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Verslag tafel 1: Holheide 

 

Prioriteiten: (.) 

 

Vraag 1: Welke plek of ontwikkeling is volgens jou de grootste troef van jouw straat, wijk of dorp? 

Welke plekken of ontwikkelingen in jouw buurt of omgeving bieden kansen en opportuniteiten? 

Waarom?  

• Algemeen is er een goed evenwicht in het dorp: Valkenhof, sociale wijk, overige inwoners. 

Het is belangrijk dat deze mix verbroken wordt door het masterplan. 

• Het noorden van het dorp (met de industrie) interesseert ons niet. Hoort wat ons betreft niet 

bij Holheide. Er staat een groene cirkel op de luchtfoto. Dat is voor ons ‘Holheide’. 

• Clementiaanplein = kloppend hart van de parochie: plein, parochiezaal, school, chiro, kerk. 

Het is belangrijk dat de eigenheid behouden blijft = groen en geen bebouwing (.) 

• FRNW (groen vlaggetje 3) 

• Speelbossen. Belangrijk voor Jeugd. 

• Bos, bosland, speelterreinen. (groen vlaggetje 6) 

• ’t Plat: belangrijk om veel groen in het dorp te hebben 

 

Vraag 2: Over welke plekken of ontwikkelingen ben je bezorgd? Welke plekken of ontwikkelingen 

vormen een bedreiging voor de eigenheid van het dorp? Waarom?  

• Algemeen is er grote bezorgdheid om het masterplan. De buurt voelt zich niet betrokken. Ze 

hebben het gevoel dat er dingen beslist worden die niet gedragen/legaal zijn. Vaak is de 

keuze: take it or leave it. (vb. verhuis van chiro naar de Es) 

• Lawaai N-Z. (rood vlaggetje 3) (.) 

• Voor de oudere bevolking is de afstand naar centrum Overpelt te ver. Er rijden te weinig 

bussen. (.) 

• Mobiliteit: belbus is beperkt. 

• Gevaarlijk kruispunt (rood vlggetje 4). Er gebeuren veel ongevallen. Zijn conflictvrije lichten 

een mogelijkheid? 

• Wat gebeurt er met Clementiaanplein? Herbestemming kerk kan ook een meerwaarde zijn, 

vb. cohousing. 

• (Sluip)verkeer door de wijken. Het zou onmogelijk moeten zijn om vanaf de Astridlaan iedere 

straat in te kunnen rijden. 

• S-bocht. Er wordt hard gereden. (rood vlaggetje 8) 

• Sociale wijken: mensen van buiten Holheide die niet betrokken zijn bij de buurt. Het aantal 

sociale woningen is prima. Er is plek voor iedereen. Het zou een meerwaarde zijn als er jong 

gezinnen komen wonen, al dan niet in de sociale wijken. 
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Vraag 3: Wat is jouw belangrijkste prioriteit/voorstel om de leefkwaliteit in jouw dorp te 

verbeteren? Op welke plekken kan dit gebeuren? 

• Fietspad doortrekken tot aan de zaal, rechtstreeks door het bos. Bosland.(blauw vlaggetje 1) 

(.) 

• Winkel: er is nu niks. Belangrijk voor sociaal leven. (.) 

• Holvense Beek: recreatie langs de oever. (.) 

• Mogelijkheid tot aantrekken van jonge gezinnen + aansluiting tussen de twee woonkernen. 

Hier (blauw vlaggetje 6) bouwen ipv op Clementiaanplein. (.) 

• Bankautomaat (blauw vlaggetje 4) 
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Verslag tafel 2: Herent 

 

Prioriteiten: (.) 

 

Vraag 1: Welke plek of ontwikkeling is volgens jou de grootste troef van jouw straat, wijk of dorp? 

Welke plekken of ontwikkelingen in jouw buurt of omgeving bieden kansen en opportuniteiten? 

Waarom?  

• Centrum van Herent is de grootste troef qua activiteiten en verenigingsleven. 

• De groene ruimte bij Kolis/ Rooie Pier (recreatie). 

• Tussen de Dijkstraat en Herentstraat is er een groene zone door waterbekken. 

• Het is een aangename woonbuurt. 

• Het woonproject in de kern. 

• De aanwezigheid van de school, de jeugdbeweging en het winkeltje. 

• Herbestemming KSA-schooltje is een kans. 

 

Vraag 2: Over welke plekken of ontwikkelingen ben je bezorgd? Welke plekken of ontwikkelingen 

vormen een bedreiging voor de eigenheid van het dorp? Waarom?  

• De zorg rond de ontwikkeling van de Herentstraat en het gevaarlijke punt aan ’t Kapelleke 

zijn niet uitgevoerd. De oversteekplaats voor fietsers is gevaarlijk. 

• Er zijn zorgen rond het wonen van jonge Herentenaren. 

• De landbouwgrond in aansluiting van de kern kan niet worden ontwikkeld voor 

woonuitbreiding. 

• De afstand tot voorzieningen en het gebrek aan mobiliteit. 

• Het zwarte punt (verkeer) aan Kolis en de hoofdweg Herentstraat. Er is een probleem met 

het voorrang verlenen aan rechts en de snelheid van de autobestuurders. 

 

Vraag 3: Wat is jouw belangrijkste prioriteit/voorstel om de leefkwaliteit in jouw dorp te 

verbeteren? Op welke plekken kan dit gebeuren? 

• Verbindingen maken om kernen te verbinden om zo woongelegenheid te creëren. Zowel 

Herent kern met Kolis als Herent kern met Herenthoek. (.) 

• Voorrang aan rechts wegnemen bij de hoofdweg van Herent. 

• Aanbod aan wonen verhogen zodat jonge mensen in Herent kunnen wonen en de kern 

(school, vereniging …) te versterken. (.) 

• Veiligheid gevaarlijke (foute) inrichting in bocht aan het kapelletje aanpakken. 

• De doortocht voor zwaar en snel verkeer stoppen door de woonkern. 

• Transparant overleg over de plannen (of het wel of niet weerhouden wordt). 

• Ontsluiting van openbaar vervoer. (.) 
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Verslag tafel 3: Lindelhoeven 

 

Prioriteiten: (.) 

 

Vraag 1: Welke plek of ontwikkeling is volgens jou de grootste troef van jouw straat, wijk of dorp? 

Welke plekken of ontwikkelingen in jouw buurt of omgeving bieden kansen en opportuniteiten? 

Waarom?  

• De deelnemers vinden de plaatsen voor groen en ontmoeting zeer belangrijk. De natuur en 
het dorpse karakter willen ze behouden.  

• Plein waar groen aanwezig is en waar ruimte voor ontmoeting is. (groen vlaggetje 3) (.) 

• De huidige dorpskern rond de kerk, parochiezaal is een goed voorbeeld, hier zijn reeds 
positieve investeringen gebeurd door de Gemeente Pelt. (.)  

• Groen en natuur nabij woonplaats. (groene vlaggetjes 4 en 9) 

• Behoud van het karakter van een dorp, de mensen willen niet het gevoel krijgen in een 
grootstad te wonen. Er mag verdichting zijn in de dorpskern, maar wel met voldoende 
aandacht voor open ruimte.  

• Dit gaat in de toekomst mogelijks een bos worden voor de inwoners. Deze bossen zijn namelijk 
opgekocht door Natuurpunt. Het is positief als dit verder ontwikkeld kan worden als een plaats 
voor ontspanning, wandelen… (groen vlaggetje 7) 

• Een beek, ze vinden het positief dat er beken in de buurt te vinden zijn. (groen vlaggetje 6) 
 
 
Vraag 2: Over welke plekken of ontwikkelingen ben je bezorgd? Welke plekken of ontwikkelingen 

vormen een bedreiging voor de eigenheid van het dorp? Waarom?  

• Opbouw van het dorp: de groep vraagt meer aandacht voor dorpsontwikkeling. Niet zomaar 
alles vol bouwen, maar ook blijvend aandacht hebben voor voldoende groen, sociale 
ontmoeting, horeca, winkels in de dorpskern voorzien. 

• Groene ruimtes ook buiten de kern van het dorp behouden. Geen nieuwe verkavelingen meer.  

• Wetgeving (gewestplan) is achterhaald.  

• Er moet voldoende parking voorzien worden. (rood vlaggetje 8) 
 

 

Vraag 3: Wat is jouw belangrijkste prioriteit/voorstel om de leefkwaliteit in jouw dorp te 

verbeteren? Op welke plekken kan dit gebeuren? 

• Kapelstraat, Hoevestraat, Langstraat: zijn hele drukke straten geworden. Graag veilige fiets- 
en wandelpaden voorzien en verlichting. Ook graag de snelheid van auto’s hier beperken en 
daar ook controles op uitvoeren. (.) 

• Geen extra bebouwing meer in het Lindel. Ook bekijken of er een oplossing is voor de 
bouwgronden die nu nog groen zijn: kan de gemeente deze bv kopen?  

• Meer inzetten op verbouwing van bestaande woningen in plaats van een nieuw kavel te 
gebruiken waar nog niks op staat.  

• Hobos: iets nuttig mee doen. Bv zorgboerderij of het gebouw gebruiken voor Bosland. Zou 
renovatie nodig hebben. (.) 

• Voldoende veilige parking voorzien. Of een andere oplossing bedenken (bv een kiss & ride 
strook bij de school). Er wordt voornamelijk aangehaald dat de omgeving van de school niet 
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veilig is voor kinderen op het moment dat de school begint of gedaan is omdat er dan heel veel 
verkeer is en onvoldoende veilige manier om te parkeren. (.) 

• Groen en bomen behouden + extra groen en bomen voorzien.  

• De Grote Hof: beetje hetzelfde verhaal als het Hobos: als dit gebouw gerenoveerd kan worden 
zou dit wel een meerwaarde zijn en een functie kunnen vervullen met nut voor de inwoners. 
Bijvoorbeeld wordt hier nog aangehaald voor het organiseren van activiteiten.  

• Behoud van groene ruimte en voldoende mogelijkheid voor de inwoners om te wandelen, 
lopen, fietsen…  
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Verslag tafel 4: Lindelhoeven 

 

Prioriteiten: (.) 

 

Vraag 1: Welke plek of ontwikkeling is volgens jou de grootste troef van jouw straat, wijk of dorp? 

Welke plekken of ontwikkelingen in jouw buurt of omgeving bieden kansen en opportuniteiten? 

Waarom?  

• Gebied rondom Drossaerd, brede school. Blij met deze ontwikkeling, de mogelijkheid om een 

groot, verkeersvrij gebied te ontwikkelen (voor bv zorgwonen ed). Dit is de kern van het 

Lindel.  Kruispunt bij Delhaize kan ‘herontwikkeld’ worden ifv veilig verkeer; alle 

nutsvoorzieningen zijn aanwezig en verschillende winkels.  Dus enerzijds blij met wat het al is 

en hoopvol voor hoe het verder ontwikkeld zal worden. (.) 

• Troef is groene zones vlak aan bebouwde gebieden.  Strak bebouwde zones omringd door 

groen. 

• Veel passage van mensen (groene vlag 6) owv het nabijgelegen wijkschooltje.  Wordt ervaren 

als aangenaam en op deze manier kan men ook nieuwe mensen leren kennen. Sociale 

cohesie is belangrijk. 

• Het Hobos is een zeer grote troef: je kan er fietsen, wandelen; het is een groene zone vlakbij. 

Blij met Bosland. 

• De Oude pastorij is ook een troef.  Belangrijk om dit erfgoed te bewaren en eventueel te 

ontwikkelen als park. (.) 

• Wandelen op wielen vind ik een zeer mooi gebied en initiatief.   

 

Vraag 2: Over welke plekken of ontwikkelingen ben je bezorgd? Welke plekken of ontwikkelingen 

vormen een bedreiging voor de eigenheid van het dorp? Waarom?  

• Zorgen om het kruispunt van de Willem II-straat met de Ringlaan.  Bij momenten is het daar 

zeer druk met doorgaand verkeer, schoolgaande jeugd op de fiets en bovendien staan er 

heel veel geparkeerde wagens en vrachtwagens.  Een zeer gevaarlijke situatie.  Er is ook te 

weinig parking voor de omwonenden die dus hun auto daar langs de weg parkeren. (.)   

• Er zijn teveel appartementen op een kleine plaats zijn bijgekomen.  

• De verkaveling die er komt in de Weyerstraat. (.) 

• Bezorgdheid rond verdwijnen van wijkschooltje op de Hoeven. 

• De appartementsgebouwen zijn in te veel verschillende stijlen gebouwd. 

 

Vraag 3: Wat is jouw belangrijkste prioriteit/voorstel om de leefkwaliteit in jouw dorp te 

verbeteren? Op welke plekken kan dit gebeuren? 

• Blij met deze evolutie (blauwe vlag 1).  We moeten wel bewaken dat in die zone voldoende 

groene ruimtes blijven en dat er plaats blijft voor de jeugd (jeugdlokalen behouden). (.) 

• Op deze site moeten er voldoende parkeerplaatsen voorzien worden (blauwe vlag 10). 

• We vinden het belangrijk dat er in de zone van de MS-kliniek voldoende plaatsen behouden 

blijven voor zorgbehoevenden en voldoende faciliteiten blijven voor deze zorgvragers.  (.) 
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• We zijn blij met deze sportterreinen en sportfaciliteiten (tennis, Finse piste) en willen dat 

graag behouden.  

• We missen op vele plaatsen vuilbakken en plekken om hondenpoepzakjes te deponeren. 

• Veel ‘paadjes’ tussen de velden verdwijnen doordat boeren het gewoon mee bewerken.  

Graag hier aandacht voor en deze paadjes herstellen of toch zeker de nog bestaande 

behouden. 

• We vinden het belangrijk dat ons ‘erfgoed’ bewaard blijft.  Er zijn wat oudere gebouwen die 

zeker bewaard moeten blijven en opgeknapt zouden moeten worden: de oude pastorij in het 

Lindel, de woning van Drossaerd Clreckx in Bosland en de Grote Hof. (.) 
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Verslag tafel 4: Lindelhoeven 

 

Prioriteiten: (.) 

 

Vraag 1: Welke plek of ontwikkeling is volgens jou de grootste troef van jouw straat, wijk of dorp? 

Welke plekken of ontwikkelingen in jouw buurt of omgeving bieden kansen en opportuniteiten? 

Waarom? 

• Verschillende deelnemers kiezen de site ‘Bredeschool’ als antwoord. Kernwoorden: sociale 

cohesie, ontmoetingsplek, gemeenschapsleden.  

• De MS site is in transitie en biedt opportuniteiten voor het dorp. 

• Het Hobos met zijn bebouwing kan nog ontwikkeld worden tvv het dorp; niet enkel 

toevoegen aan ‘Bosland’. (.) 

• De sportterreinen zijn een grote troef. 

• Op de hoek van de Rijestraat kan een parking worden ingericht. Dit is aan de rand van het 

centrum. 

 

Vraag 2: Over welke plekken of ontwikkelingen ben je bezorgd? Welke plekken of ontwikkelingen 

vormen een bedreiging voor de eigenheid van het dorp? Waarom?  

• De pastorie en ‘de wal’ mogen niet verdwijnen.  Perfecte ligging en historische waarde. 

• MS site: wat zal er met het gebied gebeuren, met revalidatie, met bewoners???  

• Kerk: functie uitbreiden? betrekken bij plannen. 

• Appartementsblokken centrum: woonheenheden zijn erg klein, een kakafonie aan 

bouwstijlen. De volledige zone is aan het dichtslibben. Op spitsmomenten kan je nu al 

spreken van een verkeersinfarct. (.) 

 

Vraag 3: Wat is jouw belangrijkste prioriteit/voorstel om de leefkwaliteit in jouw dorp te 

verbeteren? Op welke plekken kan dit gebeuren? 

• Groene kern 

• Speelbos Heesakker 

• Aandacht voor verkeer: snelheidsbeperkingen, drukte, bushaltes. (.) 

• Creëren van een zorgzaam dorp voor de toekomst. (.) 

• Behoud Linne Kermis  
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