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WOORD VOORAF
 

Een toekomstvisie om je dorp mee in handen te nemen

Beste inwoners van Achterbroek,

De wereld om ons heen verandert in ijltempo. Ook de 
dorpen veranderen. Stopt er nog een bus in Achterbroek? Is 
er nog een bakker of een slager in de buurt, een huisarts, een 
bankautomaat, naschoolse kinderopvang? Ken je al je buren 
nog? De plaats waar je opgroeit, beïnvloedt je levensloop. Zo 
bepaalt de plaats waar je woont, mee je mobiliteit, je toegang 
tot zorg, je levenskwaliteit. Je thuis (kunnen) voelen in je 
dorp is zeer belangrijk. Inwoners, jong en oud, moeten er 
alle kansen krijgen om zichzelf te zijn en zich te ontplooien. 
Daarom zijn de gemeente Kalmthout en de provincie 

Antwerpen het Veerkrachtige dorpen-traject gestart in Achterbroek. En in dat 
traject is een belangrijke rol weggelegd voor jou als inwoner. De voorbije maanden 
konden alle inwoners van Achterbroek hun mening geven, en uitdagingen en kansen 
aanstippen. Het visierapport dat je nu in handen houdt, bundelt alle verhalen, ideeën, 
wensen die we tijdens de startweek hebben opgetekend Dit is het eerste resultaat van 
het dorpentraject, maar het mag geen eindpunt zijn. Laat het vooral een uitnodiging 
tot verder gesprek en actie zijn. Een eerste stap op de weg naar een echt veerkrachtig 
dorp. 

Kathleen Helsen 
Gedeputeerde voor Dorpenbeleid 
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INLEIDING
 

Aanleiding voor de start van 
Veerkrachtig Achterbroek was 
de vraag van de vzw Dorpsraad 
naar een globale visie op de 
gemeenschapsvoorzieningen. Een 
aantal gebouwen, waaronder de 
school en de parochiezaal, zijn 
aan vernieuwing toe. Er is ook een 
gebrek aan ontmoetingsruimte, 
zoals een dorpsplein of -huis. In de 
coronaperiode werd nog maar eens 
duidelijk dat dit een voorwaarde 
voor een bloeiend dorpsleven is. 
Achterbroek heeft bovendien nood 
aan gemeenschapsruimte voor 
vergaderingen, workshops … Ook een 
dorpsplein, dorpscafé en zitbankjes 
zijn welkom. 

De vraag van de vzw Dorpsraad 
kreeg de steun van het lokale 
bestuur van Kalmthout. Voor het 
gemeentebestuur dient dit traject 
een dubbel doel: een gedragen 
visie op Achterbroek ontwikkelen, 
samen met de inwoners van 
Achterbroek, én de banden tussen 
bestuur en bevolking versterken. 
Binnen het gemeentebestuur zijn 
Sandra Hoppenbrouwers (schepen), 
Fredelinde Rossaert (coördinator 
buurtgerichte zorg) en Stefanie 
Goderis (projectmedewerker welzijn 
en onderwijs) aangeduid om het 
dorpenbeleid binnen de gemeente 
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vorm te geven. Dorpenbeleid focust op het verhogen van de duurzaamheid en de 
leefbaarheid van een dorp. Dorpen zijn plekken waar veel activiteit samenkomt 
– wonen, werken, schoolgaan, ontspannen - en daardoor een motor van 
streekontwikkeling. Daarom ondersteunt de provincie Antwerpen het dorpenbeleid 
via het traject ‘Veerkrachtige dorpen’. 

In het voorjaar van 2021 werden alle inwoners van Achterbroek uitgenodigd om hun 
dorp mee na te denken over de toekomst van Achterbroek. Tijdens de startweek van 
2 tot 9 april 2021 konden ze hun mening geven over tien thema’s die Achterbroek 
aangaan: sociale samenhang, armoede, verkeer, voorzieningen, tewerkstelling, 
jongeren, senioren, wonen, bestuurskracht van de gemeente, klimaat. Wat gaat er 
al goed, wat kan er mogelijk beter? En wat verdient prioritaire aandacht? Dit rapport 
bundelt de input die geleverd werd tijdens de startweek van het project ‘Veerkrachtige 
dorpen’ in Achterbroek en in de daaropvolgende participatiesessies. 

De drie thema’s die door de deelnemers aan deze sessies bovenaan de agenda zijn 
geplaatst:

1. de situatie van de gemeenschapsinfrastructuur in het dorp, 
2. Jongeren en sociale samenhang, 
3. de verkeerssituatie in en rond Achterbroek. 

0 10 20 30 40 50

voorzieningen

jongeren

verkeer

klimaat

sociale samenhang

wonen

senioren

armoede

bestuurskracht van de gemeente

tewerkstelling

Tabel 1: prioriteitenbepaling voor Achterbroek
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“Veerkrachtige dorpen”

‘Veerkrachtige dorpen’ is een initiatief van de dienst Platteland van de 
Provincie Antwerpen in samenwerking met RURANT vzw. In een ‘veerkrachtig 
dorp’ werken gemeentebestuur en inwoners samen aan het vermogen van 
het dorp om met toekomstige veranderingen en uitdagingen om te gaan. 
Samen bepalen ze waar de kansen, uitdagingen en prioriteiten liggen. Samen 
bepalen ze strategieën om daarmee aan de slag te gaan. Er is budget voor-
zien om meteen één van de ideeën waar te maken en zo de andere acties te 
stimuleren.
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Veerkrachtig
ACHTER- 
BROEK
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Doel
 

In het traject veerkrachtig Achterbroek schrijven dorpsbewoners en bestuur samen 
een gedeeld toekomstverhaal voor het dorp. Dit rapport bundelt de ideeën en 
voorstellen die uit de participatiesessies – zie de tijdslijn op de volgende pagina. Het 
gemeentebestuur gaat na welke voorstellen het (op korte en langere) termijn kan 
opnemen. 

In het najaar van 2021 zal het gemeentebestuur van Kalmthout de visie vertalen 
naar een concreet actieplan. Taken zullen toegewezen worden, een budget en 
timing krijgen. Hierover zal het gemeentebestuur regelmatig terugkoppelen naar 
Achterbroek. 

Evengoed zijn er ideeën die inwoners van Achterbroek zelf kunnen oppikken. Ook 
burgers kunnen en mogen zelf hun dorp in handen nemen. 

Het rapport is een leidraad voor lokaal bestuur en inwoners om de komende jaren op 
verder te bouwen. 

Aanpak
 

Bij de start van het traject maakte de provincie Antwerpen een dorpsanalyse: een 
momentopname van de veerkracht van Achterbroek vandaag. Die bestaat uit een 
inventaris van tien leefbaarheidsthema’s (zie hoofdstuk 2), aangevuld met informatie 
en belevingen van de inwoners van Achterbroek. 

Vervolgens werd tijdens verschillende participatiesessies een toekomstbeeld voor 
het dorp gecreëerd, ontstaan vanuit ideeën en opvattingen van bewoners en 
betrokkenen. Dit toekomstbeeld bevat ook voorstellen van acties om de ideeën te 
concretiseren. 
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Proces
 

ZOMER 2020: 
sleutelfiguren uit Achterbroek 
- mensen actief in het 
verenigingsleven, middenstand 
of andere organisaties - 
verfijnen de dorpsanalyse. 

2 tot 9 april 2021: 
Op het kerkplein kan 
iedere Achterbroekenaar 
zijn mening geven over 
thema’s zoals verkeer, 
voorzieningen en sociale 
samenhang.

ZOMER 2020: 
Dietmar Bosmans, 
adviseur dorpen van de 
provincie Antwerpen 
maakt de dorpsanalyse 
op: een statistische 
vertaling van de huidige 
situatie van het dorp.
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BETROKKEN BIJ DE PARTICIPATIE

Aan de startweek van het 
participatietraject namen een 80-tal 
dorpsbewoners deel. Tijdens de vier 
participatiessessies namen telkens 
een 25-tal dorpsbewoners deel. Zij 
hebben allen bijgedragen aan deze 
inwonersvisie op Achterbroek. 

Verder is er van bij de aanvang van 
het traject een dorpsteam opgezet, 

bestaande uit projectbegeleiders 
van de provincie Antwerpen, 
RURANT en de gemeente 
Kalmthout. Het dorpsteam had 
regelmatig overleg met vaste kern 
van tien dorpsbewoners om dit 
participatieproces vorm te geven: 
bepalen van het doel van de 
participatie, communicatie over het 
project, verloop van de sessies, …. 

20 mei 2021: 
Participatiesessie 2 
Visie op Achterbroek 
morgen (digitale sessie)

1 juni 2021 : 
Participatiesessie 3 
Dromen over de 
voorzieningen in het 
dorp (digitale sessie)

29 juni 2021: 
Participatiesessie 4 
Acties voor een 
Veerkrachtig 
Achterbroek
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Dorps-
ANALYSE
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Kennis making met 
Achter broek
 

Landbouwdorp 

Het plattelandsdorp Achterbroek (oppervlakte: 7,59 km²) ligt langs een verkeersader 
naar Nederland. Het is hét landbouwdorp van Kalmthout, hoewel het niet meer is 
zoals enkele decennia geleden toen de meeste mensen er boeren waren. Veel van die 
boeren zijn inmiddels gestopt, alleen de grote landbouwbedrijven zijn overgebleven. 
Er wonen een 2000-tal mensen. 
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Tussen Kalmthout en Wuustwezel
Het dorp is eeuwenlang verdeeld geweest tussen de gemeenten Kalmthout en 
Wuustwezel. Achterbroek is pas bij de fusies van de gemeenten in 1977 definitief 
aan Kalmthout toegewezen. Wegens de vaak stiefmoederlijke behandeling door de 
lokale overheden werd Achterbroek een geheel eigen gemeenschap, met vooral 
in de negentiende eeuw een grote drang naar zelfstandigheid. Uiteindelijk is een 
effectieve afscheiding er niet gekomen, maar het streven naar eigenheid heeft wel 
degelijk resultaat opgeleverd: een eigen kerk en school (1867-1873). De parochie 
Achterbroek bestaat intussen anderhalve eeuw. Achterbroek werd op 1 juli 1871 
uitgeroepen tot zelfstandige parochie. Dat gebeurde niet zomaar, want zowel 
Kalmthout als Wuustwezel hebben die onafhankelijkheid jaren kunnen tegenhouden. 
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Kaart 1: Achterbroek

ESSEN

KALMTHOUT
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Een hecht dorp, doorsneden door een druk 
kruispunt

Het drukke kruispunt van de Kalmthoutse en de Brasschaatsesteenweg/
Roosendaalsebaan (waar de kerk staat) bepaalt in grote mate mee het uitzicht van het 
dorp. Sinds de heraanleg in 2019 gestart is, (“de werf van de eeuw in Achterbroek”) is 
de leefbaarheid van het dorp aanzienlijk verbeterd, – aldus de inwoners van het dorp. 
Zodra je weggaat van de drukke banen die het dorp doorkruisen, zit je volop in de 
weilanden, in prachtige natuur. Die rust, dat groene karakter vinden heel wat mensen 
uit Achterbroek dé troef van het dorp. Het behoud van dat groene, dorpse karakter is 
voor nogal wat Achterbroekenaren prioritair.

Voor de mensen die er wonen, is het een “hecht dorp”: er is best veel betrokkenheid 
van de inwoners naar het dorp toe. Er is een bloeiend verenigingsleven, veel mensen 
kennen elkaar nog. 
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Overzicht dorps-
analyse Achterbroek
 

In de dorpsanalyse onderzoeken we in welke mate een dorp al veerkrachtig is. Op 
basis van een aantal bronnen definiëren we voor tien thema’s de situatie in het dorp:
 

• Donkergroen = relatief hoge veerkracht; 
• Lichtgroen = eerder gemiddelde veerkracht; 
• Licht rood = eerder lage veerkracht; 
• Donker rood = lage veerkracht. 

Het beeld voor Achterbroek vind je op de volgende pagina. Uit de dorpenmonitor 
blijkt dat Achterbroek het best goed doet. Achterbroekenaren wonen graag in 
hun dorp. De ligging vlakbij Kalmthout-centrum is een goede zaak. De grootste 
uitdagingen zijn: 

• Ontmoetingsruimte: opwaarderen en uitbreiden publieke voorzieningen in 
het dorp;

• Betaalbaar wonen;
• Verkeersveiligheid.
• Vergrijzing;

 
Deze informatie was het vertrekpunt voor de werksessies en werd aangevuld, 
gecorrigeerd en verrijkt met de input van dorpsbewoners. De toevoeging van 
subjectieve belevingsfactoren geeft een genuanceerder beeld.
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BRONNEN VAN DE DORPENMONITOR

Voor de dorpenmonitor is gebruik gemaakt van drie bronnen:

1. Cijfermateriaal over het dorp en de gemeente. Dat wordt onder 
meer gehaald uit de databank Provincie in Cijfers. 

2. Beleidsdocumenten van de gemeente Kalmthout en de provincie 
Antwerpen. 

3. Gesprekken met inwoners en betrokkenen van Achterbroek 
(sleutelfiguren) 
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Sociale samenhang • De De vzw Dorpsraad zet de belangen van het dorp op de 
agenda.

• Er zijn bredere tendensen die een impact hebben op de 
sociale samenhang van Achterbroek: meer alleenwonenden, 
toenemende vergrijzing. 

• Het verenigingsleven in Achterbroek kan bogen op een stevige 
traditie. Het is zoeken naar hoe dit verenigingsleven dze 
schwung kan behouden. 

• Ontmoetingsruimte is essentieel voor het dorpsleven. 
Momenteel is dat de parochiezaal. Opvolging garanderen is 
noodzakelijk. Het dorp mist een gezellig plein. 

Financiële armoede • De armoede in Achterbroek is eerder beperkt, en vooral 
verdoken. Net als elders op het Vlaamse platteland, neemt ook 
hier de armoede wel toe. 

• Het is een uitdaging om de mensen in armoede te bereiken en 
initiatieven te ontwikkelen die hen betrekken bij het dorp. 

• De gemeente onderneemt allerlei initiatieven voor mensen in 
armoede, die zich wel vooral in het centrum van de gemeente 
afspelen. Mogelijk is vervoer ernaartoe een probleem. 

Bereikbaarheid en 

verkeersveiligheid

• De auto is nog steeds koning in Achterbroek, maar de fiets wint 
terrein.

• De twee gewestwegen door het dorp zorgen voor een 
voortdurende drukke verkeerssituatie in de dorpskern. De 
recente aanpassingen hebben de veiligheid voor fietsers en 
voetgangers wel verbeterd. 

• De nabijheid van Kalmthout is een goede zaak voor 
Achterbroek: goede voorzieningen binnen haalbare afstand. 

• Ook de nabijheid van het station is een pluspunt. 

• De weg naar het centrum is op een aantal plaatsen niet even 
veilig voor fietsers en voetgangers. 

Klimaat veran dering 

en energie transitie 

• Globaal gezien kent Kalmthout een daling in de CO2-uitstoot. 
Die is grotendeels toe te wijzen aan een dalende uitstoot van 
huishoudens en van een daling door het openbaar vervoer. 
Op vlak van CO2-reductie van woningen is er in Vlaanderen 
evenwel nog een grote inhaalbeweging te maken ten opzichte 
van de buurlanden.

• Bepaalde delen van Achterbroek zijn steeds meer 
overstromingsgevoelig. De gemeente neemt maatregelen om 
de (water)overlast in te perken. 

• De gemeente neemt actie via het burgemeestersconvenant en 
FairTradeGemeente.

• Omgaan met klimaatverandering vergt een 
mentaliteitswijziging bij burgers. Ook in Achterbroek is er nog 
werk op dat vlak.
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Aanbod 

basis- voorzieningen

• In Achterbroek is er voldoende aanbod aan basisvoorzieningen. 

• Het goed voorziene Kalmthout-centrum ligt vlakbij. 

• In Achterbroek is er nauwelijks horeca (incl. terrasjes), dat 
missen de inwoners wel. 

• De provincie heeft een aanbod om een detailhandelsvisie op te 
stellen. 

Econo mische

veranderingen

• Er stelt zich geen (structureel) probleem met werkloosheid in 
Achterbroek. 

Jongeren • Verenigingen voor jongeren in het dorp draaien goed: voetbal, 
Chiro en KLJ. 

• Er is nood aan extra speelruimte voor kinderen, en 
ontmoetingsplekken voor jongeren. Meer trage wegen zouden 
daarbij nuttig zijn, zodat ze veilig op hun bestemming geraken. 

• Er is een visie nodig over de gebouwen met 
gemeenschapsfunctie. In de eerste plaats de schoolgebouwen, 
maar dit geldt ook voor de parochiezaal. Daarbij zouden noden 
van Achterbroekenaren van alle leeftijden moeten worden 
meegenomen – dus ook die van kinderen en jongeren. 

Zorg en welzijn • De golf aan (plattelands)vergrijzing laat zich ook in Achterbroek 
voelen. 

• Er is geen dienstencentrum in Achterbroek, wel in het centrum 
van Kalmthout. 

Wonen • Woonprijzen zijn hoog in Kalmthout. Voor jongeren wordt het 
steeds moeilijker om in eigen dorp te kunnen blijven wonen. 

• Weinig sociale huurwoningen in het dorp Achterbroek en de 
gemeente Kalmthout. 

Bestuurskracht • Kalmthout voert een goede communicatie naar de inwoners. 

• In Achterbroek leeft historisch het gevoel dat het dorp wat 
stiefmoederlijk behandeld wordt door de gemeente. Stilaan lijkt 
hier wel verandering in te komen. 

• Over het algemeen vinden mensen dat de gemeente goed 
bestuurd wordt. 



DEEL 3 Aan de slag MET DE INWONERS VAN HET DORP

26 | veerkrachtig ACHTERBROEK 

Aan de slag
MET DE 
BURGERS VAN 
HET DORP
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Veerkracht Strategie 
Achterbroek:  
drie droombeelden, 
dertien doelstellingen
 

De analyse van Achterbroek in 
een dorpenmonitor was het 
startpunt van het traject. Tijdens de 
participatiesessies bepaalden de 
deelnemers drie droombeelden over 
hoe Achterbroek er over enkele jaren 
zou moeten uitzien. Die zijn op hun 
beurt vertaald in dertien concretere 
doelstellingen. 

In 3.2 diepen we de drie droombeelden 
uit. Voor de uitdieping baseren we ons 
op de informatie die de inwoners van 
Achterbroek aanleverden tijdens het 
startmoment en de daaropvolgende 
participatiesessies. 
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De drie droombeelden: 

1. Achterbroek wordt vanuit een doordachte visie ‘herdorpt’. 

Doel 1 De basisschool in Achterbroek is een brede school met 
kwalitatieve infrastructuur.

Doel 2 Achterbroek heeft een bloeiend dorpshuis waar jong en oud 
hun gading vinden.

Doel 3 Achterbroek heeft een dorpsplein waar ontmoeting mogelijk is.

Doel 4 Achterbroek heeft goed werkend openbaar vervoer met goede 
verbindingen naar omliggende kernen.

Doel 5 Gemeenschapsgebouwen zijn gerenoveerd.

2. Achterbroek is een plek waar iedereen zich thuis voelt.

Doel 6 Achterbroek heeft een bruisend verenigingsleven.

Doel 7 Nieuwe inwoners krijgen een warm onthaal in Achterbroek.

Doel 8 Dorpsbrede initiatieven zorgen voor verbinding tussen de 
inwoners van het dorp.

Doel 9 In Achterbroek kan je zorgeloos oud worden. 

Doel 10 De gemeente voert in Achterbroek een integraal en gericht 
beleid inzake armoede.

3. Het verkeer in Achterbroek is veilig en afgestemd op maat van ‘zwakke’ 
weggebruikers, kinderen, senioren. 

Doel 11 Achterbroek is verkeersveilig voor fietsers en voetgangers: fiets 
is koning, auto is gast.

Doel 12 De gemeente zet maximaal in op het aanpakken van gevaarlijke 
punten in het dorp. 

Doel 13 Achterbroek heeft een verkeersveilige schoolomgeving
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Verdiepen van enkele 
droombeelden 
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EERSTE DROOMBEELD

Achterbroek 
wordt vanuit 
een doordachte 
visie ‘herdorpt’
Een dorp is meer dan een cluster van woningen. 

Kerk, school, pastorij, handels panden, herenhuizen, 

cafés, het dorpsplein, … geven een ziel aan een dorp. 

Willen we vermijden dat onze dorpen slaapdorpen 

worden, dan moeten we van de dorpskern opnieuw 

het kloppend hart van de gemeenschap maken. Dan 

moet er doordacht worden omgesprongen met de 

beschikbare ruimte en gebouwen. Door bijvoorbeeld 

functies te gaan combineren: een schoolgebouw 

kan bijvoorbeeld ook dienen als plek waar na de 

schooluren gevolleybald wordt, muziek en toneel 

gespeeld, of een fietsherstelcursus wordt gegeven. 

Dorpen moeten ‘herdorpt’ worden: de dorpskern moet 

weer de plek worden waar plaats is voor wonen én 

voor voorzieningen, ontmoeting, mobiliteit en zorg.
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De eerste én voornaamste uitdaging die tijdens de participatiesessies door de 
aanwezige Achterbroekenaren wordt benoemd, is dat in hun dorp een aantal 
gebouwen met gemeenschapsfunctie dreigen te verdwijnen, of niet meer voldoen. 

• het laatste café in het dorp heeft de deuren moeten sluiten, 
• de beide schoolgebouwen zijn dringend aan vernieuwing toe, 
• ook de parochiezaal, de sporthal en de jeugdlokalen van de Chiro en KLJ zijn aan 

een opfrisbeurt toe, 
• er is geen dorpsplein waar spontane ontmoeting kan doorgaan. Er is nood aan 

meer ontmoetingsplekken in Achterbroek. Er is weinig horeca, geen bank of 
bancontact, jongeren en senioren missen plekken waar ze kunnen samenkomen. 
Een gevoel dat tijdens de coronacrisis nog sterker is geworden. 

“We moeten meer inzetten op informeel ontmoeten! 
Mensen zouden elkaar meer moeten kunnen ontmoeten 
als er niks georganiseerd wordt. Ik denk bijvoorbeeld 
aan een dorpshuis waar je kan samenkomen. Zo zijn er 
in ons dorp weinig ontspanningsmogelijkheden buiten 
de twee jeugdverenigingen... Zij die zich niet wensen 
aan te sluiten, vallen uit de boot”.

deelnemer Veerkrachtig Achterbroek

Wat in Achterbroek wél aanwezig is, zijn privé-initiatieven zoals een bakker, een 
supermarkt (SPAR), Aveve, broodjeszaken, een dokter, een kinesist, een apotheek, … 
Wel ontbreken er een bankautomaat en leuke horecazaken. 

“Een dorp zonder een café is een groot gemis. We leven 
op een droge locatie. Zeker een leuk terrasje zou een 
meerwaarde kunnen zijn” 

deelnemer Veerkrachtig Achterbroek
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Voor veel deelnemers aan deze sessie zijn er twee absoluut prioritaire thema’s om 
aan te pakken: 

1. Nieuw schoolgebouw

De gebouwen van de lagere school zijn erg verouderd, de kleuterklasjes zijn veel 
te klein en absoluut niet geschikt voor hedendaags kleuteronderwijs. Er zijn twee 
vestigingsplekken, wat absoluut niet ideaal is. Zo moeten de kleuters tweemaal per 
week de drukke baan over om te gaan turnen. 

“Het zou zeer nefast zijn voor de sociale cohesie in het 
dorp dat ouders hun kinderen voortaan naar andere 
scholen gaan sturen in andere dorpen”. 

deelnemer Veerkrachtig Achterbroek
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Denk mee voor Kalmthout

De gemeente Kalmthout organiseerde in 2020 voor het eerst het 
participatiep roject ‘Denk mee voor Kalmthout’. Jaarlijks kunnen de vijf wijken 
van Kalmthout beschikken over een budget van 50.000 euro, voor elke wijk 
10.000 euro. Ze moeten dan zelf voorstellen indienen (per wijk) en stemmen 
via het digitaal platform Denk mee voor Kalmthout. 

De gekozen ideeën krijgen een deel van het beschikbare budget. Daarna 
kunnen ze worden uitgevoerd. Het doel van ‘Denk mee voor Kalmthout’ is 
sterkere wijken te creëren, inwoners te laten samenwerken én hun eigen 
omgeving en leefwereld naar eigen inzicht mee vorm te geven. Opvallend 
is dat in 2020 veel voorstellen betrekking hadden op verkeersveiligheid. Er 
werden toen 147 ideeën gelanceerd waarvan 18 voor Achterbroek. De top drie 
voor Achterbroek waren: 

• een overdekt terras/ontmoetingsruimte (25 stemmen), 
• een ‘generatiepleintje’ naast de parochiezaal (21 stemmen), 
• een dorpshuiskamer als voorloper voor een echt dorpshuis (20). 

In april 2021 is de tweede editie opgestart. 

Meer informatie via denkmee.kalmthout.be 

2. Dorpshuis mét dorpsplein

Achterbroek heeft nood aan een ontmoetingsplek voor iedereen, waar jong en oud 
elkaar kunnen vinden. Ook tijdens “Denk Mee voor Kalmthout” bleek 92 procent van 
Achterbroek nood te hebben aan een dorpshuis.

“We missen in ons dorp een plein, een plek waar je 
een babbeltje kan slaan met de toevallig passerende 
dorpsgenoten. Waar je even kan gaan zitten op een 
bankje. Waar jongeren een dorpsspel spelen…. Op zo’n 
pleintje moet je ook rustig kunnen zitten, ver genoeg van 
het verkeer”.

deelnemer Veerkrachtig Achterbroek
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 TOEKOMSTBEELD & IDEEËN VOOR VERANDERING  
 VOOR EEN ‘HERDORPT’ ACHTERBROEK 

Droombeelden kunnen we alleen realiseren als we veranderen en er acties aan 
koppelen. Het droombeeld van het behoud van het ‘herdorpt’ Achterbroek, is tijdens 
de participatiesessies op volgende manier verder uitgediept. 

 DOEL 1: 

 De basisschool in Achterbroek is een brede school met kwalitatieve infrastructuur 

Voorgestelde acties: 

1. Zorg voor een schoolgebouw, in plaats van twee plekken zoals nu het 
geval is. De site aan de Brasschaatsesteenweg is wellicht de beste plek. 

2. Het gebouw moet dienst kunnen doen als ‘brede school’: de werking 
van de school is breder doordat ze een duidelijke band zoekt met de 
omgeving, zoals jeugdwerk, buurtsport, bibliotheek, seniorenwerking, 
kinderopvang, kunsteducatie, … 

3. Zolang er geen definitieve verhuis mogelijk is, worden de belangrijkste 
euvels in de bestaande schoolgebouwen aangepakt. 

 DOEL 2: 

 Achterbroek heeft een bloeiend dorpshuis waar jong en oud hun gading vinden 

Voorgestelde acties: 

1. Er komt een sociaal restaurant en/of een café met terras.

“Iets te eten aanbieden is de sleutel tot 
laagdrempeligheid” 

deelnemer Veerkrachtig Achterbroek

2. Er wordt ruimte voorzien voor een ruilwinkel of een plek waar lokale 
producten worden verkocht. 

3. In het dorpshuis kunnen cursussen doorgaan. 
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4. In het dorpshuis is er ruimte voor sociale activiteiten zoals 
huiswerkbegeleiding, een babbelpunt voor anderstaligen, ondersteuning 
voor mensen die minder goed te been zijn via bv. een minder mobiele 
centrale. 

5. Er komt een jeugdhuis. 
6. Het dorpshuis is een thuishaven voor de verenigingen van Achterbroek. 
7. Kwetsbare mensen uit het dorp krijgen ook een plaats in het dorpshuis, 

bijvoorbeeld via acties als ‘soep in groep’ (georganiseerd door 
Welzijnsschakels Kalmthout). 

Werkgroep dorpshuis

Het gemeentebestuur van Kalmthout heeft de nood aan een dorpshuis 
in Achterbroek gehoord, en heeft dit voorjaar het oude kloostergebouw 
tegenover het parochiecentrum toegewezen als locatie. Het moet de 
nieuwe ontmoetingsplaats worden voor de inwoners van Achterbroek. 
Oorspronkelijk waren er ideeën om een dorpshuis op te richten als onderdeel 
van de parochiezaal of om een nieuwbouw te zetten op het perceel naast 
het parochiecentrum. Maar nu de gemeente het klooster huurt van de vzw 
Dekenaat Noorderkempen, worden de plannen versneld gerealiseerd. De 
gemeente zal de kosten dragen voor de vernieuwing van de elektriciteit 
en de verwarming. Als de werking van het dorpshuis een succes is, kan de 
gemeente eigenaar worden van het klooster, dat sinds begin 2021 leeg 
stond. Het oude kloostergebouw tegenover het parochiecentrum op de 
Achterbroeksesteenweg zal worden omgevormd tot een ontmoetingsplek 
met bar. Er komt ruimte voor workshops en activiteiten voor kinderen, 
jongeren en senioren. Dat dorpshuis moet vooral verbinden en huiselijke 
gezelligheid bieden. Dorpshuis Achterbroek zal worden gerund door 
vrijwilligers.

Vanuit het traject Veerkrachtig Achterbroek is er een groepje vrijwilligers 
gestart met de invulling ervan voor te bereiden. Wie graag wil 
meewerken, kan terecht bij Sandra Hoppenbrouwers via 0472 37 58 23 of 
dorpshuisachterbroek@kalmthout.be
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 DOEL 3: 

 Achterbroek heeft een dorpsplein waar ontmoeting mogelijk is 

Voorgestelde acties: 

1. Er komt een café met overdekt terras.
2. Er komen speelaangelegenheden voor kinderen. 
3. Het plein wordt op een veilige wijze afgesloten van de drukke baan zodat 

kinderen niet zomaar op straat kunnen lopen. 
4. Er komen zitbanken op het plein. 

Vanaf najaar 2021: inrichting ontmoetingsplein naast parochiezaal

Naast de parochiezaal gaat het gemeentebestuur vanaf het najaar 2021 een 
ontmoetingsplein (met toegangspoort) inrichten. Verder zal er nog ruimte 
zijn voor de mensen van Achterbroek om de verdere invulling van het plein 
te bedenken. Hiervoor zal – zodra de grondwerken achter de rug zijn – 
experimenteermogelijkheden worden geboden. Via tijdelijke invullingen 
kunnen mensen van het dorp ervaren wat voor hen werkt, en wat niet. Een 
tijdelijk gebruiksproject maakt op steeds meer plekken wezenlijk deel uit van 
de onderzoeksfase in de ontwikkeling van een site, die via experiment en 
proefneming vorm en richting krijgt.

Via het Denk Mee-project van de gemeente Kalmthout, wordt er door de 
gemeente 10.000 euro besteed aan de invulling van die tijdelijke ontwikkeling. 

 DOEL 4: 

 Achterbroek heeft goed werkend openbaar vervoer met  
 goede verbindingen naar omliggende kernen 

Hier is tijdens de sessies niet verder op ingegaan, maar het thema is wel weerhouden 
als doelstelling voor het dorp. 
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 DOEL 5: 

 Gemeenschapsgebouwen zijn gerenoveerd 

1. De parochiezaal heeft nieuw sanitair en is rolstoeltoegankelijk. 
2. Jeugdlokalen van KLJ en Chiro zijn gerenoveerd. 
3. Speeltoestellen in de Bloemstraat en aan het speelpleintje Van Gool zijn 

vernieuwd. 

De gemeente Kalmthout gaat het speelplein aan de Bloemstraat her aanleggen, dat 
zal de grootste speeltuin van het dorp worden. 

4. De sporthal is vernieuwd. 
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TWEEDE DROOMBEELD

Achterbroek is een 
plek waar iedereen 
zich thuis voelt
Samenhorigheid, gezelligheid, elkaar kennen: stuk voor 

stuk kenmerken die geassocieerd worden met een dorp. 

Toch hebben ook dorpen te lijden onder de toenemende 

individualisering: het gemeenschapsgevoel brokkelt 

ook daar af. De tijd dat iedereen elkaar kende in de 

dorpen is al lang voorbij. Die individualisering laat 

zich vooral voelen bij mensen uit maatschappelijk 

kwetsbare groepen: alleenstaanden, senioren, mensen 

in armoede, … Hoe hoger de sociale samenhang van 

een dorp, hoe meer alle bewoners er zich thuis voelen. 
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SITUATIE VANDAAG (2020)

ELEMENTEN VAN VEERKRACHT

Uit dit traject bleek alvast dat de dorpsgemeenschap van Achterbroek heel wat 
troeven heeft om met nieuwe uitdagingen om te gaan. 

Zo is er een bloeiend verenigingsleven, met onder meer de vzw Dorpsraad, de 
(populaire) voetbalclub Achterbroek VV, de Chiro Mejoca (MEisjes & JOngens Chiro 
Achterbroek) (“die zeer goed draait en veel beweging in het dorp brengt”, aldus 
een Achterbroekenaar), de KLJ, De leergasten (handboogschieten), Volleybal fixit, 
Turnen en dans-vereniging crescendoturnsport, de KBG Senioren Achterbroek, de 
Parochiaal Zangkoor Achterbroek, Ferm Achterbroek, de Manege van Achterbroek, 
ONS vzw – (kinder)toneel, Samana, Fietsclub de Doorzetters, Kaartclub (senioren), 
Kerststalbouwers, Ruilclub Achterbroek. Verder is er ook de Gazet van Achterbroek 
– een gratis coronakrant die wekelijks vertelde over het reilen en zeilen van 
Achterbroek. 

Dorpsraad Achterbroek: komt op voor de belangen van het dorp

Eigen aan het dorp is de aanwezigheid van de dorpsraad van Achterbroek. 
Het is één van de weinige in zijn soort in de provincie Antwerpen (in 
Nederland, Oost- en West-Vlaanderen zijn er heel wat van dergelijke 
bewonersplatformen).
De dorpsraad werd opgericht met als doel de belangen van het dorp te 
verdedigen en de Achterbroekenaren samen te brengen.
De afgelopen 10 jaar heeft de dorpsraad geijverd voor het toegankelijk 
maken van het bos Wolfsheuvel, de veilige heraanleg van het kruispunt en de 
Roosendaalsebaan, de aankoop van de grond naast de parochiezaal en een 
dorpshuis. Het kermisterras en het Sinterklaasfeest zijn uitgegroeid tot vaste 
waarden in de Achterbroekse jaarkalender.
Dorpsraad Achterbroek vzw was in 2019 winnaar van de Goe Bezig prijs van 
Vlaamse Vereniging Dorpsbelangen .

Het is de dorpsraad die de vraag gesteld heeft aan het gemeentebestuur om 
een veerkrachtige dorpen-traject te doorlopen.
Nieuwe leden zijn altijd welkom om mee aan de kar van het dorp te trekken, 
aldus Gretel Sanders, voorzitter van Dorpsraad Achterbroek vzw. 
Meer info op www.achterbroek.net en op de facebookpagina.
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Koninklijke erkenning voor ‘Gazet van Achterbroek’

Tijdens het jongste defilé op de nationale feestdag mocht de Achterbroekse 
Ann Francken plaatsnemen op de tribune als verdienstelijke landgenote. Net 
na het ingaan van de eerste lockdown in maart van vorig jaar besloten Ann 
Francken en haar zus Hilde om wekelijks een kleine coronakrant te maken. Het 
initiatief is voorlopig afgerond. In totaal verschenen er 57 ‘gazetjes’.
Ann Francken: “De strenge regels lieten ons niet toe om mensen te 
ontmoeten buiten onze kleine bubbel. De pandemie isoleerde ons, alhoewel 
wij allemaal sociale contacten nodig hadden en nog altijd hebben. De idee 
van een gratis coronakrantje van telkens vier pagina’s groeide en werd realiteit. 
We publiceerden alleen nieuws uit ons eigen dorp. Het was dus een krant van 
en voor de Achterbroekenaars. De paar honderd digitale abonnees kregen 
het online en via de gemeente drukten we ongeveer 120 exemplaren die via 
winkels en woonzorgcentra werden verspreid.”

Het krantje moet blijkbaar ook iemand uit de omgeving van koning Filip 
hebben gecharmeerd, want het Paleis nodigde Ann uit voor het nationale 
defilé op 21 juli, waar ze op de tribune als verdienstelijke landgenote mocht 
plaatsnemen.1

1. Erik Vandewalle, “Koninklijke erkenning voor ‘Gazet van Achterbroek’”, in: Gazet Van Antwerpen, 
2/08/2021

Daarnaast zijn er ook (in coronavrije tijden) een aantal evenementen in het dorp die 
bijdragen aan een dorpssfeer, waaronder: 

• De jaarlijkse buitenspeeldag in april,
• Achterbroek Zomert Uit in september, 
• De jaarlijkse dorpsdag van de Dorpsraad in september,
• Sinterklaasfeest,
• Kerstmarkt,
• Feestweekend en Kermis, door de KLJ, eerste weekend van juli, 
• Nacht van Fortuin, door de Chiro, 3de weekend van oktober,
• Tal van straatfeesten, 
• ...
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AANDACHTSPUNTEN

Algemene vaststelling uit de sessies Veerkrachtig Achterbroek en ook een typische 
vaststelling bij hedendaagse dorpen is dat “Achterbroek een echt woondorp 
geworden is: er is veel bijgebouwd wat de dynamiek van het dorp heeft veranderd”, 
aldus een deelnemer aan de participatiesessies. 

Hieruit vloeien een aantal aandachtspunten voort die impact hebben op de sociale 
samenhang van het dorp: 

1. Integratie nieuwe inwoners. “Achterbroek is een hechte, maar ook 
gesloten gemeenschap”, horen we van een inwoner die nog niet zo lang 
in het dorp woont. “Het vraagt wat moeite om er deel van uit te maken, 
tenzij je je ‘smijt’ in het verenigingsleven ”. De school is een belangrijke 
plek daarin, via de kinderen verloopt de deelname aan het dorpsleven wat 
gemakkelijker. Tegelijk moeten nieuwkomers ook deel willen uitmaken van 
het dorp: “je moet zelf ook wat moeite doen.” 

2. Toenemende diversiteit. Een deel van de nieuwe inwoners zijn mensen 
met een niet-Belgische herkomst. De diversiteit van de bevolking neemt – 
zoals overal in Vlaanderen – toe. In Achterbroek gaat het om een langzame 
toename. Het gaat dan bovendien voornamelijk om mensen afkomstig 
uit andere EU-landen, voornamelijk uit Nederland. Het aandeel inwoners 
afkomstig van niet-EU-landen is in Achterbroek (4,7%) beduidend lager dan 
het gemiddelde van de provincie (17,2%). Volgens een deelnemer aan de 
participatiesessies merken ze in het dorp deze evolutie nog niet heel hard 
op: “We hebben de indruk dat nieuwkomers met andere roots zich eerder 
afzijdig houden. De integratie/participatie van deze allochtone gezinnen in 
en aan de gemeenschap vormt een nieuwe uitdaging voor ons dorp.” 

3. Eenzaamheid. Dit is moeilijk vast te stellen, maar toch geven meerdere 
deelnemers van de participatiesessies aan dat ze dit als een dringend 
probleem zien. Corona heeft dit extra in de verf gezet. “We moeten hier als 
gemeenschap absoluut mee aan de slag. Dat is helaas niet zo eenvoudig. 
We missen ontmoetingsplekken zoals een café. Het is ook als nieuwkomer 
niet evident om nieuwe mensen te leren kennen als je niet tot het 
verenigingsleven behoort.” 



veerkrachtig ACHTERBROEK | 45  

4. Armoede. “Van oorsprong was dit zeker geen rijk dorp. Het is nog steeds 
geen plek voor de grootverdieners. Anderzijds: als er hier in Achterbroek 
armoede is, dan is dat voornamelijk verborgen. We hebben ook geen 
sociale woonwijk waar armoede als het ware gecentraliseerd wordt. De 
mensen hier lopen daar ook niet mee te koop. Er zijn wel wat mensen 
uit het dorp die in het sociaal restaurant van Kalmthout gaan eten, vaak 
alleenstaande ouderen,” weet een deelnemer aan de participatiesessies. 
Dat de mogelijke financiële kwetsbaarheid van de buren niet zo’n bekend 
gegeven is in Achterbroek, betekent niet dat het er niet is. Zo is er een 
specifieke groep van oudere landbouwers die potentieel een risicogroep 
vormen – onder meer omdat ze een klein pensioen ontvangen. “Voor 
mensen in armoede is de situatie in een gemeente als Kalmthout des te 
schrijnender net omdat de kloof tussen arm en rijk zoveel groter is in onze 
gemeente,” aldus een deelnemer aan de sessies.

5. Verenigingsleven. Het verenigingsleven in Achterbroek doet het 
goed, benadrukken de deelnemers aan de sessies. Toch zijn er enkele 
kanttekeningen te maken: 

• Er is nood aan meer trekkers, vrijwilligers die zich inzetten 
voor de vereniging. Dit is een fenomeen dat zich ook elders in 
Vlaanderen manifesteert: onder meer door de digitalisering en 
het veelvuldige aanbod in de vrije tijd verandert de inbreng die 
mensen bij een vereniging willen op zich nemen. Meer en meer 
mensen kiezen voor totaal verschillende vormen van vrijwillige 
inzet. Mensen zetten zich sneller in voor korte en afgebakende 
taken. Zoals een deelnemer aan de sessie zegt: “Voor alle 
verenigingen is het moeilijk om vrijwilligers te vinden. Voor 
straatfeesten lukt dit vaak wel, dat is concreter én vergt minder 
langdurig engagement”. Verenigingen moeten zich aanpassen 
aan deze nieuwe realiteit. 

• Het aantal leden van jeugdverenigingen dreigt terug te vallen. Zo 
slaagt de voetbalclub er moeilijk in om een ploeg te vormen in 
iedere leeftijdscategorie. Bovendien is het lastig om voldoende 
trainers te engageren. 

• Er is een gemis aan culturele verenigingen, zoals een fanfare.
• Er is nood aan meer communicatie. Zo zijn Achterbroekenaren 

niet altijd even goed op de hoogte over welke verenigingen er 
zijn, en wat die doen. 
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 TOEKOMSTBEELD & IDEEËN VOOR VERANDERING VOOR EEN 
 SOCIAAL ACHTERBROEK WAAR IEDEREEN ZICH THUIS VOELT 

Droombeelden kunnen we alleen realiseren als we veranderen en er acties 
aan koppelen. Het droombeeld van het sociaal Achterbroek, is tijdens de 
participatiesessies op volgende manier verder uitgediept: 

 DOEL 6: 

 Achterbroek heeft een bruisend verenigingsleven 

Voorgestelde acties:
1. Trekkers van het verenigingsleven worden voldoende ondersteund door de 

gemeente
2. Via de adviesraden worden trekkers op allerlei wijzen ondersteund. 
3. Het papierwerk voor verenigingen wordt minimaal gehouden. 
4. Kan samenhangen met verwelkomen van nieuwe inwoners: nieuwe 

mensen, nieuwe talenten! (Zie doel 7)
5. Verenigingen zorgen regelmatig voor communicatie naar Achterbroek 

zodat de drempel om aan te sluiten verkleint. Door actief te communiceren 
over de activiteiten van de vereniging en het delen van informatie, blijven 
om te beginnen de leden actief betrokken bij de vereniging. Daarnaast 
helpt een actieve communicatie bij het vinden van nieuwe leden, waardoor 
een vereniging kan blijven groeien.

6. Opstart van een soort van verenigingskoepel ter ondersteuning van het 
verenigingsleven. Mogelijk kan dit worden geïntegreerd in de werking van 
het dorpshuis. 

 DOEL 7: 

 Nieuwe inwoners krijgen een warm onthaal in Achterbroek 

Voorgestelde acties:

1. Er is een – regelmatig geactualiseerde – onthaalbrochure voor nieuwe 
inwoners in het dorp. Met daarin nuttige adressen van verenigingen, 
handelaars, … Daarnaast worden beschikbare communicatiekanalen beter 
ingezet om informatie aan nieuwe inwoners te geven. 

2. Er is een onthaalcomité (of wijkverantwoordelijke) zodat nieuwe 
Achterbroekenaars hun weg leren kennen in het dorp. 

• Zij zorgen ook voor een actievere manier van uitnodigen van 
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nieuwe inwoners op dorpsevenementen. Naast de uitnodiging in 
de bus, worden ze actief aangesproken.

• Gemeente werkt een drempelverlagend straatfeestpakket uit 
zodat mensen in een straat sneller geneigd gaan zijn om zelf het 
heft in handen te nemen. 

3. Er wordt regelmatig een welkomstmoment georganiseerd voor nieuwe 
inwoners. Het nieuwe dorpshuis kan hier als centrale plek fungeren. 

4. Er wordt door de gemeente en door mensen van het dorp ingezet op het 
actief verwelkomen van mensen uit andere culturen. 

 DOEL 8: 

 Dorpsbrede initiatieven zorgen voor verbinding tussen de inwoners van het dorp. 

Voorgestelde acties: 

1. Er wordt een makkelijk te raadplegen kalender bijgehouden van alle 
evenementen die doorgaan in het dorp. 

2. Die kalender wordt door de verenigingskoepel (zie doel 6) afgestemd 
tussen de verenigingen. 

3. Er wordt door de op te richten verenigingskoepel bij de Achterbroekenaars 
regelmatig bevraagd wat er ontbreekt op de kalender, zoals bv. een 
zomerbar. 

 DOEL 9: 

 In Achterbroek kan je zorgeloos oud worden. 

Voorgestelde acties: 

1. Er is duidelijke communicatie naar senioren in Achterbroek over de 
beschikbare voorzieningen in het dorp en in de gemeente, over het 
vrijetijdsaanbod, over wie het aanspreekpunt is voor welke vraag/nood. 

2. Er zijn ontmoetingsplekken voor senioren in het dorp. 
3. Er is ruimte voor intergenerationele ontmoeting in Achterbroek. 
4. In de openbare ruimte is er meer aandacht voor toegankelijke 

infrastructuur voor blinden en slechtzienden.
5. Er komt een visie op toekomstige woonvormen voor senioren. Daarin is 

onder meer ruimte voor andere woonvormen zoals kangoeroewoningen, 
kleinschaligere rusthuizen of cohousing. Bestaande, vaak grote woningen, 
worden omgebouwd op maat van het concept ‘moving-in-time’ (zie kader). 
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‘Ageing in place’ moet plaats ruimen voor ‘moving-in-time’

De vergrijzing gaat over grote aantallen en volgens prognoses zal dit enkel 
maar toenemen: tegen 2030 zullen ruim twee miljoen Vlamingen ouder dan 
60 zijn en bijna 500 000 ouder dan 80; het aantal 80-plussers loopt daarna 
verder op. Dit betekent een enorme uitdaging voor het Vlaamse woonbeleid. 

In Vlaanderen overheerst momenteel nog het zogenaamde ‘ageing in 
place’-beleid: ouderen zolang mogelijk in hun vertrouwde woonomgeving 
laten blijven wonen. Een groot aantal woningen is evenwel niet geschikt 
om ouder te worden. Een goede woning heeft onder meer te maken met 
toegankelijkheid, veiligheid en comfort. Naast deze criteria zijn ook de 
ouderdom en de grootte van de woning goede indicatoren voor de mate 
van aangepastheid. Maar ook de ruimere omgeving speelt een rol: er is nu 
al een mismatch tussen waar ouderen wonen en waar basisvoorzieningen 
(kruidenier, bakker, beenhouwer, apotheker) en zorgvoorzieningen zich 
bevinden. Uit een Vlaamse woningscreening blijkt dat 38,2% van de 
65-plussers woont in een woning van ontoereikende kwaliteit. Het is een 
misvatting dat men eigenaar moet worden om na de pensionering geen 
woonkosten meer te hebben. De kosten voor herstel, onderhoud, aanpassing 
en herinrichting worden al te vaak vergeten en onderschat. 

Daarom pleiten sociologen als Pascal De Decker voor ‘moving-in-time’, het 
op tijd verhuizen naar een aangepaste woning en woonomgeving. 

Uitgangspunt hierbij is de zelfredzaamheid van de ouderen en waarbij het 
standpunt van de ouderen zelf in rekening gebracht wordt. Wat willen zij? Wat 
wensen zij? Wat zijn hun behoeften? Hoe willen zij verouderen? Waar willen 
zij verouderen? Belangrijke voorwaarde hierbij is dat ouderen hier actief over 
gaan nadenken en voorstellen, wensen en verlangens verwoorden.1

1. Isabelle Pannecoucke & Pascal De Decker, Woonsituatie en –dynamieken bij ouderen : blijven of 
verhuizen ? Brussel: Steunpunt Wonen, 2017, pp. 4-5
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 Doel 10: 

 De gemeente voert in Achterbroek een integraal en gericht beleid inzake armoede.

Het droombeeld van het versterken van een Achterbroek-zonder-armoede, is tijdens 
de participatiesessies slechts beperkt besproken. Er is bewust gekozen om met het 
thema armoede apart verder te gaan, om het samen met ervaringsdeskundigen op te 
pikken. Er is alvast gesuggereerd om volgende organisaties nog meer te betrekken: 
OCMW, gemeente-instanties, buren, school, kinderopvang, SAMANA, ...

Er zijn wel al volgende grote lijnen voorgesteld: 

1. Er is een integrale aanpak van armoede in Achterbroek. 
• We moeten armoede in de brede zin bekijken, een integraal beleid voeren: 

armoede is een ruimer probleem dan alleen maar het nijpende gebrek 
aan centen. ‘Armoede’ gaat bijvoorbeeld ook om een gebrek aan sociaal 
contact: vereenzaming komt meer voor dan men denkt.

• Het is noodzakelijk om in kaart te brengen hoe groot het probleem is in het 
dorp.

2. Er is een gerichte aanpak van armoede in Achterbroek. 
• Er wordt geen top-down, maar wel een stimulerend beleid gevoerd: goede 

initiatieven ondersteunen, verbinding creëren door bijvoorbeeld een 
jaarthema voor te stellen dat verenigingen en burgers kan activeren dat 
verenigingen en burgers kan activeren. 

• Er zijn extra stimuli voor verenigingen, huisartsen, en anderen die hiervoor 
actie ondernemen of die een signaalfunctie hebben.

• De betrokkenheid van het dorp bij het thema moet groter worden: 
mogelijkheid tot meer burenzorg wordt voorgesteld. 



veerkrachtig ACHTERBROEK | 53  

INSPIRATIE: Burenzorg (OCMW Gent), burenhulp (OCMW Oostende) en 
Zorgzame Straten (Antwerpen aan het woord)

Met de projecten Burenzorg (Gent) en 
Burenhulp (Oostende) willen de plaatselijke 
OCMW’s buren warm maken om af en toe 
vijf minuten tijd te nemen voor buren-met-
een-kleine-zorgvraag, zeker voor oudere 
of minder mobiele buren. Het accent ligt 
op kleine, praktische taken zoals: 

A. Het vuilnis buiten zetten,
B. Een brief invullen,
C. Een brood of flessen water 

meebrengen, 
D. Een lamp vervangen. 

Via deze projecten nemen de 
initiatiefnemers de drempel weg voor 
mensen om hulp te vragen aan de buren, of 
om hulp aan te bieden. 

Ook dichter bij huis, in Antwerpen, zijn er gelijkaardige projecten lopende. 
Sinds 2017 motiveert en stimuleert dit project burgers tot het versterken van 
wederzijdse steun tussen buurtbewoners. Het detecteert kwetsbare buren 
en gaat na welk vrijwillig hulppotentieel in de straat aanwezig is. “Antwerpen 
Aan ‘t Woord zoekt per straat een aantal trekkers. We komen een aantal keer 
samen om in te vullen wat voor hen zorgzaamheid betekent. De volgende stap 
gaat over communicatie: hoe dit idee in de straat bekendmaken? Belangrijk is 
dat de trekkers deur aan deur hun project toelichten en niet zomaar een folder 
in de bus steken. Zo maken ze meteen een scan van de straat. De verdere 
opvolging laten we aan de straten over. Wij zijn geen organisatie die bepaalt 
wat mensen moeten doen. Wij organiseren wel een intervisie waarop alle 
straten uitgenodigd worden”.

Meer info?
www.ocmwgent.be/OCMW/Antenne-Oostakker/Burenzorg-in-Oostakker
www.burenhulp.be
www.antwerpenaantwoord.be/project/zorgzame-straten
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DERDE DROOMBEELD

Verkeers(on)
veiligheid
Dorpen krijgen te maken met een heleboel 

verkeersuitdagingen. Van sluip- en zwaar verkeer 

tot snel verkeer in woonstraten. Ook op het vlak van 

infrastructuur is er nog ruimte voor verbetering. Zo 

zie je in landelijke gemeenten veel lintbebouwing, 

met langs verbindingswegen smalle, onverhoogde 

fietspaden, de zogenaamde ‘moordstrookjes’. 
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SITUATIE VANDAAG (2020)

AANDACHTSPUNTEN

De straat was er ooit om er met elkaar te zijn, te leven, te praten, te spelen en zich 
te verplaatsen. In de afgelopen eeuw is het verkeersruimte geworden: een plek om 
zo efficiënt mogelijk doorheen en van weg te kunnen rijden. De mens op straat is 
ondergeschikt geraakt aan de auto. We hebben dat niet zo door, omdat we gewend 
zijn om in autologica over de straat na te denken. 

Achterbroek is een typevoorbeeld van een dorp waar die logica heerst door 
de aanwezigheid van de twee drukke gewestwegen die het dorp doorkruisen: 
de Kalmthoutsesteenweg (N111) (verbindt Kalmthout met Wuustwezel) en de 
Roosendaalsebaan/Brasschaatsteenweg (N117). 

“Achterbroek is te veel een doorgangsdorp, met twee 
gewestwegen die ons dorp in vier delen kappen. Deze 
wegen ontnemen ons een veilig dorpsleven. Het zijn 
sluipwegen met veel vrachtverkeer. Het zou heel 
goed zijn dat die geweerd worden uit de dorpskernen. 
Het vrachtverkeer dat naar de haven moet, hoort 
bijvoorbeeld niet thuis in Achterbroek. Zo hebben 
we het in Achterbroek echt hard gevoeld dat er 
kilometerheffing voor vrachtwagens is gekomen: dan is 
er hier veel verkeer bijgekomen.”

deelnemer Veerkrachtig Achterbroek

De verkeers(on)veiligheid bepaalt dan ook steeds meer de aantrekkelijkheid van de 
verplaatsingen in het dorp. Volgens de inwoners van het dorp is met ‘de werf van de 
eeuw’ – de heraanleg van het kruispunt N111-N117 – het verkeer voor voetgangers en 
fietsers wel een stukje veiliger geworden, met onder meer verhoogde fietspaden en 
een duidelijker leesbaar kruispunt in het dorpscentrum. 
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“We hopen dat we onze kinderen nu met de fiets naar 
de voetbal (aan de Roosendaalsebaan) kunnen laten 
gaan. Dat was zo’n baan met een moordstrook langs. 
Hopelijk zal dat beter zijn na de heraanleg”

deelnemer Veerkrachtig Achterbroek

Maar de verkeersdrukte blijft een aandachtspunt. Er is een agent aanwezig als 
de kinderen van en naar school gaan, en dat is echt nodig, zeggen ouders uit 
Achterbroek. 

Tijdens de participatiesessies zijn onder meer volgende knelpunten benoemd: 

Algemene opmerking uit de sessies: “We zijn in Achterbroek opgescheept met het 
doorrijdend verkeer. We zullen bijgevolg altijd een goed evenwicht moeten zoeken 
tussen verkeer en woonkwaliteit. Maar de balans slaat nog te veel door naar verkeer. 
Het wordt zaak om mensen zoveel mogelijk aan te moedigen om de auto te laten 
staan”. 

VOOR DE FIETSERS/VOETGANGERS:

• Nood aan meer (veilige, overdekte) fietsenstallingen, zoals aan Duffelaar, 
de parochiezaal, de voetbal,… 

• Nood aan meer fietspaden. In straten zoals Heiken, Kapelstraat, 
Witgoorsebaan, Duffelaar passeren de auto’s de fietsers rakelings. Daarom 
zie je dat nogal wat fietsers in bv. de Kapelstraat het voetpad, wat voor de 
voetgangers dan weer vaak schrikken is. 

“Ik woon nog niet heel lang in Kalmthout, maar ik heb 
hier op de drukke banen van Kalmthout geleerd je wat 
het concept “moordstrook” is”. 

deelnemer Veerkrachtig Achterbroek
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• Bovendien wordt er daar vaak erg snel gereden, ook in de zijwegen van die 
straten. In de Dr. Goossenaertsstraat staan bloembakken, er is nog steeds 
snel verkeer. “Er is dringend nood aan meer controle en handhaving op 
snelheid in onze straten.” 

• Ook de toegangsweg naar het bos heeft een duidelijk en veilig wandel- en 
fietspad nodig. 

• Zebrapad Kalmthoutsesteenweg ter hoogte van het Heiken is erg gevaarlijk 
punt, op een foute plek gelegen. Bovendien is er verderop Heiken is geen 
fietsoversteekplaats. 

• De weg naar het station in Kalmthout is erg gevaarlijk voor fietsers. 
• Ontbrekende zebrapaden op de Brasschaatsesteenweg aan de Zandstraat 

en de Dr. Goossenaertsstraat. 
• Verkeerslichten op de Gewestwegen zijn veel te kort groen voor fietsers en 

voetgangers. 

“Momenteel is het in Achterbroek redelijk verkeersveilig 
rond de schooluren, omdat er begeleiding is voor 
overstekende kinderen. Maar het kruispunt is echt 
een probleem. Je krijgt maar 5 seconden tijd om als 
fietser of voetganger over te steken. Dit zorgt voor veel 
frustratie bij fietsers.” 

deelnemer Veerkrachtig Achterbroek

TE SNEL VERKEER, TE VEEL VERKEER: 

• Sluipverkeer in Heiken en de Kapelstraat, met de nodige onveiligheid 
erbovenop.

• Op de beide gewestwegen – hoewel het tegenwoordig al beter is. 
• Trajectcontrole Brasschaatsesteenweg start pas ter hoogte van Bosduin. 

Komende vanuit Brasschaat mag je nog erg ver 70 km/u rijden, tot de 
Foxemaatstraat.

• Maatregelen op naburige gewestwegen zorgt voor meer verkeer in 
Achterbroek: 

• Bredabaan is betalend;
• Doorgang Kalmthout-centrum is quasi onmogelijk voor 

vrachtwagens; 
• Vrachtwagens vermijden eveneens Nieuwmoer; 
• Kilometerheffing vrachtwagens op de autosnelwegen. 
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OPENBAAR VERVOER: 

Op vlak van busverbindingen is het dorp minder goed bedeeld. De 
verbindingen die er zijn (richting Essen en Kapellen), dienen voornamelijk 
voor het schoolverkeer. Inwoners van Achterbroek signaleren dat ze in 
de eerste plaats een regelmatige busverbinding naar het ziekenhuis in 
Brasschaat missen.

SCHOOLOMGEVING:

• Te veel auto’s rond de school voor en na de schooluren. 
• Zone 30 voorbij het kruispunt wordt niet gerespecteerd. Momenteel is 

het niet echt duidelijk dat je aan een school passeert (behalve het bordje 
“school”). 

• Duidelijker aangeduide voetgangers- en fietserszone nodig.
• Zebrapad aan de Bloemstraat is onveilig, je moet er een stuk tegen de 

richting in fietsen.
• Geparkeerde auto’s belemmeren het zicht bij het oversteken.
• De parking van de sporthal is gevaarlijk voor kinderen.

“Ik kan mijn kinderen niet alleen naar school laten 
gaan: ze moeten twee keer de drukke steenweg over… 
Maar automobilisten stoppen niet – zelfs niet aan de 
zebrapaden.” 

deelnemer Veerkrachtig Achterbroek
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ELEMENTEN VAN VEERKRACHT

De gunstige ligging van Achterbroek (het centrum van Kalmthout is ongeveer 3 km), 
maakt dat de fiets in principe een goed vervoersmiddel is om naar het centrum van 
Kalmthout te gaan. Zeker met de opkomst van de elektrische fiets wordt meer en 
meer de concurrentie met de auto aangegaan. Het aantal e-fietsen neemt toe in het 
dorp, er wordt steeds meer gefietst, ook voor woon-werkverkeer. Aandachtspunt 
blijft wel het drukke verkeer. Ook voor langere afstanden wordt aan de infrastructuur 
gewerkt: de realisatie van de fietsostrade Antwerpen-Essen is een pluspunt. 

Op vlak van openbaar vervoer heeft Achterbroek de nabije ligging van het goed 
voorziene Kalmthout-station als pluspunt. 

Het gemeentebestuur onderneemt ook actie op een aantal terreinen, zoals om het 
systeem van autodelen ingang te doen vinden in de gemeente. De Minder Mobielen 
Centrale (MMC) is een eerste alternatief voor het tekort aan openbaar vervoer in het 
dorp – althans voor de minder mobiele inwoners. Vrijwillige chauffeurs brengen 
mensen van A naar Z en krijgen daarvoor een onkostenvergoeding. Het lokaal bestuur 
organiseert diverse acties om minder mobiele mensen te ondersteunen, zoals de 
boeken-aan-huis dienst. 
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 TOEKOMSTBEELD & IDEEËN VOOR VERANDERING  
 VOOR EEN VERKEERSVEILIG ACHTERBROEK 

Droombeelden kunnen we alleen realiseren als we veranderen en er acties aan 
koppelen. Het droombeeld van het verkeersveilig Achterbroek, is tijdens de 
participatiesessies op volgende manier verder uitgediept: 

 DOEL 11: 

 Achterbroek is verkeersveilig voor fietsers en  
 voetgangers: fiets is koning, auto is gast. 

Voorgestelde acties: 

1. Waar mogelijk: maak van de straten in het dorp fietsstraten1. 
2. Aanleg veilige fietspaden in meerdere straten in het dorp (Heiken, 

Kapelstraat, Witgoorsebaan, Duffelaar, toegangsweg naar het Wolfsbos…). 
In de Witgoorsebaan is door de gemeente Wuustwezel een tractorsluis 
geplaatst, net voorbij de weekendzone. In het midden van de Bloemstraat 
komen er paaltjes, net zoals in de Groeneweg. 

3. Het zwaar verkeer in Achterbroek is beperkt, zeker tijdens de schooluren. 
Er wordt afgestemd met de maatregelen die op naburige gewest- en 
snelwegen geldt. Kaart bij de Vlaamse overheid aan dat het systeem van de 
kilometerheffing voor vrachtwagens uitgebreid wordt naar alle wegen (niet 
alleen de snelwegen). 

4. Er wordt een veilige fietsverbinding tussen Achterbroek en fietsostrade 
Essen- Antwerpen gemaakt, net als tussen Achterbroek en het centrum 
van Kalmthout. 

5. Er komen meer (veilige, overdekte) fietsstallingen in het dorp, onder meer 
aan Duffelaar, de voetbalclub, het dorpshuis/ parochiezaal. 

6. De oversteekplaatsen op de gewestwegen worden veiliger, met langere 
oversteektijden voor fietsers en voetgangers. 

7. Er komen meer trage wegen in Achterbroek. Doorsteekpaadjes voor 
fietsers en voetgangers voor korte verplaatsingen in het dorp. Bijvoorbeeld:

• Van de Dr. Goossenaertsstraat via Zandstraat naar de 
Bloemstraat en tussen de Kalmthoutsesteenweg en de 
Bloemstraat.

1  Een fietsstraat is een straat die ingericht is als fietsroute, maar waarop tevens auto’s zijn toegestaan. Dit 
autogebruik wordt echter beperkt door het karakter en de inrichting van de fietsstraat
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• Achterbroeksteenweg richting Leytersstraat (achter parochiezaal 
richting voetbal)

• Maelstede, richting Kalmthoutsesteenweg en evt. via parking 
Spar

• In het Woonuitbreidingsgebied is het voorzien van trage wegen 
een goed idee om fiets en wandelverkeer interessanter te 
maken.

8. Er komt een sensibiliseringscampagne over de gevaren van snel rijden. 

 DOEL 12: 

 De gemeente zet maximaal in op het aanpakken van gevaarlijke punten in het dorp. 

 
Voorgestelde acties: 

1. De plaatsen die die zwakke weggebruikers veel gebruiken worden in kaart 
gebracht. 

2. De snelheid van het autoverkeer in het 
centrum en in de woonstraten wordt 
verlaagd, en die maatregel gaat gepaard met 
infrastructurele ingrepen (verkeersremmers) 
en verhoogde handhaving. Zo komt er 
trajectcontrole op de beide gewestwegen van 
het dorp. 

3. Onderzoek of 30 km/u in heel de bebouwde 
kom van Achterbroek de veiligheid niet sterk 
zou verhogen. Het heeft ook het voordeel 
van de duidelijkheid: in Achterbroek rijdt je 30 
km/u.

4. Er komt meer controle en handhaving op snel 
verkeer in Achterbroek. 

5. Er wordt een meer dorps gevoel gecreëerd door straten te versmallen voor 
autoverkeer, en door meer groen te voorzien. 

Veilig en milieuvriendelijk naar school
Fietspoolen, voetpoolen, carpoolen
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 DOEL 13: 

 Achterbroek heeft een verkeersveilige schoolomgeving 

Voorgestelde acties: 
1. Kinderen leren van voorbeeldgedrag, en door zelf te ervaren. Daarom dat 

ouders gesensibiliseerd worden om hun kinderen minder met de auto naar 
school te brengen². Uit onderzoek blijkt dat de afstand niet het probleem 
is: veruit de meeste leerlingen in het basisonderwijs wonen op minder dan 
3 km van de school. Bovendien komen kinderen zelf ook liever met de fiets 
naar school.3 

• Daarom komt er een initiatief om een beurtrolsysteem van 
ouders te vormen die kinderen beurtelings van en naar school 
brengen met de fiets (fietspooling). Het gaat om een kleine, 
duidelijk herkenbare groep kinderen die dus onder begeleiding 
van een volwassene naar school gaan. De begeleiders doen er 
goed aan een opleiding tot gemachtigd opzichter te volgen. 
Zij kunnen dan het verkeer stilleggen om de kinderen te laten 
oversteken.4

2. Veilige fietszone rond de school; meer begeleidende maatregelen rond 
de start- en einduren van de school. Concreet betekent dat op maandag, 
dinsdag, donderdag en vrijdag van 8 tot 9 uur en van 15 tot 16.30 uur, en 
op woensdag van 8 tot 9 uur en van 11.45 tot 12.45 uur. Mits ondersteuning 
van elektronische borden.5

3. Het is positief dat er politie staat om schoolkinderen te helpen oversteken. 
Het zou goed zijn om de politie-aanwezigheid uit te breiden naar andere 
kruispunten zoals de Bloemstraat. 

 

2  6 op de 10 leerlingen worden met auto naar school gebracht, blijkt uit onderzoek van 
mobiliteitsorganisatie Touring. Nochtans woont het merendeel op minder dan drie kilometer van de school. 
Ouders vinden de schoolomgeving niet veilig genoeg, maar creëren dan zelf dat onveilige verkeer, blijkt uit 
hun onderzoek. 

3  Zo blijkt uit een bevraging door de gemeente Hoogstraten bij lagere schoolkinderen in de gemeente. Zie 
www.hoogstraten.be/sites/default/files/public/duurzaamheid/documenten/H_3luik_Spijker_6.pdf 

4  Meer informatie, verzekeringen en plan van aanpak via www.fietspoolen.be 

5  Meer informatie over verkeersveiligheid aan scholen in deze publicatie van BIVV: http://webshop.ibsr.be/
frontend/files/products/pdf/1a5f48fa760338c376dd22442449eb4e/30-schoolomgevingen.pdf 
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Andere thema's 
Ook voor andere thema’s werden er in de sessies 

toekomstgericht input en ideeën aangereikt. 
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ENERGIETRANSITIE 
Energietransitie gaat over het maken van de overstap van fossiele brandstoffen naar 
volledig duurzame energiebronnen zoals zonne- en windenergie. Dat is nodig omdat 
de voorraad fossiele brandstoffen eindig is en de ontginning en het gebruik ervan 
belastend zijn voor het milieu. Energietransitie is relevant voor dorpen omdat de 
verspreide bebouwing veel verplaatsingen genereert en dat type bebouwing vaak een 
hoog energieverbruik heeft.

Er zijn heel wat zonnepanelen op private daken, maar dat kan nog meer gestimuleerd 
worden. Projecten rond collectieve hernieuwbare energie zijn zeker mogelijk. 
Bijvoorbeeld collectief inzetten op zonnepanelen op publieke gebouwen. Een 
windmolen lijkt minder geschikt gelet op de visuele impact, tenzij eventueel op het 
industrieterrein. 

De mentaliteit van de mensen verandert langzaam maar zeker: er wordt meer 
gefietst, gecarpoold, …

KLIMAATSVERANDERINGEN 

Klimaatverandering, de verandering van het gemiddelde weer of klimaat over een 
lange periode, uit zich in dorpen in Vlaanderen in de vorm van nattere winters en 
warmere, drogere zomers. Dit heeft een invloed op het dagelijkse leven in de dorpen. 
De klimaatverandering leidt tot meer overstromingen, langere periodes van droogte 
en hittegolven. Zo kan groenruimte of waterdoorlatende verharding zorgen voor 
betere infiltratie van regenwater. 

““Een mentaliteitsverandering is ook in Achterbroek 
nodig. Denk maar aan tevreden zijn met minder, of 
terug naar producten van hier. Of leveringen van 
koerierdiensten bundelen, … We kunnen als burgers zelf 
ook veel doen”. 

deelnemer Veerkrachtig Achterbroek
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Samen op weg naar 
verandering
 

Van visie naar uitvoering

Je las in dit rapport heel wat vaststellingen, wensen en ideeën. Nu is het tijd 
voor actie. Het Kalmthoutse gemeentebestuur zal dit rapport vertalen naar 
een gemeentelijk actieplan voor Achterbroek. Het bestuur zal de inwoners van 
Achterbroek informeren over en betrekken bij (de uitvoering van) dit plan.

Dorpsteam Achterbroek 

Een veerkrachtig dorp is een dorp waar inwoners ook zelf de touwtjes in handen 
nemen. Waar mogelijk en nodig in overleg met de gemeente, maar dit hoeft zeker 
niet altijd. Dat inwoners en gemeentebestuur elkaar zien als partners, garandeert 
wel een meer succesvolle uitvoering van de dorpsvisie. Essentieel onderdeel hierin 
is de ruimte om te experimenteren met verschillende mogelijke oplossingen en 
om vervolgens te leren uit dat experiment. Nieuwe ontwikkelingen moeten ook 
snel geëvalueerd worden. De beste praktijken zijn op een bepaalde manier allemaal 
vormen van experimenten die ontstaan door bijvoorbeeld een burgerinitiatie of een 
subsidietraject en zich dan verder ontwikkelen en aanpassen aan de noden van de 
dorpsbewoners.

In Achterbroek is er een groep bewoners die zich verzameld heeft in een Dorpsteam 
Achterbroek. Deze groep heeft de participatiefase mee begeleid. Nu de stap naar 
de uitvoering wordt gezet, zal dit team een rol blijven spelen. Daarin heeft de vzw 
Dorpsraad  van Achterbroek overigens een erg actieve rol gespeeld. 

Voor alle duidelijkheid: het dorpsteam is niet hetzelfde als de Dorpsraad. De 
Dorpsraad komt op voor de belangen van Achterbroek, het dorpsteam is een soort 
van stuurgroep die het project Veerkrachtig Achterbroek mee begeleid en aanstuurt. 



veerkrachtig ACHTERBROEK | 69  



70 | veerkrachtig ACHTERBROEK 

TOT SLOT
Veel dank aan iedereen die meewerkte aan een 
veerkrachtiger Achterbroek! In het bijzonder danken we 
de inwoners van Achterbroek die week na week met veel 
goesting en enthousiasme aan de slag gingen. Samen 
dachten we na over mogelijkheden om van het dorp een 
nog aangenamer en mooier dorp te maken. Dit rapport is 
geen eindpunt, maar net een begin voor vele toekomstige 
acties! Laten we hier de komende jaren samen aan werken. 
Een gedeeld verhaal van bestuur, bewoners, verenigingen, 
ondernemers, kortom van iedereen die mee wil werken aan 
een Veerkrachtig Achterbroek.
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www.veerkrachtigedorpen.be


