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1. WANDELING: OPKOMST   

Op zondag 13 maart 2022 organiseerden we sessie 2 rond ontmoetingskansen en 

ontmoetingsplekken in Weelde-Statie. We stippelden een wandeling uit door het dorp, die halt hield 

aan 6 stoppunten. Op die punten konden wandelaars hun ideeën en wensen kwijt, werd info 

gegeven door gemeente of een vereniging, en kon men hier en daar ook lekker ontspannen.  

De opkomst was een succes. Een sterk dorpsteam organiseerde mee deze dag, verschillende 

verenigingen hielden een infostandje en een 80-tal inwoners kwam wandelen. In totaal hebben we 

om en bij de 100 inwoners van Weelde-Statie bereikt.  

Aanwezig in de organisatie: 

- Gemeente Ravels 

- Sociale Huisvestingsmaatschappij De Noorderkempen 

- Team Veerkrachtige dorpen 

- Dorpsteam Weelde – Statie  

- Okra 

- KWB 

- Ouderraad lagere school ’t Spoor  

- Feestcomité 

- Buurtcomité Nonnenbos  

Opmerking: we hebben niet veel mensen van de sociale woonwijk bereikt. Op het volgende 

dorpsteam evalueren we deze sessie om bekijken we of hier nog een extra actie moet gebeuren.  
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2. INBRENG WANDELAARS OP DE STOPPUNTEN  

Speeltuin Nonnenbos  

   

Op dit stoppunt werden twee vragen gesteld: 1) Hoe ziet jullie favoriete speelbos eruit? En 2) Wat 

zou een geschikte plek zijn voor jongeren in Weelde-Statie?  

Inbreng:  

- Jeugdhuis 12+ 

- Skatepark /// 

- Springpark  

- Een buitenklas met genoeg overkapping 

- Schaduwmogelijkheden 

- Tafeltennistafel / tennismuur / sportveld (eventueel ook op het plein aan de Parkstraat  

- Speeltoestellen voor mindervalide kinderen / volwassenen (met ontwikkeling van een kind) 

   

Plein Bosvenstraat en Hondenweide:  

      

Op deze plek werd door gemeente Ravels informatie gegeven over: ledverlichting voor Weelde-

Statie, de hondenweide, meldingen aan gemeente.  

Dolpff verzorgde informatie rond het initiatief Mooimakers.  

Voor het ‘beheer’ van de hondenweiden zoeken we buurtbewoners die mee een oogje in het zeil 

willen houden: ambassadeurs voor de hondenweide.  

Inbreng bewoners: 
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- Meer verlichting, te donker ’s avonds 

- Een kinderspeeltuin voor de buurt  

- Glas weg / slot op de poort / zitbank in de hondenweide  

- Veel glas / bankje meer 

- Glas verwijderen / lege poepzakjes  

- De poort waait open bij wind: voorzien van een grendel zoals bij een weide, zodat dit niet 

kan gebeuren als je met je hond in de weide bent. De hond is sneller bij de open poort dan 

zijn baasje.  

 

- Het terreintje naast de hondenweide. Gedurende de renovatie van de daken van de huizen 

rond de Bosvenstraat/Parkstraat heeft de aannemer, Engels uit Hasselt, er een 

werkcontainer, materiaal en voertuigen gestald. Daardoor is het terrein, eigendom van de 

Noorderkempen enigszins kapot gereden. In een mail die ik daarover al 1,5 jaar geleden 

ontving van de gemeente ligt de verantwoording bij de Noorderkempen 

Woningbouwvereniging en niet bij de gemeente. Tot op heden is er nog geen actie 

ondernomen. Polsen bij Mieke tijdens onze volgende vergadering of de SHM hier werk va 

maakt. 

 

- Ambassadeurs: Dolpff wil deze rol zeker opnemen.  Ann Verhaegen ondersteunend bij 

afwezigheid Dolpff. Het zou fijn zijn, mochten we nog een kandidaat vinden.  

 

Grasplein Huzenblek  

     

Op het open plein aan de Huzenblek stond de nieuwe Babbelbank: een ronde bank die de komende 

maanden door Ravels zal reizen om in heel de gemeente buurtbewoners bij elkaar te brengen. 

Weelde-Statie kreeg de primeur.  

Daarnaast bevroegen we wandelaars op deze plek over vergroening en hoe voor hen een rustige 

outdoor ontmoetingsplek in Weelde-Statie eruit kan zien.  

Inbreng:  

- Bank mag blijven staan / bank zetten van hout / Huzenblek ideale en rustige plek om de 

babbelbank te laten staan! // 

- Bomen – geen fruitbomen! 

- Een bank als ontmoetingsplek, de ronde bank is heel leuk  

- Meer struiken, wilde bloemen 
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- Vuilnisbak bij de bank / wie maakt met regelmaat de vuilnisbak leeg? // 

- Is er een buurtvereniging die voor verbinding in de buurt zorgt?  

- De huidige vuilnisbak ligt tegen de grond, die terug op z’n plek laten hangen. Dit is al vaak 

door omwonenden gemeld, maar is nog niet aangepakt.  

- Prachtbank, laten staan!  

- Invulling plein Huzenblek: Vroeger was er in het midden van het plein een poel. Via het 
Regionaal Landschap kan hier opnieuw een poel aangelegd worden. Omwille van veiligheid 
misschien wel een kastanjehek rond zetten? Biodiversiteit! 

- De babbelbank heeft een duidingsbordje nodig zodat de gebruiker weet wat het opzet is. 
Hoe lang blijft deze bank op deze locatie? Waar kan de gebruiker de (volgende) locatie van 
de bank terugvinden etc. Dit kan bevestigd worden aan de bank thv de opening van de 
ronde. 

- In de Huzenblek wonen vooral oudere mensen. Een petanque zou hier leuk zijn. Het 

petanqueterrein dat er even verderop is, is niet gezellig, slecht onderhouden en te gevaarlijk 

om met (klein-)kinderen naartoe te gaan. 

- Geef dit plein een invulling voor verschillende generaties. 
 “Er mogen speeltuigen komen en de banken mogen blijven staan. Er mag een bijenhotel en 

er mag een vlinderboom/struik komen. En er mag een vijvertje komen.  

 

- Volgens sommigen is er in deze wijk een onlogische huisnummering. De overburen hebben 
een huisnummer dat 20 nummers hoger is. Anderen zeggen dat de ene ‘ring’ even is en de 
andere oneven? Is dit wel veilig voor de hulpdiensten? Als er toch een consequente logica is, 
zou dat eens moeten toegelicht worden aan de bewoners. 

 

 

Speelplek Parkstraat  

    

Op deze plek konden wandelaars even ontspannen bij de tent van het feestcomité. Ze konden er iets 

te drinken krijgen of zich wagen aan één van de volksspelen.  

De bevraging over mogelijke invulling voor de Parkstraat gebeurt voornamelijk in de gemeentezaal.  

Inbreng (vlaggetjes): 

- Finse piste  

- Buitenfitness 

- Een buurthuisje // 

- Meer bomen / wat schaduw voor de zon // 

- Meer sporten: fit-o-meter ////, Finse piste  /// buitenfitness  
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- Meer speeltuig voor de kinderen / schommel / grote speeltuin // 

- Iets voor de ouderen 

- Iets voor mindervaliden // 

- Skatepark  

- Speelberg // 

- Harde wandelweg voor senioren  

 

School en kerk  

  

De ouderraad gaf op deze plek informatie mee over wat er dit jaar nog allemaal georganiseerd 

wordt. De school rolde zijn rode loper uit en ontving wandelaars in een kleuterklas om daar wat meer 

uitleg te kunnen geven.  

Ook de Warme William stond op deze plek. Is er in Weelde-Statie nood aan een plek om rust of 

troost te vinden? Een plek om naartoe te kunnen als het even moeilijker gaat?  

Inbreng:  

De vlaggetjes van deze plek zitten nog niet mee in het verslag!! 

 

 

3. GEMEENTEZAAL: BEVRAGING ROND ONTMOETING  
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3.1. Vijf doelstellingen 

Weelde statie is een ontmoetingsplek voor jong en oud.  

1. In Weelde-Statie zijn pleinen en open ruimte zo ingericht dat er voor elke 

inwoner wel ergens outdoor iets te beleven valt.  

 

 Bevraging door vlaggen, op de punten, ontwerpplannen SHM (zie inbreng stoppunten 

hierboven) 

 

 SHM De Noorderkempen in al aan de slag met een werkgroep bestaande uit inwoners 

die mee willen nadenken over een betere invulling van de pleinen in Weelde-Statie. De 

drie voorstellen die uit deze werkgroep kwamen, werden voorgelegd aan de wandelaars. 

Mensen konden aangeven welk plan ze het beste vonden, maar ook wat ze nog zouden 

toevoegen of veranderen.  

 

Het resultaat: we kunnen uit de keuzes die gemaakt zijn één gecombineerd voorstel 

maken.  

 

Voorstel 1: 7 groene stickers 

Bloembakken in de Nieuwe Stationsstraat werden niet goed onthaald omwille van 

verkeersveiligheid bij slecht weer. Dit wordt echt als een gevaarlijke situatie gezien. 

Slechts langs 1 kant parkeren zou wel op begrip kunnen rekenen. Voor bij de 

industriezone zou een veilige oversteekplaats aan de Nieuwe Stationsstraat wel welkom 

zijn. Ook in de Bosvenstraat voor naar de overkant van de Merskplasseweg. Opmerking 

zone Huzenblek, mensen willen fruit of notenbomen waar ze zelf van kunnen plukken. 

Jongeren zouden een free-run locatie wel zien zitten.  

 

Voorstel 2: 24 groene stickers 

Waar er extra zitbanken komen zou altijd een vuilbak bij gezet mogen worden. In de 

Stationsstraat aan de overkant van de Bredaseweg staan paaltjes om auto’s tegen te 

houden. Deze punten worden gezien als extra parkeerplaatsen hoewel hier ook een 

leuke invulling kan komen. Echt een centrum voor ontmoeting zal dit niet teweeg 

brengen gezien de locatie. Bels Lijntje, vele kinderen fietsen langs hier naar het school. In 

de winter kan dit echt donker en onveilig zijn. De buurt vraagt hier meer aandacht voor. 

Ook meer oversteekplaatsen zouden een meerwaarde betekenen. Een zipline zouden de 

jongeren leuk vinden of een schommel om in te zitten (nestschommel)  

 

Voorstel 3: 3 groene stickers 

Bij de Huzenblek zouden buren een buitenfitness wel zien zitten en bij het Nonnenbos 

mag nog een hondenlosloopweide komen.  
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 Dit wordt verder opgevolgd in het traject Veerkrachtige Dorpen. Daarna: verder aan de 

slag! 

 

 

2. In Weelde-Statie zijn (multifunctionele) indoor ontmoetingsplekken waar 

alle inwoners aansluiting bij vinden.  

 

 We vragen deelnemers om zelf na te denken welke functies in een multifunctionele 

indoor ontmoetingsplek zouden opgenomen moeten worden. Inbreng: 

 

 Polyvalente ruimte: cinema / knutselen/ indoorsport (yoga) / toneel  

 Danszaal  

Themafeesten zoals Wollewei “Foute party”  

 Winkel ///// (met komende nieuwbouw en stijgend aantal bewoners best een grotere) 

 Indoor sport //// 

Een paar keer per week groepsles: dans, bootcamp, bodypump, yoga, … (Moovit, Van 

Dijck, …) 

 Café //// 

Café voor de jeugd  

Café op een vast moment op bij te babbelen met de buurt op het eind van de week  

Samen voetbal kijken  

 Quiz  

 Mensen met interesse in kunst samenbrengen  

 Darts, snooker, tennisbaan, padel, bowling, kegelen (kunnen sommige van deze 

activiteiten een plek krijgen op industrieterrein?)  

 Gezelschapspelen: samenwerking met Kolonisten in Turnhout?  

 Cinema in de Gemeentezaal: zo nu en dan een leuke film voor jong en oud ///// 

 Computerzaal  

 Activiteiten voor jong en oud, georganiseerd door buurt, school, KWB, ….  

 Creatieve activiteiten voor jong en oud  

 Bridge / Kaartclub  

 Plek voor dienstverlening  

 

 Kerk en gemeentezaal met elkaar verbinden ////  

 Een dorpje met bejaardenhuisjes  

 

 

3. In Weelde-Statie zijn indoor en outdoor vrijetijdsaanbod inclusief én 

afgestemd op verschillende leeftijden en interesses, met specifiek aandacht 

voor senioren, kinderen en jongeren.  

 

 Geen nieuwe inbreng rond verzameld  

 



8 
 

4. Weelde-Statie heeft een levendig verenigingsleven dat goed ondersteund 

wordt vanuit de gemeente  

 

 Geen nieuwe inbreng rond verzameld.  

 

 

5. Weelde-Statie is een gezellig dorp waar inwoners zich thuis voelen en 

spontane ontmoetingen plaats vinden 

 

 Er liggen tal van afbeeldingen die mensen kunnen kiezen om aan te geven wat zij zouden 

doen om het dorp gezelliger te maken en de dorpsidentiteit te verhogen. Inbreng:  

 

2 Post-its: 

. Controle op wilde katten  

. Ambassadeurs, sociaal toezicht rond speelpleintjes ///  

 

De afbeeldingen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Streetart ///  Plein Parkstraat: achterkant van de tuintjes.  

Elektriciteitskasten  

Sfeervolle verlichting ///  

Feestversiering in de straten /// 
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4. VERVOLG  

De 5 doelstellingen en de voorgestelde acties komen in het visiedocument van Weelde-Statie. Dit 

visiedocument wordt nadien vertaald in een actieplan waarmee zowel gemeente als inwoners mee 

aan de slag kunnen. De start van de actiefase staat ingepland voor najaar 2022.  

Er volgen nog 2 sessie over andere prioritaire thema’s in Weelde-Statie.  

 

Dorpsverhalen in het straatbeeld // 

Gezellige dorpskern /// 

Straat-poëzie  

Bloembakken op straat //  

Kruidenbakken  

SESSIE 3: basisvoorzieningen 

Woensdag 4 mei 2022  

19u30 – 22u00 

Gemeentezaal  

SESSIE 4: verkeer en mobiliteit  

Dinsdag 31 mei 2022 

19u30 – 22u00 

Gemeentezaal  


