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AANWEZIGEN  

Een 40-tal inwoners van Heidehuizen, waarvan een 8-tl leden van het Dorpsteam. En een 6-tal kinderen 

kwamen langs en gaven hun mening over 10 thema’s*.  

 

We stelden vast op basis van gesprekken dat we vnl. inwoners bereikten van de kern van 

Heidehuizen en geen inwoners die in het gedeelte De Hutten en Volmolen wonen.  

De aanwezigen kwamen uit diverse leeftijdscategorieën. Heel wat senioren kwamen langs, daarnaast 

een aantal 50tigers en ook enkele jonge ouders met kinderen. De tussengeneratie bereikten we zeer 

beperkt. De jongeren waren de grote afwezigen.  

 

Aan de deelnemers werd gevraagd hun gegevens te noteren zodat ze op de hoogte gehouden 

kunnen worden van de resultaten van het startmoment, alsook het verdere verloop van het traject.  

We verzamelden de gegevens in een Excel-bestand.  

De aanwezigen gaven toestemming om wel/niet in beeld gebracht te worden in bv. visiedocument, 

presentaties in kader van verder verloop van het traject.   

 

VERSLAG 

Nadat de inwoners hun gegevens achterlieten, kregen ze van een medewerker een korte toelichting 

over het traject Veerkrachtige Dorpen. Wat het doel is, de verschillende stappen en resultaat.  

Het doel van het startmoment nl. polsen bij de inwoners wat hun mening is over de thema’s werd 

duidelijk toegelicht.  

Deelnemers werden aangespoord om voldoende tijd te nemen een paneel te bekijken, ahv een 

gekleurde jeton (groen geel oranje rood) weer te geven hoe zij vinden dat het thema voor 

Heidehuizen scoort.  

Daarnaast werden ze uitgenodigd om ideeën, bedenkingen bij het thema te noteren op een post-it. 

Nadat ze stilgestaan hadden bij de 10 panelen kreeg elke inwoner 3 bolletjes. Deze konden ze 

verdelen over de thema’s die zij het belangrijkst vinden voor Heidehuizen. 
 

VERWERKING INPUT BIJ DE 10 PANELEN  

10 thema’s: basisvoorzieningen, sociale samenhang, klimaat, ouder worden, wonen, armoede, jong 

zijn, mobiliteit, werkgelegenheid, mijn lokaal bestuur  

 

We stellen vast dat de aanwezigen niet bij alle panelen een score gaven via een jeton.  

Bij het thema sociale samenhang werden de meeste jetons verdeeld.  

1 thema steekt er bovenuit en 2 andere thema’s scoren evenwaardig:  

- sociale samenhang 30 

- mobiliteit 25 

- basisvoorzieningen 23 

Thema jong zijn leunt tegen de top 3 daarna volgen klimaat, ouder worden en wonen Zij scoren 

gelijkwaardig. Mijn lokaal bestuur en armoede bungelen onderaan. Thema werkgelegenheid kreeg 

geen jetons. 

 

 

VERSLAG STARTMOMENT  

HEIDEHUIZEN 14/10/2022 
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BASISVOORZIENINGEN  

SCORE JETONS 34 

Rood Oranje geel groen 

9 16 6 3 
 

IDEEEN/BEDENKINGEN  

- Een plaats waar mensen kunnen samenkomen door de dag, eventueel voor jonge moeders 

met kinderen 

- Nood aan een gemeenschapshuis: minstens 1x/week open voor ontmoeting met andere 

mensen 

- Een maandelijkse opening van het zaaltje 

- 1x/maand ‘zaaltje’ omtoveren tot koffiehuis/ontmoetingsplaats 

- Spellenburg uitbouwen als gemeenschapscentrum van de gemeente voor de inwoners 

(inclusief speeltuintje, laagdrempelige ontmoeting)  

- Nood aan een soort gemeenschapscentrum met een café, speeltuintje,… > 

ontmoetingsplaats voor alle inwoners: Mogelijkheid voor activiteiten 

- Buurthuis 

- Co-workplace in WZC 

- Op Heidehuizen is geen bakker, geen bankautomaat 

- Misschien de middenstand motiveren om hier ook toch wat te creëren 

- Extra horeca stimuleren  

- Bakker met daaraan een koffiehuisje gekoppeld 

- Graag terug café + 1 restaurant 

- Koffiehuisje 

- Extra drankgelegenheid, gezellig café 

- Een “restorand” met vidé 

- Met het grootwarenhuis hebben we alles MAAR een café, een eethuisje, frituur GROOT 

GEMIS  

- Peter Helsen van ‘den Alma’ zeker betrekken … babbelkassa, zijn ah (gaan) verbouwen 

- Dorpsplein 

- Hondenlosloopweide = ontmoetingsplaats  

- Geen uitbouw school nodig (genoeg plaatsen in Mol) > geld beter besteden 

Wat stellen we vast BASISVOORZIENINGEN?  

Heel wat vraag naar een plaats waar mensen mekaar kunnen ontmoeten met een drankje erbij. 

Thema scoorde 23 bolletjes  
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SOCIALE SAMENHANG  

SCORE JETONS 46 

rood Oranje geel groen 

12 7 17 10 
 

IDEEEN/BEDENKINGEN  

- Banken in de straten zodat de WZC bewoners veel kunnen wandelen en elkaar daar kunnen 

treffen 

- Bankjes en picknicktafels 

- Speelplein voor de schoolkinderen/jeugdbeweging (hoort ook bij jong zijn) 

- Bankjesroute 

- Meer activteiten bewonersvWZC -& HEI bewoners 

- Goede buurtwerking met ‘naaste’ buren  

- Moeilijk om als ‘inwijkeling’ je weg te vinden 

- Speelpleintje aan Spellenburg met overdekt stukje  

- Petanquebaan voor het Hemelrijk ipv erachter 

- Speelhoek met toestellen op wei Spellenburg 

- Een speeltuintje bv hier langs Spellenburg zodat jonge gezinnen/kinderen elkaar ontmoeten! 

- Als Kapellekesboom aan het schooltje zou moeten gekapt worden stam laten staan en een 

houten kunstwerk van maken (beeld)  

- Speeltuin + ontmoetingsplek zou helpen en moet niet duur zijn (zone rond Spellenburg is 

veiliger/gezelliger dan voor de school)  

- Een Halloweentocht  

- Speelpleintje aan de Hutten 

- Dorpscafé in Spellenburg 

- Een ruilbeurs voor boeken en andere dingen  

- Als den Drill van de gemeente zou verdwijnen, een deel gebruiken om een hondenweide van 

te maken. 

 

Wat stellen we vast SOCIALE SAMENHANG? 

- Een speeltuin en café/ontmoetingsplek wordt meermaals vermeld en komt ook vaak terug 

bij thema bij jong zijn 
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KLIMAAT  

SCORE JETONS 39 

rood Oranje geel groen 

5 4 21 9 
 

IDEEEN/BEDENKINGEN  

- Welke vergroening kunnen we stimuleren?: meer groen (zelf doen!), adviseren voor 
woningaanpassing – subsidie gemeente, korte-keten initiatieven  

- Overstromingsgebied ok Maar wel zien dat de mensen nog door kunnen  
- Samenwerking met Natuurpunt?  
- Baanbomen onderhouden  
- Meer vrije natuur  
- Meer groen + bloemen in de straten  
- Meer vrijheid voor dieren 
- Ik denk dat er veel meer kan gedaan worden met herstel van biodiversiteit Bijvoorbeeld de 

heide opwaarderen ter hoogte van de Gem Werkplaats. Open natuurlandschap brengt meer 
leven? Ook grote poel aan de vakschool  opwaarderen.  

- Aanplanten fruitbomen, notenbomen 
- Info over wat er in bos te zien is  
- Meer toegankelijke bospaden 

 
- Pendelbus naar centrum 
- ?? vervoer achter school bekend maken 

 

- Supermarkt Alma aanspreken ivm verduurzamen, minder verpakte producten korte keten  
- Vuilbakken in de bossen en leegmaken 
- Meer vuilbakken naast de straat + meer vuilbakken langs de weg  
- School TISP aanspreken, zwerfvuil van jongeren 
- Project campagne zwerfvuil maar ook insteek Leave no trace 
- Afval Mc Donalds – sensibiliseren ivm zwerfvuil!! = smerig !  
- Veel vuil in bos > tuinafval bewoners  

 
- Kleiner wonen promoten ecologischer  
- Blij dat Mol Fair Trade gemeente is  
 

Wat stellen we vast KLIMAAT?  

Inwoners verwarren thema milieu-klimaat  

Deelthema biodiversiteit komt veel aan bod 

Geen ideeën bedenkingen op vlak van deelthema energie bv hernieuwbare energie, andere 

manieren van verplaatsen.  
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OUDER WORDEN 

SCORE JETONS 29 

rood Oranje geel groen 

1 10 9 9 
 

IDEEEN/BEDENKINGEN  

- Petank starten aan WZC 

- Wisselwerking buurtbewoners – rusthuis kan nog beter Mogelijkheden: bezoek cafetaria, 

gebruik petanquebaan, opstart activiteiten bv kaartclub 

- WZC en school koppelen jong-oud verbindingen 

- Mogelijkheden in rusthuis-cafetaria onvoldoende gekend 

- Er is een kaartclub geweest – de mensen komen niet Kan wel in Hemelrijck rusthuis 

- Open restaurantdag met vidé bij het rusthuis 

- Te weinig ‘wisselwerking’ tussen ouderen en jongeren Er zou meer hulp kunnen geboden 

worden/eenzaamheid verminderd worden als er meer sociaal contact zou zijn  

- Meer integratie WZC door gezamenlijke activiteiten 

- Meer activiteiten bewoners WZC & HEI bewoners 

- Heidehuizen verouderd 

 

 

WONEN 

- SCORE JETONS 38 

rood Oranje geel groen 

1 3 15 19 
 

IDEEEN/BEDENKINGEN  

- Initiatieven zoals samenwonen of kleine huizen die betaalbaarder zijn promoten, verschil 

hoogbouw, wel aangepast aan landelijk karakter 

- Werken rond de school > verbondenheid creëren met als centrale ontmoeting de 

school/plein  

- Samen moestuinen 

- Meer mogelijkheden voor jonge mensen, verkaveling? 

- Sociale woningen 

- Verkaveling voor jonge gezinnen, hopelijk veel kindjes en meer kinderen op het schooltje van 

de Hei   

- Meer gezamenlijk groen – pleintje met banken (ook thema klimaat/sociale samenhang) 

- Een mix van wonen tussen jong en oud waar jonge gezinnen en oudere bewoners zorgtaken 

opnemen 

- Geen appartementen 

- Geen hoge gebouwen op de Hei 
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Wat stellen we vast WONEN?  

Woningen voor jongere mensen werden aantal keer genoemd. Alsook de kansen voor gemengd 

wonen.  

Appartementen en hoge gebouwen zien de aanwezige Heidehuizenaren liever niet komen.  

 

ARMOEDE 

- SCORE JETONS 33  

rood Oranje geel groen 

5 8 15 5 

 

IDEEEN/BEDENKINGEN  

- Repair café aan WZC – er zijn daar veel mensen met kennis van zake (minder € – meer  ) 

(hoort ook bij thema klimaat) 

- Er zijn veel mooie initiatieven (gemeente en vrijwilligers) > blijven ondersteunen!  

- Hiervoor word je steeds doorverwezen naar het centrum 

- Meer kleinere wooneenheden voor kansarmen 

- Meer bekendheid aan bestaande initiatieven 

- Meer infomomenten in gehuchten over waar je terecht kan 

- Niet echt sociale woonheden 

- 1x/maand ‘zitdag’ OCMW 

- Tweedehandkast of ? lacts voor minder gegoede  

- Leven en geluk  

Wat stellen we vast ARMOEDE?  

Evenveel groene als rode stemmen en heel wat gele.  

Aantal keer vernoemd dat bestaande initiatieven beter bekend mogen zijn. 

 

JONG ZIJN 

- SCORE JETONS 32 

rood Oranje geel groen 

10 11 3 8 

 

IDEEEN/BEDENKINGEN  

- Meer speeltuinen  

- in de buurt 

- Speeltuin  

- Speeltuin voor kinderen in het dorp 

- Speeltuin aub of pleintje 

- Speeltuin/speelbos met speeltoestellen en landschapselementen 

- Een speeltuin voor jongeren zodat ze zich thuis niet vervelen 

- Speeltuin graag – speelplein 
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- Speeltuin en spelnamiddag organiseren voor de jeugd en kinders van de Hei 

- Speeltuintje voor kinderen aan Spellenburg 

- Speeltuin voor kinderen 

- Lokaal speeltuin+evenementen voor kinderen nodig 

- Speeltuin voor kinderen in buurt van WZC voordelen: in kader van intergenerationeel project 

+ inclusie 

- Speelpplein/ontmoetingsplaats jongeren (hoort ook bij sociale samenhang) 

- Jeugdverenigingen 

- Er is op de Heidehuizen geen enkele vereniging voor kinderen en jongeren 

- Veilig naar school 

- Bv 1x/maand ontmoetingscafé organiseren voor de jeugd (zie ook sociale samenhang) 

- School: Voldoende aanbod in Mol  

- Verdere uitwerking lagere school Sportmogelijkheden in de school aanbieden? Lagere 

school> middelbare school – jeugdbeweging 

- Een kegelbaan om te spelen 

- Geen/weinig mogelijkheden voor de jeugd 

- Kinderen zijn voor de uitbreiding lagere school van de school van de Hei naar Bel (Geel) 

moeten gaan en hebben geen vriendjes 

- Een voetbalveld 

- Een scouts 

- Dansruimte 

- Woongelegenheden voor jonge mensen – kinderen > school jeugdwerking (hoort ook bij 

thema wonen) 

- Onveilige oversteek ring Borgerhoutsedijk (hoort ook bij mobiliteit) 

- Heipad naar sportcentrum bijna nooit bruikbaar = veilige weg naar daar  

- Veel straten hebben te druk snel verkeer waardoor spelen op straat niet mogelijk is (hoort 

ook thema mobiliteit) 

- Een kinderwandeling in het bos  

- Geen aanbod HEI-kermis voor 12-16 jarigen 

- Meer bekendheid over de Hei: top school, fijn wonen, ..  

Wat stellen we vast?  

Er is veel vraag naar een speeltuin. En vrijetijdsactiviteiten voor jongeren 
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MOBILITEIT 

- SCORE JETONS 43 

rood Oranje geel groen 

23 17 0 3 
 

IDEEEN/BEDENKINGEN  

- Geen openbaar vervoer: centrumbus stopt op Molderdijk 

- Geen centrumbus 

- Geen bus op de Hei naar het centrum (kreeg een streepje) 

- Wandel/fietsverbinding Heipadje staat meestal onder water (staat ook bij jong zijn-veilige 

schoolroute) 

- Heipadje onder water – NOK 

- Heropening Heipad 

- Heipadje?? 

- Wateroverlast in heipad 

- Kunnen niet te voet naar Mol want Heipad langs zwembad staat ALTIJD onder water Ook in 

een warme hete zomer en je kan ook niet door met de fiets 

- Wateroverlast in Heipad 

- Centrum moeilijk bereikbaar te voet of met de fiets Heipad = zeker te voet snelste weg doch 

nauwelijks te gebruiken > overstroomd!  

- Snelheid beperken bv Hemelrijkstraat 

- Sluipverkeer dat kruispunt ring vermijdt aanpakken  

- Snelheidheidsbeperking Kruisven + Hemerijkstraat !  

- Snelheid 

- snelheidsremmers 

- Plaatselijk verkeer op de Hei?!!!  (kreeg een ja!!) 

- Veiliger naar schooltje vd Hei kunnen zou leuk zijn Momenteel geen voetpaden of fietspaden 

- Geluidschermen langs de ring door het toenemende verkeer veel hinder voor bewoners van 

de Hemelrijkstraat 

- Meer snelheidsverlagers vooral in de Hemelrijkstraat 

- Onveilige fietspaden op sommige plekken 

- Graag een veilige oversteekplaats voor de rusthuisbewoners EN/OF snelheidsbeperking  

- Rood licht thv jachtstraat gevaarlijke oversteken zowel fietser als automobilist 

- Onveilige oversteek Jachtstraat - Hemelrijkstraat 

- Kruisven als doorgangsweg veiliger maken voor fietsers (snelheid naar beneden) 

- Wanneer fatsoelnlijke fietspaden (suggestieve) liefst met lijnen ipv rode verf 

- Sluipweg 

- Geen fietspaden 

- Fiets, wandelpad deel Belsebaan verharden zoals in de Bremdoornstraat 

- Enkelrichting maken straat Heidehuizen van Slachthuisstraat tot Herderstraat en 

Hemelrijkstraat van Herderstraat tot Slachthuisstraat 

- Wandelpad van Herderstraat langs gracht ring naar vroegere heipad 

- Stofhinder aan weg naar voetbal langs den Drill oplossen 

- Versmallingen kruisven weg en flispalen plaatsen 
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- Op Heidehuizen zijn er te weinig fietspaden waardoor de schoolkinderen bv in de 

Hemelrijkstraat een levende verkeersremmer zijn en dat is toch niet de bedoeling !  

- Meer doen voor fietsers 

- Inrichting kruispunten 

- Verkeersafwikkeling 

- De ring oversteken met de fiets aan het kruispunt richting Meerhout , dan beide richting 

toelaten 

- Weg is slecht locatie Greesstraat aan de Boer 

- Tunnel is een meerwaarde 

- Tunnel onder de ring OK 

- De fietstunnel veiliger ‘voor van stukje betton’ 

- Wij wonen hoer rustig en geraken makkelijk in Mol met de fiets 

- Wij wonen (goddank) in een rustig dorp (hoort ook bij wonen) 

Wat stellen we vast MOBILITEIT? 

Het Heipad staat blijkbaar vaak/altijd onder water. Wordt aangehaald als veilige route naar het 

centrum. 

Een snelheidsbeperking wordt meermaals als suggestie gegeven vnl. in Hemelrijkstraat. Alsook een 

oversteek.  

Fietspaden, het ontbreken ervan, werd ook meermaals genoteerd.  

 

WERKGELEGENHEID 

- SCORE JETONS 31 

rood Oranje geel Groen 

2 4 17 8 

 

IDEEEN/BEDENKINGEN  

- Er is weinig werkgelegenheid in de wijk, maar wel in de buurt Dus OKE!  

- Werkgelegenheid is niet echt van toepassing GB is vlakbij 

- Opstart van een café, koffiebar, jeugdhuis Er zijn geen zelfstandige handelaars Koffie? 

- Een bakker of een slager mis ik soms wel  

- Verbinding met centrum? openbaar vervoer? Vroeger was er een halte (belbus) tegenover 

woonzorgcentrum 

Wat stellen we vast WERKGELEGENHEID?  

De voorgestelde ideeën sluiten grotendeels aan bij andere thema’s: sociale samenhang, jong zijn, 

basisvoorzieningen, mobiliteit 
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MIJN LOKAAR BESTUUR 

- SCORE JETONS 36 

rood Oranje geel Groen 

5 6 16 9 
 

IDEEEN/BEDENKINGEN  

- Verkeersveiligheid 

- Verkeersveiligheid > geen aanspreekpunt Al meermaals beklag gedaan, wijk is route voor 

sluipverkeer  

- Verkeersafwikkeling 

- Weginrichting 

- Welke visie en plannen zijn er of zijn er mogelijk?  

- Een babbelloket waar je terecht kan voor een bedenking vraag  

- Een bemiddelingsdienst  

- Voldoende aandacht behouden voor sociale dienstverlening (ook als budget beperkt is) 

- Het zou fijn zijn als er meer bouwmogelijkheden zouden komen jonge mensen > kids > 

schooltje  

- Het zou fijn zijn indien het bestuur van de zaal eens ECHT zou luisteren naar de klachten van 

de buurt ivm geluisdoverlast tijdens de feesten die hier plaatsvinden 

- Een ontmoetingsplek waar mensen met honden kunnen samenkomen (een losloopweide 

bijvoorbeeld) Misschien kan dat samen met de gemeente Balengerealiseerd worden  

- Het rusthuis is goed geschikt maar wel duur  

 

PRIORITERING THEMA’S 
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SOCIALE SAMENHANG 30 

MOBILITEIT 25 

BASISVOORZIENINGEN 23 

JONG ZIJN  16 

KLIMAAT 8 

OUDER WORDEN 7 

WONEN 7 

MIJN LOKAAL BESTUUR 4 

ARMOEDE 2 

WERKGELEGENHEID 0 

 

Wat stellen we vast?  

1 thema steekt er bovenuit en 2 andere thema’s scoren evenwaardig:  

- sociale samenhang 30 

- mobiliteit 25 

- basisvoorzieningen 23 

Werkgelegenheid kreeg geen enkele stem.  

Thema armoede kreeg weinig bolletjes, maar er werden wel heel wat ideeën bij genoteerd. Zie hoger 

in het verslag.  

 

WENSPUT  

Wat als je 1 ding zou mogen veranderen in Heidehuizen. Wat zou dat dan zijn?  

- nog een bank in de bossen 

- meer ? > biodiversiteit bv Heide opwaarderen  

- minder verkeer!!! 

- veilige straten zodat kinderen terug op straat kunnen spelen 

- aan de beek een brug wanneer??? 

- De Heipad open laten in plaats van laten onder lopen van de beek 

- Heipad altijd open 

- heropening van Heipad staat altijd onder water 

- speeltuin om jonge gezinnen en kinderen aan te trekken 

- onderhoud kappellekesboom ? wilde insecten? 

- een restaurant + café/koffiehuis 

- een speeltuin aan Spellenberg 

- speeltuintje 

- permanente snelheiscontrole in de Hemelrijkstraat en ? Heidehuizen 

- meer verbreding op sociaal vlak 

- aula+omgeving oppimpen!  

- wateroverlast Heipadje 

- begrip van het zaalbestuur ivm geluidsoverlast  

- minder vuilnisoverlast TISP 

- Heipad open houden het ganse jaar 

- hondenlopsloopzone 

- ontmoetingsruimte met café 

- een bus van en naar centrum Mol 


