
Wat kost dat allemaal 
voor de stad Peer?

Nagenoeg niets. We zijn erin  
geslaagd om dit dossier voor een 
bijzonder groot deel te laten betalen 
door de hogere overheid (de provincie 
Limburg en Vlaanderen).  

"Een heel mooi project, waarbij mobiliteit, 
duurzaamheid, klimaatneutraliteit en 
leefbaarheid van het centrum (handel en 
horeca) aan elkaar gekoppeld zijn. Dat is de 
reden waarom de provincie Limburg hier 
heel wat geld voor uitgetrokken heeft!" Dat 
vernamen we van de Bestendige Deputatie.

ANPR-camera's in onze politiezone Kempenland

Tijdens een persmoment in december kondigden de burgemeesters van Hechtel-
Eksel, Leopoldsburg en Peer aan om samen te investeren in een ANPR-
cameranetwerk. Dat sluit mooi aan bij de reeds eerder aangekondigde 
trajectcontrole op de fietsstraat. 

ANPR?
De gemeenten Hechtel-Eksel, Leopoldsburg en 
Peer investeren elk 200.000, of samen 600.000 
euro in de uitbouw van dit ANPR-
cameranetwerk. In het najaar van 2017 moet dit 
een feit zijn. Zo wordt er een schild rond de 
politiezone opgebouwd. Veikigheid staat 
voorop!

 De zogenaamde ANPR-camera's registreren alle 
voorbijrijdende voertuigen. Die letters staan 
voor: ‘Automatic NumberPlate Recognition’. Ze 
herkennen nummerplaten en de gegevens 
worden verzameld in een centrale databank. Dit 
is nuttig in onderzoeken naar woninginbraken 
om bewegingen van dadergroeperingen in 
kaart te brengen en om bestuurders op te 
sporen die bijvoorbeeld een verkeersongeval 
met vluchtmisdrijf pleegden. Gestolen wagens 
of onverzekerde voertuigen worden 
opgenomen in een databank. 

VEILIGHEID VOOROP MET 
DE TRAJECTCONTROLE

Gratis WIFI in Peer-centrum
COLOFON
Heeft u een opmerking over het gemeentebeleid 
of de CD&Vwerking in onze gemeente? Of heeft 
u een suggestie voor wat beter kan? Aarzel niet 
en ga de conversatie aan!

Uw nationale contactpersoon
tom@cdenv.be
Wetstraat 89 - 1040 Brussel
www.cdenv.be
Doe mee met CD&V
Lid worden van CD&V is heel eenvoudig: 
www.cdenv.be/wordlid

Uw lokale contactpersoon: 
Hendrik Swennen 
(hendrik.swennen@cdenvpeer.be) 
Redactie WIJ-blad: 
Michel Vanderfeesten 
Volg ons op Facebook: 
fb.com/cdenvpeer

in Peer
cdenvpeer.be - fb.com/cdenvpeer

Wijblad  van CD&V-Peer - editie september 2017

Uit de ParticiPEER-momenten bleek 
dat vele inwoners van onze stad een 
oplossing vroegen voor de kasseien in 
het stadscentrum. Sinds eind 2016 is 
die er nu. Peer is trendsettend, want wij 
hebben de eerste fietsstraat in 
Vlaanderen die pal door een centrum 
loopt. Het hele traject vooraf, inclusief 
de intensieve samenwerking met 
handel en horeca tijdens de 
wegenwerken, wordt in Vlaanderen als 
hét voorbeeld van hoe het moet 
genoemd en geroemd. En daar zijn we 
bij CD&V Peer best trots op.

Peer is trendsettend. Tegelijk met de opening van de fietsstraat, 
werd ook het gratis draadloos internet langs 
het traject Oudestraat, Markt en Kerkstraat 
geactiveerd. Je kan  er  inloggen op het gratis 
openbaar WIFI-netwerk ‘Peer Free WiFi’. 

Op die manier spelen de Stad Peer en Infrax in 
de steeds groter wordende vraag om ook in de 
stadscentra een publiek toegankelijk netwerk 
beschikbaar te maken.

De werken waren de uitgelezen kans om de 
nodige bekabelingswerken uit te voeren. Het 
netwerk heet ‘Peer Free WiFi’. Na het verbinden 
met dit netwerk, krijg je een inlogscherm te zien 
waarop je jezelf moet authenticeren.Daarna 
word je automatisch doorgestuurd naar 
www.peer.be en kan je surfen op het internet. 

Aanmelden kan via SMS of via fecebook. 

Meteen daarna kan je gratis surfen in het 

centrum van Peer.
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We maken van Peer een echte fietsstad!



Met een positieve ingesteldheid en vol 
goede ideeën blijft CD&V Peer bouwen 
aan het Peer van vandaag en morgen. 

Als nieuw lid geniet je het het eerste jaar van 
het voordeeltarief van €6,00. Je kan je 
makkelijk online lid maken op deze 
webpagina: https://mijn.cdenv.be/apply.

Leden krijgen een gepersonaliseerde lidkaart 
en ontvangen ook periodiek het blad 
"Ampersand" in hun brievenbus. Verder zijn 
onze leden ook van harte welkom op de 
nieuwjaarsrecepties van CD&V Peer, CD&V 
Limburg en CD&V nationaal en op het CD&V-
congres waarin we de toekomstige partijlijn 
mee bepalen. In Peer organiseren we 

daarnaast nog regelmatig activiteiten, 
exclusief voor onze leden en hun families. En 
een keer of vier per jaar is er het open 
partijbestuur waarin burgemeester en CD&V-
schepenen actuele Peerse dossiers in 
primeur toelichten. 

Wist je dat...
• Wouter Beke & Jo Vandeurzen op 

zondag 3 september op de fiets 
sprongen tijdens 'Met Wouter & Jo de 
velo'?

• Karin Limneos een knap 
crowdfundingsproject op poten heeft 
gezet met als doel  Peer te ontdekken op 
de step? (www.voorpeer.be/nl/
projects/peerstept)?

• De trajectcontrole in april 77 
snelheidsovertredingen registreerde en 
dat dit aantal in mei al was teruggelopen  
naar 24? De grote overtredingen gingen 
daarbij van 21 in april naar 7 in de maand 
mei.

• Onze burgemeester Steven Matheï bij de 

koning op visite is geweest... met de 
fiets?

• Een gemiddelde volwassene tijdens een 
fietstocht door ons centrum zo'n 80 kcal 
verbrandt?

• De ANPR-camera’s nu al  in 3 gevallen 
voor een opheldering van een crimineel 
feit gezorgd hebben? (o.a. skimming en 
valsmunterij)?

• De fietsstraat uitgebreid werd toegelicht 
in 'Verkeersspecialist', het vakblad voor 
mobiliteitsprofessionals? 

• Je nu ook welkom bent in Het Fietssalon 
aan de Oudestraat? 

• Elke Perenaar zich aan kan melden om 
gedurende een week een elektrische 
fiets te testen?

Even aanpassen voor iedereen... maar 
het komt goed!
 
Zoals je nu al  enkele maanden kan ervaren, 
heeft de fietser voorrang op de fietsstraat in 
het centrum van Peer. Natuurlijk blijft de auto 
welkom, ‘te gast’ achter de fietser.

Alle voertuigen mogen 30 km/u binnen de 
Peerse Vesten. De camera’s van de 
trajectcontrole houden een oogje in het zeil. 
Op de Noordervest en Zuidervest blijft het 
gewoon 50 km/u. Op enkele strategische 
plaatsen zijn er nu extra fietsenstallingen. 
Maar ook aan de parkeerplaats van de auto 
werd gedacht. In Peer kan je namelijk overal 
gratis parkeren. Op de groene parkings sta je 
onbeperkt. Binnen de blauwe zone sta je 2 uur 
met parkeerschijf. Die blauwe zone geldt 
overal binnen de Vesten, en een stukje 
Steenweg Wijchmaal en Baan naar Bree. Ook 
de parking op de Markt werd blauwe zone. We 
kozen er dus voor om het betalend parkeren 
in Peer helemaal af te schaffen. Dat geeft ook 
extra zuurstof aan handel en horeca. Zij 
blijven vlot bereikbaar, ook met de wagen.
 
Het is even wennen voor iedereen, dat is 
normaal. Dus voor alle duidelijkheid: de 
wagens moeten ten alle tijden achter de 
fietsers blijven en mogen deze niet inhalen. 
De fietsers rijden op de rijweg en dus niet 

langer op de voetpaden. Die zijn exclusief 
voorbehouden voor voetgangers.

Peer is écht trendsettend. De fietsstraat 
begint stilaan navolging te krijgen. 

Trajectcontrole

Slimme camera's in een centrumstraat, het is 
een primeur voor Vlaanderen. Peer heeft de 
camera's aangevraagd via de Vlaamse 
overheid. Zodoende moet de gemeente zelf 
weinig investeren hierin.  De camera's zijn in 
werking. De controle loopt van aan het begin 
van de Kerkstraat tot het  einde van de 
 Oudestraat, over een afstand van 680 meter.  
Wie er minder dan 1,5 minuut over doet (30 
km/u) wordt geflitst. 

"Een trajectcontrole in een dorpskern zal 
geen unicum blijven", zegt het Belgisch 
Instituut voor Verkeersveiligheid (BIVV).  
"Trajectcontroles zijn  efficiënter dan 
flitspalen. Uit  onderzoek blijkt dat de snelheid 
na het installeren van trajectcontrole met 5 
kilometer per uur daalt. Dit wordt de 
toekomst voor steden. Over vijf jaar zie je dit 
in tientallen steden", zegt BIVV-woordvoerder 
Benoit Godart.

DE FIETSSTRAAT 
HOE WERKT DAT?

KONING 
FIETS 
Elk jaar neemt het 
aantal fietsers in 
Vlaanderen met zo'n 
2% toe. Elektrische 
fietsen zitten in de lift.
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En jij? Wat is jouw gedacht?
Wat vind jij van de fietsstraat? We luisteren graag naar jouw 
mening. Ook als je een geweldig idee voor Peer hebt, horen wij dat 
graag: www.cdenvpeer.be.

SPRING MAAR 
ACHTEROP BIJ MIJ... 
ACHTEROP M'N FIETS
Wist je datjes over Koning Fiets in Peer

Meebouwen aan CD&V in Peer?

De belastingen verlagen en 
toch blijven investeren.

De Peerse Gemeenteraad keurde op 
19 december 2016 het budget voor 
2017 goed. De boodschap daarbij 
bestond uit twee belangrijke delen: de 
personenbelasting daalde naar 8%, 
maar toch bleef de Stad Peer verder 
investeren. In 2017 stonden er voor 8,5 
miljoen euro aan investeringen op het 
programma. 

Zo gaan dit najaar de echte werken aan het 
jongerencentrum op de Markt van start. Deze 
zomer al opende de nieuwe Reep de deuren. 
En  dit jaar klinkt ook het startschot voor de 
definitieve plannen van de verbouwing van 
hoeve Vermeulen tot nieuwe centrale 
opvanglocatie van Plons. 

Op de site Agnetendal wordt gestart met de 
afbraak van de meeste gebouwen. Die 
maken plaats voor een 140-tal nieuwe 
woningen waarvan 70 assistentiewoningen 
en een compleet nieuw dienstencentrum 
voor senioren. De stad investeert ook mee in 
de renovatie van het huidige 
woonzorgcentrum  van Vitas tot een modern 
zorgcomplex. 

De uitbreiding van de bedrijvenzone Bokt 
geeft ruimte aan bedrijven. Dit jaar staat ook 
de verdere uitrol van het handels- en 
horecaplan op het  programma.

En ook in de dorpen wordt er blijvend 
gewerkt en geïnvesteerd. 
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De nieuwsjaarsreceptie voor onze leden en hun 

families in de harmoniezaal.




