
Bewonersvisie
    voor een veerkrachtiger dorp

… een mooi dorp met vele groene plekken zowel klein als 
groot. Unieke elementen zoals het zicht vanaf de kerk naar 
de Puttebossen bleef bewaard. Nieuwe projecten zijn ei-
gentijds maar toch passend in het dorp. Het zijn nieuwe 
(woon)concepten die gericht zijn op specifieke doelgroe-
pen zoals ouderen, starters en jonge gezinnen. Nieuwe en 
bestaande publieke plekken zijn duurzaam en hoogwaardig 
ingericht met beeldbepalende elementen zoals een grote 
boom of een uniek kunstwerk. 

… een lokaal voedseldorp waar bewoners weten wat 
voor lekkers de eigen landbouw te bieden heeft. Wie weet 
maakt die nieuwe brasserie/restaurant enkel maar gebruik 
van deze lokale producten? Het korte-keten aanbod is 
aanvullend aan het grote winkelaanbod in de dorpskern dat 
de sterkhouder blijft. Sterker nog, het aanbod is gegroeid 
met o.a. postpunt. 

… sociaal en actief dorp waar dat nieuwe en gerenoveerde 
infrastructuur het sterke verenigingsleven én hun activitei-
ten ondersteunt. Denk aan het evenementenplein naast de 
kerk en de gemoderniseerde parochiezaal, maar ook kleine 
ontmoetingsplekken én de langverwachte sporthal. Dit alles 
is een enorme meerwaarde voor Schriek die eindelijk kan 
genieten van meer vergaderruimte, een Finse piste én de 
leuke hangplek heeft voor jongeren. 

… verkeersveilig en fietsend dorp waar hard gewerkt is 
aan de aanpassing van de openbare weg. Er is een aan-
gepaste verkeersdoorstroming waarbij doorgaand verkeer 
op lange afstand geweerd wordt uit kern. Daarnaast ver-
loopt de doortocht van het resterend verkeer rustiger en 
veiliger door aangepaste verkeersregels. Fietser én voet-
ganger zijn nu koning in Schriek. Er zijn gescheiden fiets-
paden waar dit kan, duidelijke suggestiestroken én signa-
lisatie,… Het uitgebreide én duidelijk bewegwijzerd trage 
wegennetwerk is een enorme meerwaarde om je in het 
dorp én naar andere omliggende kernen te verplaatsen. Tot 
slot bewezen nieuwe concepten hun nut. Met bvb. elek-
trisch fietsdelen is Schriek dé voortrekker in Heist-op-den-
Berg. Ook alternatieven voor de klassieke bus slaan aan.

… Beleefbaar dorp waar het leuk is om te vertoeven. Be-
woners én bezoekers wandelen via educatieve routes langs 
leuke gebouwen, de vele landbouwers, maar ook langs 
mooie natuur. De Puttebossen, met o.a. het aangelegde 
knuppelpad, mag hierbij niet in ontbreken. Wat denk je van 
een uitje naar de watertoren? Een uniek uitkijkpunt! Ga je 
via de trap of kies je de klimmuur om erop te geraken?
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Actieplan
    voor een veerkrachtiger dorp
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TRAJECTEN VOOR SCHRIEK ACTIES VOOR SCHRIEK
1.DOORDACHT VERKEERSPLAN MET IMPLEMENTATIE  
ONDERSTEUNENDE ELEMENTEN
Visie ontwikkeling, ontwerp én implementatie van ondersteunende elemen-
ten. Deze maken deel uit van een strategische bovenlokale verkeerstroming. 
Zetten in op een doorstroming van gemotoriseerd verkeer door de kern  
ondersteund met veilige fietsmogelijkheden. Faciliteren trage verplaatsingen 
in het dorp en van/naar omliggende kernen (omvat o.a. uitwerken van een 
funtioneel trage wegennetwerk, ondersteunende verkeerstechnische  
elementen, bewegwijzering, ...)

2.SCHRIEK, PILOOTGEMEENTE VOOR NIEUWE MOBILITEITS- 
CONCEPTEN
Uittesten van nieuwe mobiliteitsconcepten rond fietsen (bvb. elektrisch deel-
fietsen met standplaats inclusief lockers, fietspomp,…) en rond alternatief 
openbaar vervoer (bvb. buurtcar, carpool-app’s,…)

3.RECREATIEF PUTTEBOSSEN
Recreatieve mogelijkheden Puttenbossen uitwerken met respect voor water-
problematiek en natuurwaarde. Mogelijkheden zijn een knuppelpad, kijkpunt, 
blotevoeten pad, Finse piste,…

4.KERKOMGEVING ALS ÉÉN BELEVING
Kerkomgeving als één beleving, als evenementenplein met open pastorijtuin 
en als volwaardige buitenruimte gelinkt aan de parochiezaal. De kerkomge-
ving behoudt zijn visuele en beleefbare link tot aan de Puttebossen.

5. SPORTHAL
Sporthal ten zuiden van N10

1.  Waar dit kan: hagen tussen fietspad en rij 

  weg

2.  Sensibiliseringsactie ‘rij fietsveilig’

3.  Watertoren: klimmuur / uitkijkpunt

4.  Opmaak jaarlijkse evenementenkalender  

  verenigingen (online/offline)

5.  Brouwershof: culinaire invulling

6.  Parochiezaal: renovatie

7.  Kader voor historische bebouwing te    

  gebruiken tijdens vergunningsverlening: wat  

  behouden, wat niet..? 

8.  Zwerfvuilactie: peter/meterschap, PMD- 

  pop-up statiegeld, zwerfvuilcamera,…

9.  Bestaande trage wegen bewegwijzeren, met  

   respect voor landbouwers

10. Kunstwerk omgeving kerkplein als beeld- 

  bepalend element (bvb. rond de Uyl als   

  symbool voor Schriek)

11.  Visieontwikkeling: behoud vrij groen in het  

  dorp (waar wel, waar niet?)
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12.  Lokale producenten in de kijker (bvb.   

   Educatieve wandeling, Lokale (boeren)  

   markt, ‘Branding’ van automaten,...)

13.  Sensibiliseringsactie om fietsgebruik te  

   stimuleren 

14.  Verenigingencafé 

15.   Klusjesdag: iedere inwoner steekt één   

   dag de handen uit de mouwen

16.  Verwelkoming nieuwe inwoners:     

   dorpsontbijt en/of plek met alle info over  

   Schriek


