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1. OPKOMST   

Een flinke dertig deelnemers uit Weelde-Statie dachten samen over de uitdagingen en mogelijke 

oplossingen rond basisvoorzieningen in Weelde-Statie. Onder de deelnemers: dorpsteam, inwoners 

uit alle wijken (goede representativiteit), wijkagent, huisarts, lokale ondernemers en mensen uit het 

bestuur (o.a. ambtenaar economie).  

 

 

2. AFKLOPPEN DOELSTELLINGEN VOOR VISIEDOCUMENT 

Onderstaande doelstellingen werden plenair goedgekeurd:   

Hoofddoelstelling: 

BASISVOORZIENINGEN ZIJN VOOR IEDEREEN IN WEELDE-STATIE BEREIKBAAR EN BETAALBAAR. 

Subdoelstellingen: 

1. Noodzakelijke levensmiddelen zijn vanuit Weelde-Statie gemakkelijk te verkrijgen voor 

iedereen: 

- op een overbrugbare afstand én vervoerstijd 

- op haalbare openingsuren 

- aan een haalbare prijs 

 

2. Medische hulp, zorg en dienstverlening zijn vanuit Weelde-Statie gemakkelijk te verkrijgen 

voor iedereen:  

- op een overbrugbare afstand én vervoerstijd 

- op haalbare openingsuren 

- aan een haalbare prijs 

 

3. Het aanbod van lokale ondernemers is gekend bij de inwoners en indien mogelijk afgestemd 

op de lokale vraag.  

 

4. Hulp en dienstverlening van inwoners aan elkaar wordt gestimuleerd en ondersteund door 

de gemeente.  
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3. INBRENG WERKGROEPEN 

In 4 verschillende werkgroepen worden actievoorstellen voor deze vier subdoelstellingen 

geformuleerd. Deelnemers krijgen de kans om aan te sluiten bij 2 werkgroepen. Nadien wordt 

plenair gebrieft en krijgt iedereen de kans om over alle voorstellen heen te prioriteren.  

 

     

 

Werkgroep 1: Lokale ondernemers  

• Er zijn heel wat ondernemers in Weelde-Statie, maar hun aanbod is niet altijd gekend bij de 

inwoners.  

 

Actievoorstellen: 

- Een informatieboekje maken voor Weelde-Statie apart, waarin alle lokale ondernemers 

zijn opgenomen. Dit informatieboekje (jaarlijks) aanpassen en bussen bij alle bewoners 

van Weelde-Statie.  

- Ditzelfde aanbod ook digitaal raadpleegbaar maken. Er is al een link binnen de site van 

de gemeente naar lokale handelaars, maar niet alle lokale ondernemers van Weelde-

Statie staan daar op.  

 Vanuit de gemeente oproep verspreiden aan lokale ondernemers over bestaan van 

deze digitale pagina én inschrijving voorzien.  

- Een nieuwsbrief waarin lokale ondernemers evenementen/acties/opstarters/… kunnen 

bekend maken. Digitaal of gedrukt?  

 

• Wanneer ze wel bekend zijn, hoe kunnen we bewoners dan aanmoedig om lokaal te kopen?  

Actievoorstellen: 

- Bordjes uithangen: ‘bedankt om lokaal te winkelen’ of zakjes met boodschap ‘ik koop 

lokaal’ 

- Systeem van Cadeaubon beter bekend maken bij ondernemers van Weelde-Statie en 

inwoners. Ondernemers om erop in te schrijven, en inwoners om er ook effectief gebruik 

van te maken.  

Opmerking: Koen bezorgt de lijst van huidige deelnemers aan systeem cadeaubon.  

Opmerking: bekendmaking begint ook bij de ondernemer zelf. Een starter moet bijvoorbeeld 

ook bereid zijn om een openingsfeest te organiseren of om publiciteit te maken rond zijn 

opening.  
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• Lokale ondernemers kennen niet altijd andere ondernemers, netwerking is nodig om te 

kunnen bekijken hoe zij elkaar kunnen versterken en eventueel kunnen samenwerken. 

 

Actievoorstellen: 

- Organisatie van een jaarlijks netwerk-event, waarop lokale ondernemers elkaar kunnen 

leren kennen.  

- Organisatie van een jaarlijkse avondmarkt met aanbod van alle lokale ondernemers, 

gekoppeld aan bar/animatie/ontmoeting om zo veel mogelijk inwoners te bereiken.  

 

• Sommige ondernemers zullen zich nooit vast in Weelde-Statie vestigen omdat dit qua schaal 

en afname niet rendabel is. Om dit gemis op te vangen, zijn alternatieve scenario’s nodig.  

 

Actievoorstellen: 

- Meer ambulante kramen die elkaar elke dag afwisselen: beenhouwer, kippenkraam, 

viskraam, pizzakraam, groentekraam, …  

Randvoorwaarden:  

. een oplossing zijn voor probleem basisvoorzieningen, dus ook betaalbaar zijn.  

. geen concurrentie zijn voor de in Weelde-Statie gevestigde lokale ondernemers 

(bijvoorbeeld groenten) 

- (Gratis) plek voorzien voor kramen vanuit de gemeente. Kunnen momenteel staan voor 

Gemeentezaal, is een goede plek. Dit bekend maken, marktkramers aansporen om te 

komen. Zelf wel goed kijken naar randvoorwaarden: daarop baseren of een kraam kan of 

niet.  

 

Werkgroep 2: Noodzakelijke levensmiddelen  

• Er is lokaal aanbod, maar dat is niet altijd bekend.  

 

Actievoorstellen: zie werkgroep 1 

 

• Er is een tekort aan aanbod van noodzakelijke levensmiddelen in Weelde-Statie  

 

Actievoorstellen: 

- Organisatie van een wekelijkse avondmarkt. Dit hoeft niet heel uitgebreid te zijn, maar 

met kramen waar je een divers aanbod kan verkrijgen.  

 Opletten: moet betaalbaar zijn, anders geen oplossing voor mensen met laag 

inkomen.  

- Uitbreiding van de kramen aan de Gemeentezaal: elke dag een ander aanbod  

- Thuislevering door (warme) bakker, groentewinkel, …  

- Pick-up point in het dorp 

 Opletten: geen concurrentie organiseren met lokale ondernemers 

- Automaten-winkel: er is eentje in de Industriestraat. Daar koop je ondertussen 

aardbeien, chocolade, slaatjes. Uitbreiden? Ergens in een halfopen schuur?  

- Lokale producenten ook aanmoedigen lokaal te verkopen. Stimuleren korte keten.  

- Hobby-tuiniers met overschot aan groenten forum bieden waarop zij hun teveel aan 

groenten kunnen aanbieden. (zouden bijvoorbeeld kunnen aansluiten op de avondmarkt, 

mits dit geen concurrentie vormt voor vaste standhouders) 
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• Winkels verder weg zijn voor mensen met weinige mobiliteitsmogelijkheden haast niet 

bereikbaar (ver, tijdsintensief, betalend)  

- Winkel-bus die wekelijks inwoners naar de supermarkt vervoert. Betaalbaarheid van het 

gebruik ervan is cruciaal, moet betaalbaar zijn. Kan dit gratis?  

 

Werkgroep 3: Medische zorg en dienstverlening 

• Het gemeentehuis in Weelde centrum vanuit W-S slecht bereikbaar voor mensen met 

beperkte vervoermogelijkheden. Zelfde geldt voor apotheek, en andere voorzieningen 

waarvoor men naar Weelde Centrum moet.  

 

Actievoorstellen: 

  

- Een plek in Weelde-Statie waar verschillende diensten onderdak kunnen vinden, 

tezamen of afwisselend.  voor mensen die slecht mobiel zijn: hoe geraken zij daar? 

Wat in de winter? Vervoer voorzien?  

. De kerk is hiervoor niet zo’n geschikte plek. Eerder kijken naar wat mogelijk is in 

Gemeentezaal of pastorij. 

. Mogelijk aanbod / zitdag: OCMW, belastingen, afhalen ID/rijbewijs/vuilzakken   

. Apotheek-afvalpunt organiseren 

. bib-punt of bib-bus  

. postpunt/Bring me  

 

- Oprichting van een buurthuis waar mensen ook terecht kunnen voor medische zorg en 

dienstverlening:  

. zitdag medische hulp 

. zitdag SHM De Noorderkempen 

. zitdag gemeentelijke diensten 

. zitdag hulpverlening bij administratieve vragen: mee papieren invullen, brieven lezen, = 

sociale dienst?  

 

- Ook digitaal platform waarop mensen kunnen zien waar hulp wordt geboden of wie hulp 

biedt + mensen zelf een hulpvraag kunnen plaatsen.  

 

 

• Kinderopvang voorzien in Weelde-Statie. Nood aan verschillende vorming van kinderopvang: 

vakantie-aanbod, voor- en naschoolse opvang, onthaalouders.  

Actievoorstellen:  

 

• Vervoer naar Weelde Centrum of elders organiseren voor mensen in mobiliteitsarmoede: 

Actievoorstellen: 

- Belbus van DeLijn? Is er ooit geweest, maar afgeschaft.  
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- Minder Mobielen Centrale: voorwaarden voor gebruik zijn voor veel mensen hoge 

drempel. Jaarlijkse bijdrage, op voorhand reserveren, kilometervergoeding. Kan hier iets 

aan veranderen?  

- Taxistop / Taxibedrijf / Deeltaxi  

- Wekelijkse winkelbus organiseren die mensen van Weelde-Statie naar supermarkt 

brengt.  

Opmerking: Bij goed weer en in goede gezondheid is het Bels Lijntje een goede verbinding 

voor fietsers. Maar in de winter, in het donker of bij ziekte, is dit geen optie.  

• Er bestaat al heel wat diensteverlening en hulpverlening, maar niet elke inwoner is daar van 

op de hoogte.  

Actievoorstellen: 

- Brochure uitbrengen waar alle info in te vinden is en die verspreiden bij alle inwoners 

van Weelde-Statie. Gedrukt en digitaal.  

Opmerking: veel inwoners van Weelde-Statie weten niet dat er nog een actieve huisarts 

werkt in Weelde-Statie. De huisarts geeft ook wel mee dat vele nieuwe inwoners bij de 

huisarts blijven van hun vorige woonplaats.  

 

Werkgroep 4: Onderlinge hulpverlening  

• Hoe komen hulpvrager en hulpgever bij elkaar?  

Actievoorstellen:  

- Digitaal platform (zoals Hoplr) waar bewoners hulp kunnen vragen en aanbieden 

 let erop dat de App zo toegankelijk mogelijk is, ook voor oudere mensen 

- Lokaal buurthuis waar mensen terecht kunnen, buurthuis met verschillende functies op 

verschillende tijdstippen. Multifunctioneel.  (Vb.: Turnhout en Poppel) 

. Elkaar kennen is een vereiste om elkaar te helpen. Ontmoeting moet zo veel mogelijk 

gefaciliteerd worden. Kan bijvoorbeeld door opening buurthuis of straatfeesten.  

. Een buurthuis verhelpt al veel hulpvragen, zoals eenzaamheid en isolement.  

. Een buurthuis kan ook een plek zijn waar afwisselend verschillende diensten worden  

aangeboden of verschillende groepen gebruik van kunnen maken. Voorbeeld: overdag 

senioren en in de avond jongeren.  

- Buddy-werking opzetten = ondersteunend     

. Mensen helpen zo’n digitale App te gebruiken.  

. Mee zoeken waar de hulp te verkrijgen is die jouw buddy nodig heeft.  

 

• Uitlenen, delen en geven van materiaal of andere zaken  

 

Actievoorstellen: 

- Geefkast, geefwinkel, geeffrigo (met voedsel in, + een App om elkaar op de hoogte te 

houden wanneer er iets in zit).  

- Voedselbank  

- Materialen-bib  
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- Fiets-bib voor kinderfietsen is er al in Weelde-Statie (waar vaccinatiecentrum was). Kan 

dit uitgebreid worden met fietsen voor volwassenen? Koppelen aan cursus leren fietsen?  

- Ruilhandel opzetten: natura voor natura. Bijvoorbeeld: ik rijd jouw gras af en jij wast mijn 

ramen.  

 

• Delen van diensten  

- Taxidienst onder buren 

- Tuinhulp 

- AED cursus 

- EHBO cursus aanbieden 

4. VERVOLG 

Deze voorstellen worden opgenomen in het visiedocument, waarin de inwoners van Weelde-Statie 

aangeven wat zijn als uitdagingen zien en wat daar mogelijke oplossingen voor zijn. Er volgt nog één 

sessie in Weelde-Statie, waar we iedereen van harte op uitnodigen. Dit visiedocument wordt in het 

najaar vertaald in een actieplan, samen met het gemeentebestuur. Dan gaan we over tot actie. 

SESSIE 4: verkeer en mobiliteit  

Dinsdag 31 mei 2022 

19u30 – 22u00 

Gemeentezaal  


