het verschil zit vaak in de kleine dingen.

Bestuur van Sporting Wijchmaal. Iedereen voetbal! 
Reizen en wandelen met het gezin.

Vrije tijd

 Yoshi
 Gordijn

PLAATS
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 23 jaar

 Getrouwd met Martijn Houben 

 Woont in Peer
 Begeleidster bijzondere jeugdzorg

“ Samen voor een Peer waar 
iedereen zich thuis voelt. ”

O.a. toneelspelen bij ComediA Peer. 
Mijn levensmotto: ‘Een glimlach kost niets’.

Vrije tijd

Ik ben een energiek en positief persoon. Ik kom vaak 
onder de jongeren en de jongvolwassenen. 
Leuk als zij diezelfde ingesteldheid hebben. 



 Tine
 Braeken

PLAATS

6
 23 jaar

“ Evolueren naar een positieve samenleving 
waar geëngageerde en ondernemende 
mensen alle kansen krijgen.

Ik werk met jongeren met emotionele en psychische 
problemen. Daarom telt voor mij “iedereen inbegrepen”. 

Vandaar mijn keuze voor de enige juiste weg: de weg vooruit. 

”

Vandaar mijn keuze voor de enige juiste weg: de weg vooruit. 

In het weekend spreek ik regelmatig af met vrienden. 
Daarnaast ben ik ook een echte carnavalist in hart en nieren!

Vrije tijd

 Nico
 Lenaerts

PLAATS
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 51 jaar

 Getrouwd met Els Vandijck
 Papa van Daan en Tuur

 Woont in Linde-Peer
 Zelfstandige

“ De jeugd is de toekomst. Zij verdienen 
alle plaats en ruimte die ze nodig hebben om 
zich te ontplooien. ”

De Dommelvallei Molhem. 
Hier kom ik zelf graag wandelen of joggen.

Verborgen parel in Peer

In Peer lopen de zaken zoals het hoort. Maar wat 
goed is, kan altijd nog beter. Ik wil me engageren om 
Peer nog sterker te maken.

 Lenaerts

 Woont in Erpekom

  Opvoedster bijzondere jeugdzorg & 
consulente en teamcoach bij Tupperware



“ Evolueren naar een positieve samenleving 
waar geëngageerde en ondernemende 
mensen alle kansen krijgen.

“ Bruisende dorpen en een stadje waar het 
voor jong en oud goed wonen en leven is.

Fietsen met mijn maten en nadien een gezellige babbel bij 
een lekkere pint: geweldig! Toekijken is niets voor mij, 

vandaar ook mijn engagement voor evenementen zoals 
onze Kermiskoers en Brogel Live.

”

onze Kermiskoers en Brogel Live.

Organiseren zit in mijn bloed. Ik ben een echte 
verenigingsman en sta dagelijks tussen de mensen. Hierdoor 
weet ik goed wat er leeft in onze dorpsgemeenschap.

Vrije tijd

 Hilde
 van Limpt

PLAATS
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 49 jaar

 Mama van Axel en Maarten

 Woont in Wijchmaal
 Gepensioneerd kleuterleidster

“ Een gezellig Peer vol warme buurten, 
waar mensen er zijn voor elkaar. ”

 van Limpt

Ik ga graag wandelen en op tripjes met 
mijn vriendinnen. Een echte bezige bij!

Vrije tijd

Omwille van gezondheidsproblemen is langdurig 
lesgeven er niet meer bij voor mij. Maar ik blijf op 
vrijwillige basis mijn steentje bijdragen! 

 Eddy

“ 
voor jong en oud goed wonen en leven is.

PLAATS
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 45 jaar
 Getrouwd met Katleen
 Papa van Diete en Wout

 Woont in Grote-Brogel

 Commercieel medewerker

 Schrooten



 Els
 Vossen

PLAATS
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 42 jaar
 Getrouwd met Jurgen Koolen 

 Woont in Peer

 Directeur kinderdagverblijf 

“ Een stad waarin de combinatie 
werk-school-opvang voor ouders nog 
makkelijker wordt.

De Chiro was mijn hobby, passie en zelfs beroep. 
Ook nu blijf ik een geëngageerde kookmoeder. Op bivak 

gaan met mijn gezin, dat is voor mij vakantie. 

”

gaan met mijn gezin, dat is voor mij vakantie. 

Ik vind het fantastisch om evenementen te organiseren en 
me in te zetten voor de Chiro en oudervereniging. Ik blijf 
geloven in de kracht van vrijwilligers.

Vrije tijd

 Ward
 Habraken

PLAATS
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 21 jaar

 Woont in Wijchmaal
 Student en zelfstandige

“ Een moderne stad waar (jonge) 
ondernemers alle kansen krijgen. ”

Sport, bestuurslid bij TEDxUHasselt en hiernaast nog als 
zelfstandige actief in mijn eigen IT-bedrijf.

Vrije tijd

Ik ben een energiek persoon die graag 
lacht en altijd positief probeert te zijn. 

 Mama van Jonas en Lara



“ Een stad waarin de combinatie 
werk-school-opvang voor ouders nog 
makkelijker wordt.

“ Een moderne stad met een bruisend 
verenigingsleven en een duidelijke 
toekomstvisie. 

ls boerenzoon is werken er met de paplepel 
ingebracht. Door zelf hard te werken, gaat je 

omgeving ook extra zijn best doen.

”

omgeving ook extra zijn best doen.

Ik ben een echt verenigingsmens en sta dagelijks tussen de 
mensen. Ook organiseren zit in mijn bloed, waardoor ik goed 
weet wat er leeft in onze dorpsgemeenschap.

Levensmotto

 Mia
 Soors

PLAATS
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 59 jaar

 Getrouwd met Jaak Luys
 Mama van 3 en oma van 2

 Woont in Peer
Coördinator kinderdagverblijf Pinnochio

“ Een stad waar het goed is om te wonen en 
waar een sterk zorgbeleid wordt gevoerd. ”

 Soors

De Wauberg. Tijdens het fi etsen geniet je 
er van een fantastisch weids uitzicht.” 

Verborgen parel in Peer

Niets is mooier dan de allerkleinsten die de wereld 
ontdekken. Ik ben blij dat ik dagdagelijks met zo’n 
dankbaar ‘publiek’ mag samenwerken. 

 BramPLAATS
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 33 jaar
 Getrouwd met Kirsten
 Papa van Lante

 Woont in Wauberg

 Landmeter

 Geerits

Niets is mooier dan de allerkleinsten die de wereld 



 Liesbeth
 Diliën

PLAATS
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 36 jaar
 Getrouwd met Gery Corthouts
 Mama van Liene, Anou en Sep

 Woont in Wauberg

 Schepen van sport, jeugd, 
 gezin en evenementen 

“ Een gezellig Peer vol warme 
buurten, waar mensen er zijn voor 
elkaar: daar blijf ik voor gaan.

Ik ben gelukkig als ik onder de mensen ben. 
Een bureaujob zou écht niets voor mij zijn. 

Goeie dialoog, dat maakt Peer sterker. 

”

Goeie dialoog, dat maakt Peer sterker. 

Ik geniet ervan om met mijn gezin, familie of 
vrienden leuke uitstapjes te maken.

Vrije tijd

 Dirk
 Colaers

PLAATS
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 50 jaar

 Getrouwd 

 Woont in Peer

 Zonder beperking aan
 inzet en engagement

“ Een Peer waar alles op wieltjes
 loopt voor alle Perenaren. ”

Een positieve blik op de toekomst met nu en dan 
een uitdaging, daar hou ik wel van.

Levensmotto

Blijven innoveren en verbreden maakt Peer sterker, 
we plukken er allemaal de vruchten van.



“ Kunst en cultuur voor iedereen.

Het muzikale talent dat ons stadje herbergt, is om te 
koesteren. De voldoening die ik krijg van jongeren hun 
eerste ritmes aan te leren: prachtig! Goed leven is ook 

beleven, en dat kan in ons muzikaal Peer. 

”

beleven, en dat kan in ons muzikaal Peer. 

Mijn job is mijn passie: muziek. Ik ben dan ook een drummer 
bij verschillende groepen en dirigeer een percussiegroep. 
Daarnaast ga ik graag lopen en tuinieren.

Vrije tijd

 Ilse
 Paesen

PLAATS
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 23 jaar

 Partner van Bart

 Afkomstig uit Linde, 
woont in Peer

 Verpleegkundige

“ Een warm en zorgend Peer 
waar iedereen zich goed voelt. ”

Ik vertoef graag in een rustige omgeving met mens en 
dier om me heen. Tot vorig jaar reed ik paard, nu ontspan 

ik tijdens een wandeling in de mooie natuur van Peer, 
bijvoorbeeld in de Dommelvallei.

Vrije tijd

Een prachtige, landelijke gemeente waar (jonge) 
mensen er zijn voor elkaar. Daar wil ik aan verder 
blijven bouwen. 

 NicoPLAATS
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 41 jaar
 Getrouwd met Evi
 Papa van Finne en Wiese

 Woont in Wijchmaal

 Leraar slagwerk en groepsmusiceren  

 Camps
Het muzikale talent dat ons stadje herbergt, is om te 



 niek
 Janssen

PLAATS

18

“ Veilige fi etspaden van en naar school en 
een veilige schoolomgeving, zowel in het 
centrum als in de kerkdorpen.

Limburger en wereldburger, maar toch is het fi jn om terug 
te zijn. Samen maken we Kleine-Brogel sterker. 

”

Limburger en wereldburger, maar toch is het fi jn om terug 
te zijn. Samen maken we Kleine-Brogel sterker. 

 Toon
 Van Geyseghem

PLAATS
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“ Een Peer met een rijke sociale, culturele 
en educatieve voedingsbodem om jongeren 
te laten groeien. ”

Naast muziek vind ik het leuk om veel te lezen en te reizen. 
Mijn favoriete bestemming is Italië, omdat ik er een jaar op 
Erasmus ben geweest en dat een geweldige ervaring was.

Vrije tijd

ls uitwisselingsstudent die pas terug is in Peer, kan ik de vergelijking 
maken. Je moet soms wat afstand nemen om te zien hoe goed wij het 
hebben en hoe fi jn wonen het in Peer is.

“ 
een veilige schoolomgeving, zowel in het 
centrum als in de kerkdorpen.

 43 jaar
 Getrouwd met Gert 

 Woont in Kleine-Brogel
 Mama van Liesl, Nienke en Diewke

 22 jaar

 Woont in Peer
 Student klassieke muziek



 Hendrik
 Swennen

PLAATS
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 31 jaar

 Woont in Wijchmaal

Financieel directeur Mathieu 
Gijbels en voorzitter CD&V Peer

“ Een gezond fi nancieel beleid en het 
versterken van lokaal ondernemerschap, 
dat maakt Peer sterker.

Vrije tijd

Niets is heerlijker dan na een drukke werkweek 
ontspanning opzoeken in de Peerse bossen. Onze 
mooie natuur, daar moeten we zorg voor dragen. 
De natuur maakt Peer sterker.

”

Ik leef me uit als drummer bij de Schuttersgilde van Grote-Brogel 
en draag mijn steentje bij als vrijwilliger bij OC den Tichel.

 Lore
 Nouwen

PLAATS
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 19 jaar

“ Een bloeiende stad met voldoende 
ontplooiingskansen voor alle jongeren. ”

Ik ben leidster bij de Chiro en ik vind het fantastisch 
om met jongeren te werken. Daarbij probeer ik altijd 
te bereiken waar ik me voor inzet, en dat wil ik ook 

aan hen bijbrengen.

Vrije tijd

Ik geniet ervan om onder de mensen te zijn en eens 
lekker te gaan eten of een terrasje te doen.

 Woont in Grote-Brogel
 Student

Getrouwd met Petra Saenen



 Monika
 Kenzeler-Seifen

Als verpleegster kom ik dagelijks onder de mensen, maar daarnaast zet ik me 
ook hard in bij de KVLV en Samana. We zijn er om elkaar te helpen, toch?

Vrije tijd

PLAATS
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 56 jaar

  Getrouwd en mama 
van vier kinderen

 Woont in Peer

 Verpleegster

“ Mijn Peer, mijn thuis. Daar wil ik 
jong en oud mee van laten genieten.

Ik ben ‘omi’ van 5 kleinkinderen en vind het fantastisch 
om met hen op pad te gaan. Een van onze favoriete 

plekjes: het wandelgebied van Molhem. 

”

Als verpleegster kom ik dagelijks onder de mensen, maar daarnaast zet ik me 
ook hard in bij de KVLV en Samana. We zijn er om elkaar te helpen, toch?

plekjes: het wandelgebied van Molhem. 

 Philippe
 Dierckx

PLAATS
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“ Ik wil me inzetten voor een gezonde 
handel en horeca in Peer. ”

In mijn vrije tijd ga ik graag tennissen en lopen, 
of loop ik rond op onze gezellige markt.

Vrije tijd

De Peerse handel en horeca liggen mij nauw aan het hart, 
maar de uitdagingen zijn niet mals. Laten we daarom de goede 
samenwerking tussen stad en ondernemers verder uitbouwen. 

 48 jaar
 Getrouwd met Kim Coumans

 Papa van Estelle

 Woont in Peer

 Zelfstandige



 Raf
 Nelis

Siberië, waar het fi jn wandelen is op de rustige heide.

Verborgen parel in Peer

PLAATS
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 49 jaar

“ Een verkeersveilig Peer, 
daar wil ik voor gaan.

Peer is een stadje om te koesteren: heel veel vrijwilligers die 
goed samenwerken in de verschillende verenigingen.

”

Siberië, waar het fi jn wandelen is op de rustige heide.

Verborgen parel in Peer

goed samenwerken in de verschillende verenigingen.

 Lutgarde
 Ceyssens

PLAATS
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“ Zorgzame buurten, sociale deeleconomie, 
toegankelijke activiteiten en cultureel 
plezier vind ik meer dan fair. ”

Genieten van de goede dingen in het leven, 
zowel thuis als buitenshuis.

Vrije tijd

Verder zorg kunnen dragen voor de levenskwaliteit 
van mensen is mijn doel.

Zorgzame buurten, sociale deeleconomie, 

 53 jaar
 Getrouwd met Roger

 Mama van Martine & Mathijs

 Woont in Wijchmaal

 Leerkracht buitengewoon onderwijs,
 OCMW-voorzitter en schepen

 Verzekeringsagent en schepen

 Woont in Wauberg



‘T LIN IN ‘T NIEUW 

BUURTSPEELPLEINTJES 

UITBREIDING
KMO-ZONE

PEER BRUIST

BABYBORREL NIEUWE 
PERENAARTJES

CROWDFUNDING OP 
VOORPEER.BE

DORPSEVENEMENTEN

BREUGELHOEVE - 
KNUFFELBOERDERIJ 

DORPSRESTAURANTS

EEN PLAN VOOR 
OUDERENZORG

ARCHEOLOGISCHE 
SITE GROTE-BROGEL

BUURTWINKEL 
WIJCHMAAL

MAISDOOLHOF

BOSLAND -
SCHATTENZOEKTOCHT

DORPSEVENEMENTEN

PERSONENBELASTING 
VAN 9% NAAR 8%

HERMEANDERING 
DOMMEL

WK EN EK 
OP DE MARKT 

HARTVEILIGE
GEMEENTE 

LEEFLONERS ACTIVEREN 
NAAR OPLEIDING EN 

TEWERKSTELLING 

EEN GREEP UIT ONZE VERWEZENLIJKINGEN
DIE PEER STERKER MAAKTEN:



FIETSSTRAAT

EVENEMENTENCEL

NIEUWE JEUGDZALEN 
DE REEP

SPRING

VOLKSTUINTJES 
PEER EN WAUBERG

KIDS CLIMATE 
CONFERENCE

HONDENLOSLOOPZONE

SAMENWERKING 
GEMEENTE EN OCMW

NIEUWE SPORTHAL

NIEUWE ACCOMODATIE 
VOOR TENNIS & FITNESS

CO-HOUSING HUISBEZOEKEN 
BIJ 85-PLUSSERS

VOLKSFEEST PEER 
650 JAAR STAD

GERENOVEERDE 
PASTORIJ KLEIN-BROGEL

START PROJECT 
MOBIHUBS

NIEUWE 
SCHOLENCAMPUS

PEER 
IN THE PICTURE

NIEUWE 
SPEELTOESTELLEN

ERFGOED 
IN THE PICTURE

LEDVERLICHTING

PARTICI-PEER

FIETSSTAD

FIETS ‘M ERIN 
DORPSEVENEMENT

PEER BRUIST



BUREN ZORGEN 
VOOR BUREN MET 
‘BUURTGEZELLEN’

PERENAREN TESTEN 
ELEKTRISCHE 

FIETSEN UIT

NIEUWE DOORSTEEK 
SMEETSHOFWEG EN 

EILANDSWEG

NIEUW TOELAGEREGLEMENT 
VOOR ONTMOETINGSCENTRA 

EN SPORTCLUBS

HUIS VAN HET KIND

DUURZAAMHEIDS-
TRAINING VOOR 

JONGEREN

GRATIS WIFI IN HET 
STADSCENTRUM EN DE 
ONTMOETINGSCENTRA

WONEN IN PEER 
VOOR IEDEREEN

ONDERSTEUNING 
VAN EVENEMENTEN 

EN PROJECTEN

PIETER(PLUS)PAS: 
KORTINGEN VOOR 

PERENAREN

NASCHOOLSE 
ACTIVITEITEN 

VOOR KINDEREN

7 NIEUWE 
WHATSAPP-BUURT-

PREVENTIENETWERKEN

HUISWERK-
BEGELEIDING ‘OPSTAP’

JAARLIJKS 
ONDERHOUD 

VAN DE WEGEN

NIEUWE HUISSTIJL, 
WEBSITE EN 

STADSMAGAZINE

VERNIEUWDE WOON-
STRATEN SCHERPE STEEN-
STRAAT EN NIEUWSTRAAT

GEMEENTELIJK RAAD ONTWIK-
KELINGSSAMENWERKING WERD 

MONDIALE RAAD

ONDERSTEUNING 
VOOR VERENIGINGEN

SCHULDAFBOUW 

STADSFESTIVAL EN 
MUILPEERCONCERTEN

EEN GREEP UIT ONZE VERWEZENLIJKINGEN
DIE PEER STERKER MAAKTEN:



VRIJWILLIGERSPRIJS EN  
WAARDERINGSMOMENTEN 

VOOR VRIJWILLIGERS

ONDERSTEUNING  
VAN POP-UPS

BREUGELHOEVE, HART 
VAN DE RUITERSPORT

KLINKEN OP HET 
NIEUWE JAAR MET DE 

BEWONERS
REFLECTERENDE 

HUISNUMMERS

START PROJECT 
JONGERENCENTRUM

NIEUW TERREIN  
VOOR HONDENSCHOOL 

’T PEERKE

VIEREN HUWELIJKS- 
JUBILARISSEN

NIEUW STADSPARK BIJ 
DE SCHOLENCAMPUS

INZETTEN OP 
VERKEERSVEILIGHEID

EDUCATIEVE MOESTUIN 
BREUGELHOEVE

STEDELIJKE IJSKAR  
HELE ZOMER PARAAT 

TIJDENS BUURTFEESTEN

PEER FAIRTRADE  
GEMEENTE

EEN SLIM EN  
DUURZAAM 

BEDRIJVENTERREIN

STUDIE 
DETAILHANDELSVISIE 

CENTRUM EN DORPEN

SPEELTUIN, KNUFFEL- 
BOERDERIJ EN POP-UP  

IJSCAFÉ BREUGELHOEVE

GROEN LICHT VOOR 
NIEUW ZWEMBAD

BRINGME,  
DIGITALE LOCKERS  

IN ’T POORTHUIS 

MEER CULTUUR  
VOOR DE PERENAAR

ONTBIJT NIEUWE 
INWONERS 



Samen maken we Peer sterker
Benieuwd naar de mensen die Peer voor u sterker willen maken? Ze komen uit alle plaatsen 
van Peer, maar hebben één gemeenschappelijk doel: 
Peer klaarmaken voor de toekomst.
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Provincie Limburg is nodig
De provinciale schaal laat toe om 
in te spelen op en mee te werken 
aan lokale vraagstukken zonder het 
grotere bestuurlijke plaatje uit het 
oog te verliezen. Besturen zo dicht 
mogelijk bij de mensen, blijft het 
uitgangspunt.

LIMBURG MAAKT 
PEER STERKER
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Benieuwd naar de mensen die Peer voor u sterker willen maken? Ze komen uit alle plaatsen 
van Peer, maar hebben één gemeenschappelijk doel: 
Peer klaarmaken voor de toekomst.

Peer in de provincieraad!
Steven is lijsttrekker voor de provincieraad. 
Waarom? Omdat het belangrijk is dat Peer ook 

vertegenwoordigd is in de provincieraad.
Zo kunnen belangrijke projecten voor Peer en 
Noord-Limburg gerealiseerd worden. Denk 

maar aan fi etssnelwegen, initiatieven rond 
duurzaamheid & 

tewerkstelling, 
mobiliteit, enz.

Want Limburg 
maakt Peer 
sterker! En dat is 
in het voordeel 
van alle 
Perenaren …

Limburg is nodig en mag niet verder afgebouwd worden. Men bedreigt ons in onze 
levenskwaliteit, groei en toekomst. Stad Antwerpen en Gent zijn politiek krachtiger 
dan de 42 Limburgse steden en gemeenten. Het grootste deel van het Vlaamse 

belastingsgeld gaat ook naar Gent en Antwerpen.

Daarom moeten we de krachten in Limburg bundelen en 1 stem blijven 
behouden die spreekt voor ons allemaal. Op die manier kan provincie 
Limburg meer middelen binnenhalen en wegen op Vlaams en federaal beleid 
opdat we in Limburg de beste regio kunnen blijven om te leven, wonen en 
werken. Een regio op mensenmaat waar 

alle Limburgers kunnen blijven genieten 
van de warmste provincie van het land.

Limburg is nodig en mag niet verder afgebouwd worden. Men bedreigt ons in onze 
levenskwaliteit, groei en toekomst. Stad Antwerpen en Gent zijn politiek krachtiger 
dan de 42 Limburgse steden en gemeenten. Het grootste deel van het Vlaamse 

belastingsgeld gaat ook naar Gent en Antwerpen.

van de warmste provincie van het land.
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duurzaamheid & 
tewerkstelling, 
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Want Limburg 
maakt Peer 
sterker! En dat is 
in het voordeel 
van alle 
Perenaren …



Limburg maakt Peer sterker 

www.koesterlimburg.be
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