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1. VERWELKOMING EN INLEIDING 

Verwelkoming door schepen Koen Rombouts 

Het is fijn om zowel vertrouwde als nieuwe gezichten te zien op deze sessie. Het is een teken van 

gedragenheid in ons dorp. Vandaag doen we de 4e sessie, rond verkeersveiligheid en mobiliteit. Dit is 

meteen ook de laatste participatiesessie in ons dorp. Weelde-Statie wordt echter niet los gelaten! In 

de zomer wordt een visiedocument opgemaakt. Daarmee gaan het bestuur en de inwoners na de 

zomer samen aan de slag! 

1.1. Inleiding door team Veerkrachtige Dorpen  

Het traject van Veerkrachtige Dorpen wordt toegelicht a.d.h.v. onderstaande afbeelding.  

In gans het traject is aandacht voor inclusie. We willen iedereen meenemen in het verhaal, elke 

inwoner van Weelde-Statie. 

Na afloop van de sessies, wordt een visiedocument opgesteld. Dit zal worden voorgesteld in 

september of oktober 2022. 

Vanavond zijn ook de schepen van mobiliteit (Patrick Van den Borne), de gemeentelijke coördinator 

mobiliteit (Maarten Jansen) en het diensthoofd Operaties van politiezone Kempen N-O aanwezig 

(Ward Van Hees).  
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2. DOELSTELLINGEN 

We keuren vanavond een hoofddoel en 5 subdoelen goed. Onder deze doelen kunnen we alle acties 

onderbrengen die Weelde-Statie nodig heeft rond verkeersveiligheid en mobiliteit. 

2.1. Hoofddoelstelling  

Weelde-Statie is een verkeersveilig dorp dat goed verbonden is met 

omliggende dorpen en steden. 

Hierbij ligt zowel een focus op veiligheid als op bereikbaarheid en verbinding. 

2.2 Subdoelstellingen 

Subdoel 1  Verkeersveiligheid  

Verkeersveiligheid in Weelde-Statie is verzekerd, zowel in de kern als op de gewestwegen. 

Dit wordt verkregen door volgende ingrepen: verkeer vertragen, handhaving, voldoende 

veilige oversteekplaatsen voor trage weggebruikers, veilige kruispunten en voldoende 

verlichting. 

 

Subdoel 2  Trage weggebruikers  

Het netwerk van fietspaden, voetpaden en trage wegen is goed uitgebouwd en veilig in 

gebruik. 

 

Subdoel 3  Vervoersaanbod  

Iedere inwoner heeft voldoende, betaalbare vervoersmogelijkheden. 

De alternatieven moeten ook betaalbaar en voldoende bereikbaar zijn. 

 

Subdoel 4  Duurzame mobiliteit 

Inwoners van Weelde-Statie maken gebruik van duurzame, betaalbare vervoersmiddelen. 

 

Subdoel 5  Sensibilisatie en gedragsverandering 

Weelde-Statie is een dorp waarin elke inwoner en voorbijganger zich veilig verplaatst. 
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2. TOELICHTING DOOR SCHEPEN VAN MOBILITEIT PATRICK VAN DEN BORNE 

Het mobiliteitsplan voor Ravels werd opgemaakt met participatiemomenten in de 3 deeldorpen. 

Er wordt gewerkt volgens het STOP-principe, waarbij voorrang gegeven wordt aan stappers en 

trappers op openbaar vervoer en privaat vervoer. 

In Weelde-Statie werden enkele knelpunten gedefinieerd, o.a. het openbaar vervoer. Inzet van 

lijnbussen lijkt echter niet de meest (kosten-)efficiënte oplossing. Dit wordt ook meegenomen in de 

besprekingen van de vervoersregio (zie verder). 

De typologering van de wegen, met o.a. de gewestweg N119, kan de gemeente niet wegcijferen. 

Gemeente Ravels heeft ook niet overal vat op, bv. de aanleg van een fietspad op grondgebied 

Turnhout. 

Het gemeentebestuur is vragende partij om het Bels lijntje op te waarderen als veilige trage 

verbinding richting Turnhout. 

In Weelde-Statie werd het bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk (BFF) volledig gerealiseerd. 

Ook de “verledding” is voor Weelde-Statie volledig afgerond. Er wordt nog bekeken of ingezet kan 

worden op deelwagens en deelfietsen. Hierover werd nog geen beslissing genomen. 

Voor de herinrichting van de Nieuwe Stationsstraat is deze legislatuur geen budget voorzien. Er komt 

nu enkel nog lokaal verkeer. In de toekomst kan meer ruimte gegeven worden aan zwakke 

weggebruikers. 

De vervoersregioraad heeft een werkingsgebied van 26 gemeentes (regio IOK). Hier wordt nagedacht 

over de herinrichting van het openbaar vervoer. Op dit moment gebeurt 80 % van de verplaatsingen 

met de auto. Het doel is om via een modal-shift het aandeel van de wagen te verlagen naar 60 % en 

te komen tot 40 % van de verplaatsingen via fiets, te voet, openbaar vervoer, … In ruraal gebied zoals 

Ravels zou de fiets het hoofd-verplaatsingsmiddel kunnen zijn. De fiets kan ook gebruikt worden als 

aanvulling op het openbaar vervoer, om de “last mile” te overbruggen. In Weelde-Statie zal een 

Hoppin-punt gerealiseerd worden. Hoppin-punten zijn knooppunten van verschillende, op elkaar 

afgestemde vervoersmogelijkheden. 

Vragen uit het publiek: 

- Zal bij Bels lijntje ook verlichting voorzien worden? 

- Wanneer de gemeente toelating geeft voor vestiging van bedrijven, zou ook rekening 

gehouden moeten worden met het soort bedrijven dat men toestaat. De komst van een 

aantal transportbedrijven op het industrieterrein heeft het veel bijkomend vrachtverkeer 

gegenereerd, wat problemen geeft met veiligheid maar ook milieubelasting. 

o Het is ook de taak van de gemeente om te zorgen voor wonen en werken in eigen 

streek, werkgelegenheid en inkomsten. Hierin dient een evenwicht gezocht te 

worden. 

- De inrichting van het kruispunt is misgelopen: draaicirkels niet oké, lang wachten, … 

o De draaicirkels voor vrachtwagens zijn berekend en correct. 

o Er wordt voorrang gegeven aan het STOP-principe, waardoor auto’s inderdaad soms 

langer zullen moet wachten. 
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2. WERKGROEPEN  

Deelnemers formuleren in verschillende werkgroepen actievoorstellen die mee het subdoel van de 

werkgroep helpen realiseren.  Iedereen neemt deel aan 2 groepen. Het 5de subdoel bevragen we op 

een alternatieve wijze tijdens de pauze en vrije momenten.  

2.1. Verkeersveiligheid   

Actievoorstellen: 

 Merksplasseweg over lengte van huizen (vanaf kruispunt Bredaseweg tot uitrit Nieuwe 

Stationsstraat) verbod om in te halen.  

. veilige oversteek creëren voor fietsers en voetgangers op aantal plaatsen 

 Woonkern:  

. volledig zone 30 

. vaste borden ‘spelende kinderen’ daar waar een woonwijk wordt binnengereden 

 Bosvenstraat: mensen met garage aanmoedigen niet op straat te parkeren 

 Borden bebouwde kom aan invalswegen  

 Verbinding Huzenblek met Nonnenbos: ook openstellen voor doorgaand verkeer, niet enkel 

voor fietsers en voetgangers. De pakken verplaatsen zodat men moet zigzaggen.  

 Zebrapaden 

Zebrapaden kan je enkel aanleggen tussen twee voetpaden… Hoe dan toch veilige 

oversteekplaatsen creëren?  Bredaseweg? Kruispunt Bredaseweg/Merksplasseweg? 

 Extra voetpaden en fietspaden aanleggen (of gemengde paden) 

. Merksplasseweg tot aan Bosvenstraat (dan ook zebrapaden voorzien) 

. Bredaseweg + kruispunt 

 Geeneinde bos: veilige verbinding creëren voor fietsers en voetgangers die in Geeneinde Bos 

gaan wandelen.  

 Meer controle: wie niet horen wil, moet voelen.  

 Verkeersregels opfrissen voor iedereen! 

 Hondenweide: verboden parkeren voor vrachtwagens, moeten op Depot parkeren. 

 Bredaseweg: 

. schoolzone duidelijker zichtbaar maken + verhoging in de weg 

. snelheid beperken door smiley/snelheidsbord  

 Kruispunt Bredaseweg – Merksplasseweg: (gevaarlijkste kruispunt van het dorp) 

. een paal of poort waar fietsers en voetgangers veilig kunnen oversteken (i.p.v. zebrapad) 

. verkeerslichten plaatsen 

. knipperlichten 

. betere verlichting van bovenuit, zodat je duidelijk ziet dat je een belangrijk kruispunt nadert 

. bord: Opgelet! Gevaarlijk kruispunt 

. gemeentegrens verleggen?  

. een paal in het midden van het kruispunt zodat chauffeurs die de baan kruiselings moeten 

oversteken weten tot waar ze kunnen rijden om af te slaan.  

 Nieuwe Stationsstraat: ook verboden in te halen maken.  
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            Verboden in te halen  

                Borden bebouwde kom  

                Veilige oversteekplaatsen 

                 Schoolzone beter zichtbaar  

 

2.2. Duurzame mobiliteit  

Actievoorstellen: 

 Fietsbieb voor kinderfietsen, georganiseerd vanuit Welzijnsschakels. Zij hebben nu ongeveer 

160 kinderfietsen ter beschikking in verschillende formaten. Voor kinderen tot 12 jaar. De 

fietsbieb is gehuisvest in het Depot. Open 2 zaterdagen per maand. Een fiets huur je voor €20 

euro per jaar. Geen volwassen fietsen in de aanbieding om concurrentie met fietsenwinkels 

te vermijden.  De fietsbieb bestaat al, maar zou nog extra gepromoot kunnen worden in een 

nieuwsbrief, of via Rawepo.  

 Wijkbus / wekelijkse bus van Weelde-Statie naar Weelde Centrum en Ravels 

(gemeentediensten, winkels, …) 

 Systeem van Deelfietsen: meer informatie over verzamelen. Grensoverschrijdend. Zouden 

fietsen bij Snuffelland kunnen staan?  

 Carpoolen stimuleren: via Hoplr  
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 Burendienst opzetten: vrijwilligers die mensen die immobiel zijn willen vervoeren  

Opmerking: het feit dat er zo weinig openbaar vervoer door Weelde-Statie komt, maakt ook dat 

handelaars en horeca hier verlies lijden: mensen nemen de bus tot Baarle-Hertog om daar te 

ontbijten of te winkelen.  

 

2.3. Vervoersaanbod    

Actievoorstellen:   (deels overlappend met 2.2.) 

 Er zijn al heel wat goede initiatieven in Ravels en Weelde-Statie die bekendheid missen bij 

mogelijke gebruikers. Een folder/digitaal format/info zou zeker nogmaals verspreid mogen 

worden. 

. Kempens Auto’s die tegen sociaal tarief de wagen van iemand herstellen 

. Fietsbib Fiets te klein = inruilen voor een grotere. Een fiets binnenbrengen = een 

waardebon van €20. Gebruikt de gever die zelf niet, dan wordt de bon opzij gehouden voor 

mensen met financiële moeilijkheden.  

. Minder Mobielen Centrale: 2 dagen op voorhand reserveren, je betaald €0,37/km (vanaf 

chauffeur vertrekt, tot die thuis is). Kan voor noodzakelijke verplaatsingen, maar ook voor 

uitjes. Mensen die omwille van armoede minder mobiel zijn kunnen ook een aanvraag doen.  

. Deeltijd taxi vanuit Nederland, naar voorbeeld van Belbus. Aanbod uitpluizen. Mogen 20km 

te grens over, vragen €0,20/km. Opbellen en ze komen. 

 Organisatie van een Winkelbus, die 1x per week tot aan een supermarkt rijdt en waar 

mensen gratis of tegen minimaal bedrag met kunnen meerijden.  

 Campagne organiseren voor plaatselijke chauffeurs voor de MMC. Hoe meer vrijwillige 

chauffeurs, hoe groter MMC aanbod kan maken. En: een chauffeur die van dichtbij kom is 

ook goedkoper in km-vergoeding.  

 Systeem van deelauto’s en deelfietsen installeren in Weelde-Statie 

. goede standplaats bij de elektrische laadpaal aan de kerk 

. betaalbaarheid is een criterium  

. fietsen met fietstassen (bijvoorbeeld), voorzien om boodschappen te kunnen doen 

 Een fietsbieb opzetten voor volwassenen. Ook fietsen die aangepast zijn voor mensen met 

een beperking. Of een ander verdeelsysteem om ook volwassenen met weinig financiële 

mogelijkheden de kans te geven een fiets aan te schaffen (een deelsysteem is misschien al 

snel te duur?). 

 Samen-rijden en carpoolen stimuleren 

. App waarop mensen vraag en aanbod van ritten kunnen plaatsen 

. de gemeentebussen die schoolkinderen naar de zwemles brengt en vaak over en weer rijdt 

die dag ook beschikbaar stellen voor andere mensen die tot in Weelde willen en terug.   
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2.4. Trage weggebruikers  

Actievoorstellen: 

 Bels Lijntje 

- Duidelijke afslag maken, met verharding en aanduiding richting het dorp. Dat is er nu niet.  

- Betere aansluiting op Bels Lijntje.       Ook op andere plekken de aansluitingen verbeteren  

- Verlichting voorzien, zeker daar waar je op en af het Bels Lijntje kan.  

- Kiezel is gevaarlijk  veiligere verharding 

- Onderhoud: overhangende takken snoeien (nu moet je bukken) en bermen maaien  

- Ook voor voetgangers toegankelijker maken. Nu is het daar gevaarlijk wandelen. Fietser en  

   voetgangers op een bepaalde manier scheiden? Aparte wandelstrook voorzien.  

-  

 Grote borden ‘Welkom in ons dorp’ langs de gewestwegen om verkeer aan te manen te 

vertragen. 

 Zone 30 in alle woonwijken. Ook sensibilisatie van bewoners is nodig. Nieuwsbrief! 

 Fietspad Nieuwe Stationsstraat: aan één kant parkeren en aan andere kant plek voor de 

fietsers.  

 Nieuwe wijk: zorgen voor veilige ontsluiting   

 Schoolomgeving: duidelijker waar voetgangers / kinderen kunnen wandelen + ook 

wandelweg voorzien (een stuk wordt binnenkort volgebouwd). Mensen aanmoedigen met de 

fiets naar school te komen i.p.v. met de auto. Auto’s creëren nu gevaarlijke situatie.   

 Rolstoelvriendelijke voetpaden: nu te smal en slecht onderhouden (algemeen) 

 Merksplasseweg: strook voor wandelaars en fietsers van elkaar scheiden. Voetpaden 

voorzien. De bushalte voor scholieren is hier, en er wandelen veel mensen naar het bos.  

 Veilige oversteekplaatsen: Merksplasseweg, Nieuwe Stationsstraat, …  

 Fietsatelier/fietsenmaker om mensen mee te overtuigen de fiets te nemen. (link met sessie 

basisvoorzieningen) 

 Onduidelijke situatie aanpakken aan doodlopend stuk Huzenblek  

Opmerking: je kan enkel zebrapaden installeren als er twee voetpaden zijn die je kan verbinden! 

Opmerking: langs de baan naar Turnhout komen tegen 2024 fietspaden langs beide zijden.  
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        Plekken voor het plaatsen van welkomstborden 

        Voorstel voetpad Merksplasseweg – veilige fietspaden Nieuwe Stationsstraat  

        Veilige oversteekplaatsen realiseren 

 

2.5. Sensibilisering en gedragsverandering  

Wat kan weggebruikers in Weelde-Statie, ook inwoners overtuigen om zich veiliger te verplaatsen?  

 Verkeersregels terug opfrissen: aanbod bieden     /// 

 Borden speelstraat  

 Hesje of lampje aan elke inwoner geven: gezien worden in het verkeer  

 Zelf 30km/uur rijden  

 Auto’s in de garage parkeren in plaats van in de Bosvenstraat  

 Affiches en sensibiliseringsacties: 

        

 

 

doorsteek 
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3. VERVOLG  

Dit was de laatste sessie van de visiefase in het traject Veerkrachtig Weelde-Statie. Met al het 

verzamelde materiaal wordt de komende maanden het visiedocument geschreven: een visie over 

hoe de inwoners het toekomstige Weelde-Statie zien en mee willen realiseren.  

In september of oktober dit najaar volgt een toonmoment en maken we de overstap naar de 

actiefase. Nu is het zaak om zo veel mogelijk wensen en voorstellen samen met de gemeente te 

realiseren.  

Houdt dus zeker het dorp en de digitale communicatiekanalen in de gaten!  

Heel erg bedankt voor jullie medewerking! 


