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Zorg voor senioren  

 

→ Ontmoetingsplek en ontmoetingsactiviteiten  

- Meer ontmoetingsplaatsen: petanque-plaats leuk aankleden, kubb, kaartplaats, …  

- Activiteiten overdag: kaartnamiddagen, …  

- Maandelijkse activiteiten organiseren  

- Ontmoetingsplaats voor senioren en ouderen. Zij kunnen de zware tafels van de 

gemeentezaal niet zelf zetten.  

- Gemeentezaal moet permanente opstelling krijgen: de tafels en stoelen zijn voor senioren 

niet meer hanteerbaar. 

- Een ontmoetingsplaats  

- Wellicht te weinig ontmoetingsplekken? 

- Te weinig sociale interactie  

- Gezellige ontmoetingsplaats in bv de parochiezaal  

- Vb: inloopnamiddag in parochiecentrum waar mensen 1x per maand kunnen samenkomen 

 

WEELDE STATIE   

STARTOMENT  

17-11-2021  



- Een ontmoetingsplek “zonder zorgen” voor ouderen, tegen verantwoorde prijs. 

- Meer aanbod aan ontmoetingscentrum  

- Dagje wandelen organiseren 

→ Verkeersarmoede en bereikbaarheid  

- Beter openbaar vervoer 

- Op tijd een bus in het weekend 

- Supermarkt dichterbij 

→ Aangepaste woonvormen  

- Serviceflats  

- Seniorenwoningen  

- Meer aanbod aan seniorenwoningen  

- Het is fijn dat je weet op je oude dag: ‘ik kan in de buurt blijven’.  

 

Tewerkstelling  

 

→ Aanbod aan werk voldoende, maar eenzijdig 

- Velen gaan buiten de grenzen werken. 

- Informatie over werken in Nederland. 

- Weinig aanbod en diversiteit in werk  

- Ik vermoed dat wie wil werken dat kan, maar of het aanbod altijd past …  

→ Ondernemers, handelszaken aantrekken  

- Aantrekkelijk maken voor ondernemers. Vb: win je winkel?  

 

 

Basisvoorzieningen 

 

→ in het algemeen te weinig basisvoorzieningen  

- Bakker, apotheek, beenhouwer, dokter ontbreken nog. 

- Helaas, we gaan hiervoor naar Baarle…  

- Er is van alles te weinig, maar of het wel rendabel is??? 

- Er zijn gewoon te weinig basisvoorzieningen in dit dorp. Dat is ook van invloed op andere 

domeinen, zoals sociale interactie. Dus investeer, gemeente! 

- Winkel kan helaas niet op tegen supermarktprijzen in Baarle.  

 

→ handelszaken  

- Warme bakker 

- Er moet een bakker komen 

- Een warme bakker missen we echt! 

 



- Een buurtwinkel zou fijn zijn, of een ‘kar’ zoals vroeger: Peters-Govers door de straten. 

- Een fatsoenlijke buurtwinkel zou handig zijn. 

- Een buurtsuper mag er weer komen! 

- Kleine buurtwinkel zou handig zijn.  

- Weinig winkels  

- Supermarkt, eventueel onbemand 

- Supermarkt, Lidl bv.  

 

- Automaten  

- Inspelen op doortrekkend verkeer: automaten? Elke dag een wagen zoals de slager op 

vrijdag?  

 

→ dokter en apotheek  

- Een eigen dokter in het dorp, noodzakelijk 

- Een apotheek  

- Apotheek  

→ openbaar vervoer, verkeersarmoede  

- Een bus van hier naar Weelde 

- Busvervoer is schaars.  

- Bus naar Weelde centrum: gemeentehuis, apotheek, winkel, etc.  

→ speelplaats op school  

- Aanpassing van de speelplaats van de school: de dallen liggen erg scheef. Kinderen vallen 

erover.  

 

Klimaat  

 

 

- Ik denk dat het klimaat niet heel hoog in het vaandel staat.  

- Voor bouwen en verbouwen worden al diverse regels opgelegd door overheden.  

→ Koning auto als noodzaak  

- Teveel onze auto nodig voor onze behoeften.  

- Inwoners van Weelde Statie zijn genoodzaakt een auto in hun bezit te hebben. 

- Te veel gebruik van auto.  

- Wil je iets doen, bijvoorbeeld naar de winkel, heb je altijd een auto nodig. Er zijn geen 

winkels in de buurt.  

- Vervuilde grond!!! 

- Er is geen openbaar verover of belbus, we moeten voor alles de auto nemen.  

- Door de weinig voorzieningen is een auto gewenst.  

- Auto voor alles nodig.  

- Door de regeling van het openbaar vervoer is de auto nemen noodzakelijk.  

- Je hebt overal de auto voor nodig: of te ver, of te onveilig.  



- Mits we naar de andere dorpen moeten, nemen we de auto.  

→  alternatief vervoer  

- Laadpalen voor elektrische auto’s voorzien?  

- Veilig fietspad naar Merksplas!  

→ Meer groen in het dorp  

- Meer bomen op speelpleinen (verkoeling). 

- Meer gemeenschappelijke groene zones.  

- Meer bomen en groen op het plein. 

- Bossen en groene karakter behouden is een must naar mijn mening.  

 

Verkeersveiligheid  

 

→ Kruispunt Bredaseweg / Merksplasseweg  

- Een verkeerslicht op het kruispunt  

- Kruispunt levensgevaarlijk na hernieuwing 

- Kruispunt Weelde – Merksplas ! 

- Kruispunt: verkeerslicht 

- Kruispunt Bredaseweg: Steenweg Zondereigen, Merksplasseweg is levensgevaarlijk.  

- Gevaarlijk kruispunt: bijna altijd de auto nodig.  

- Lichten aan kruispunt Koffiehoekske, Merksplasseweg 

- Kruising Turnhout – Merksplas is heel gevaarlijk: stoplichten op rotonde zou helpen.  

- Aanpassing aan kruispunt is geen verbetering.  

- Kruispunt is schandalig gevaarlijk. Zebrapad voorzien. 

- Kruispunt Bredaseweg/Merksplasseweg te gevaarlijk! Rondpunt! Meer zebrapaden.  

- Oversteek Merksplasseweg zeer gevaarlijk.  

- Nieuw kruispunt is zéér slecht.  

- Heel gevaarlijk kruispunt, na nieuwe herinrichting nog gevaarlijker.  

- Kruispunt Bredaseweg / Steenweg Merksplas is levensgevaarlijk voor fietsers.  

→ Openbaar vervoer  

- Meer openbaar vervoer aangezien we verder moeten voor basisbehoeften 

- Er is slechts één bus om het uur : te weinig! 

- Halte autobus gevaarlijk: kruispunt ! 

- Beter openbaar vervoer 

- Laatste bus is om 20u. Dat is te vroeg als je pinten wil gaan pakken. Minstens tot 23u.  

- Nachtbus voor op stap gaande kinderen. 

- Kleinere bussen, meer circulatie. Baarle-Weelde-Zondereigen-Turnhout 

- Openbaar vervoer zeer slecht.  

- Openbaar vervoer gaat alleen van Baarle-Turnhout. Andere dorpen zijn niet bereikbaar.  

- Meer en frequenter busverbindingen. 

- Verbinding tussen Weelde en Weelde-Statie is nihil!  

- Voorstel om lijndienst Breda-Turnhout via Weelde-Ravels om te leiden! 



→ Zwakke weggebruikers  

- Veiligheid zwakke weggebruikers kan beter  

- Uitrit school!! Kruispunten!! 

- Heraanleg nieuwe stationstraat: parkeerplaatsen aan één zijde, aan de andere zijde fietspad 

- Zebrapad aan de Stationstraat  

- 30 km in woonwijken (Nonnenbos) 

- Gevaarlijke en onverlichte wegen (richting Merksplas).  

- Te snel op de Bredaseweg  

- Zone 30 in de woonwijken.  

- Zone 30 is dringend nodig! 

- Oversteekplaatsen aan de bushaltes 

- Nieuwe inrichting aan de industrie?  

- Betere voetpaden.  

- Fietspad op de industrie.  

- Weg richting Merksplas zeer gevaarlijk.  

- Fietspad naar Merksplas is zeer gevaarlijk.  

- Auto is noodzaak in Weelde-Statie: gevaarlijke kruispunten.  

-  

→ Parkeerplaatsen  

- Er zijn geen parkeerplaatsen in het Nonnenbos 

 

Armoede 

 

→ Het gezicht van armoede: vooral verdoken armoede  

- Ik denk dat de verschillen in welvaart groot zijn. 

- De mensen lopen niet te koop met hun armoede. Babbeldag, soepdag organiseren om deze 

mensen buiten te krijgen.  

- Verborgen armoede, zeker nu en in de toekomst.  

- Het ‘taboe’ armoede doorbreken!! Meer informatie verstrekken.  

- Verborgen armoede. Hoe je woont is niet indicatief voor je inkomen.  

- Hulp bij sociale problemen is een drempel.  

→ Aanbodverruiming  

- Zittingen van ondersteunende diensten in het dorp, bv OCMW 

- Inzamelpunt voor goederen voor inwoners met minder financiële middelen. 

- Meer activiteiten voor alleenstaanden.  

- Zichtbare groenvoorziening rondom de wijk De Heide.  

- Babbelmomenten  

 

 

 



Sociale cohesie 

 

→ Actieve verenigingen, bereiken niet iedereen 

- In alle verenigingen zie je dezelfde gezichten.  

- De verenigingen doen veel moeite.  

- De verenigingen doen alle moeite om activiteiten te organiseren. Is ook toegankelijk voor 

iedereen, maar je ziet altijd dezelfde gezichten.  

- De verenigingen doen zeker hun best, maar je ziet steeds dezelfde mensen werken en 

aanwezig zijn.  

- Te weinig steun voor verenigingen  

- Veel initiatieven van verenigingen.  

→ Weinig aanbod voor kinderen/jongeren  

- Er is weinig voor de jeugd.  

- Geen café, jeugdbeweging, plaats waar de jeugd kan samenkomen.  

- Weinig voor de jeugd: herberg, café 

- Niets voor de jeugd 0-18 jaar 

- Waarom niet op de ruime open pleinen in één van de drie huizenblokken een 

ontmoetingsplaats die voor zowel jong als oud kan dienen?  

- Mogelijkheden voor jeugd: skateplein, jeugdcafé?  

- Jongerensoos/club missen we 

- Ook voor 16-20 jarigen is er geen activiteit 

- Ontmoedigen dat jongeren gaan dwalen.  

- De jeugd: een deel ken je wel, een deel niet. Als je ergens wil samenkomen moet het 

eigenlijk al op het speelpleintje (Nonnenbos) zijn, waar niet veel te doen is. Er zou een 

samenkomst-plek (vb. chaletje) moeten zijn voor de jeugd, waar we andere mensen niet 

kunnen storen.  

→ Ontmoetingsplaatsen voor alle dorpsbewoners  

- Ontmoetingsplaats voor jongeren en ouderen.  

- Aanbod voor vrijetijd in Weelde-Statie is beperkt. Wandelen, hobby. 

- Hoe moeten we de mensen buiten krijgen? Ouderen en jeugd?  

- Niets voor de jeugd 6-12 jaar 

- In de eigen wijk is er veel onderling contact, het is een jonge wijk. Maar ik begrijp dat dit 

zeker niet overal zo is…  

- Als nieuwkomer is het lastig om aansluiting te vinden: sportclubs? Café met bv een pooltafel?  

- Inrichten van pleinen als ontmoetingsruimte voor zowel jong als oud.  

 

Wonen

 

→ Situatie op woonmarkt  

- Prijzen van woningen blijven stijgen. 

- Is er ruimte voor elk budget?  

- Betaalbaarder maken en woekerprijzen van grond tegengaan.  



→ Aanbod voor jongeren / starters  

- Meer appartementen en kleinere woningen voor starters  

- Denken aan jonge mensen, prijzen vliegen de pan uit. Ik denk dat het voor jonge mensen 

moeilijker wordt om een eigendom aan te schaffen.  

- Meer woonvoorzieningen voor jonge mensen, starters. vb: appartementen.  

→ Aanbod voor senioren / hulpbehoevenden  

- Assistentiewoningen voor ouderen 

- Serviceflats voor hulpbehoevenden en ouderen  

- Aandacht voor vb. seniorenwoningen in verschillende types. 

- Te weinig woningen voor bejaarden. 

→ Parkeren  

- In de Bosvenstraat parkeerplaatsen schilderen zodat de straat niet vol auto’s staat.  

- Parkeerplaatsen voorzien in het Nonnenbos.  

→ Goed nadenken over ruimtegebruik: groen karakter behouden 

- Weelde-Statie heeft een vrij hoog ‘groen’ karakter. Nog meer volbouwen komt dat niet ten 

goede.  

- Ruimte overdacht benutten.  

 

Jonge gezinnen  

 

Opmerking: veel van de kinderen hebben hier groene jetons geplaatst omdat ze vinden dat het 

belangrijk is, dus niet omdat ze vinden dat het nu oké is. Dat geeft in de kleurbalk een vertekend 

beeld.  

→ Aanbod voor kinderen en jongeren 

- Speelbos 

- Weinig te doen aan activiteiten voor kinderen. 

- Jeugdlokaal, bezigheden voor de jeugd  

- Meer speeltoestellen op het pleintje in de Parkstraat 

- Een jeugdhuis of ontmoetingsplek  

- Geen plaats of bezigheid voor tieners (vb. skatepark)  

- Sportvoorziening, dan minder hangjongeren 

- Jeugdverenigingen uit Weelde hier een zijtak oprichten in het gemeenschappelijk buurthuis 

op een binnenplein.  

- Skatepleintje missen we. 

- Jeugdhuis voor verschillende leeftijden met activiteiten zou een stap zijn 

- Jonge jeugd heeft weinig of geen animatie. 

- Nood aan jeugdvereniging: KLJ, KSJ, Scouting, …  

- Weinig vrije ruimte voor de jeugd.  

- Relatief weinig (niets) voor de oudere jeugd te doen. Clubhuis?  

- Voor de jongeren meer animatie.  

- Na de leeftijd van 12 is het een beetje zoeken… 



- Clubhuis  

- Weinig of geen sportclubs of animatie voor jongeren 

 

→ Aanbod voor jongeren en andere bewoners  

- Mobiele bibliotheek  

- Kinderopvang, dringend! 

- Plaats om de hond uit te laten.  

- Inrichting Sportactiviteiten 

- Ontmoetingsplek voor jong en oud (groot plein inrichten). 

 

Bestuurskracht  

 

→ gevoel als dorp op de tweede plaats te komen 

- Het gevoel bekruipt dat de Statie ‘2de rangs’ is t.o.v. het dorp. School, gemeentelijke 

instellingen e.d.  

- Weelde-Statie is politiek altijd een tweederangs-dorp geweest.  

- Wij zijn een tweedehands gehuchtje voor de gemeente.  

- Weelde-Statie telt voor weinig mee.  

- Inderdaad een vergeten dorp. Staan op de laatste plaats in de gemeente.  

- Wij voelen ons soms wat in de steek gelaten.  

→ vraag voor meer betrokkenheid, erkenning, steun vanuit gemeente 

- Weelde-Statie verdient terecht meer aandacht 

- Beleid en Bestuur mag zich nog meer in de picture zetten. Is participatie wel echt inspraak 

hebben in beleid?  

- Weelde statie verdient wat meer aandacht. 

- Weinig info. Wie? Wat? Hoe?  

- Misschien kan de gemeente ook in onze school zorgen voor financiële steun. Hier moeten de 

ouders zeer veel vrijwillig opknappen, herstellen. Geen financiële steun.  

- Hoop op een nieuwe start, want de Statie komt dikwijls op de laatste plaats. Vb. 

speeltoestellen voor de jeugd.  

 

 

 

 

 

 

 

 



2. MOODBOARD  

 

AANBOD VOOR KINDEREN EN JONGEREN  

- Wilgentunnel  

- Boomhut – speelbos – groen speelplein /// 

- Natuur free-run  

 

 

 

- Buitenfitness // 

- Skatepark ///// 

- Trampoline in de speeltuin 

- Een plek voor jongeren /// 

- Free-run parcours /// 

 

 

 

 

GEZELLIG DORP  

- Beeldwerken van lokale artiesten op straat of plein 

- Sluikstort aanpakken /// 

- Gezelligheid / aankleding van de omgeving 

- Bloembakken op de grote baan 

- Kerstbomen met verlichting langs de grote baan 

- Waterpartij of fontein op belangrijke aanrijroute 

- Gezellig plein met fontein en verlichting //  

- Meer vuilbakken voor hondenzakjes //////// 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



BASISVOORZIENINGEN  

- Meer winkels ///// 

- Een supermarkt ///  

- Automaat – winkel  

- Wekelijkse markt  

- Een apotheek 

- Een bakker /////// 

 

 

 

 

ONTMOETINGSKANSEN 

- Diverse sportclubs  

- G-activiteiten: activiteiten, inclusief voor mensen met een beperking 

- Ontmoeting op plein: terras  

- Ontmoeting op plein: muziek – kiosk  

- Bibliotheek  

- Babbelbank ////  

- Een buurthuis ///  

- Hondenweide mét vuilbak voor zakjes //  

- Grote honden-losloopzone  

- Bank met aandacht voor mensen die een babbel nodig hebben  

 

 

 

 

 

VERKEER EN MOBILITEIT   

- Beter openbaar vervoer. Probleem voor de kinderen en jongeren die naar middelbaar gaan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



- Zone 30: Bosvenstraat, Parkstraat, Venstraat, Huzenblek  

- Zone 30: Nonnenbos  

- Breed fietspad 

- Flitscontrole op Bredaseweg, van aan het kruispunt tot aan de Stationsstraat.  

- Veilig oversteken aan de school //  

- Rondpunt aan kruispunt Bredaseweg //  

 

 

 

 

 

 

- Elektrische deelauto 

 

 

 

 

TRAGE WEGGEBRUIKERS  

- Trage wegen voor voetgangers en fietsers, de straten zijn zo gevaarlijk 

- Verlichte oversteekplaatsen //// 

- Verlicht fietspad (nieuwe technologie) 

- Gescheiden voetpad of fietspad in Nonnenbos  

 

 

 

 

 

 

STANDJE SHM DE VOORKEMPEN 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


