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INLEIDING

Kennismaking  
met Hulshout

Gemeente aan de Nete
Met een oppervlakte van 1739 ha is Hulshout 
een veeleer kleine gemeente . Maar met 
een inwoneraantal dat de kaap van 10 .000 
rondt heeft Hulshout een eerder hoge 
bevolkingsdichtheid van 595 bewoners²/km² .1 
Sinds 1990 is het bevolkingsaantal fors 
gegroeid, met ongeveer 25% . Gemeente 
Hulshout bestaat uit drie dorpen: Hulshout, 
Houtvenne en Westmeerbeek . De gemeente 
wordt doorkruist door de Grote Nete, met 
Hulshout ten noorden van de rivier, en 
Westmeerbeek en Houtvenne ten zuiden 
ervan . Die twee deelgemeenten zijn bij 
Hulshout gevoegd sinds de gemeentefusie in 
1977 . 
Voor veel bewoners van Westmeerbeek 
en Houtvenne heeft die fusie lange tijd 
kunstmatig aangevoeld . De sfeer van de 
dorpen verschilde, het dialect is anders . Dat 
zij – om Hulshout te bereiken – eerst via 
andere gemeentes moesten (inwoners van 
Houtvenne rijden via Booischot, inwoners van 
Westmeerbeek moeten eerst door Heultje-
Westerlo), deed de mentale afstand geen 
goed . In Westmeerbeek en Houtvenne hebben 
ze het over ‘die van ’t stad’, of ‘die van over het 
water’ – als ze spreken over Hulshout .  
Sinds de zomer 2017 is er evenwel een goede 
fietsverbinding tussen de drie deelgemeenten, 
wat ook voor verbinding moet zorgen in de 
hoofden .

1|De gemiddelde grootte van een 
Vlaamse gemeente is 4390 ha, de 
gemiddelde bevolkingsdichtheid 
van een Vlaamse gemeente is 482 
bewoners per km² .
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Hulshout

De drie deelgemeenten van Hulshout zijn, onder meer dankzij hun 
ligging aan de Nete, behoorlijk groene dorpen . Houtvenne, waar 
de grootste boomkwekerij van West-Europa staat, heeft die groene 
uitstraling het best kunnen bewaren tot in de dorpskern . Dat landelijke 
beeld van de gemeente is de laatste 30 jaar wel onder druk komen te 
staan door de bouwwoede in de drie dorpen . Waar de woningprijzen 
in de gemeente Hulshout de voorbije jaren relatief gezien lager waren 
dan die van de ruimere regio, is dit intussen geëgaliseerd (naar boven 
toe, vanuit het perspectief van Hulshout) . 
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Sterke bevolkingsaangroei 
De gemeente Hulshout heeft de afgelopen 25 jaar een grote 
bevolkingsgroei gekend . De gemeente telt nu ruim 10 .400 inwoners . 
Het grootste van de drie dorpen is Hulshout, met 5902 inwoners2  . 
Westmeerbeek volgt met 2422 inwoners, en Houtvenne is het kleinste 
dorp met 2100 inwoners . Vooral in de kernen van de drie dorpen is de 
stijging van het aantal inwoners aanzienlijk . Voor sommige bewoners is het 
saturatiepunt intussen bereikt . 

Een verklaring voor die bevolkingstoename ligt in de uitbouw van een 
industrieterrein In het noordoosten van Hulshout aan de grens met Heultje 
sinds begin jaren ’60 . Die had een gunstig effect op de tewerkstelling 
in de regio . Parallel werden er nieuwe woonwijken ingericht: op 30 
november 1963 startte de Geelse Bouwmaatschappij met de bouw van 
een eerste woonwijk ten zuidwesten van het centrum, bestaande uit 
eengezinswoningen, . Die wijk werd naderhand in diverse fases uitgebreid 
met eengezins- en bejaardenwoningen . Daarnaast bouwde de Nationale 
Landmaatschappij een heleboel huizen die afwijken van de eenvormige 
‘wijkhuizen’ .  Vele nieuwe verkavelingen volgden, mede ten gevolge van de 
toenemende tewerkstelling3 .  
Ook in Westmeerbeek is er een KMO-zone in opmaak op de voormalige 
conservenfabriekssite La Corbeille . De gemeente hoopt daarmee de lokale 
tewerkstellingskansen te vergroten .

2|De gemiddelde grootte 
van een Vlaamse 
gemeente is 4390 
ha, de gemiddelde 
bevolkingsdichtheid van 
een Vlaamse gemeente 
is 482 bewoners per 
km² .

3|Voor meer info, zie 
Inventaris Onroerend 
Erfgoed . Hulshout .
https://inventaris .
onroerenderfgoed .be/ 
erfgoedobjecten/121238
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Veranderend dorpsleven
Deze inwonersgroei heeft zijn impact gehad op het dorpsleven 
in de drie deelkernen: de tijd dat iedereen elkaar kende in het 
dorp, is verleden tijd . Jongeren kunnen niet overal meer vrij gaan 
ravotten door de afnemende open ruimte en het toenemende 
verkeer . De verbindingsweg tussen Heist-op-den-Berg en Westerlo 
loopt door de drie deelgemeenten van Hulshout en beïnvloedt 
de verkeersveiligheid . Bewoners van de drie dorpen geven 
aan dat ontmoeting een belangrijk thema is: meer (informele) 
ontmoetingsplekken, meer vaste dorpsactiviteiten . Er is wel een 
bloeiend verengingsleven in de drie dorpen, maar dat staat – zoals 
in de rest van Vlaanderen – sterk onder druk: de sleutelfiguren uit 
het dorp worden ouder, en er staan niet meteen vervangers klaar . 
Dorpsbewoners zien ook een shift in de manier waarop mensen 
zich organiseren . “Waar mensen zich vroeger vaker aansloten bij 
‘verenigingen’ zie je dat men nu meer lid is van ‘clubs’: de focus is 
verschoven van het dorp naar het thematische. Waar je vroeger 
evolueerde van de Chiro naar de KWB en dan OKRA, is men nu lid 
van het oudercomité, de sportclub, de kaartclub, enzovoort. In de 
vereniging kwam je iedereen van het dorp tegen, in de club ontmoet 
je gelijkgezinden” .
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Drie dorpen

Hulshout

De dorpskern van Hulshout waaiert uit van de grens met Heist-op-den-
Berg tot Westerlo als een langgerekte bebouwingsstrip . Het dorpsuitzicht 
is niet echt mooi, vinden de bewoners: “Uiteraard willen we graag dat onze 
kinderen een betaalbare woning kunnen vinden in de buurt. Maar het is 
jammer om te zeggen dat ons dorp niet gezellig oogt: het ziet er hier best 
wel grijs uit, je ziet veel te weinig groen. Het stoort me ook dat er huizen zijn 
die staan te verkommeren in Hulshout. Vaak worden die dan neergegooid 
om vervangen te worden door appartementen. Er zit weinig eenheid in 
al die nieuwe woningen, allemaal verschillende stijlen door elkaar. Het 
dorpszicht is daardoor verdwenen”.
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Houtvenne

De meest compacte en tevens kleinste dorpskern is die van Houtvenne in het open 
agrarisch gebied in het zuiden van de gemeente . De kern van Houtvenne ontwikkelde 
zich voornamelijk langs de Langestraat die aansluit op het driehoekige kerkplein, 
met lintvormige uitlopers langs de invalswegen Vennekensstraat, Langestraat, 
Schoolstraat en Strokapelstraat . Het is nog steeds een landelijk woondorp, dat zich 
uitstrekt van noord naar zuid . In het noorden wordt Houtvenne begrensd door de 
Grote Nete en de Steenkensbeek . De Vallei van de Steenkensbeek, een gebied van 
circa 104 hectare, vertoont een homogeen landschap met open graslanden en 
akkers, afgewisseld met bossen en boomgaarden . 

Westmeerbeek 

Westmeerbeek is nog steeds een landelijk dorp, met de Nete vlakbij . Het 
bebouwingspatroon van Westmeerbeek is overwegend open met hier en daar 
gekoppelde bebouwing langs de belangrijkste invalswegen . In het centrum verdicht 
het bebouwingspatroon zich voornamelijk langs de Stationsstraat-Hoogzand tot 
aaneengesloten bebouwing . Ten westen van het fietspad Kempen-Hagelandroute 
bevinden zich nog lintvormige bebouwingsuitlopers langs de Stationsstraat en de 
Plantsoenstraat . 
Inwoners van Hulshout beschrijven Westmeerbeek als het levendigste dorp, dat met 
café Verdi’s de beste kroeg van de gemeente zou hebben4 .  
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4|  Aldus het caférapport van het 
Nieuwsblad uit 2015 . Zie https://
www .nieuwsblad .be/cnt/
dmf20150605_01717444
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Visie voor het dorp

Dit rapport omvat een verwerking en 
bundeling van de input die geleverd 
werd tijdens het project ‘Veerkrachtige 
dorpen’ in Hulshout . In eerste instantie 
verzamelde de provincie Antwerpen in 
2018 informatie via een dorpsanalyse . 
Die analyse omvat:  

• Overzicht van cijfers uit Provincies in 
cijfers;

• Bundeling beleidsdocumenten van 
de provincie en de gemeente;

• Gesprekken met sleutelfiguren uit 
het dorp . 

Daarnaast bevat het rapport informatie 
uit het participatietraject dat liep 
van september 2019 tot en met 
december 2019 . Samen met een 
groep geëngageerde bewoners werd 
gedurende enkele werksessies nagedacht 
over het dorp . Dat mondde uit in een 
bewonersvisie op het dorp . 
In dit rapport worden acties gebundeld 
die Hulshout de komende jaren 
veerkrachtiger kunnen maken . 

Focus Traject 

Het gemeentebestuur van 
Hulshout heeft een dubbel 
doel: het dorpsleven in 
zijn dorpen versterken én 
de banden tussen de drie 
deelgemeenten onderling 
aanhalen . De inbreng 
van de bewoners van 
Hulshout, Westmeerbeek 
en Houtvenne via het 
traject Veerkrachtige 
dorpen wordt gebruikt om 
het meerjarenplan voor 
de legislatuur 2019-2025 
inhoudelijk te versterken . 
Tegelijk biedt het traject 
de kans om voorstellen 
van Hulshoutenaren 
om te zetten in actie . 
Daartoe heeft het 
gemeentebestuur een 
budget van 10 .000 euro 
uitgetrokken . 
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DEEL  1  veerkrachtige DORPEN

1 .1 . Het project 

Dorpen ontsnappen niet aan allerlei maatschappelijke veranderingen met een sociale, 
ruimtelijke en economische impact: jongeren die wegtrekken uit het dorp, vergrijzing, 
voorzieningen die uit de dorpskern verdwijnen, toegenomen automobiliteit en 
tegelijk een verminderd aanbod aan openbaar vervoer .  

Veerkrachtige dorpen is een initiatief van de dienst Landbouw en Plattelandsbeleid 
van de provincie Antwerpen in samenwerking met RURANT vzw . In een ‘veerkrachtig 
dorp’ werken gemeentebestuur en inwoners samen aan het vermogen van het 
dorp om met toekomstige veranderingen en uitdagingen om te gaan . Samen wordt 
bepaald waar er kansen en knelpunten liggen voor het dorp én worden strategieën 
uitgedacht om hiermee aan de slag te gaan . Een bescheiden budget voorziet de 
kans om direct één van de ideeën om te zetten in realiteit en zo de andere acties te 
stimuleren .

Een veerkrachtig dorp is niet alleen een plek waar we wonen . Het is een plek waar we 
werken, naar school gaan, boodschappen doen, sporten en ontspannen, opgroeien 
en oud worden, vrienden, familie en buren ontmoeten . 

De visie van ‘Veerkrachtige dorpen’ werd door de provincie Antwerpen schematisch 
vastgelegd in volgend type-traject: 

 

vraag  
gemeente of 
organisaties

analyse 
van dorp

focus
vervolg
bepalen

samen  
nadenken over  

oplossingen
actie-
plan

uitvoeren 
en coördineren 
acties/projecten

Uitvoering acties door 
gemeente/burgers/vereni-
gingen/provincie/andere 
overheden over partners

Algemene opvolging door 
provincie

Aanleiding
tot deelname project

In samenwerking met externe 
procesbegeleider

Inzicht in 
dorp/op 

basis daar-
van vervolg 

bepalen

Kiezen van 
concrete  

vraagstukken 
voor participa-

tietraject

Participatie met 
lokaal bestuur, 
burgers, anders 

stakeholders

Concrete 
voorstellen 
voor aanpak 
knelpunten
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1 .2 . Veerkrachtig  
 Hulshout

De centrale doelstelling van het traject 
veerkrachtige dorpen in Hulshout is 
een gedeeld toekomstverhaal schrijven 
voor de drie dorpen uit de gemeente: 
dorpsbewoners en bestuur gaan samen aan 
de slag .

Bij de start van het traject is een analyse van 
het dorp gemaakt: een momentopname 
van de veerkracht van Hulshout vandaag . 
De basis is een inventaris opgemaakt 
door de provincie Antwerpen, aangevuld 
met informatie en belevingen van 
dorpsbewoners uit Hulshout, Westmeerbeek 
en Houtvenne . 

Verder werd ook een toekomstbeeld 
voor het dorp gecreëerd, ontstaan vanuit 
ideeën en opvattingen van bewoners en 
betrokkenen bij het dorp . Hierin worden 
acties opgenomen, concrete voorstellen die 
het toekomstbeeld van het dorp helpen te 
realiseren .
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DEEL  1  veerkrachtige DORPEN

VOORJAAR 2018 
De adviseur dorpen van de dienst 
Landbouw- en Plattelandsbeleid 
maakt de dorpenmonitor op: 
een statistische vertaling van de 
huidige situatie van het dorp .

VOORJAAR 2018 
Verschillende “sleutelfiguren” 
van het dorp komen aan het 
woord om de analyse van het 
dorp te verfijnen . Deze mensen 
zijn actief in het verenigingsleven, 
middenstand of andere 
organisaties in het dorp . 

23 SEPTEMBER 2019  
Iedereen is uitgenodigd, zowel 
jong als oud . Het traject gaat van 
start met een bevraging van de 
kinderen van het 6de leerjaar van de 
basisscholen van Hulshout – net voor 
de scholenveldloop . Diezelfde avond 
geven een 45-tal aanwezigen hun 
mening en ideeën over het dorp: wat er 
goed loopt en wat beter kan . 

8 OKTOBER 2019 
Werksessie 1  
Hulshout vandaag: wat 
loopt er goed, welke noden 
zijn er? 

BETROKKEN BIJ DE PARTICIPATIE
Op het startmoment van het participatietraject, waren een 45tal mensen uit het dorp 
aanwezig . Nadien kwamen er tijdens de 4 werksessies telkens een 15tal mensen uit de 
dorpen mee nadenken . 
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22 OKTOBER 2019 
Werksessie 2 
Visie op Hulshout morgen

26 NOVEMBER 2019  
Werksessie 3 
Creatieve ideeën voor een 
Veerkrachtig Hulshout 

10 DECEMBER 2019 
Werksessie 4 
Acties voor een Veerkrachtig 
Hulshout  

12 MAART 2020 
Toonmoment voor de inwoners 
van Hulshout, Houtvenne en 
Westmeerbeek
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Dorpen
MONITOR

2
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DEEL  2  Dorpen MONITOR

UITDAGING kleur-
code TOELICHTING

Sociale  
kwetsbaarheid

• Sterk en divers verenigingsleven in de drie dorpen . 
• Er is nood aan nieuwe (trekkersfiguren voor) dorpsbrede 

verenigingen en activiteiten .
• Bijkomende (publieke) ontmoetingsplekken zijn welkom 

zodat er ruimte komt voor meer contact tussen dorpsge-
noten . 

• Er is een sterk beleidsplan rond ouderen . 
• Nieuwe inwoners vinden het niet altijd gemakkelijk om te 

integreren in het dorp .

Financiële  
armoede

• Volgens de cijfers is er weinig armoede, maar waarschijnlijk 
wel verdoken armoede (niet zichtbaar in cijfers) . 
Het gemiddelde inkomen per inwoner in Hulshout 
is vergelijkbaar met dat van het merendeel van de 
plattelandsgemeenten in de provincie Antwerpen . 

• Er heerst een cultuur van schaamte rond armoede, wat de 
drempel naar het OCMW (en hun aanbod) hoog maakt . 

• Relatief hoog aantal alleenstaande ouders .   

Bereikbaarheid • Er zijn niet voldoende voorzieningen in de dorpskernen, 
dus men moet zich voor veel zaken verplaatsen naar 
andere dorpen/plekken . 

• Inwoners zijn zeer sterk afhankelijk van de auto om zich te 
verplaatsen vanwege een beperkt aanbod aan openbaar 
vervoer . 

• Er is potentieel voor een verhoogde fietsmobiliteit, zeker 
door nieuwe fietsbrug .

• De fiets wordt soms niet gekozen als vervoersmiddel 
vanwege lage verkeersveiligheid .

Klimaat  
veranderingen 
en energietran-
sitie

• Ongeveer 1/3 van de inwoners is kwetsbaar in geval van 
extreme omstandigheden zoals overstroming of hittegolf . 

• Er is relatief weinig publiek toegankelijk groen in de kern 
voor verkoeling tijdens extreme hitte .

• De duurzaamheidsambtenaar stimuleert en promoot 
duurzame initiatieven . 

• De gemeente werkt onder andere aan de verduurzaming 
van het gemeentelijk patrimonium .

• Klimaatbewustwording bij burgers zou vergroot kunnen 
worden .

Aanbod basis-  
voorzieningen

• Geen voedingswinkel (met verse producten) in de 
dorpskernen .

• Gebrek aan (publieke) ontmoetingsplekken (plein, 
dorpshuis, cultureel centrum, … .) (met name Hulshout) .

• Geen strategisch plan detailhandel . 
• Locaties van basisvoorzieningen slecht bereikbaar met het 

openbaar vervoer .
• Basisvoorzieningen zorg  (huisarts, apotheek) zijn wel in 

orde . 
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• Er is relatief weinig publiek toegankelijk groen in de kern 
voor verkoeling tijdens extreme hitte .

• De duurzaamheidsambtenaar stimuleert en promoot 
duurzame initiatieven . 

• De gemeente werkt onder andere aan de verduurzaming 
van het gemeentelijk patrimonium .

• Klimaatbewustwording bij burgers zou vergroot kunnen 
worden .

Aanbod basis-  
voorzieningen

• Geen voedingswinkel (met verse producten) in de 
dorpskernen .

• Gebrek aan (publieke) ontmoetingsplekken (plein, 
dorpshuis, cultureel centrum, … .) (met name Hulshout) .

• Geen strategisch plan detailhandel . 
• Locaties van basisvoorzieningen slecht bereikbaar met het 

openbaar vervoer .
• Basisvoorzieningen zorg  (huisarts, apotheek) zijn wel in 

orde . 

UITDAGING kleur-
code TOELICHTING

Economische  
Veranderingen

• In de gemeente zelf is, zoals in de meeste dorpen, niet erg 
veel werkgelegenheid . Het industrieterrein van Hulshout 
biedt wel heel wat tewerkstellingskansen .  

• De werkloosheidsgraad in Hulshout ligt lager dan het 
provinciale en Vlaamse gemiddelde . 

• Pendelmogelijkheden naar centra van tewerkstelling (zoals 
steden) kunnen verbeterd worden . 

Jongeren /  
vergroening

• Veel verenigingen voor kinderen en jongeren . 
• Gemeente besteedt aandacht aan aanbod voor jeugd .
• Relatief weinig passend en betaalbaar woningaanbod .
• (Centrum)steden vrij slecht bereikbaar met andere 

middelen dan de auto .

Zorg en welzijn • Gebrek aan basisvoorzieningen zoals voedingswinkel en 
ontmoetingsplek in de dorpskern (bereikbaar voor oude-
ren)

• Ouderen heel positief over thuiszorgdiensten OCMW
• Redelijk groot aanbod aan activiteiten/verenigingen voor 

ouderen .
• Hoog aantal alleenwonende senioren . 
• Nood aan voldoende divers, betaalbaar en aangepast 

woningaanbod voor ouderen . 
• Verkeersveiligheid van woonomgeving ouderen kan beter

Bestuurskracht • Gemeente werkt vaak samen in bovenlokale samenwer-
kingsverbanden .

• Interactie tussen burgers en bestuur is beperkt .
• Relatief weinig dorpsbrede burgerinitiatieven .
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DEEL  2  Dorpen MONITOR

Uit de analyse blijkt in de eerste plaats dat de inwoners van drie dorpen van de 
gemeente Hulshout elkaar niet altijd even goed kennen . Verder kampen de drie 
dorpen met een aantal gelijkaardige uitdagingen: 
• Sociale samenhang dorp: de samenhang tussen de inwoners van elk van de 

dorpen is de laatste jaren afgenomen . Het gaat hier onder andere over de 
samenhang tussen ‘oorspronkelijke’ inwoners en inwijkelingen (die er soms al 
20 jaar wonen) . Inwoners ervaren een gebrek aan dorpsbrede verenigingen of 
activiteiten die ervoor zorgen dat mensen elkaar ontmoeten en (beter) leren 
kennen . 

• Verkeersdruk / verkeersveiligheid / autoafhankelijkheid: Hulshoutenaren zijn 
voor veel verplaatsingen afhankelijk van de auto, maar nemen ook wel vaak de 
auto wanneer de fiets een alternatief zou kunnen zijn bijvoorbeeld voor de korte 
trajecten . De onveilige verkeerssituatie is er mede de oorzaak van dat de fiets 
vaak blijft staan . De auto bepaalt voor een groot deel het straatbeeld en het (zeer 
beperkte) gebruik van de publieke ruimte . 

• Identiteit en beeldkwaliteit: Met name Hulshoutenaren (en ook inwoners van 
Westmeerbeek) geven aan hun dorp niet mooi, of zelfs lelijk, te vinden . Het is 
grijs, niet gezellig en het groene karakter van de gemeente ontbreekt in de kern . 
Er wordt van alles bijgebouwd, in allerlei vormen en stijlen . De grote groei van 
inwoners (en woningen) versterkt dit gevoel . 

• Betaalbaar en passend woonaanbod: Woonwensen verschillen per doelgroep, en 
zijn ook steeds meer divers . Uit de gesprekken met sleutelfiguren blijkt dat er niet 
altijd voor iedereen een voldoende divers, betaalbaar en passend woonaanbod 
beschikbaar is .  

Deze informatie was het vertrekpunt voor de werksessies en werd aangevuld, 
gecorrigeerd en verrijkt met de input van dorpsbewoners . Die geeft een subtieler 
en genuanceerder beeld omdat hierbij ook meer subjectieve belevingsfactoren en 
bijkomende parameters worden meegenomen .
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Bronnen van de dorpenmonitor

Voor de dorpenmonitor is gebruik gemaakt van drie bronnen:

1 . Cijfermateriaal over het dorp en de gemeente . Dat wordt onder meer 
gehaald uit de databank Provincie in Cijfers . 

2 . Beleidsdocumenten van de gemeente Hulshout en de provincie 
Antwerpen . 

3 . Gesprekken met inwoners en betrokkenen van het dorp (“sleutelfiguren”) 
die een actieve rol spelen in het dorp . Volgende mensen werden 
bevraagd: 

 a. Westmeerbeek: René Van Kerckhoven (OKRA), Renilde Haesevoets & Dirk  

  Willems (parochie), Jan Monsecour (Ziekenzorg, Gruun Zipkes, KWB), Jolien  

  Samaeys (Chiro)

 b. Hulshout: Jos Van Lommel (KWB), Kurt Van de Vonder (gemeente), Anita Van  

  den Eynde (OCMW), Bruno Peeters (Wereldwinkel, oud-leiding Chiro), Ingrid  

  Vleugels (schooldirecteur)

 c. Houtvenne: Geert Daems (burgemeester), Jef Verduyckt (diverse   

  verenigingen), Guy Vandessel (GECORO, oud-leiding Chiro)  
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DEEL  3  aan de slag MET DE BURGERS VAN HET DORP

3 .1 .               Hulshout

De analyse van Hulshout in een dorpenmonitor was het startpunt van het 
traject . Voortvloeiend uit de participatiesessies veerkrachtig Hulshout zijn er 
verschillende krachtlijnen (= visie) bepaald . Die krachtlijnen verwoorden een 
gewenst effect (te bereiken over een periode van ongeveer 10 jaar) die een 
algemene richting aangeven voor de gemeente . In de paragrafen hieronder 
worden deze krachtlijnen voor een aantal thema’s verder uitgewerkt op basis 
van de inbreng uit de verschillende participatiesessies . 

1 . In HULSHOUT is de omslag gemaakt van auto 

als koning naar auto als gast zodat kinderen 

veilig kunnen buiten spelen . 

2 . Het verkeer in HULSHOUT is veilig en 

afgestemd op ‘zwakke’ weggebruikers, 

kinderen, senioren . 

3 . Minder mobiele mensen raken veilig en 

voldoende snel op hun bestemming in 

HULSHOUT . 

4 . Er is in HULSHOUT een frequent, betaalbaar, 

betrouwbaar, comfortabel, milieuvriendelijk 

openbaar vervoeraanbod .

5 . Er is een ‘HULSHOUT’-gevoel: bewoners van 

de drie deeldorpen vinden hun weg naar het 

aanbod aan evenementen, voorzieningen, 

activiteiten, … . van de andere deeldorpen . 

6 . HULSHOUT heeft een gevarieerd 

cultuuraanbod . 
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3 .1 .               Hulshout

7 . Nieuwe bewoners van HULSHOUT voelen 

zich thuis in de gemeente . 

8 . Het uitzicht van HULSHOUT is aantrekkelijk 

en verfraaid . 

9 . HULSHOUT is een groene gemeente waar het 

rustig wonen is . 

10 . De inwoners van HULSHOUT zijn goed 

geïnformeerd over wat het gemeentebestuur 

doet .

11 . De gemeente HULSHOUT voert een integraal 

en gericht beleid inzake armoede .

12 . In de drie deelgemeenten van HULSHOUT 

is er een voldoende aanbod aan 

basisvoorzieningen .
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DEEL  3  aan de slag MET DE BURGERS VAN HET DORP

Tijdens het startmoment kozen de dorpsbewoners de prioritaire 
werkthema’s voor het traject . Volgende speerpunten zijn belangrijk 
voor het dorp: 

3 .2 . Centrale thema's 

1 .
Verkeers(on)

veiligheid

2 .
Sociaal Hulshout… 

Meer sociale 
samenhang in de 

dorpen
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Voor elk thema wordt in dit rapport aangegeven wat de 
situatie vandaag is, wat het toekomstbeeld voor Hulshout 
zou kunnen zijn én concrete ideeën om ernaartoe te 
werken . Het vertrekpunt is de informatie die de bewoners 
zelf aanleverden tijdens het startmoment, uitgediept met 
informatie uit de daaropvolgende werksessies . 

Op de pagina hiernaast wordt schematisch weergegeven 
hoe het overzichtsbeeld bij elk thema geïnterpreteerd 
moet worden . Centraal staat een stelling met een 
bepaalde score (groen = goed; rood = slecht) . Bewoners 
konden reageren door met rode of groene muntjes aan te 
geven in welke mate ze akkoord gingen met de stelling . 
Met post-its konden ze opmerkingen doorgeven . Tot 
slot konden ze stickers plakken op de spaarkaart van dat 
thema waar ze het liefst rond zouden werken . 

3 .2 . Centrale thema's 

3 .
Uitzicht van de drie 
dorpen: maximaal 

behoud van de open 
ruimte en groen

4 .
Andere 
thema’s 
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DEEL  3  aan de slag MET DE BURGERS VAN HET DORP

1 . Verkeers(on)veiligheid
Dorpen krijgen te maken met een heleboel verkeersuitdagingen. Van sluip- en zwaar 
verkeer tot snel verkeer in woonstraten. Ook op het vlak van infrastructuur is er 
nog ruimte voor verbetering. Zo zie je in landelijke gemeenten veel lintbebouwing, 
met langs verbindingswegen smalle onverhoogde fietspaden, de zogenaamde 
‘moordstrookjes’. 

 Situatie vandaag (2019)

De verkeersveiligheid bepaalt mee de aantrekkelijkheid van de verplaatsingen in het 
dorp . Uit de gesprekken met mensen van de drie dorpen blijkt dat verkeersveiligheid 
voor velen met stip het belangrijkste thema is . Dat wordt gestaafd door cijfers uit de 
Gemeentemonitor van de Vlaamse overheid . 33% van de inwoners van de gemeente 
Hulshout zijn van mening dat het niet veilig is om te fietsen in hun gemeente 
(gemiddelde Vlaams Gewest: 28%, cijfers 2018) . 30% vindt dat er onvoldoende 
fietspaden zijn in Hulshout . Het aantal ongevallen in de gemeente Hulshout sinds 
2005 schommelt tussen 14 ongevallen en 36 ongevallen per jaar . 

Tabel 1: Aantal ongevallen Hulshout

BRON: Statistiek Vlaanderen

Volgens de aanwezigen tijdens de sessies Veerkrachtig Hulshout kan de 
verkeersveiligheid in de gemeente nog beter . 

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Aantal ongevallen 36 28 18 22 27 20 14 18 24 18 24 20

Groei  (2005=100) 100 77,8 50 61,1 75 55,6 38,9 50 66,7 50 66,7 55,9
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DEEL  3  aan de slag MET DE BURGERS VAN HET DORP

Dit zijn de voornaamste knelpunten: 

• Autoafhankelijkheid in Hulshout is zeer hoog . Zonder auto, kom je niet of 
nauwelijks bij je dagelijkse voorzieningen . Het openbare vervoer biedt bijna 
geen antwoord, de fiets heeft hier een potentie die nog niet voldoende 
aangeboord wordt wegens een veeleer onveilige verkeerssituatie voor 
fietsers . Bereikbaarheid is een grote uitdaging voor de drie Hulshoutse 
dorpen .

• Bovengemiddeld veel vrachtverkeer van en naar het industrieterrein op de 
grens met Heultje;

• Doorgangsverkeer in de dorpen . In Hulshout en Westmeerbeek zijn er de 
laatste jaren steeds meer files, vooral in de avondspits;

• Bereikbaarheid voor mensen met een rolstoel/rollator/buggy kan beter: de 
voetpaden zijn in vele straten nogal hobbelig . 

• Veiligheid aan de scholen . 
- Zeker de basisschool op het Enneke aan de Grote Baan is een onveilige 

plek voor kinderen . Er is enkel een zebrapad, wat verlichting en een 
octopuspaal die de meeste chauffeurs intussen al niet meer opmerken . 

“"Het verkeer kan en moet veiliger worden in onze dorpen. 
De auto heeft steeds meer van onze publieke ruimte 
ingenomen. Hulshoutenaren zijn ook sterk gebonden aan de 
auto. Omdat het gemakkelijk is, maar ook en vooral: er zijn te 
weinig alternatieven voorhanden. Wie geen auto heeft, kan 
moeilijk zijn boodschappen doen, of vrije tijd of hobby’s doen 
of gaan werken ”
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Een aantal gevaarlijke punten:

• Kruispunt Vaartstraat met de Grote Baan in Hulshout met een dubbel 
fietspad . Het gevaar schuilt in het feit dat veel automobilisten niet in 
beide richtingen kijken waardoor fietsers komende van rechts niet 
gezien worden . Daar passeren ook veel vrachtwagens, met bijgevolg een 
verhoogde kans op dodehoekongevallen . 

• Het dorpscentrum van Hulshout richting Booischot kent veel 
doorgangsverkeer . Al van ’s morgens vroeg raast het verkeer door het 
centrum . 

• Geen duidelijke oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers in de 
Industriezone in Hulshout, hetgeen zeker nodig is voor de bezoekers van 
de sporthal .

• Kruispunt aan de kerken van Houtvenne en Westmeerbeek .
• Stekkestraat en Aarschotsebaan in Houtvenne zijn onvoldoende uitgerust 

voor fietsers . 
• Booischotseweg en Grote Baan zijn ’s avonds tot in de late uurtjes echte 

racebanen . 
• Weg van Westmeerbeek naar Herselt (Jozef Michielsstraat – Dieperstraat) 

is erg gevaarlijk om te fietsen . 

Tractoren en zwaar verkeer in het algemeen:

• te hoge snelheid .
• erg brede voertuigen waardoor het moeilijk passeren is, en voor kinderen 

in het bijzonder is het niet altijd eenvoudig om in te schatten wanneer ze 
veilig kunnen passeren .
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DEEL  3  aan de slag MET DE BURGERS VAN HET DORP

Elementen van veerkracht

Deelnemers aan de sessies erkennen dat 
de gemeente best al wat stappen heeft 
ondernomen om de situatie te verbeteren . 

Zo zijn er qua fietsveiligheid al belangrijke 
ingrepen gebeurd . Zo heeft ze , met de 
Liniebrug en de bijhorende Liniefietsweg over 
de Grote Nete een veilige fietsverbinding 
tussen Hulshout en deelgemeente Houtvenne 
gecreëerd . Ook het fietspad op de oude 
spoorbedding tussen Herentals en Aarschot 
is een meerwaarde . Aan de scholen heeft de 
gemeente ook al stappen ondernomen . De 
schoolomgeving in Westmeerbeek is door de 
herinrichting van de Mgr . Raeymaekersstraat 
veel veiliger geworden . Ook aan de 
Basisschool van Hulshout is er – door het 
plaatsen van grote opvallende gele bogen aan 
de Grote Baan – een grote stap gezet inzake 
verkeersveiligheid . 

Verder onderneemt de gemeente actie om 
het systeem van autodelen ingang te doen 
vinden in de gemeente . 

De Minder Mobielen Centrale (MMC) is een 
eerste alternatief voor het tekort aan openbaar 
vervoer in het dorp . Vrijwillige chauffeurs 
brengen mensen van A naar Z en krijgen 
daarvoor een onkostenvergoeding . Het lokaal 
bestuur organiseert diverse acties om minder 
mobiele mensen te ondersteunen, zoals de  
boeken-aan-huis dienst . 
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Zoals in paragraaf 3 .1 . gezegd, hebben de bewoners van Hulshout vier krachtlijnen 
naar voren geschoven inzake mobiliteit . Die zijn verder uitgewerkt in doelen en acties: 

1 . Het verkeer in HULSHOUT is veilig en afgestemd op maat 
van “zwakke” weggebruikers, kinderen, senioren .  

DOOR... 
1. maximaal in te zetten op de aanpak van gevaarlijke punten.
2. zwaar vervoer zoveel mogelijk te weren uit de dorpskernen en 

woonwijken.
3. in te zetten op meer respect tussen weggebruikers. 

MOGELIJKE ACTIES. 
A . In kaart brengen van de plaatsen die zwakke weggebruikers veel   

gebruiken .
B . Uitwerken van een veilige schoolomgeving voor de school in het  

 Enneke .
C . Meer begeleidende maatregelen rond de start- en einduren van   

de school . Concreet is dat op maandag, dinsdag, donderdag en 
vrijdag van 8 tot 9 uur en van 15 tot 16 .30 uur, en op woensdag 
van 8 tot 9 uur en van 11 .45 tot 12 .45 uur . Mits ondersteuning van 
elektronische borden .5 

D . Verlagen van de snelheid van het autoverkeer in het centrum en in  
de woonstraten door infrastructurele ingrepen (verkeersremmers)  
en verhoogde handhaving . 

E . Beter afstellen van straatlichten in Hulshout centrum .5

F . Vrachtverkeer rond de dorpskern leiden . 
G . Vrachtverkeer enkel binnen bepaalde tijden toestaan in het centrum . 
H . Een circulatieplan per dorp uitwerken, en dit in samenwerking 

met omliggende gemeenten en in nauw overleg met de bedrijven 
op het industrieterrein, en de burgers van de gemeente . Een 
betere verkeerscirculatie moet leiden tot meer verkeersveiligheid, 
overzichtelijkere situaties .

I . Opzetten van een sensibiliseringscampagne naar landbouwers, 
vrachtwagenchauffeurs en weggebruikers van landelijke wegen 
(fietsers, kinderen,…) . 

5|  Meer informatie over verkeersveiligheid aan scholen in deze 
publicatie van BIVV: http://www .plattelandsklassen .be/ ons-
aanbod/educatief-materiaal/verkeersveiligheid-op-de-buiten-
samen-onderweg-handleiding-begeleidende-leerkracht

 Ideeën voor verandering
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 Inspiratie: LEADER-project 

“Verkeersveiligheid op den buiten” (Wuustwezel)

In een landbouwgemeente zijn tractoren en andere 
landbouwmachines een vertrouwd gezicht . Wie daar woont, weet 
dat die voertuigen méér ruimte nodig hebben en dat ze ook werk-
gerelateerde maneuvers uitvoeren, vaak gebruik makend van de hele 
wegbreedte .
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Ervaring leert dat er dagelijks ‘bijna-ongevallen’ zijn, waarbij de zwakke 
weggebruiker het meest kwetsbaar is.

Het project ‘Samen onderweg in Wuustwezel’ met steun van LEADER, 
Boerenbond, Landelijke Gilden en de Vlaamse Stichting Verkeerskunde 
focuste op een brede doelgroep: wielertoeristen en recreanten, 
landbouwers en loonwerkers, schoolkinderen.

Doel was te leren hoe zowel landbouwprofessionals als andere 
weggebruikers gevaarlijke situaties op landelijke wegen kunnen 
vermijden, zodat ze wederzijds respect hebben als ze elkaar op de baan 
tegenkomen. Zo leren fietsers dat het voor een tractor met een getrokken 
aanhangwagen zeer lastig is om opzij te gaan in de berm. Door het 
grote gewicht zakt hij gemakkelijk weg en kan hij omkantelen. Ook op 
kruispunten kunnen er risico’s ontstaan: een tractor met bijvoorbeeld een 
frontlader zal bij het oversteken van een straat vaak eerst al een stukje op 
de rijbaan moeten komen, vooraleer de chauffeur kan zien of er verkeer 
aankomt. Oogcontact tussen fietser en tractorbestuurder is in dat geval 
onontbeerlijk.  

Landbouwers hebben onder meer fietsende schoolkinderen en 
fietsrecreanten op hun bedrijf ontvangen. Ze kregen een cursus over 
hoe ze de specifieke verkeersveiligheidsrisico’s van landbouwvoertuigen 
kunnen uitleggen aan hun bezoekers. Ook in de scholen van de gemeente 
gingen praktijkdemonstraties door.  Met een grote verkeersmat en 
veel figuren werkte elke klas rond het thema. De kinderen stuurden 
speelgoedtractors en fietsers volgens gegeven scenario’s over de mat. Ze 
bespraken samen de verschillende situaties, duidden de gevaren aan en 
kregen concrete tips.

Het project liep van 2016 tot 2018. Alle 350 landbouwers van de gemeente 
Wuustwezel waren betrokken.

Educatief materiaal voor scholen is gratis te downloaden via de website 
van plattelandsklassen. 
http://www.plattelandsklassen.be/ons-aanbod/educatief-materiaal/
verkeersveiligheid-op-de-buiten-samen-onderweg-handleiding-
begeleidende-leerkracht
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2 . Minder mobiele mensen raken veilig en voldoende snel op 
hun bestemming in HULSHOUT .   

DOOR...
Het verkeer af te stemmen op de 'zwakke' weggebruiker.

MOGELIJKE ACTIES. 
A . Bij de heraanleg van een weg zijn de voetpaden voldoende breed voor  
 rolstoelen en kinderwagens . 
B . Meer veilige, kwalitatieve fietspaden in de kernen en de omringende  
 gemeenten .
C . Een fietspad langs de Nete . 
D . Afwerken van de  fiets-o-strade tussen Aarschot en Lier .
E . Meer fietsstraten . Een fietsstraat is een straat die ingericht is als   
 fietsroute, maar waarop ook auto's zijn toegestaan. Het autogebruik  
 wordt beperkt door het karakter en de inrichting van de fietsstraat.  
 Veel smalle straten in onze dorpen (zoals de zijstraten van de   
 Heistraat)  zouden beter fietsstraat zijn . Door gepaste signalisatie aan  
 te brengen, maak je het visueel duidelijk . 
F . Begeleidende maatregelen rond de start- en einduren van de school .  
 Concreet is dat op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van 8 tot  
 9 uur en van 15 tot 16 .30 uur, en op woensdag van 8 tot 9uur en van  
 11 .45 tot 12 .45 uur . Mits ondersteuning van elektronische borden .6 
G . Vuilniswagens rijden niet tijdens de spits door de dorpen . 

3 . Er is in HULSHOUT een frequent, betaalbaar, betrouwbaar, 
comfortabel, milieuvriendelijk openbaar vervoeraanbod .  

DOOR..
In te zetten op een betere bereikbaarheid van Hulshout met het openbaar 
vervoer. 

MOGELIJKE ACTIES. 
A . Shuttlebus tussen de drie dorpen . 
B . Meer bussen tijdens de piekuren . 
C . Het systeem van autodelen wordt verder gestimuleerd . 
D . Er worden digitale hulpmiddelen ingezet zodat mensen meer samen 

rijden . 

6|  Meer informatie over verkeersveiligheid aan scholen in deze 
publicatie van BIVV: http://webshop .ibsr .be/frontend/files/
products/pdf/1a5f48fa760338c376dd22442449eb4e/30-
schoolomgevingen .pdf
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 Inspiratie: Dorpsauto

In Nederlandse plattelandsgemeenten is de dorpsauto aan een opmars 
bezig. Het is de nieuwste variant op het gezamenlijk gebruiken en 
beheren van een auto. Bewoners betalen een kleine bijdrage, vrijwillige 
chauffeurs geven hun minder mobiele dorpsgenoten een lift. Er is geen 
overheidsinstantie of commerciële partij die de regie heeft en er is geen 
verdienmodel. Volgens mobiliteitsdeskundigen kan juist zo’n lokaal 
initiatief voor veel gemeenten de uitkomst zijn ter vervanging van het 
(verdwijnende) openbaar vervoer.

 Inspiratie: Samobiel

Met Samobiel koppel je lokale 'chauffeurs' aan mensen die een lift nodig 
hebben. Een handige internet-tool voor dorpen waar het openbaar 
vervoer beperkt is. Bedacht in Zweden, maar inmiddels ook gebruikt 
in steeds meer dorpen in Nederland. Iedereen - jong en oud - kan er 
gebruik van maken voor boodschappen, school, sport, uitgaan, werk, 
doktersbezoek of wat dan ook. Lifters betalen hun bestuurder via de tool 
een kleine vergoeding. Bij Samobiel kunnen alleen mensen uit hetzelfde 
dorp meedoen. Het geeft een veilig gevoel als je elkaar kent. En dat past 
bij het doel van je dorp leefbaar te houden.
www.samobiel.nl
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4 . In HULSHOUT is de omslag gemaakt van auto als koning 
naar auto als gast zodat kinderen veilig kunnen buiten spelen . 

 Inspiratie: Fietspoolen naar school

Bij fietspoolen begeleidt een volwassene een kleine, duidelijk herkenbare 
groep kinderen naar school of naar vrijetijdsbestedingen. Alle ouders, 
grootouders, tantes, nonkels, buren en sympathisanten kunnen een 
groepje begeleiden. Iedereen die zich wil engageren om een of meerdere 
keren per week een groepje kinderen naar school te brengen, kan 
poolbegeleider worden.

Meer informatie via www.fietspoolen.be/fietspoolen. 
 

Schoolroutekaart  Melle
 Scholen Melle
 Basisonderwijs
S1 Vrije basisschool Sint-Franciscus
 Tuinstraat 103

S2 Sint-Vincentiusschool
 Wijkafdeling Lindenhoek
 Lindestraat 21

S3 Sint-Vincentiusschool 
 Hoofdschool
 Wezenstraat 8

S4  Gemeentelijke basisschool
 Brusselsesteenweg 397

S5 College van de Paters Jozefieten
 Lager onderwijs
 Brusselsesteenweg 459

S6 Sint-Vincentiusschool 
 Wijkafdeling Gontrode
 Kerkwegel 4

 Secundair onderwijs
S7 Sint-Franciscusinstituut
 Tuinstraat 105

S8 KTA-Tuinbouwschool
 Brusselsesteenweg 165

S9 Lucerna college
 Beekstraat 38

S10 College van de Paters Jozefieten
 Secundair onderwijs
 Brusselsesteenweg 459

 Hoger onderwijs
S11 Hogeschool Gent / campus Melle
 Departement Biotechnologische Wetenschappen
 & Landschapsbeheer en Landbouw
 Brusselsesteenweg 161

 Kunstonderwijs
 Academie voor muziek en woord

 Kunstbrug
 Melle Vogelhoek, ‘t Lijsternest
 Wautersdreef 25

 Academie voor muziek en woord
 Kunstbrug
 Melle Centrum Gemeentelijke basisschool
 Brusselsesteenweg 397

S

Fietsen is gezond, snel én vooral leuk! Met deze schoolroutekaart wil 
de gemeente Melle je vertrouwd maken met de veiligste fietstrajecten 
van en naar school, de jeugdbeweging of de bib. Als iedereen naar 
school fietst, is er minder autoverkeer in onze dorpskernen. Dit is 
een stap verder naar een veilig en milieuvriendelijk Melle! Bovendien 
reikt deze schoolroutekaart een handvol tips aan om veilig en aange-
naam te fietsen.

De provincie Oost-Vlaanderen stimuleert de aanleg van fietsnet-
werken en ondersteunt acties die burgers aanmoedigen om voor 
verplaatsingen naar school, naar het werk of naar de winkel de fiets 
te gebruiken. Ze zorgt, samen met de gemeente,  voor het
aanmaken en de financiering van de schoolroutekaart.
Provincie Oost-Vlaanderen, dienst Mobiliteit, W.WIlsonplein 2, 9000 Gent
mobiliteit@oost-vlaanderen.be  ·  www.oost-vlaanderen.be

De Vlaamse Stichting Verkeerskunde (VSV)      
Deze schoolbereikbaarheidskaart kwam tot stand onder begeleiding 
van de VSV.  De VSV organiseert opleidingen en projecten verkeer 
en mobiliteit voor jong en oud. 
Vlaamse Stichting Verkeerskunde, Louizastraat 40,  2800  Mechelen
tel. 015 44 65 50  ·  info@verkeerskunde.be  ·  www.verkeerskunde.be   

V.u. : Peter Hertog, gedeputeerde voor mobiliteit • p.a. Gouvernementstraat 1, 
9000 Gent · Ontwerp: dienst communicatie provincie Oost-Vlaanderen

     Deze schoolroutekaart
     kwam tot stand
     met de steun van:

F3a

Gontrode Heirweg/ Begijnenwegel:

Let op! Vanuit de Ringvaartbrug steek 
je over ter hoogte van de spoorweg-
brug om verder te fietsen in de richting 
van Melle centrum.

F3b

Gontrode Heirweg/Begijnenwegel:

Vanuit de Begijnenwegel gebruik je de 
oversteekplaats om verder te fietsen 
richting Gent.

F10

Geraardsbergsesteenweg/ Ovenvelds-
traat:

Vermijd zoveel mogelijk dit kruispunt, 
het is hier zeer druk. Blijf aandachtig 
bij het oversteken, gebruik de spiegel 
en wees voorzichtig.

 schoolroutekaart
 

            
M

elle

Bus- of treinpassagier

20   Gentbrugge Groeningewijk – Melle – Oosterzele 

27  Gent – Heusden – Wetteren – Dendermonde 

28   Gent – Melle – Wetteren – Dendermonde 

43   Gent Blaarmeersen – Melle Caritas 

44  Gent Blaarmeersen – Gent Zuid – Merelbeke – Melle College 

94  Aalst – Erpe Vijfhuizen – Impe – Oordegem – Melle – Gent 

96   Aalst – Erpe Vijfhuizen – Oordegem – Melle – Gent 

Tramlijn Melle
24   Gent Rabot – Gent Korenmarkt – Melle Leeuw   

Buslijnen Melle
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 Wat is ‘de dode hoek’?
De dode hoek is de ruimte (ca. 70 m², aangeduid in rode kleur op afbeelding) 
rond de vrachtwagen of de bus waarbinnen de andere weggebruikers 
deels of volledig onzichtbaar zijn voor de chauffeur van het voertuig. 
Vooral de dode hoek aan de rechterkant maakt het afslaan naar rechts 
bijzonder gevaarlijk voor zachte weggebruikers.

Vijf gouden tips om de dode hoek te vermijden:
• Fiets of sta nooit in de zones waar je onzichtbaar bent (= rode zones op  
 afbeelding) - je loopt er gevaar.

• Blijf op een kruispunt ver achter een vrachtwagen of een bus. Is er een   
verkeerslicht met opstelvak voor fietsers op het kruispunt, ga dan in het   
opstelvak staan, ver genoeg vóór de vrachtwagen en vergewis je ervan   
dat de chauffeur jou wel degelijk heeft opgemerkt

• Ga nooit links of rechts van een vrachtwagen staan. Een vrachtwagen die  
 afslaat wijkt altijd eerst even uit naar de andere richting. Houd daarom  
 dus steeds voldoende afstand van de vrachtwagen.

• Maak steeds oogcontact met de bestuurder

• Stop nooit onder de spiegels of ter hoogte van de cabine
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voorbeeld fietsroutekaart Melle, copyright provincie Oost-Vlaanderen.
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DEEL  3  aan de slag MET DE BURGERS VAN HET DORP

2 . Sociaal Hulshout … Meer sociale 
samenhang in het dorp

Samenhorigheid, gezelligheid, elkaar kennen: stuk voor stuk kenmerken die 
geassocieerd worden met een dorp. Toch hebben ook dorpen te lijden onder de 
toenemende individualisering: het gemeenschapsgevoel brokkelt ook daar af. De 
tijd dat iedereen elkaar kende in de dorpen is al lang voorbij. Die individualisering 
laat zich vooral voelen bij mensen uit maatschappelijk kwetsbare groepen: 
alleenstaanden, senioren, mensen in armoede, …  Hoe hoger de sociale samenhang 
van een dorp, hoe meer alle bewoners er zich thuis voelen. 

 Situatie vandaag (2019)

In Hulshout, Houtvenne en Westmeerbeek zijn er nog heel wat vrijwilligers actief . 
Er is ook een uitgebreid en actief verengingsleven . “De plaatselijke verenigingen 
vormen de ‘levensader’ van Hulshout”, aldus een aanwezige op de veerkrachtig 
Hulshout-sessies . 
Toch zijn er tijdens de sessies ook aandachtspunten genoemd voor de sociale 
samenhang van het dorp . 

1 .    Verschillende bewoners signaleren dat de trekkers van de verenigingen vaak 
oudere mensen zijn . “In de besturen zijn de jongeren ondervertegenwoordigd. 
We hebben soms wel schrik dat we geen opvolgers zullen vinden. Zo’n vereniging 
trekken vraagt natuurlijk ook een belangrijke tijdsinvestering. Het is tegenwoordig 
ook heel wat moeilijker om in het verenigingsleven actief te zijn voor jonge 
mensen: om rond te komen, moet je met zijn tweeën gaan werken, en er komen 
zoveel verplichtingen daarbuiten op hen af: ze moeten allemaal naar de fitness, 
regelmatige afspreken met vrienden, quality time met hun partner … er moet 
zoveel voor hen ”. 

Aan de andere kant zie je een ander soort verenigingsleven ontstaan in Hulshout: 
meer straat- en wijkverenigingen, meer inzet in  sport- en andere “thematische” 
verenigingen . 
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DEEL  3  aan de slag MET DE BURGERS VAN HET DORP

2 .   Door de bouw van appartementen om de bevolkingsgroei op te vangen, krijgen 
de vroegere bewoners het gevoel dat ze hun buren niet meer kennen . 

Tegelijk vinden nieuwe bewoners van de drie dorpen niet altijd even makkelijk hun 
weg in de gemeenschap . Nieuwkomers zijn over het algemeen wel welkom, maar 
ze moeten wel moeite doen om door de ‘traditionele’ Hulshoutenaren aanvaard te 
worden .

Het gaat overigens over best veel ‘nieuwe’ inwoners… Sinds 1990 is het 
inwonersaantal in de drie dorpen beduidend toegenomen . Zeker in Westmeerbeek 
valt de stijging op, maar liefst 65% nieuwe inwoners . Maar ook in het dorp Hulshout 
zie je een stijging van bijna 36%, en in Houtvenne zijn er bijna 40% nieuwe bewoners 
sinds 1990 . 

““Je voelt dat er meer vervreemding is geslopen in onze dorpen: 
de mensen zijn niet meer zo thuis bij elkaar. Ze weten niet 
meer zoveel van elkaar, ze kennen hun buren niet altijd. Dat 
heeft deels te maken met de instroom van nieuwe mensen 
uit het Mechelse, uit de regio Antwerpen. Maar het heeft 
evengoed te maken met het jachtiger worden van het leven.” 

““Als nieuwkomer kan je wel willen deelnemen aan het 
dorpsleven. Toch ervaar ik dat mensen je lang als inwijkeling 
blijven bekijken - je blijft de buitenstaander, zeker als je geen 
kinderen hebt.”  
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1990 1995 2000 2005 2010 2015 2019

Hulshout (dorp) 4356 4688 5127 5416 5813 5919 5902

Westmeerbeek 1469 1754 1771 1862 2159 2301 2421

Houtvenne 1499 1545 1706 1831 1903 2055 2098

Talel 2: Evolutie inwoners gemeente Hulshout

Bron: Provincies in cijfers/Statbel

Er hebben zich veel jonge gezinnen gevestigd, in de eerste plaats omwille van de 
betaalbare woningen . Dat heeft uiteraard invloed op de leeftijdspyramide van de 
drie dorpen, zeker in Houtvenne . Daar is een vierde van de inwoners minderjarig; in 
Westmeerbeek zijn er 21% van de inwoners minderjarig; in Hulshout is dit met 18% 
iets minder uitgesproken . Omwille van die jonge bevolking zou een jeugdhuis zeker 
welkom zijn in de gemeente .

Figuur 2: Leeftijdspiramide Houtvenne (2019)

Bron: Rijksregister: provincies .incijfers .be
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Figuur 4: Leeftijdspiramide Hulshout (2019)

Bron: Rijksregister: provincies .incijfers .be

Figuur 3: Leeftijdspiramide Westmeerbeek (2019)

Bron: Rijksregister: provincies .incijfers .be



veerkrachtig HULSHOUT | 47  

3 . Het cultuuraanbod in Hulshout mag best wat groter, vinden de aanwezigen van 
de veerkrachtig Hulshout-sessies .  

4 . Het feit dat mensen zich niet makkelijk verplaatsen van het ene dorp naar 
het andere bij evenementen, maakt het moeilijk om linken tussen de dorpen 
onderling te leggen .  De historische scheiding  door het water speelt nu nog een 
rol . 

5 . Hulshout ontsnapt ook niet aan de Vlaamse trend dat meer mensen alleen wonen . 
Opvallend is het hoge aantal alleenwonende 75-plussers in de drie dorpen . 

Talel 3: Alleenstaanden in Hulshout (2019)

% Alleenwonenden
% 75-jaar alleenwonenden 
(tov alle 75-plussers)

Hulshout (dorp) 12,2% 32,4%

Westmeerbeek 15,7% 35%

Houtvenne 10,4% 37,3%

Gemeente Hulshout 10,4% 37,3%

Bron: Rijksregister: provincies .incijfers .be

Het ‘informeel’ sociaal netwerk van vroeger – in de vorm van bijvoorbeeld burenhulp, 
een sterke kerkgemeenschap, of de nabijheid van familie – valt nu vaak weg, wat de 
kwetsbaarheid van mensen kan vergroten . Diverse organisaties of zelfs individuele 
personen vangen dit (deels) op . Onder andere sociaal kwetsbare personen vinden 
soms moeilijk de weg in het (veranderende) zorgaanbod . Een duidelijk en lokaal 
aanspreekpunt in Hulshout zou een meerwaarde kunnen zijn . 

6 . Uit gesprekken met mensen uit de drie dorpen, blijkt dat armoede – hoewel 
vaak niet meteen zichtbaar – steeds meer een aandachtspunt is . Zo volgt 
het aantal alleenstaande ouders – een belangrijke risicogroep voor armoede 
– in Hulshout met 3,4 het Vlaamse gemiddelde van 3,5% .  In Hulshout 
zijn er Welzijnsschakels actief waarbij vrijwilligers mensen in armoede 
proberen te helpen door hun maatschappelijke betrokkenheid te vergroten . 
Meer info via www .welzijnsschakels .be, Grote Baan 177a, 2235 Hulshout, 
WZS .Op .Stap@gmail .com . 
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1 . Er is een ‘HULSHOUT’-gevoel: bewoners van de 
drie deeldorpen vinden hun weg naar het aanbod aan 
evenementen, voorzieningen, activiteiten,  . . . van de andere 
deeldorpen . 

2 . HULSHOUT heeft een gevarieerd cultuuraanbod .

3 . Nieuwe bewoners van HULSHOUT voelen zich thuis in de 
gemeente .

4 . De gemeente HULSHOUT voert een integraal en gericht 
beleid inzake armoede .

DOOR...
1. Meer ruimte te voorzien om cultuur te beleven.
2. Een plek te geven aan alle kunstvormen.
3. Extra in te zetten op het verwelkomen van nieuwe inwoners van 

Hulshout. 

MOGELIJKE ACTIES
A .  een evenementenhal bijbouwen aan de sporthal, 
B .  een kerk herbestemmen als cultuurtempel, 
C .  een mobiel podium aankopen om op te stellen in de dorpen .
D .  De site  rond de kerk en de kerkruïne in Westmeerbeek (incluis het 

Ceustershuys) ombouwen tot een ontmoetingsplaats voor:
• Ruïne- culturele activiteiten
• Speeltuin
• Zitbanken: rusten , praten
• Petanque
• Evenementen als Westmeerbeek zingt, bierfeesten, een kaas- en 

wijnavond, …  . 

 ToekomstbeeldToekomstbeeld  Ideeën voor verandering

Zoals in paragraaf 3 .1 . gezegd, hebben de bewoners van Hulshout enkele krachtlijnen 
naar voren geschoven inzake sociale samenhang . Die zijn verder uitgewerkt in doelen 
en acties: 
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E . Plaatselijke kunstenaars krijgen de ruimte om hun kunst te tonen . 
F .  Onthaalbrochure over Hulshout, Houtvenne, Westmeerbeek, met 

info over de verenigingen en lokale evenementen, met leuke weetjes, 
gecombineerd met streekproducten; 

G .  Nieuwkomersbus om mensen in de gemeente rond te leiden, 
gecombineerd met een ontbijt . Ook bewoners die al langer in 
Hulshout wonen uitnodigen, zodat ze de nieuwe inwoners kunnen 
leren kennen . Ook te combineren met een 'Hulshoutopvoering' door 
de plaatselijke toneelkring;

H .  Buddywerking: een nieuwe inwoner van Hulshout, Westmeerbeek of 
Houtvenne wordt op sleeptouw genomen door iemand die er al lang 
woont . 

I .  Openstellen van de gemeentelijke basisschool na de schooluren . De 
speelplaats kan door spelende kinderen worden gebruikt . 

Brede school
Scholen kunnen hun werking 
verbreden . Een zogeheten 
‘brede school’ is een 
samenwerkingsverband tussen 
verschillende organisaties die 
met kinderen en jongeren bezig 
zijn: kinderopvang, welzijn, 
peuterspeelzaal, sport, fysiotherapie, 
cultuur, bibliotheek en andere 
instellingen kunnen een onderdeel 
van de brede school zijn . 

Bedoeling is dat rond de school zich 
een heel sociaal leven ontwikkelt, 
vanaf het moment dat de kinderen 
hun eerste stapjes door de grote 
schoolpoort zetten, tot het moment 
dat één van de ouders ’s avonds in 
de lokalen een cursus komt volgen 
of komt sporten . Misschien kan je 

in het schoolgebouw terecht om 
boeken te ontlenen omdat er een 
afdeling van de lokale bibliotheek 
gevestigd is . De school is ook de 
plaats waar je ’s woensdags of in het 
weekend les volgt in muziek, woord, 
dans of media … Of misschien 
wonen de grootouders in een 
serviceflat die de gemeente boven 
de klaslokalen gebouwd heeft, 
omdat ze bewust gekozen heeft voor 
een multifunctioneel bouwproject .

Meer informatie via de dienst 
Flankerend onderwijsbeleid 
van de provincie Antwerpen, 
via www.provincieantwerpen.
be/onderwijs-en-educatie/
onderwijsondersteuning.html 
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J .  Straatactiviteiten . Initiatieven zoals samen tuinieren, speelstraten, 
straatbarbecues, … zorgen ervoor dat je al eens sneller bij elkaar over 
de vloer komt of vaker iemand in de straat zal helpen met een klein of 
minder-klein klusje als dat nodig zou zijn . 

K .  ‘Avonden zonder elektriciteit’: Je krijgt mensen buiten als ze de tv even 
laten voor wat die is . Zet wat tafeltjes op straat, met eten en drank . Zo 
worden mensen uitgenodigd om te ‘buurten’ bij elkaar . 

L .  Buurtbank . Een praatje slaan met de buren in de zon, een krant lezen, 
een plek om af te spreken… Een dergelijke bank is een laagdrempelige 
plek om je buren te ontmoeten . 

 Inspiratie: BELBANK, TESSENDERLO

Wie in de wijk Begijnenwinning in Tessenderlo een babbeltje wil slaan, 
moet gewoon even de bel luiden. Enkele bewoners namen in 2013 het 
initiatief voor dit even eenvoudig als origineel concept. Boven de bank 
kwam een bel met een plakkaatje ‘Iets te vertellen, twee keer bellen’. “Ik 
woonde al drie jaar in de Begijnenwinning en kende geen van mijn buren”, 
zegt een buurtbewoonster. “Deze simpele bank heeft daar verandering in 
gebracht. Intussen heb ik al heel wat mensen uit de buurt leren kennen. Wij 
doen sociale netwerksites concurrentie aan, want we chatten in levenden 
lijve.

Gezellig op troef op de belbank

IETS TE VERTELLEN, TWEE KEER BELLEN

Tessenderlo In de wijk 
Begijnenwinning is het 
elke avond supergezellig 
met dank aan de 
'hangsenioren' die er een 
belbank plaatsten. Een 
GAS-boete hebben ze nog 
niet gekregen.

Het Nieuwsblad, 
12/08/2013
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M  Jonge gezinnen komen er zich graag vestigen, omwille van het 
scholen- en vrijetijdsaanbod, groen, werkgelegenheid, bereikbaarheid 
van de stad, … . Dit brengt enkele noden met zich mee zoals 
een uitgebalanceerd en betaalbaar woonaanbod . Daarbij is het 
zinvol om te experimenteren met woonvormen zoals cohousing, 
kangoeroewonen, … 

Diversifiëren van het woningaanbod

Veel huizen gebouwd na WOII zijn te groot, onvoldoende geïsoleerd en hebben 
te grote tuinen . Die huizen worden veelal bewoond door ouderen, wiens 
kinderen het nest hebben verlaten . Zij gebruiken hun huizen vaak nog maar 
voor een beperkt deel: liefst 72% van de woningen in Vlaanderen is onderbezet7 . 
Dit soort woningen zou je bijvoorbeeld kunnen opsplitsen in meerdere 
wooneenheden . In heel Vlaanderen zijn  er inmiddels voorbeelden van: 

1 . Kangoeroewonen: een oudere (of een ouder koppel): woont op 
de gelijkvloerse verdieping . Een jong gezin bewoont de andere 
verdieping(en) . Ze delen dus hetzelfde huis, maar wonen apart . Dit heeft 
praktische voordelen voor beide generaties: De ouderen passen wel eens 
op de kinderen en houden een oogje in het zeil . Het jonge gezin kan 
boodschappen doen en is bereikbaar in noodsituaties .

2 . Zorgwonen: bijvoorbeeld een chalet van duurzaam hout in de tuin .  Als 
kinderen willen gaan samenwonen kunnen ze dit eerst in deze chalet 
of woonunit/container en als ouders dan ouder zijn, kan er gewisseld 
worden .

3 . Cohousing: Verschillende gezinnen / personen wonen samen . Elk gezin 
heeft zijn eigen privéruimtes, er zijn ook gemeenschappelijke ruimtes 
zoals een tuin, speelruimte, vergaderlokaal, televisie- of computerkamer, 
kindercrèche, werkplaats, wasruimte,  . . .

4 . Woningopsplitsing, en eventueel aanbouwen . Voer bij toekomstige 
bouwvergunningen de voorwaarde in dat het gelijkvloers zo ingericht 
moet worden dat het als appartement kan dienen (voor bijvoorbeeld 
senioren die minder goed te been zijn) . Op die manier kan de tweede 
verdieping verhuurd worden . 

5 . Anders verkavelen: meer mensen op een kleinere oppervlakte laten 
wonen door publieke en private ruimte goed te doordenken, door 
bijvoorbeeld parkeren te groeperen .
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N . Hobby-beleving in een losser verband . Er zijn nogal wat creatieve 
mensen in de drie dorpen – actief op allerlei terreinen (naaien, breien, 
koken, duivenmelken, repair-café …), die zich niet per se willen 
verbinden aan verenigingen . 

O .  Opstarten sociale netwerk-app HOPLR Hulshout . Mensen leven 
niet meer op straat: gewoon op een bank gaan zitten in de buurt en 
zien wat er gebeurt… dat doen we niet meer . De kans op spontane 
ontmoetingen verkleint . Daarom is het misschien zinvol om een 
online systeem uit te werken waarbij mensen elkaar kunnen helpen 
(bv . bouwtips uitwisselen, een zak vol speelgoed dat je kwijt wil, 
babysit zoeken, …), waar samen nieuwe initiatieven mee worden 
opgestart, enzovoort . Meer info? https://help .hoplr .com/hc/nl/
articles/115001045272-Wat-is-Hoplr- 

7| Uit een studie van Dominique Vanneste (Sociale & Economische Geografie, KU Leuven - 2011), 
Past het woningenbestand bij de demografische behoeften? Focus op onderbezetting. 

 Inspiratie: Burenzorg (OCMW Gent) of   
 
 burenhulp (OCMW Oostende)
Met de projecten Burenzorg (Gent) en Burenhulp 
(Oostende) willen de plaatselijke OCMW’s buren 
warm maken om af en toe vijf minuten tijd te 
nemen voor buren-met-een-kleine-zorgvraag, 
zeker voor oudere of minder mobiele buren . Het 
accent ligt op kleine, praktische taken zoals: 

• Het vuilnis buiten zetten,
• Een brief invullen,
• Een brood of flessen water meebrengen, 
• Een lamp vervangen . 

Via deze projecten nemen de initiatiefnemers de 
drempel weg voor mensen om hulp te vragen aan 
de buren, of om hulp aan te bieden (als buur weet je 
immers niet altijd wat iemand nodig heeft, en je wil 
je ook niet opdringen) . 

Meer info?
https://www.ocmwgent.
be/OCMW/Antenne-
Oostakker/Burenzorg-in-
Oostakker.html
http://www.burenhulp.be/
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Voorafgaand aan de scholenveldloop in september 2019, kregen de leerlingen van 
de 6de leerjaren uit de drie dorpen de vraag wat zij dromen  voor hun dorpen . Dit zijn 
hun suggesties:

 Ideeën voor verandering
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THEMA TIMING WAT

MOBILITEIT

NU

Meer & bredere fietspaden

Verkeerslichten aan drukke kruispunten

Meer zebrapaden

Over 1 jaar

Minder vrachtwagens

Veel minder verkeer

Huur fietsen

Over 5 jaar Meer winkels

VRIJE TIJD

NU
Meer sportmogelijkheden, meer dansen

Meer speeltuinen in de wijken

Over 1 jaar

Speeltuin leuker maken

Gamehal

Een knutselschool

Een chillzone voor jongeren

BMX-parkoers (met hoog vertrekpunt, heuvels, bochten)

Modderparkoers

Een hamburgerzaak in Hulshout

Een jeugdhuis

Een voetbalploeg in Hulshout

Meer boomhutten, een hoogteparkoers

Meer activiteitenclubjes

Over 5 jaar

Sporthal en manege in WMB

Minigolf

Meer springmogelijkheden

Muziekschool

Bowlingbaan

Openbaar zwembad, graag met speeltuin en glijbanen, 
een wildwaterbaan 

Een cinema

Meer horeca
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THEMA TIMING WAT

UITZICHT VAN 
HET DORP

NU

Meer groen, meer bomen en planten

Overal afval oprapen; geen afval meer langs de kant van 
de Nete en in de bossen + gras afrijden langs de Nete 

Over 1 jaar

Grotere school, meer nieuwe gebouwen (Houtvenne)

Een fontein in het dorpscentrum van Westmeerbeek

Een kinderboerderij

ANDERE NU

Meer activiteiten op school, meer uitstappen

Meer speeltijd

Meer meesters op school

Meer schooltijd

Meer ballen op school

Huur fietsen

Meer winkels
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3 . Behoud de groene ruimte in de   
 drie dorpen 

Wat wonen in een dorp op het platteland aantrekkelijk maakt is de nabijheid van 
open ruimte en natuur. Die open ruimte staat in Vlaanderen onder druk door de 
bevolkingstoename en verdere verstedelijking. Als we ondoordacht met onze open 
ruimte blijven omspringen, dreigt een nog grotere versnippering. Bovendien stelt 
de klimaatverandering die ruimte voor extra opdrachten zoals het behoud van 
biodiversiteit, waterhuishouding, voedselvoorziening, … 

 Situatie vandaag 2019

Hulshout is een landelijke gemeente . Zeker Houtvenne is nog een groen en rustig 
dorp waar het gezellig wonen is . De open ruimte ligt er niet ver van de kern . Rust 
wordt door vele inwoners als een troef ervaren . Voor de inwoners van de drie dorpen 
is de omgeving van de Nete een aantrekkelijke plaats . Ook de Herenbossen worden 
als erg aangenaam ervaren . In het kader van het Sigmaplan wordt dit moerasgebied 
in de oorspronkelijke staat hersteld . Het gebied rond de Nete – de beemden – is 
van nature voorzien om te kunnen overstromen bij overvloedige regenval . Met het 
Sigmaplan wil de Vlaamse overheid de typische riviernatuur in ere herstellen, en 
zijn er gecontroleerde overstromingsgebieden gecreëerd . Daardoor is Hulshout 
ook beter beschermd tegen overstromingen . Tegelijk zijn er andere natuuringrepen 
doorgevoerd, zoals de aanleg van drie amfibieënpoelen in Hulshout, ter hoogte van 
de site La Corbeille . Waterviolier, schaatsenrijders, libellen, maar ook kikkers, padden 
en salamanders lokken er heel wat watervogels . De nieuwe fiets- en wandelbrug en 
de Liniebrug leiden je doorheen het authentieke gebied . 8

Ook het park van het kasteel Hof Ter Borgt in Westmeerbeek is een plek die als erg 
waardevol wordt ervaren . Dat de gemeente, in samenwerking met erfgoedvereniging 
Kempens Landschap, de opwaardering van het park op zich neemt, wordt door de 
Hulshoutenaren gewaardeerd .

Tegelijk ogen de dorpen – zeker Hulshout en Westmeerbeek – “niet gezellig meer” 
(zoals een deelnemer het verwoordt) . 

8| Meer informatie via https://sigmaplan .be/nl/projecten/vallei-van-de-
grote-nete/deelprojecten/tussen-hellebrug-en-herenbossen/
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Ik vind een gezellige, dorpse sfeer heel belangrijk – en die begint bij de 
invulling van de ruimte. Als ik van hier naar Westerlo rijd, dan zie ik in elk 
deeldorp van Westerlo langs de kant van de weg bomen staan. Rond de 
kerk stonden er hier vroeger prachtige bomen, maar die zijn weggehaald. 
Er stond een schitterende pastorij, maar die is vervangen door een moderne 
versie. We moeten wel leefbaar kunnen wonen, de straat moet mooi ogen. Ik 
vind dat de gemeente aan haar burgers mag vragen om gevel en voortuinen 
mooi te onderhouden. Helaas kiezen te veel mensen voor de praktische 
aanpak: ze leggen hun voortuin vol beton of tegels want dat vraagt weinig 
onderhoud, en ze kunnen hun auto er zetten. Gelukkig is het hier nog wel 
redelijk groen in Hulshout, maar veel mensen beseffen dat niet en gaan 
er niet wandelen in die prachtige bossen van ons. Graag die mooie natuur 
behouden!”. 
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1 . Het uitzicht van HULSHOUT is aantrekkelijk en verfraaid . 
2 . HULSHOUT is een groene gemeente waar het rustig wonen is .

DOOR... 
1. Verdere verharding in de drie dorpen tegen te houden. De open 

ruimte in de dorpen moet maximaal behouden blijven.
2. Het industrieterrein te betrekken bij de verfraaiing van de dorpen. 
3. In te zetten op meer natuurbeleving in en nabij de dorpen. 

MOGELIJKE ACTIES
A .  “Vergroen je voortuin”:  Vergroen je voortuin is een participatieve 

methodiek om met burgers te werken aan de beeld- en leefkwaliteit 
van hun buurt . Door bewoners te stimuleren om hun voortuin open 
te stellen voor de buurt, krijgt de straat niet alleen een mooier uitzicht . 
Het draagt meteen bij aan de sociale samenhang van de buurt . Meer 
informatie via http://www .vergroenjevoortuin .be/ . 

B .  Inzetten op andere manier van verkavelen waar ingezet wordt op meer 
gemeenschappelijk groen . 

C .  Opknapbeurt voor de omgeving rond de kerkruïne in Westmeerbeek . 
D .  Meer bomen en bloemen (in bloembakken) in het straatbeeld . 
E .  Hulshout is een bijenvriendelijke gemeente . Meer info via https://

weekvandebij .be/ . 
F .  Inplanten van een park achter het woonzorgcentrum . ‘Hilset’s Park’ 

met bankjes, wandelpanden, veel groen . 
G .  Gemeenschappelijke en bestaande groenruimtes aantrekkelijker 

maken, zodat ze nog meer uitgroeien tot ontmoetingsplekken . 
H .  Meer bomen in de straten en de dorpscentra: zowel in de voortuinen 

van mensen, als aan de straatkant – waar mogelijk – zouden meer 
bomen kunnen bijdragen aan een groener dorpsbeeld . 

I .  Diverse wandelpaden (deels op de bestaande wandelknooppunten) 
in de diverse deelgemeentes verder uitwerken en via 
dorpsoverschrijdende activiteiten promoten bij mekaar .

  Toekomstbeeld & ideeën voor 
verandering

Zoals in paragraaf 3 .1 . gezegd, hebben de bewoners van Hulshout enkele 
krachtlijnen naar voren geschoven inzake het behoud van open en groene 
ruimte . Die zijn verder uitgewerkt in doelen en acties: 
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 QUICKWIN: VOLKSTUINTJES AAN HET  

 WOONZORGCENTRUM IN HULSHOUT

De deelnemers aan de participatiesessies hebben een budget van 10 .000 
euro toegewezen voor een ‘quickwin’ . Het budget mag besteed worden 
aan de uitbouw van volkstuintjes aan het rusthuis in Hulshout . Zo kunnen de 
senioren meehelpen, mensen van de dorpen beter leren kennen en uiteraard 
ook meegenieten van de opbrengst van de tuintjes . De uitwerking van de 
volkstuintjes ligt in handen van een werkgroep van burgers . 

Meer info? 
Contacteer Peter Broeckx
peterbroeckx@telenet.be.
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4 . Andere thema's

Ook voor andere thema’s werden er in de sessies toekomstgericht input en ideeën 
aangereikt. 

DORPSWINKEL
Basisvoorzieningen zijn voorzieningen die (vrijwel) dagelijks nodig zijn, en daarom 
vanuit het dorp goed bereikbaar zouden moeten zijn . Ofwel doordat ze in het dorp 
aanwezig zijn, ofwel door goede verbindingen met de plek waar ze wel gelegen zijn . 
Helaas trekken veel lokale voorzieningen weg terwijl er toch een vraag is naar lokale 
en bereikbare voorzieningen . De verspreide bebouwing maakt dat veel voorzieningen 
moeilijk bereikbaar zijn . Veranderende winkelconcepten zoals opschaling leiden tot 
minder handel in de dorpen, terwijl veel bewoners daar juist behoefte aan hebben . 
Dit geldt zeker voor oudere bewoners: zij hebben meer hulp nodig als de aanwezige 
voorzieningen niet goed bereikbaar zijn voor hen . 

Bakkers, beenhouwers, kappers en banken zijn er ook in de drie dorpen . Maar voor 
andere producten die je bij de kruidenier of in de supermarkt kan kopen, moeten 
mensen uit Houtvenne en Westmeerbeek naar omliggende dorpen gaan . Er is geen 
aanbod verse groenten, viswinkel, en andere levensmiddelen . In Hulshout is er wel 
een OKAY, aan de grens met Heist-op-den-Berg .

De provincie Antwerpen begeleidt gemeenten bij het uittekenen van een 
toekomstgericht detailhandelsbeleid én met de uitvoering ervan . Ze geeft een klare 
kijk op de detailhandelssituatie in de gemeente, zoals die vandaag is, maar ook die van 
gisteren en zelfs die van morgen . Een detailhandelscoach werkt in opdracht van een 
of meerdere gemeenten, en werkt vooral de complexere detailhandelsvraagstukken 
uit . De coach loopt samen met de schepenen, ambtenaren en handelaars een traject 
op maat van je stad of gemeente . 
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ENERGIETRANSITIE 
Energietransitie gaat over het maken van de overstap van fossiele brandstoffen naar 
volledig duurzame energiebronnen zoals zonne- en windenergie . Dat is nodig omdat 
de voorraad fossiele brandstoffen eindig is en de ontginning en het gebruik ervan 
belastend zijn voor het milieu . De energietransitie is relevant voor dorpen omdat de 
verspreide bebouwing veel verplaatsingen genereert en dat type bebouwing vaak een 
hoog energieverbruik heeft .

Er zijn er heel wat zonnepanelen op private daken, maar dat kan nog meer 
gestimuleerd worden . Projecten rond collectieve hernieuwbare energie zijn zeker 
mogelijk . Bijvoorbeeld collectief inzetten op zonnepanelen op publieke gebouwen . 
Een windmolen lijkt minder geschikt gelet op de visuele impact, tenzij eventueel op 
het industrieterrein . 

De mentaliteit van de mensen verandert langzaam maar zeker: er wordt meer 
gefietst, gecarpoold, …

KLIMAATSVERANDERINGEN 
Klimaatverandering, de verandering van het gemiddelde weer of klimaat over een 
lange periode, uit zich in dorpen in Vlaanderen in de vorm van nattere winters en 
warmere, drogere zomers . Dit heeft een invloed op het dagelijkse leven in de dorpen . 
De klimaatverandering leidt tot meer overstromingen, langere periodes van droogte 
en hittegolven . Zo kan groenruimte of waterdoorlatende verharding zorgen voor 
betere infiltratie van regenwater . 



66 | veerkrachtig HULSHOUT 

DEEL  3  aan de slag MET DE BURGERS VAN HET DORP

ZORGBEHOEFTEN VAN OUDEREN 
De zorgbehoefte geeft aan in welke mate ouderen nood hebben aan zorg en 
ondersteuning in het dagelijkse leven . Sommige ouderen uit kleine dorpen verhuizen 
naar een grotere kern, vaak ingegeven uit voorzorg (vermijden om te hulpbehoevend 
te worden, sociaal isolement voorkomen, nabijheid van voorzieningen opzoeken) .  
Nogal wat ouderen leven alleen in Hulshout: ongeveer 34% van de 75-plussers . Het 
gaat over een 320tal mensen, op een totaal van een 950tal 75-plussers in Hulshout 
(dit is 9% van de totale bevolking) . Het OCMW van Hulshout brengt overigens 
regelmatig  een huisbezoek bij alle thuiswonende 75-jarigen .

Is Hulshout klaar om zijn ouderen te laten blijven wonen in het dorp? De gemeente 
heeft een ouderenbeleidsplan . Zo wil de gemeente de thuiszorg en het kwalitatief 
duurzaam zorgaanbod in het woonzorgcentrum verder uitbouwen . Er wordt 
ingezet op het behoud en waar mogelijk uitbreiden van de diensten die de 
zelfredzaamheid van thuiswonende bejaarden verhogen, zoals ook mantelzorgers 
gepast ondersteunen . Daarnaast wordt ook ingezet op een vrijetijdsaanbod voor 
senioren, zoals een sportaanbod (in samenwerking met seniorenverenigingen en het 
woonzorgcentrum), een petanque-veld (of andere volkssport) in elke deelgemeente . 
Ook is er in de openbare ruimte meer aandacht voor toegankelijke infrastructuur voor 
blinden en slechtzienden . 

Gemeente en OCMW bestuderen grondig de noodzaak voor het uitbouwen van 
een ‘zorgpark’ met onder andere assistentiewoningen, dagopvang, kortverblijf, 
voorzieningen voor mensen met een handicap, … met ook voldoende aandacht voor 
ontspanning zoals petanquen, speelruimte voor  (achter)kleinkinderen, dierenparkje, 
een kleine zorgboederij . 
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TOT SLOT

Veel dank aan iedereen die meewerkte 
aan een veerkrachtiger Hulshout! In 
het bijzonder danken we de inwoners 
van Hulshout, Westmeerbeek en 
Houtvenne die week na week met 
veel goesting en enthousiasme aan 
de slag gingen . samen dachten we 
na over mogelijkheden om van de 
drie Hulsthoutse dorpen een nog 
aangenamer en mooier dorp te maken . 
Dit rapport is geen eindpunt, maar 
net een begin voor vele toekomstige 
acties! Laten we hier de komende jaren 
samen aan werken . Een gedeeld verhaal 
van bestuur, bewoners, verenigingen, 
ondernemers, kortom van iedereen 
die mee wil werken een Veerkrachtig 
Hulshout .
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