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AANWEZIG  

  

Naam  Functie   Naam Functie  

Dolpff Wigbers Inwoner   Patrick Franck Inwoner  

Ria Van Mechelen Inwoner   Els Van Loon Inwoner  

Frederique Martin Inwoner   Adri Jansen Inwoner 

Raoul Jörissen Inwoner   Raf Van Mierop  Inwoner  

Claudia Bax Inwoner   Eveline Snels De Noorderkempen 

Marleen Moeskops  Inwoner   Mieke Dereymaeker De Noorderkempen 

An Verhaegen Inwoner    

Richard Haneveer  Inwoner   Ellen Baert Rurant 

Els Van Loon Inwoner   Sem Erkens  Sociaal huis  

Patricia Hendriks Inwoner   Koen Rombouts  Schepen van welzijn 

Karen Delespaul Inwoner   Kristof Jacobs  Diensthoofd vrijetijd 

Els Bijns Inwoner   Karen Adriaenssens  Provincie Antwerpen 

Dirk Patti  (deel1) Inwoner   Katrien Hoeylaerts  Rurant 

Jef Joos (deel 1) Inwoner   Dietmar Bosmans Provincie Antwerpen 

 

Verontschuldigd: Juliana Doeve, Anita Nooyens, Christian Eembeek 

 

VERSLAG  

 

Koen Rombouts verwelkomt iedereen. We bedanken nogmaals alle mensen die mee het 

startmoment hebben helpen organiseren en zij die de tijd hebben genomen om hun beeld op 

Weelde-Statie te komen delen.  

Gezien de huidige corona-omstandigheden kunnen we niet anders dan deze sessie digitaal 

organiseren. We gaan er wel alles aan doen om de volgende sessies de drempel tot deelname zo laag 

mogelijk te houden. Indien mogelijk, heel graag live.  

 

WEELDE STATIE   

SESSIE 1 ONLINE 

09-12-2021  
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1.  Resultaten van het startmoment  

 Voor een volledige overzicht, bekijk je best ook het pdf-document met de PP van sessie 1.  

Op woensdag 17 november informeerden we bij de kinderen van 5 en 6 in de lagere school naar hun 

visie over de toekomst van Weelde-Statie. De resultaten uit de bevraging van de kinderen komt heel 

goed overeen met wat ’s middags op het startmoment in de gemeentezaal naar boven kwam.  

 

 

Van 15u00 tot 20u00 konden alle inwoners van Weelde-Statie in de gemeentezaal terecht om hun 

stem/mening/ideeën mee te geven.  
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De resultaten uit het startmoment: 

 

 

De kleuren in de kader verwijzen naar de situatie volgens de analyse. De zwarte stippen zijn de 

stickers die de bewoners naast de thema’s kleefden. De prioriteit volgens bewoners en analyse zijn 

dus heel gelijklopend.  

Verkeersveiligheid voelen dorpsbewoners aan als ‘heel dringend’ en wordt voortaan ook als ‘rood’ 

meegenomen.  

Armoede kwam niet uit de prioritering, maar is een erg moeilijk thema om op zo’n moment te 

bevragen. Veel dorpsbewoners geven ook aan te denken dat er veel ‘verdoken’ armoede is in 

Weelde-Statie. Daarom nemen we armoede mee doorheen het hele traject als een rode draad: 

doorstaan de uitdagingen, voorstellen, acties, enz de armoedetoets?  

Nog ruimer: we proberen de resultaten van het traject zo breed gedragen en inclusief mogelijk te 

maken. We zullen in de toekomst dus heel goed nadenken hoe we ook de stem van bewoners 

kunnen horen die nu niet of in mindere mate aanwezig waren: mensen in armoede, senioren, 

mensen met een beperking.  
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RESULTAAT: 

De komende 3 sessie zullen de 5 meest gekozen thema’s behandeld worden in volgende clusters: 

1) Sessie rond verkeersveiligheid  

2) Sessie rond basisvoorzieningen en bereikbaarheid 

3) Sessie rond sociale cohesie, ontmoetingsplekken en aanbod (voor kinderen, jongeren, jonge 

gezinnen, senioren, elke dorpsbewoner) 

 

2. Verdieping van de 3 thema’s 

We verdelen de aanwezigen in 3 groepen naargelang voorkeur. Elke groep behandelt één thema in 

de diepte. Wat weten we al, waar zitten gaten, wat zijn aanvullingen, … We verzamelen extra 

materiaal om de komende sessie zo goed mogelijk te kunnen voorbereiden.  

 

1. Verkeersveiligheid 

Zie ook de PP van de break-outroom in bijlage.  

 

Inhoud van het Mirobord: 

Verkeersveiligheid op de gewestwegen 

• Kruispunt Bredaseweg – Merksplasseweg  

 

Probleem: 

- Komende van Merksplas is het heel donker en onduidelijk dat je een kruispunt nadert. 
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- Bredaseweg is de laatste jaren een echte doorgangsbaan geworden, waardoor het 

vrachtverkeer ook enorm is toegenomen. Dat komt ook door de uitbreiding van het 

industrieterrein, waar bijvoorbeeld een aantal transportbedrijven zitten.  

- Er zijn bewoners die zelfs met de auto rondrijden om niet aan dit kruispunt te moeten 

oversteken. Voor fietsers en voetgangers is het levensgevaarlijk.  

 

Oplossing:  

- Verkeerslichten!! Bij de komst van het vaccinatiecentrum is er even gesproken over 

lichten aan het kruispunt, maar of dit een gerucht is, of er echt iets van komt, weet men 

niet.  

- Een rotonde  

- Zebrapaden om over te steken. Dit is al gevraagd, maar gewest wil niet zomaar 

zebrapaden aanleggen op gewestwegen.  

 

• Bredaseweg  

Probleem: 

- Er wordt veel te snel gereden. Ook veel vrachtwagens 

- Gevaarlijk om over te steken, aan de school en aan de bushalte.  

- Flitspaal is niet in werking.  

Oplossing:  

- Trajectcontrole of flitspalen die werken. Beboeten.  

- Interactieve borden die duim opsteken als je niet over snelheidslimiet gaat.  

- Een groot bord in het begin van de Bredaseweg dat duidelijk aangeeft dat je een dorp 

binnen rijdt. 

- Bloembakken, andere voorzieningen die de Bredaseweg gezelliger maken, zodat 

automobilisten voelen dat ze een dorp binnen rijden.  

- Goed zichtbare zebrapaden aan de bushalte en de school.  

 

• Merksplasseweg  

 

Probleem:  

- Heel gevaarlijk voor fietsers 

- Auto’s rijden er veel te snel, flitspaal is weggehaald 

 

Oplossing:  

- Snelheidscontrole  

- Verlichting voor fietsers 

- Snelheid verlagen van 70 naar 50km/uur 

 

• Dorp in algemeen 

 

- Bordjes plaatsen van ‘bebouwde kom’ op alle invalswegen in Weelde-Statie.  
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Verkeersveiligheid in de woonwijken 

• Woonwijken 

Oplossing: 

- Zone 30 in alle woonwijken.  

- Meer zebrapaden en veilige oversteekplaatsen. 

 

 

• Nieuwe Stationsstraat  

Probleem: 

- Situatie heel onveilig voor fietsers door slecht fietspad 

- Veel verkeer sinds heraanleg industrieterrein 

- Dubbel parkeren (aan beide zijden van de straat) maakt het gevaarlijk  

 

Oplossing: 

- Zone 50 i.p.v. 70km/u 

- Langs één zijde parkeren toelaten en aan de andere zijde een deftig fietspad 

 

• Parkeerbeleid  

Probleem:  

- Sinds parkeren op Weelde-Depot wel beter, maar nog steeds parkeren veel 

vrachtwagens in het dorp. Vooral aan Merksplasseweg.  

- Er zijn geen parkeerplaatsen in het Nonnenbos.  

Oplossing: 

- Parkeerplekken schilderen in de Bosvenstraat zodat niet overal geparkeerd wordt.  

 

Verkeersveiligheid aan het industrieterrein 

 Probleem 

- In en uitrit aan industriezone ligt heel dicht tegen woonwijk, is gevaarlijk.  

- Veel te smal ook, waardoor je er een spiegel dreigt te verliezen. 

- De bocht is te scherp waardoor je niet met twee naast elkaar kan rijden. 

Oplossing: 

- Fietspad nodig in industrieterrein! Er zijn ook veel medewerkers daar die de fiets zouden 

kunnen nemen.  

 

Openbaar vervoer en verkeersarmoede 

 Probleem  

- Geen late bussen voor jeugd die pintje wil gaan drinken 

- Schoolgaande jeugd (middelbare school) hebben moeilijke verbindingen (naar Arendonk, 

naar Hoogstraten). Moeten heel vroeg de bus nemen. Er is maar een bus terug, en als er 

dan andere uren zijn op school, moet je ze altijd gaan halen. 
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- Geen bussen naar Weelde Centrum: daar zijn alle gemeentediensten… Dit is een 

probleem voor mensen die niet (meer) met de auto kunnen rijden: senioren, mensen 

met een beperking, mensen die geen auto hebben.  

Oplossing: 

- Busverbinding naar Weelde Centrum, rekening houdend met uren gemeentediensten 

- Meer bussen voor schoolgaande kinderen  

- Uitwerking minder mobielencentrale?  

- Latere bussen 

 

 

 

2. Basisvoorzieningen en bereikbaarheid  

Zie ook de PP van de break-outroom in bijlage.  

 

 

Inhoud van het Mirobord: 

 



8 
 

Vervoer en mobiliteit  Dit is behandeld in de werkgroep verkeer. Extra: 

 Probleem:  

- Busabonnement is erg duur 

Oplossing: 

- Bus die stopt in Weelde Centrum zou genomen kunnen worden voor apotheek, post, 

gemeentediensten, maar ook voor sportende jongeren (zwembad en sportpark). Nu 

rijden ouders in een beurtrol.  

- Deelauto’s 

- Belbus. Is er blijkbaar geweest vroeger, informeren waarom die niet gebleven is. Politiek 

van DeLijn…  

- Aanbod van Kempens Auto’s die een sociaal tarief aanbieden aan mensen met een klein 

budget, is een heel mooi initiatief.  

 

Dokter en apotheker 

Probleem: 

- Geen dokter en geen apotheker in het dorp. 

- Het is momenteel heel moeilijk om bij een nieuwe huisarts terecht te kunnen.  

- Medicijnen voor iemand anders afhalen is heel moeilijk, is tegenwoordig via 

identiteitskaart.  

- Je hebt een auto nodig.  

Oplossing: 

- Er bestaat een App om voor iemand anders medicijnen af te halen. Welke?  

 

Dienstverlening 

• Kinderopvang  

Probleem: 

- Er is geen opvang voor kleintjes die nog niet naar school gaan.  

- Opvang tijdens de vakanties en op woensdagmiddagen is een probleem.  

Oplossing  

- Een onthaalmoeder of een crèche.  

- Er is naschoolse opvang, voor- en nabewaking. De uren moeten we bij de school 

opvragen.  

 

• Aangepast woonaanbod voor senioren 

Probleem: 

- Er is geen aangepast aanbod. Senioren willen in Weelde Statie kunnen blijven.  
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- Verkeersarmoede op oudere leeftijd is problematisch gezien de weinige 

basisvoorzieningen in WS.  

- Wat er op de markt komt, is vooral voor goed verdienende jonge tweeverdieners.  

Oplossing: 

- Aangepast aanbod: kleinere woningen, alles gelijkvloers 

 

• Gemeentediensten  

Probleem: 

- Zijn er niet in WS 

Oplossing: 

- Zitdag/Open loket organiseren van OCMW, CM, gemeente, sociale dienst. Belastings-
zitdagen.  

- Vb. in de gemeentezaal 
- Goed nadenken hoe dit te organiseren. Op afspraak? Digitaal? Veel mensen zijn niet 

computervaardig.  
 

Aanbod basisproducten  

Probleem: 

- Er zijn geen bakker, beenhouwer, winkel, …  

- Er is veel concurrentie van supermarkten in de omgeving. Is een buurtwinkel rendabel?  

- Budget is belangrijk: Aldi in Merksplas…. Anderen winkelen nu in Jumbo of bij Jacobs.  

Een buurtwinkel is meestal niet goedkoop.  

Oplossing: 

- Afhaalpunt voorzien  

- Welke producten in een buurtwinkel? Streekproducten? Verse producten. Brood, 

groenten, fruit. Niet voor de grote boodschappen.  

- Terug een wekelijkse rondrijdende buurtkar. Was heel handig voor minder-mobiele 

mensen.  

- Groentemarkt gaat in maart terug open. Eens gaan praten met eigenaar om te bekijken 
wat voor winkel dit wordt. Brood (door Adams van Baal) was voorheen daar al voorzien 
op reservering 

- Per dag een ander ‘kraam’ zoals de beenhouwer op vrijdag.  
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3. Sociale cohesie, ontmoeting en aanbod  

Zie ook de PP van de break-outroom in bijlage.  

 

Inhoud van het Mirobord: 

Kinderen  

 Probleem:  

- Weinig speelmogelijkheden 

- Is er in het verleden protest geweest vanuit Huzenblek omtrent ontmoetingsplekken? 

 Oplossing:  

- Een speelbos dat blijft en niet wordt gekapt. 

- Bestaande speeltuinen verbeteren. (De nestschommel is top!) 
- Wilgentunnels-boomhut-klimstammen-natuurlijke speelplek 
- Speeltuigen voorzien die ook voor kinderen met een beperking toegankelijk zijn. 

Werkgroep oprichten.  

- Extra speelplekken creëren:  

. zone achter school aan de vijver?  

. bosje aan de school: kan dat openbaar terrein zijn? 

 

- Parkstraat en Huzenblek mooie plaatsen voor o.a. pannakooi 

- De school is als MOS school geregistreerd - begeleiding gevraagd 



11 
 

Jongeren  

Probleem: 

- Er zijn geen plekken waar jongeren kunnen samenkomen. 

- Er zijn geen activiteiten voor jongeren. 

 Oplossing:  

 

- Veilige verplaatsing naar horeca en fuiven.  

. Avondbus/vervoer naar Poppel Mieke Pap of zaal in Weelde. 

. Is er een busmaatschappij in de buurt (Weelde) die hiervoor kan instaan? Marina cars, 

taxi Daan, …  

- Buurtbank, babbelbank, banken waar je op de leuningen kan zitten.  

- Uit de bevraging van SHM De Noorderkempen bevraging gedaan:  een pannakooi. Die 
kan verplaatsbaar zijn: school, het plein, .... 

- Skatepark, Free-run-parcours, buiten-fitness, Finse piste, pingpong outdoor, …  

- Cinema organiseren in de gemeentezaal.  

 

Senioren 

Probleem: 

- Tafels en stoelen van de gemeentezaal zijn veel te zwaar en kunnen niet elke keer 

worden klaargezet. Okra is om deze reden verhuisd naar de Ponyhoeve.  

- Het is heel donker aan de gemeentezaal  

- Vergeet senioren niet bij de inrichting van een plein  

- Kan de kerk een nieuwe ontmoetingsplek worden?  

 Oplossing:  

- Inrichting gemeentezaal: poele van mensen (vrijwilligers) die zaal kunnen klaarzetten? 
HULP gezocht. Idee: een kleine basissetting laten staan.  

-  

 

Iedereen 

Probleem: 

- Weinig ontmoetingsplekken  

- Weinig ontmoetingsaanbod  

- G-sport? buurtrondgang: voor personen met rollator is het plein moeilijk toegankelijk.  

 Oplossing:  

- Een verlicht wandelpad creëren, met bloembakken, kruiden, bankjes, fitness, …  

- Petanquebaan in Parkstraat?  

- Nieuwe bestemming voor de kerk 

- Nieuwe bestemming en inrichting voor gemeentezaal en parking errond 

- Creëren van een echte dorpskern 

- Muziekkiosk-horeca- …  
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- Een hondenweide mét vuilbak voor de kakzakjes. 

- Bibliotheek-bibpunt-…  

 

Verenigingen 

Probleem: 

- Er zijn verschillende actieve verenigingen en buurtcomités, maar niet iedereen wordt 

bereikt, ook niet bij inspanning om nieuwe mensen te bereiken. Hoe pak je dat aan?  

 Oplossing:  

- Halloweentocht vanuit buurtvereniging Nonnenbos doortrekken naar het hele dorp.  

- Inzetten op bekendheid  

 

Gezelligheid en dorpsidentiteit  

Probleem: 

- Een echte dorpskern ontbreekt.  

- Het dorp is niet echt gezellig.  

 Oplossing:  

- Vanuit gemeente kerstbomen voorzien voor straatversiering, die de inwoners zelf 

kunnen versieren. Kerstversiering-verlichting vanuit gemeente. 

- Waar ligt de dorpskern? Is het centrale punt aan de kerk?  

- Fonteinen en waterelementen waar kinderen in kunnen spelen 

- Bloembakken op Bredaseweg  

- Sfeerverlichting in de straten 

 

Alle informatie die we verzamelden in de break-outrooms wordt meegenomen naar de 

volgende sessies.  

 

3. Volgende stappen 

Sessie 2 gaat normaal door op donderdag 20 januari 2022 om 19u30.  

We willen deze sessie heel graag live laten doorgaan en wachten voorlopig dus nog de corona-

maatregelen af. Houd de websites, WhatsApp, je mailbox, … affiches, … goed in de gaten! Daar zal de 

juiste informatie verschijnen. 

Het dorpsteam komt volgende week maandag 20 december nog een keer online samen. Dan 

beslissen we o.a. welk thema het eerst aan bod zal komen.  

Voor iedereen alvast heel fijne feestdagen en houd jullie gezond!! 

Het veerkrachtige-dorpenteam. 


