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1 Inleiding  
 
De gemeente Pelt wil inzetten op dorpenbeleid en zorgzame buurten. Dit is een plaats waar iedereen zich thuis 
voelt, waar er plaats is voor ontmoeting, waar buurtbewoners elkaar helpen, waar een professioneel zorgaanbod 
is afgestemd op de vraag en waar de publieke ruimte en huisvesting is aangepast.  
 
We spreken dan wel over zorgzame buurten en een buurtanalyse, maar deze analyse beslaat het hele dorp 
Boseind. De gemeente Pelt heeft immers besloten om de gemeente in te delen 2 centra en zeven deelkernen of 
dorpen. Om efficiënt te kunnen werken aan een zorgzame buurt is het namelijk noodzakelijk om de buurten niet 
te klein af te bakenen. De grenzen van Boseind zijn gebaseerd op de statistische sectoren, als voelt het niet aan 
voor alle inwoners binnen deze grenzen dat ze horen bij Boseind.  
 
Deze buurtanalyse is een uitgebreide momentopname die een goed beeld geeft van de wijk op basis van de 
meest recente cijfergegevens beschrijvingen, inlichtingen en ervaringen van de inwoners van Boseind. De 
buurtanalyse is een momentopname en een manier om naar Boseind te kijken vanuit cijfers en analyse. Hierbij 
moeten we er ook aan toevoegen dat de periode van het maken van deze buurtanalyse midden in Covid-19 
pandemie viel en daardoor niet alle methodieken uitvoerig hebben kunnen toepassen tijdens het bevragen van 
buurtbewoners.  
 
Het uitwerken van een aanbevelingsplan over dorpenbeleid en zorgzame buurten vertrekt immers van een 
degelijke buurtanalyse. Met deze buurtanalyse trachten we een overzichtelijk rapport aan te bieden dat inkijk 
geeft in de demografische samenstelling, de leefbaarheid, het potentieel en de netwerken in Boseind. 
 
 

Loes Verlinden, buurtzorgregisseur Gemeente Pelt  
Katalin Blancquaert, opbouwwerker Samenlevingsopbouw RIMO Limburg 
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2 Kwantitatieve analyse  

2.1 Gebiedsbeschrijving 

2.1.1 Situering van Boseind 

Boseind wordt begrensd door de 2 centra en enkele dorpen van de gemeente Pelt. 
Specifiek: 

 In het noordwesten met Neerpelt-Centrum waar het spoor Hamont-Achtel – Antwerpen, de Heerstraat 
en de St. Antoniusweg de grens vormen. 

 In het oosten met dorp St.-Huibrechts-Lille waar de Prinsenloop de grens vormt. 
 In het zuiden met dorp Herent, waar De Roosen de grens vormt. 
 In het zuidwesten met Overpelt-Centrum waar De Dommel de grens vormt.   

 

2.1.2 Kaart van Boseind t.o.v. Pelt  
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2.1.3 Statistische sectoren van Boseind 

Boseind wordt volgens de statistische sectoren opgedeeld in 4 gebieden. De sectoren worden als volgt genoemd: 
Boseind, La Ven Del, Rozen en De Roosen. Deze gebieden bevatten straten die naar het gevoel van de Inwoner 
van Boseind of Peltenaar niet bij Boseind behoren, maar eerder bij Neerpelt-Centrum als we kijken naar het 
noorden of bij het dorp Herent als we kijken naar het zuiden van onderstaande kaart.  
  
Onze kwantitatieve analyse is gebaseerd op de grenzen aangeduid volgens de statistische sectoren. Deze 
statistische sectoren zijn in onderstaande afbeelding aangeduid met blauwe vlakken. 
In samenspraak met het beleid van Gemeente Pelt trekken we voor de kwalitatieve analyse de grens anders, dit 
doordat voor vele Peltenaren de grens van Boseind anders ligt. Deze wordt in onderstaande afbeelding 
aangeduid met een rode lijn.  
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2.1.4 Opsomming van de straatnamen 

 
A 
Aangelag 
Acaciastraat 
Anjerstraat 
Ankerweg 
Appelboomstraat 
Azalealaan 
 
B 
Begonialaan 
Beukenlaan  
Biezenweg 
Bloemsemstraat  
Boegstraat 
Bosbessenlaan 
Boseind 
Boskantstraat  
Bosvlinderstraat 
 
C 
Cederlaan 
 
D 
De Bemmert  
De Kentings  
De Roosen  
Distelstraat  
Duivenweg 
 
E 
Eikenlaan  
Elzenstraat  
Energiestraat 
 
G 
Gele Bremstraat  
Goudbloemstraat 
 
H 
Haagdoornstraat 
Halmstraay 
Heerstraat (nr.61-nr. 103) 
Heide-eind 
Herent (nr. 1 – nr. 74) 
Herfststraat  
Hortensialaan  
Hulststraat 
 

J 
Jasmijnstraat  
 
K 
Kerkboererf 
Keutenshoek 
Kielstraat 
Kievitstraat  
Klaproosstraat 
Klimopstraat 
Kluitstraat 
Kolonies 
Korenbloemstraat   
Krekelweg  
Kruisboogstraat 
 
L 
Laerstraat 
Lavendelstraat  
Leliestraat 
Lepelstraat  
Look   
Lupinestraat  
 
M 
Madeliefjeshoek 
Maststraat 
Meidoornstraat  
Molenbroekstraat 
Molenstraat 
Molenwiek   
Mutserd 
 
N 
Nachtegaalstraat  
 
0 
Oogststraat 
 
P 
Papaverstraat 
Pereboomstraat 
Pinksterbloemstraat 
Plataanstraat 
 
 

R 
Roosendijk 
 
S 
Skiffel 
Sleutelbloemstraat 
Sparrenlaan 
St. Antoniusweg 
 
T 
Ter Biest 
Tikbroeken 
Tuinwijk 
 
V 
Vijverstraat 
Voorzet 
 
W 
Wijngaardstraat 
 
Z 
Zonnebloemweg  
Zwaluwweg 
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2.1.5 Verbinding en mobiliteit 

Verbinding met Regio 
De straat Boseind is de verbindingsweg met verschillende deelgemeentes. Het is de verbinding naar Neerpelt-
Centrum (aansluiting op N71), naar deelgemeente Herent (aansluiting op Herentweg) en naar Overpelt-Centrum 
(Bemvaartstraat).  
 
De Molenstraat, De Kolonies en de Roosendijk zijn verbindingswegen naar deelgemeente St.Huibrechts-Lille.  
 
Uit de participatieve wijkmonitor1 blijkt dat de tevredenheid over de bereikbaarheid met de auto in Boseind 
even hoog ligt als het Peltse gemiddelde. 42% van de inwoners quoteert dit als (zeer) goed en slechts 3% stelt 
dat dit (veel) beter kan.  
 

Openbaar vervoer2 
De Lijn heeft in Boseind enkele haltes waar de buurtbewoners de belbus kunnen nemen. De belbus rijdt in een 
bepaalde belbusgebied en stopt na reservatie aan de belbushalte. De 2 belbussen die in Boseind rijden, rijden in 
het gebied Neerpelt, Overpelt, Hamont-Achel en Kleine Brogel. 
 
Voor langere afstanden dienen bewoners van Boseind naar Overpelt- of Neerpelt-Centrum te gaan om daar een 
lijnbus te nemen die langere trajecten aflegt of waar men de trein kan nemen. Het Station van Neerpelt-
Centrum, waar De Lijn een halte heeft met verschillende ritten en waar de trein Hamont-Achel – Antwerpen een 
stopplaats heeft, is de grens tussen Boseind en Neerpelt-Centrum.  
 
Uit de participatieve wijkmonitor blijkt dat de tevredenheid over het aanbod van openbaar vervoer in Boseind 
lager ligt dan het Peltse gemiddelde. 18% van de inwoners quoteert dit aanbod als (zeer) goed (Pelt: 22%). De 
ontevredenheid ligt lager als het Peltse gemiddelde: 19% stelt dat dit (veel) beter kan (Pelt: 23%). 
 

Minder Mobiele Centrale (MMC) 
Mensen met vervoersproblemen kunnen beroep doen op de mindermobielencentrale (MMC). Vrijwilligers staan 
ter beschikking en rijden met de eigen wagen de leden naar hun bestemming. De voorwaarden waar men op dit 
moment aan moet voldoen om lid te worden zijn:  

 beschikken over een RVV-statuut (verhoogde tegemoetkoming);  
 of een attest van FOD mindervaliden of arbeidsongevallendienst Categorie 2;  
 of men doet een inkomstenonderzoek waaruit blijkt dat men recht heeft op het gebruik van de MMC.  

 
Vanuit Boseind zijn er 13 inwoners die gebruik maken van de MMC. Dit is 9,8% van het totaal aantal gebruikers 
van de MMC door Peltse inwoners.  
  

 
1 Steyaert J. & Minnebo J. (mei 2019). Paricipatieve monitor gemeente Pelt.  
2 Gegevens gevonden op de website van de lijn  https://www.delijn.be/nl/ 
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2.1.6 Naam en geschiedenis3 

Het Boseind is – net als het Herent, Broeseind en de Grote Heide – één van de oudere gehuchten van Neerpelt. 
Zoals het zelf zegt, is Boseind het einde van een Bos tussen Neerpelt-centrum en Sint-Huibrechts-Lille. Het is pas 
als de aanleg van de spoorweg komt in 1866 dat er een scheiding van het Boseind met het centrum komt. 
 
Boseind was altijd gericht naar het centrum omdat het zo dichtbij lag. Pas op het einde van de twintigste eeuw 
als het ook een zelfstandige parochie werd (1970) gaat dit gehucht zich vrij snel ontwikkelen.  
Niet alleen sociale woonplaatsen (Look I, II en III) maar ook vele privé verkavelingen deden het Boseind 
uitgroeien tot de grootste wooneenheid van Neerpelt. 
  
In 1543 spreekt men al van ‘Opt boseijnde’. Nochtans al eerder waren er huisjes op die Boseinderheide. Andere 
namen waren Bettenbosheide en Kolonies als nederzettingen op het Boseind. Bij de eerste volkstelling van 1796 
(in de Franse bezetting) waren er al 24 gezinnen. Boseind begin twintigste eeuw evolueert zich dan in 2 gebieden 
tussen de Nèrpeltse Heerstraat en de huidige Lepelstraat en een tweede gedeelte vanaf de Lepelstraat naar de 
Roozen, richting Herent.  

 

                                  
 
Het nieuwe Boseind vanaf zelfstandige parochie ontwikkelde zich als volgt:  
Begin de jaren tachtig start een immense verkaveling op ’t Boseind aansluitend op de bestaande sociale 
verkaveling van het Look.  Deze open verkaveling verliep in drie fasen:  

 Look I: 36 kavels – sociale woningen Hortensialaan.   
 Look II: 42 loten – Anjerstraat, Begonialaan, Klimopstraat, Jasmijnstraat…  
 Look III: 46 loten – Goudbloemstraat, Pereboomstraat, Appelboomstraat, Begonialaan.  

Vanaf 1986 komt er ook nog een verkaveling BPA Het Laer.  Deze is goed voor 32 bouwplaatsen en heet 
Molenbroek.  In 1990 komt er nog een verkaveling op ’t Boseind aan de Kentings. (de Eikenlaan en Sparrenlaan), 

 
3 Info via Paul Cuyvers van Heemkunde Neerpelt  
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ze is goed voor 42 bouwplaatsen. Verder werden er ook 12 sociale woningen tussen de Molenstraat en de Sint-
Antoniusweg en 14 bejaardenwoningen gebouwd in de Herfststraat en de Begonialaan. 
 
Zo werd ’t Boseind het tweede centrum van Neerpelt, met meer dan 3500 inwoners. (anno 2000) 
 

2.1.7 Wonen 

Woningen in Boseind 
In Boseind zijn er 2258 woongelegenheden, in Pelt zijn er dat 14 815. Dit wil zeggen dat 15% van het totaal aantal 
woongelegenheden in Pelt gelegen zijn in Boseind.  
 

Sociale woningen 
Het sociaal verhuurkantoor heeft op dit moment in Pelt een totaal patrimonium van 64 woningen, waarvan 1 
gelegen in Boseind4.  
 
In 1964 werden de eerste woningen van het Kempisch Tehuis gebouwd en verhuurd. Dit waren 36 woning 
gelegen in de Bosbessenlaan en het Look. Intussen werden er 16 woningen verkocht. 
De Gemeente Pelt telt 585 huurwoningen van het Kempisch Tehuis, hiervan zijn 192 woningen gelegen in 
Boseind. Dit is 32,8% van het totale aantal sociale woningen gelegen in Pelt en 8,5% van het totaal aantal 
woongelegenheden in Boseind.  De sociale woningen in Boseind liggen geconcentreerd in de Bosbessenlaan, 
Look, Korenbloemstraat, Zonnebloemweg, Meidoornstraat, Plataanstraat, Lavendelstraat, Hortensialaan en 
Herfstraat.5 

Leegstand6 
Op dit ogenblik telt Pelt 114 leegstaande woningen, waarvan 4 gelegen in Boseind. 
 

2.2 Demografie7 

2.2.1 Aantal inwoners en bevolkingsdichtheid 

Boseind telt 1 januari 2021 5344 inwoners. Dit is 16% van de Peltse bevolking (33 226). Boseind heeft een 
bevolkingsdichtheid van 1084 inwoners/km², in vergelijking met het Peltse gemiddelde van 392 inwoners/km² 
kent Boseind een hoge bevolkingsdichtheid.  
 

2.2.2 Verhuisbewegingen 

Op 31 december 2020 tellen we in Boseind 42 geboorten en 319 inwijkelingen. Daarnaast waren er 26 overlijdens 
en 307 vertrekkers. Dit geeft een migratiesaldo van +28. Opvallend is dat 1 op 4 van het aantal vertrekkers in 
Pelt uit Boseind komt. 
 

 Boseind Pelt %  t.o.v. Pelt 
Geboortes 2020 42 319 13,3% 
Overlijdens 2020 26 275 9,5% 
Inwijkelingen 319 1534 20% 
Vertrekkers  307 1268 24% 

 
4 Cijfers aangeleverd door het sociaal verhuurkantoor op 24/11/2020 
5 Cijfers en informatie aangeleverd door het Kempisch Tehuis op 24/11/2020 
6 Dit cijfer is aangeleverd door de dienst Wonen van de gemeente Pelt op 5/11/2020. 
7 De cijfers zijn afkomstig van de Cel & Analyse van de provincie in cijfers (cijfers op 31 december 2020) en zijn geraadpleegd 
juni 2020. Tenzij anders vermeld.   
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2.2.3 Leeftijdsopbouw 

Leeftijdspiramide  
In onderstaande grafiek worden leeftijdsgroepen vergeleken van Boseind t.o.v. de gehele gemeente, deze   
cijfers dateren van 31 december 2020.   

 
Globaal gezien is er weinig verschil tussen het percentage wonend in Boseind en het gemiddelde in Pelt. Enkele 
cijfers die opvallen: 

 De leeftijdsgroep 40-59 jaar is in Boseind hoger dan in de gehele gemeente. Vooral bij het aantal 
vrouwen is het verschil groter.  

 De algemene tendens die we zien in andere dorpen komt ook hier terug: mensen verhuizen op latere 
leeftijd naar de centra-gemeentes waar diensten en winkels beter bereikbaar zijn.   
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In onderstaande grafiek maken we een opsplitsing in de leeftijdscategorie 40-65 jaar. Waar we zien dat de 
grootste groep bestaat uit 55-59 jarige. Dit zijn de 65+’ers over 10 jaar. Bevestiging dat ook Boseind niet ontkomt 
aan de vergrijzing.  

 
 

 
 

Beroepsactieve leeftijd  
Boseind telt 3432 inwoners op beroepsactieve leeftijd, dat is 64% van de totale bevolking in dit dorp. Dit is hoger 
dan het Pelts gemiddelde van 60,24%. 

 

 

19%

64%

17%

Beroepsactieve leeftijd Boseind

0 - 17 jaar 18 - 64 jaar 65+
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Focus op jongeren 
Deze tabel geeft de absolute aantallen en het percentage ten opzichte van alle inwoners weer van de kinderen 
en jongeren naar leeftijd in Boseind. Hieruit kunnen we afleiden dat 1 op 4 van de inwoners van Boseind 0-24 
jaar is. Dit zien we ook terug voor de gehele gemeente.   

 
 Boseind % t.o.v. inwoners 

Boseind 
Pelt % t.o.v. inwoners 

Pelt 
% van Boseind 
t.o.v. Pelt 

0-2 jaar 152 2,8% 990 3,0% 15,3% 
3-5 jaar 155 2,9% 1047 3,2% 14,8% 
6-11 jaar 332 6,2% 2199 6,6% 15,1% 
12-17 jaar 346 6,5% 1973 5,9% 17,5% 
18-24 jaar 464 8,7% 2506 7,5% 18,5% 
0-24 jaar 1449 27,2 % 8715 26,2% 16,6% 

 

Focus op +65  
Deze tabel geeft de absolute aantallen van de 65+’ers naar leeftijd van Boseind en Pelt. Hieruit kunnen we 
afleiden dat naarmate de leeftijd stijgt, het percentage t.o.v. de totale gemeente daalt. Vermoedelijk is verhuis 
naar de centra hiervan de grootste reden.  
 

 

2.2.4 Gezinssamenstelling 

Een demografische tendens die zich de laatste jaren manifesteert is de gezinsverdunning. Het aantal leden per 
gezin neemt af. ‘Alleenwonende’ is in Vlaanderen het modale huishoudenstype in de zin dat het meest voorkomt 
onder de huishoudens (31,9%). Het aandeel alleenwonenden in Pelt is tussen 2000 en 2020 toegenomen van 
19,9% tot 28,6%. Tegen 2030 wordt verwacht dat het aantal alleenwonenden verder zal groeien. 

 Op 1 januari 2021 waren er 13.967 huishoudens in Pelt. In 2000 waren er dat 10.273. De prognose is dat 
Pelt in 2035 14.935 huishoudens zal huisvesten (+968).  

 Boseind telt op 1 januari 2021 2172 huishoudens. In 2000 waren er dat 1601. 
 Het aantal eenoudergezinnen in Pelt is op 10 jaar tijd gestegen van 839 gezinnen in 2010 naar 973 in 

2020. In Boseind is er op diezelfde periode een stijging van 151 naar 160 gezinnen. 
 
In onderstaande tabel zijn het aantal huishouden in vijf verschillende huishoudtypes terug te vinden. De cijfers 
staan in vergelijking met de Gemeente Pelt.   
 

 Boseind % t.o.v. inwoners 
Boseind  

Pelt % t.o.v. inwoners 
Pelt 

% van Boseind 
t.o.v. Pelt 

65-69 jaar 306 5,7% 2100 6,3% 14,6% 
70-74 jaar 246 4,6% 1617 4,9% 15,2% 
75-79 jaar 151 2,8% 1211 3,6% 12,4% 
80-84 jaar 113 2,1% 1077 3,2% 10,4% 
85-89 jaar 76 1,4% 702 2,1% 10,8% 
90+ jaar 22 0,4% 293 0,8% 7,5% 

 Boseind Pelt  
Andere (vb: grootouders met kleinkinderen,…) 24 184 
Gehuwd/ongehuwd zonder kinderen 729 4557 
Gehuwd/ongehuwd met kinderen 743 4252 
Eenoudergezinnen 160 973 
Alleenwonend 516 4001 
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2.2.5 Diversiteit 

Herkomst 
Boseind telt 1608 inwoners van niet-Belgische herkomst 8, dit is 30,1% van het totaal aantal inwoners in Boseind. 
Dit is 17% t.o.v. inwoners van niet-Belgische herkomst in Pelt.  
 

Nationaliteiten 
84,6% van de inwoners van Boseind heeft een Belgische huidige nationaliteit. Dit is iets meer dan het   
Peltse gemiddelde van 82,5%.  
820 inwoners van Boseind hebben een niet-Belgische huidige nationaliteit.  
 
Boseind telt, naast Belgen, 38 verschillende nationaliteiten. In onderstaande grafiek zien we dat de 
grootste groep bestaat uit inwoners afkomstig uit Nederland. 

 
8  Iemand is van niet-Belgische herkomst indien hij/zij een niet-Belgische nationaliteit heeft, bij de geboorte een niet-
Belgische nationaliteit krijgt, of indien minstens één ouder een niet-Belgische geboortenationaliteit heeft. 
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2.3 Socio-economisch profiel 

2.3.2 Geboorten in kansarme gezinnen 9 

De kansarmoede-index voor Boseind bedraagt 2,1%. Dit is lager dan de 6,5% over de gehele gemeente en lager 
dan het Limburgse (14,3%) en Vlaamse gemiddelde (14%). Deze cijfers dateren van 31/12/2019. 
 
In onderstaande grafiek zien we ook een hoog % in Holheide, dit door het aantal gezinnen in het opvangcentrum 
Valkenhof.  

 

 
 

De laatste jaren zien we een lichte daling van de kansarmoede-index zowel voor de gehele gemeente Pelt, als 
voor Limburg en Vlaanderen.  
 

 2018 2019 
Pelt 8,3% 6,5% 
Limburg 14,4% 14,3% 
Vlaanderen 14,1% 14,0% 

 
 
 

 
9 Cijfers zijn aangeleverd door Kind & Gezin, september 2020. 
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2.3.3 Werkloosheidscijfers  

Op 1 januari 2020 telde Pelt gemiddeld 643 niet-werkende werkzoekenden (NWWZ). Dat is 3,2% van het aantal  
inwoners op beroeps actieve leeftijd (18-64 jaar). Dit is lager dan het Limburgse en Vlaamse  gemiddelde van 
4,3%. 
 
Boseind telt 98 niet-werkende werkzoekenden. Dit is 2,9% t.o.v. alle inwoners tussen 18-64 jaar.  

 
 

 
 

 
In onderstaande tabel staan we stil bij de doelgroepen die het moeilijk hebben om werk te vinden. We maken 
de vergelijking tussen Boseind en het Pelts gemiddelde.  

 
 NWWZ laaggeschoold 

(t.o.v. NWWZ) 
NWWZ 55+  
(t.o.v. NWWZ) 

NWWZ jonger dan 24 
(t.o.v. NWWZ) 

Langdurige NWWZ 
(t.o.v. NWWZ) 

Boseind 45,9% 35,7% 24% 36,7% 
Pelt 38,6% 31,7% 20,5% 34,7% 
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2.3.4 Cijfers maatschappelijke kwetsbaarheid10  

Uit de cijfers van de sociale dienst van het OCMW blijkt dat het aantal nieuwe hulpvragen gestaag toeneemt. Dit 
gaat over het aantal contacten met mensen die nog geen actief dossier hadden bij het OCMW en die bij de 
intakemedewerker een advies- of hulpvraag stelden. Deze vragen variëren van een aanvraag leefloon, 
aanvullende financiële steun, schuldhulpverlening, woonst, werk, psychische ondersteuning, toegang tot de 
voedselbedeling, energieprobleem,… De ondersteuning kan eindigen na één of twee gesprekken of er wordt een 
actieve begeleiding opgestart met de gepaste hulp bij een maatschappelijk werker van het OCMW.  
 

Leefloon  
In 2020 telde de sociale dienst van het OCMW van Pelt 246 leefloondossiers. Dit is een stijging van 65% t.o.v. het 
aantal dossiers behandeld in 2019.   
 
In 2020 ontvingen 19 inwoners in Boseind een leefloon. Dit is 7,7% van de 246 inwoners die vanuit de sociale 
dienst van de gemeente Pelt een leefloon ontvangen. De categorie ‘andere’ zijn mensen niet-wonend in Pelt of 
zonder adres.  

 
 
In onderstaande grafiek maken we de vergelijking met het aantal inwoners dat een leefloon ontvangt per 1000 
inwoners in Boseind en Pelt.  

 

 
10 In hoofdstuk 2.3.3 zijn de toenmalige cijfers in januari 2020 aangeleverd door de Sociale dienst van de gemeente Pelt, 
tenzij anders vermeld. 
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Budgethulp  
Misschien nog meer dan het leefloon zijn schuldbemiddeling en budgetbeheer /-begeleiding een indicatie voor 
de evolutie van armoede in een gemeente.  
 
We zien in Pelt na 2008 een sterkte stijging van het aantal dossiers. In deze begeleidingen zitten opvallend veel 
jonge mensen (<25 jaar) die in een multi-problem situatie zitten met opvallend meer schulden dan 10 jaar 
geleden, psychische en verslavingsproblematieken.  
 
In Boseind krijgen 13 inwoners schuldbemiddeling via budgetbeheer/-begeleiding. Dit is 8% van de 154 inwoners 
die vanuit de sociale dienst van de Gemeente Pelt budgethulpverlening krijgen. 
 

 

 
 
In onderstaande grafiek maken we de vergelijking met het aantal inwoners dat een leefloon ontvangt per 1000 
inwoners in Boseind en Pelt. 
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Voedselbedeling  
Naast het toekennen van leefloon met aanvullende financiële steun waar nodig, neemt het OCMW bijkomende 
initiatieven. De Sint-Vincentiusvereniging organiseert met vrijwilligers de bedeling van voedselpakketten.  
 
In 2019 werden er aan 207 Peltse gezinnen een voedselbon gegeven. In december 2020 hebben 120 gezinnen 
gebruik gemaakt van de voedselbon, waarvan 15 gezinnen in Boseind.  
 
In onderstaande tabel maken we een vergelijking tussen de dorpen, deze cijfers zijn gebaseerd op de afhalingen 
van voedselpakket in de maand december 2020. Dit is de drukste maand.  
 

 

 

Actieve budgetmeters voor gas11 
In Boseind beschikken 17 inwoners over een actieve budgetmeter voor aardgas. Dit is 3,18 op de 1000 inwoners, 
wat lager ligt dan het Peltse gemiddelde van 5,24 op 1000 inwoners 

 

 

 
11 Cijfers aangeleverd door medewerker van Fluvius. Cijfers zijn gebaseerd op  2020. 
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Verwarmingstoelage via het Sociaal Verwarmingsfonds 
Wanneer iemand zich in een financiële moeilijke situatie bevindt, kan hij een korting krijgen op de 
verwarmingsfactuur van het sociaal verwarmingsfonds. Personen die vallen onder één van onderstaande 
categorieën hebben recht op een sociaal verwarmingsfonds12  

 Categorie 1: personen met recht op verhoogde verzekeringstegemoetkoming van de ziekte en 
invaliditeitsverzekering. Het jaarlijks bruto belastbaar inkomen van het huishouden dient lager of gelijk 
te zijn aan € 19.566,25 verhoogd met € 3.622,24 per persoon ten laste. 

 Categorie 2: personen met een begrensd inkomen. Het bruto belastbaar inkomen dient lager of gelijk te 
zijn aan € 19.566,25 verhoogd met € 3.622,34 per persoon ten laste. Er wordt hierbij ook rekening 
gehouden met het niet-geïndexeerde kadastraal inkomen (x3) van de onroerende goederen buiten de 
gezinswoning. 

 Categorie 3: personen met schuldoverlast die in een schuldbemiddeling of een collectieve 
schuldenregeling zitten en de verwarmingsfactuur niet kunnen betalen.  

 
 
Er zijn op dit moment 21 inwoners van Boseind die een verwarmingstoelage ontvangen. Boseind zit met 3,92 
toelages per 1000 inwoners lager dan het Peltse gemiddelde van 4,51 op 1000 inwoners.  
 

 
  

 
12 Info van https://www.verwarmingsfonds.be/index.php/wie-heeft-er-recht-op 

3,60
3,70
3,80
3,90
4,00
4,10
4,20
4,30
4,40
4,50
4,60

Boseind Pelt

3,93

4,51

Verwarmingstoelage per 1000 inwoners



20 
 

2.4 Buurtactoren en maatschappelijke dienstverlening 

2.4.1 Burgerinitiatieven 

Buurtverenigingen 
Boseind telt 14 officiële buurtverenigingen. Hiermee bedoelen we buurtverenigingen die gekend zijn bij de 
dienst vrije tijd. Zij doen een aanvraag bij de gemeente voor het organiseren van een buurtactiviteit. Hiernaast 
zijn er ook buurten/straten die activiteiten organiseren zonder aanvraag te doen bij de dienst vrije tijd van de 
gemeente.   
 
Buurtvereniging Boskantstraat 
Buurtvereniging  Boseind-de Bemmert-Keutenshoek 
Buurtvereniging  Eikenlaan 
Buurtvereniging  Heide Eind 
Buurtvereniging  het Pleintje 
Buurtvereniging  Kolonies 
Buurtvereniging  Krekelweg 
Buurtvereniging  Het Laer 
Buurtvereniging ‘t Look 
Buurtvereniging  Lupinestraat 
Buurtvereniging  Molenstraat 
Buurtvereniging Nachtegaalstraat  
Buurtvereniging  Sparren- en Cederlaan 
Buurtvereniging  Tuinwijk 
 

2.4.2 Verenigingen  

Cultuur 
Kermiscomité Boseind  
Volkstuintjes 
Zangkoor De Piccolo’s  
Zangkoor ‘jonger dan je denkt’ 
 

Gezin  
Femma Boseind 
KWB Boseind  
 

Jeugd 
Scouts en gidsen Boseind  
 

Religie 
Marokkaanse Moskee 
NISA Marokkaanse vrouwenvereniging 
Pastorale Eenheid St.-Willibrodus Neerpelt Boseind  
 

Senioren  
OKRA 
SAMANA 
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Sport 
Biljart Moedig Vooruit 
Fair Play Riders BMX  
FC Esperanza Pelt 
Handboog oude Stam 
Hondenschool Pelt 
LIDA Dansclub 
Neerpeltse Tennisclub  
Petanqueclub Pelt  
 

2.4.3 Handelaars 

BiosShop Klimop 
Brood en Banket Bosent  
Drankenhandel Mortelmans 
Frituur Lennert 
Frituur Patatje 
Slagerij Grieten 
Slagerij Lammers 
‘t Gazetje 
 

2.4.4 Dienstverlening  

Huisarts & apothekers 
Huisartsenpraktijk Dr. Delaat en Dr. Vliegen  
Dr. Beckers  
Dr. Boonen 
Apotheek Van Moll  
 

Kinderopvang  
Buitenschoolse kinderopvang Pelterkids   
Groepsopvang De Bemmertjes 
Groepsopvang Villa Vrolijk 
 

Publieke plaatsen met AED toestel 
Sportpark De Roosen, De Roosen 43, 3910 Neerpelt 
Parking Esperanza Pelt, Sparrenlaan 30, 3910 Neerpelt 
 

MFC 
Multifunctioneel Centrum waar jongeren met een beperking en omstandigheden niet voltijds thuis kunnen 
wonen. In Boseind is er een huis met 3 leefgroepen waar de cliënten voltijds of enkel door de week verblijven. 
Van hieruit gaan ze naar school of werken. De vestiging in Boseind behoort bij begeleidingscentrum Sint-
Elisabeth.  
 

2.4.5 Onderwijs 

In Boseind is één lagere school. Dit is de Vrije Basisschool Boseind, Lepelstraat 23, 3910 Pelt. 
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In het schooljaar 2020-2021 telde de school 483 leerlingen, hoeveel leerlingen afkomstig zijn van Boseind is niet 
geweten. De cijfers komen wel overeen met het totaal aantal kinderen tussen 3 en 11 jaar (zie 2.2.3 ‘Focus op 
jongeren’).  
 
Er zijn 77 leerlingen waarvan de thuistaal niet Nederlands is. Dit is 15,9% van het totaal aantal leerlingen in de 
school.    
 

2.4.6 Dorpsrestaurant  

Net zoals in de andere dorpen van Pelt vindt ook in Boseind maandelijks het dorpsrestaurant plaats. De derde 
dinsdag van de maand komen hier gemiddeld 12 deelnemers samen om een maaltijd te consumeren. 3 
vrijwilligers zetten zich in voor de bedeling van de maaltijden.  
 
Wanneer we kijken naar de cijfergegevens van 2018 zien we dat Boseind het minst aantal deelnemers heeft 
t.o.v. de andere dorpen in Pelt.  

 

 
 
 

2.4.7 Ontmoetingsplaatsen en pleintjes 

Locatie Adres 

O.C. De Kentings  De Kentings 18, 3910 Pelt  

Loopomloop (Looproute) Parking Esperanza Pelt  

Marokkaanse Moskee Kolonies 8 

Petanqueplein Boseind Zonnebloemweg 

Speelbos De Kievit Roosendijk  

Speelplein ‘t Pleintje Klimopstraat/Jasmijnstraat 

Sportpleintjes ‘t Pleintje Herfststraat/Plataanstraat 
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Speelzone Papaverstraat Papaverstraat/Klaproosstraat  

Basketplein Boseind Eikenlaan 

Sportpark De Roosen (Tennis, voetbal, Petanque, 
skatepark) 

De Roosen 43 

De Volkstuintjes Nachtegaalstraat tussen nr. 31 en 33 

 

2.4.8 Terugkerende dorpsactiviteiten of -evenementen 

Evenement Periode Organisator  

Eucharistieviering 2-wekelijks zaterdag om 18u Parochie Sint-Jozef 

Dorpsrestaurant De derde dinsdag van de maand Gemeente Pelt, Vrijwilligers, De Kentings  

Mannenavond KWB Laatste vrijdagavond van de maand KWB Boseind 

Hobbyclub 1x/maand Okra  Boseind 

Tweedehandsbeurs  
baby- en kinderspullen 

Februari en oktober Gezinsbond Neerpelt  

Fietsen Maandag en dinsdag van april – 
oktober  

Femma Boseind  

Wandelen  Dinsdagnamiddag van oktober – 
april  

Femma Boseind 

Driekoningenfeest Januari Samana Boseind 

Mosselfeest scouts Voorjaar Scouts & gidsen Boseind  

Paasfeest Samana April Samana Boseind 

Paasfeest Okra April Okra  Boseind 

Lentefeest Femma April Femma Boseind  

Boseindrun Mei KWB Boseindrun  

Pop-up Classic Bikes Mei KWB Boseind 

Schoolfeest Mei/juni Basisschool Boseind  

Kermis Juni De Kentings  

Rommelmarkt Juni KWB Boseind  

Oldtimerbeurs brommers Augustus  KWB Boseind  

Pannenkoekenfeest September Samana Boseind 

Zwerfvuilactie September Verschillende verenigingen  

Dag van de chronische zieke Oktober Samana Boseind  

Boseind quiz Oktober Scouts & Gidsen Boseind  

Halloweentocht Oktober Buurtvereniging  ’t Pleintje  

Kerstfeest December Femma Boseind  
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2.5 Besluit  

 Boseind en zijn inwoners  

Kijkend naar het migratiesaldo in Boseind is er een kleine groei van +28. Ondanks de kleine groei zien we dat 1 
op 4 van de aantal vertrekkers uit Pelt komt uit Boseind. 
 
Opvallend zijn de 38 verschillende nationaliteiten met een groot aantal uit Nederland. Uit de cijfers kunnen we 
niet afleiden of de mensen een dubbele nationaliteit hebben. 
 

 Boseind en de vergrijzing 

Op dit moment is de leeftijdscategorie 60-80 jarigen kleiner (1202) dan de groep 40-60 jarigen (1644), dit zal 
binnen dit en 10 jaar veranderen. De groep 65+ zal over 5 jaar groter worden, waardoor de algemene vergrijzing 
ook in Boseind zal toenemen.  
 

 Boseind en de beroepsactieve leeftijd 

Op dit moment telt Boseind 64% van de totale bevolking in de beroepsactieve leeftijd (18-65 jaar). Over 10 jaar 
zal dit percentage kleiner worden, dit kunnen we afleiden uit het volgende: 

 De leeftijdsgroep 8-17 jaar telt 582 inwoners, zij behoren over 10 jaar bij de 18+’ers. 
 De leeftijdsgroep 55-64 jaar telt 916 inwoners, zij behoren over 10 jaar bij de 65+’ers.  

 

 Kwetsbaarheid in Boseind  

Boseind scoort op de indicatoren van maatschappelijke kwetsbaarheid verschillend.  
 
Indicatoren waar Boseind hoog scoort:  

 32,8% van het totaal aantal sociale huurwoningen van het Kempisch Tehuis in Pelt zijn in Boseind 
gelegen.  

 Kijkend naar de cijfers van de niet-werkende werkzoekende (NWWZ) scoort Boseind hoog t.o.v. het Pelts 
gemiddelde. De grootste groep NWWZ zijn laaggeschoold.  

 Als we het percentage aantal inwoners met een leefloon bekijken zien we dat Boseind met 7,7%, naast 
de centra-gemeentes, vrij hoog scoort t.o.v. de andere dorpen. 

 
Indicatoren waar Boseind laag scoort:  

 Als we kijken naar het aantal huishouden, zien we dat 7,3% éénoudergezinnen zijn, wat een lage score 
is. Éénoudergezinnen worden vaak gezien als één van de indicatoren voor maatschappelijke 
kwetsbaarheid. Hiernaast zien we de 67,8% van het aantal huishoudens bestaat uit koppels met of 
zonder kinderen.  

 Geboorte in kansarme gezinnen scoort Boseind het laagst t.o.v. de andere dorpen in Pelt. 
 

 Het verenigingsleven en de dienstverlening in Boseind zijn uitgebreid  

Naast de vele buurtverenigingen telt Boseind een ruim verenigingsleven en talrijke activiteiten georganiseerd 
door deze verenigingen.  
 
Een inwoner van Boseind is zowel snel in Neerpelt-Centrum als in Overpelt-Centrum waar enkele warenhuizen 
gelegen zijn. Daarnaast telt Boseind ook 2 slagers, een bakker, een frituur en een krantenwinkel.  
 



25 
 

Op vlak van gezondheid en welzijn zijn er twee huisartsen, een apotheek en zijn zowel het Wit-Gele kruis als 
zelfstandige verpleegkundigen actief in Boseind.  
 

3 Kwalitatieve analyse  
 
De kwalitatieve analyse tracht een antwoord te bieden op de vragen: Wat leeft er in Boseind? Voelen de 
inwoners zich thuis in hun dorp? Zijn er voldoende kansen tot ontmoeting? Is er sprake van burenhulp? Weten 
zij waar ze terecht kunnen met een zorgvraag? Is het zorgaanbod afgestemd op de noden? Wat vinden ze van 
de publieke ruimte? Wij gingen het hen zelf vragen.   
 
In dit deel vindt je de verschillende gebruikte methodieken terug. Vervolgens worden de antwoorden opgedeeld 
in 6 thema’s namelijk: thuis voelen, ontmoeting, helpen, zorg, publieke ruimte en huisvesting. De kwalitatieve 
analyse eindigt met een besluit over dit deel. 
 

3.1 Methodieken 
 
In februari 2021 startten opbouwwerker Katalin en buurtzorgregisseur Loes met individuele gesprekken met 
sleutelfiguren en professionele partners die werkzaam zijn in Boseind. Daarnaast was er de intentie om in maart-
april 2021 groepsgesprekken te organiseren waar we buurtbewoners wilden uitnodigen voor buurtbabbels. 
Wegens de heersende pandemie COVID-19 en het hoog aantal besmettingscijfers stelden we deze buurtbabbels 
uit tot mei 2021. De pandemie was nog steeds aanwezig, waardoor op deze groepsmomenten weinig 
buurtbewoners kwamen opdagen. Als alternatief deden we in juni 2021 deur-aan-deur gesprekken in 
verschillende straten van Boseind.  
 

In totaal werden er 110 personen bevraagd. In onderstaande tabel zijn de aantallen terug te vinden. 

Wie? Aantal personen bereikt 
Sleutelfiguren 24 
Professionals 11 
Buurtverenigingen 6 
Buurtbabbels 16 
Deur-aan-deur gesprekken 53 
Totaal 110 

 
Hieronder vind je een overzicht van de verschillende gebruikte methodieken.  
 

3.1.1 Individuele gesprekken  

Bij de individuele gesprekken maakten we gebruik van een gestandaardiseerde vragenlijst. De vragenlijst werd 
opgesteld aan de hand van de kenmerken van een zorgzame buurt13.  
 
Deze methodiek werd gebruikt bij: 
 

Sleutelfiguren  
Er werden 24 sleutelfiguren bevraagd. De sleutelfiguren die we hebben bevraagd, zijn inwoners van Boseind 
gekend uit de verschillende verenigingen.  

 
13 Zie bijlage 1. 
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Maatschappelijk kwetsbare inwoners  
Aan de sociale dienst van het OCMW werd de vraag gesteld of zij cliënten vanuit Boseind kende, waarmee we 
een gesprek konden doen. Hier werd 1 cliënt doorgegeven, maar door omstandigheden is dit gesprek niet 
kunnen doorgaan. Er werden gericht contacten gelegd in de sociale woonwijk om deze doelgroep te bereiken. 
 

Professionele partners  
Er werden 8 professionele partners bevraagd die werkzaam zijn in Boseind. Dit waren  

 de wijkagent 
 verpleegkundige van het Wit-Gele Kruis 
 vervangend directeur van de basisschool 
 de 2 eigenaars van apotheek Van Moll 
 3 gezinshelpsters van Familiehulp die bij één of meerdere gezinnen in Boseind werken 

 
De partners van de Welzijnsregio zitten mee in het buurtgerichte zorg verhaal. In mei werd met 3 medewerkers 
van de dienst gezinshulp in gesprek gegaan om een korte versie van de gestandaardiseerde vragenlijst14 af te 
nemen. Deze gegevens zouden mee opgenomen worden in de analyse. Door omstandigheden werd er slechts 
één interview afgenomen bij een volwassene en haar twee kinderen. De uitkomst van deze interviews is mee 
opgenomen in de analyse bij de individuele gesprekken. 
 
Graag hadden we ook een gesprek gehad met de huisartsen werkzaam te Boseind, maar door de aanhoudende 
drukte wegens de covid-19 pandemie hebben we hen helaas niet kunnen spreken.   
 

3.1.2 Buurtbabbels 

In mei 2021 werden 5 buurtbabbels gepland waarvan 4 fysiek in de wijk en één digitaal via Zoom. 
Door de geldende maatregelen werden de babbels per fysiek moment opgesplitst in twee sessies van telkens 
één uur. Buurtbewoners konden kiezen voor welke dag en sessie ze zich inschreven. Per sessie werden 8 
inschrijvingen toegelaten. Hieronder het overzicht van de data, plaatsen en uren. 
 

Datum Uur Plaats Aantal inschrijvingen  
Woensdag 19/05 14u30 – 15u30 

16u00 – 17u00 
Pleintje Molenbroekstraat 3 

Donderdag 20/05 19u00 – 21u00 
 

Online samenkomst 2 

Dinsdag 25/05 16u30 – 17u30 
18u00u – 19u00 

Pleintje Plantaanstraat 2 

Woensdag 26/05 14u30 – 15u30 
16u00 – 17u00 

Kerkplein aan de Kentings 1 

Donderdag 27/05 16u30 – 17u30 
18u00 – 19u00 

Pleintje Papaver- en Kluitstraat 2 

 
Helaas werden de buurtbabbels per dag geannuleerd wegens te weinig inschrijvingen en/of slecht weer. De 
mensen die zich online of via mail inschreven, werden individueel of in duo bevraagd via verschillende 
methodieken. Er werd gebruik gemaakt van de gestandaardiseerde vragenlijst (bijlage 1), de cirkel met 
kenmerken15 of de windroos16. 

 
14 Zie bijlage 2. 
15 Zie bijlage 3. 
16 Zie bijlage 4. 
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3.1.3 Buurtverenigingen  

Buurtverenigingen die gekend zijn bij Gemeente Pelt werden gecontacteerd voor een individueel of 
groepsgesprek met mensen uit het bestuur/uit de straat. 5 van de 15 buurtverenigingen reageerde positief op 
onze vraag en gingen met ons in gesprek.    
 

3.1.4 Deur-aan-deur gesprekken  

Door de beperkte aanwezigheid op de buurtbabbels en de COVID-19 pandemie werden deur-aan-deur 
gesprekken gedaan in Boseind. We kozen ervoor om aan te bellen bij huizen in enkele straten waar we nog 
niemand gesproken hadden. Op deze manier hebben we zo veel mogelijk mensen proberen te bereiken over 
heel Boseind. We belden aan bij 82 huizen en hadden in totaal 5 gesprekken.  
Tijdens deze gesprekken maakten we gebruik van enkele methodieken namelijk de cirkel met kenmerken (bijlage 
2) en/of de thermometer17, waar we aan de hand van stellingen de buurtbewoners konden bevragen.  
 

3.1.5 MFC Sint-Elisabeth  

In de Haagdoornstraat zijn er 3 leefgroepen van Begeleidingscentrum St.-Elisabeth gelegen. Om ook een kijk te 
krijgen vanuit het perspectief van de jongeren die daar wonen, deden we met twee van hen en een begeleidster 
een bevraging.  
 
 

3.2 Thuis voelen  

3.2.1 Identiteit  

De inwoner van Boseind woont graag in zijn/haar dorp.  
Het was niet voor elke bevraagde duidelijk of zijn/haar straat bij Boseind hoort. Vooral over De Roosen is er 
onduidelijk, deze straat werd vroeger in twee gedeeld. De inwoners aan de zuidkant van de straat hoorde bij 
dorp Herent en kinderen dienden daar naar school te gaan. De inwoners aan de noordkant hoorde bij Boseind 
en werden door de parochie aangeraden om naar de school in Boseind te gaan. Maar ook in de volgende straten 
zijn de meningen van de buurtbewoners verdeeld of ze al dan niet bij Boseind horen: Aangelag, Distelstraat, 
Elzenstraat, Klaproostraat , Kluitstraat, Oogststraat, Papaverstraat, Tuinwijk en St.-Antoniusweg. Inwoners van 
deze straten moeten tijdens verkiezingen gaan stemmen in Neerpelt-Centrum. Desondanks voelt een deel van 
de bevraagden uit deze straten zich wel bij Boseind horen, gaan de kinderen er naar school en zijn ze actief in 
het verenigingsleven.  

 
De redenen die buurtbewoners geven om te wonen in Boseind zijn uiteenlopend:  

 Goed gelegen: dichtbij de twee centra, goede verbinding met andere dorpen of gemeenten; 
 Rustig gelegen; 
 Diversiteit in de wijk; 
 Ruim aanbod van verenigingen; 
 Betaalbare woning, zoals ruim aanbod van Kempisch Tehuis. 

 
 

 
17 Zie bijlage 5. 
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3.2.2 Samenhang   

Boseind als dorp in zijn geheel hangt niet samen, hier waren de bevraagde buurtbewoners het unaniem over 
eens. Zeker zoals buurtbewoners zelf naar aanvoelen de vergelijking maken met dorpen zoals Lindelhoeven, 
Sint-Huibrechts-Lille en Herent. Enkelingen missen deze samenhang, anderen hebben hier minder behoefte aan. 
Tijdens buurtbabbels/deur-aan-deurgesprekken, gesprekken met sleutelfiguren/professionals hoorden we dat 
de samenhang in Boseind vroeger groter was. Redenen die hiervoor werden gegeven:  

 Veel inwijkelingen vanuit andere dorpen, gemeentes of landen;  
 Verschillende culturen en negativiteit t.o.v. elkaar;  
 Steeds meer nieuwe woningen, groot dorp geworden;  
 De school is gegroeid; 
 Weinig initiatieven om dorps- of buurtactiviteiten te organiseren; 
 Mensen leven meer op zichzelf; 
 Sociale contacten en invulling van de vrije tijd speelt voor jonge gezinnen niet alleen af in de wijk. 

 
Ondanks de indrukken dat Boseind niet samenhangt, merk je dat vele bewoners/buurten/straten in Boseind  
onderling samenhangen. In verschillende straten worden er buurtfeesten en/of – activiteiten georganiseerd, 
hier merk je dat de samenhang groter is dan in straten waar dit niet gebeurd. Dit item komt later terug onder 
3.2 ontmoeting en 3.3 helpen - burenhulp.  
 
De leden van de verenigingen waarmee we contact hadden, gaven allen aan dat er wel een goede samenhang 
en samenwerking is tussen de verschillende verenigingen. We spreken dan over de verenigingen Scouts, KWB, 
Femma, Samana, Okra en Piccolo’s. 
 

3.2.3 Kwetsbaarheid   

In 1964 werden de eerste sociale verhuurwoningen van het Kempisch Tehuis gebouwd in Boseind. Doorheen de 
jaren zijn er steeds meer huurwoningen bijgekomen, maar ook woningen werden verkocht. De woningen van 
het Kempisch Tehuis liggen geconcentreerd in de volgende straten: Bosbessenlaan, Korenbloemstraat, 
Meidoornstraat, Zonnebloemweg, Plataanstraat, Lavendelstraat, Hortensialaan, Herfststraat en Look. Doordat 
de woningen geconcentreerd liggen wordt dit deel van Boseind gezien als een woonwijk op zich.  
 
14 jaar geleden werd vanuit Samenlevingsopbouw RIMO Limburg buurtvereniging  ’t Pleintje ondersteund in de 
opstart. De vereniging organiseert verschillende activiteiten en enkele vrijwilligers houden het centraal gelegen 
pleintje op orde, zij worden de pleinverzorgers genoemd. De activiteiten zijn populair, tijdens de pandemie 
misten de mensen de ontmoetingen in de wijk. Eén bestuurslid van de vereniging is voor vele buurtbewoners 
een aanspreekpunt. Ze helpt mensen verder met vragen en stuurde hen ook al door naar andere diensten. In de 
woonwijk is er culturele diversiteit. Er heerst wel een gevoel dat buurtbewoners met een andere cultuur niet 
deelnemen aan de activiteiten en minder geïntegreerd zijn.  
 
Niet alleen in de “sociale woonwijk” maar ook in het ruimere Boseind is er het gevoel dat mensen uit andere 
culturen zich moeilijker integreren. Anderzijds geven mensen uit andere culturen ook aan dat het moeilijk is om 
te integreren omdat mensen geen goedendag tegen elkaar zeggen en ieder op zich leeft. Een reden van de 
afstandelijkheid tussen culturen kan zijn dat opvattingen, prioriteiten en invulling van het dagelijks leven anders 
zijn. Buurtbewoners benoemen de diversiteit in de wijk vaak met een Turkse of Marokkaanse nationaliteit maar 
dit zien we niet terug in de cijfers. De cijfers tonen aan dat er 38 verschillende nationaliteiten zijn waarvan het 
grootste deel uit Nederland komt. 
 
Ook taal kan voor een obstakel en misverstanden zorgen. De school geeft aan dat de communicatie met enkele 
gezinnen moeilijk verloopt, dit kan zorgen voor misverstanden en onbegrip van beide partijen. 77 van de 483 
leerlingen spreken niet de Nederlandse thuistaal.   
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Buurtbewoners zijn ervan overtuigd dat er eenzaamheid is, maar hebben hier zelf niet altijd zicht op. Vooral 
sinds de covid-19 pandemie is er het vermoeden dat steeds meer mensen eenzaam zijn. Professionals aan huis 
zoals verpleegkundigen en medewerksters van Familiehulp bevestigen dit. Zij zijn vaak de enigste die mensen 
zien op een dag of week. Professionals geven aan dat het opvallend is hoeveel meer antidepressiva er werd 
voorgeschreven het afgelopen jaar. 
 

3.2.4 Gemeente Pelt 

De meningen over Pelt als gemeente zijn verdeeld. Een deel van de bevraagden is tevreden met de werking na 
de fusie, anderen toonden hun ongenoegen. De meeste bevraagden voelen wel nog meer de link met Neerpelt-
Centrum dan met Overpelt.  
 
Enkele ongenoegen die geuit werden: 

 Bereikbaarheid gemeentehuis: enkel op afspraak. 
 Communicatie vanuit de gemeente naar (buurt)verenigingen toe: niet duidelijk waar ze moeten zijn met 

hun vraag. Voor de fusie was er één persoon, nu krijgt men reacties uit verschillende hoeken. 
 Wanneer meldingen werden doorgegeven werden deze snel aangepakt, nu duurt het lang of wordt er 

niets mee gedaan.  
 Inwoners horen dat er strubbelingen zijn bij het bestuur en gemeentepersoneel. 

 
 

3.3 Ontmoeting 
 

3.3.1 Ontmoetingskansen 

Uit verschillende gesprekken horen we dat buurtbewoners op Boseind geen nood hebben aan meer 
ontmoetingskansen. Vaak lijken activiteiten, hobby’s of het sociale leven zich af te spelen buiten Boseind: in 
Neerpelt-Centrum, Herent, Damsheide of zelfs Hamont. Aan de andere kant horen we in gesprekken met 
gezinnen dat er wel nood is aan meer ontmoeting, vooral voor kleine kinderen en tieners worden 
ontmoetingskansen gemist. 
 
Zowel buurtbewoners als sleutelfiguren en professionals geven aan dat het vaak van de mensen zelf afhangt. 
Samenhang en ontmoeting moet samen gecreëerd worden en buurtbewoners moeten er voor open staan. 
Buurtbewoners lijken niet snel zelf iets te organiseren maar zullen wel sneller aansluiten bij een grote activiteit. 
Toch horen we van enkele sleutelfiguren dat grote activiteiten niet echt van de grond geraken. Naast de gewone 
werking van de vereniging is het voor deze trekkers niet altijd evident om zich extra in te zetten voor de wijk. 
Neerpelt Bezwijkt wordt verschillende keren genoemd als grote dorpsactiviteit die herhaald mag worden. 
 
 

3.3.2 O.C. De Kentings 

Ontmoetingscentrum de Kentings is gekend. De verenigingen (Scouts, Samana, Okra, Femma, ouderraad, 
vrouwenvereniging NISA) maken er gebruik van, komen er geregeld tot vaak en vinden de rol van de Kentings 
goed. Er is veel veranderd door de nieuwe eigenaars. De verenigingen en bezoekers merken dat er meer 
gebeurd, er wordt meegedacht naar oplossingen. Ook jeugd voelt er zich thuis. Zo werd de zaal voor en tijdens 
de examens opengesteld als studieplek maar werd de zaal ook als extra ruimte gebruikt voor de kinderopvang.  
 
Buurtbewoners vertellen dat ze er een terrasje gaan doen, naar een feest gaan of het zelf gebruiken als 
feestlocatie voor een communie- of trouwfeest. Enkelingen gebruiken de zaal niet door de prijs en regels die er 
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gelden en de ontoegankelijkheid voor rolstoelgebruikers.  Verschillende keren werd vermeld dat de activiteiten 
aan de Kentings stilgevallen zijn, dat er meer georganiseerd mag worden. 
 
Uit enkele straten (nl. Kolonies, Klaproosstraat, Korenbloemstraat) horen we dat er weinig aansluiting is omdat 
ze in een uithoek van Boseind wonen of de afstand ver vinden. Er wordt dan sneller naar Neerpelt-Centrum 
getrokken dan naar de Kentings.  
 
Gedurende de gesprekken in het kader van deze buurtanalyse merkten wij een vlotte en flexibele samenwerking 
met de eigenaars. Zij stonden klaar om ons een voldoende groot lokaal ter beschikking te stellen indien een 
gesprek in openlucht niet haalbaar was door bijvoorbeeld slechte weersomstandigheden of indien een 
buurtbewoner liever geen gesprek bij zijn/haar thuis wenste.  
 

3.3.3 Dorpsrestaurants 

Een groot deel van de sleutelfiguren en professionals kent het dorpsrestaurant maar heeft geen idee of hier aan 
deelgenomen wordt door buurtbewoners uit Boseind. Twee mensen waarmee we spraken, namen ook effectief 
deel aan deze activiteit. Buurtbewoners kennen het dorpsrestaurant of hebben er al eens van gehoord maar 
merken op dat dit weinig animo heeft. Toch geven ze aan dat het niet voldoende gekend is en hier meer reclame 
voor gemaakt mag worden.  
 
Opvallend uit enkele gesprekken werd het dorpsrestaurant door oudere bewoners vaak verward met het 
maaltijd-aanbod van LDC BinnenHOF.  
 

3.3.4 Buurtverenigingen 

In verschillende straten zijn buurtverenigingen actief (zie overzicht ‘burgerinitiatieven’). Niet alle 
buurtverenigingen zijn gekend door de gemeente, enkel degenen die zich geregistreerd hebben en gebruik 
maken van de gemeentelijke uitleendienst. Sommige buurten organiseren op zichzelf een Nieuwjaarsdrink of 
BBQ. Door de COVID-19 pandemie vrezen vele buurtverenigingen het einde van hun straatsamenkomsten. De 
meest bekende buurtverenigingen zijn die van ’t Pleintje en de Nachtegaalstraat. 
 
Sinds de fusie zijn er aanpassingen voor het organiseren van buurtfeesten. Vroeger kon men via de gemeente 
allerhande materiaal uitlenen, nu krijgt men een cheque die men kan investeren bij een deelnemende handelaar. 
Een voorbeeld is dat het voor buurtvereniging ’t Pleintje een grote verandering is, zo konden ze vroeger een WC-
wagen huren. Dit is onmisbaar voor het grote aantal deelnemers van hun buurtfeest. Door het gemis van de WC-
wagen merken ze dat vele (kwetsbare) buurtbewoners niet meer deelnemen aan de activiteit, terwijl dit net 
voor deze doelgroep van belang is. 
 

3.3.5 Verenigingen en hun activiteiten  

Buurtbewoners ervaren voldoende aanbod van activiteiten van de verenigingen. Ook in Corona-tijd hebben de 
verenigingen blijvend contacten gehouden met hun leden, kasacties gedaan, pakketten rondgebracht. Opvallend 
is dat vaak dezelfde buurtbewoners actief zijn in meerdere verenigingen en de verenigingen zelf aangeven dat 
het verenigingsleven stil valt. 
Buurtbewoners vermelden in de gesprekken volgende activiteiten 

 Eetdag scouts  
 Mannenavond KWB 
 Tweedehandsbeurs van de Gezinsbond 
 Kermis 
 Pannenkoekenfeest Samana 
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Vanuit de Parochiale Instellingen wordt er, samen met de verenigingen die in de algemene vergadering zetelen, 
gewerkt aan een 50 jaar Boseind-feest. Dit feest zal in het weekend van 11 en 12 september plaatsvinden op het 
plein aan O.C. de Kentings. 
 

3.3.6 Ontmoetingsplaatsen  

Enkele buurtbewoners geven aan geen nood te hebben aan een ontmoetingsplaats in de buurt. Toch zijn er heel 
wat mogelijkheden die door buurtbewoners aangehaald worden om elkaar te ontmoeten: 

 

De school 
Het schoolfeest is een echt wijkfeest op Boseind. De school en oudervereniging worden altijd heel positief 
vermeld in gesprekken. Zeker met de herinrichting van de speelplaats hopen enkele buurtbewoners dat er nog 
meer kansen zijn om elkaar te ontmoeten. De speelplaats zal ook na de schooluren open gesteld worden voor 
buurtbewoners. 
 

Pleintjes 
Er zijn verschillende pleintjes op Boseind waar gebruik van gemaakt wordt. Zo worden de speeltuigen aan de 
Plataanstraat vaak vermeld maar ook het pleintje aan de Zonnebloemweg. Toch zijn er ook enkele bemerkingen 
dat de pleintjes niet omheind of armzalig zijn. Bankjes of een goede invulling van sommige pleintjes wordt 
gemist. Bijvoorbeeld aan de Klaproosstraat of het pleintje achter de Kentings.  
 

Sportpark 
Via de Roosen en de Sparrenlaan kom je terecht bij het skatepark, petanque-pleintjes, de Neerpeltse Tennisclub 
en FC Esperanza. Hier wordt heel wat gebruik van gemaakt. Helaas heeft het skatepark soms een slechte bijklank. 
Het skatepark ligt achterin er is weinig sociale controle. Buurtbewoners geven aan dat het hof ook een plaats is 
waar jongeren met auto’s laat in de avond rondhangen. De politie doet vaker controles, dat wordt heel positief 
ervaren. 
 

Andere 
 De apotheek op de straat genaamd ‘Boseind’ werd in lockdown een echte ontmoetingsplaats 
 De aanwezigheid van het speelbos is een groot pluspunt, je bent vanuit de wijk snel in het bos. 
 Verscheidene keren wordt er door buurtbewoners en sleutelfiguren gesproken over de invulling van de 

kerk. De kerk wordt nog amper gebruikt en heeft al eens dienst gedaan als tentoonstellingsruimte, 
podium voor de Piccolo’s en slaapruimte voor de scouts. Buurtbewoners stellen daarom ook voor om er 
een polyvalente ruimte van te maken. Het grote plein met parking is er. 

 De voorzitter van de Marokkaanse Moskee wil van hun nieuwe locatie op de Kolonies een echt 
ontmoetingscentrum maken voor jong en oud, Islamgelovigen of andere gelovigen. 

 De scouts gebruikt de eigen lokalen geregeld voor een samenkomst. Andere groepen kunnen de lokalen 
huren voor een weekend of kamp. Buurtbewoners uit de straat hebben wel eens last gehad van groepen 
in de zomervakantie maar dit is positief verbeterd. Ze durven de groepen hier over aanspreken wanneer 
dit storend is. 

 

3.3.7 Ideeën van buurtbewoners 

 Buurt betrekken bij de volkstuintjes: workshops geven, groentjes verkopen, maaltijden bereiden met 
het te veel aan groenten 

 Ontmoetingsplaatsen creëren van vergeten plekjes: Graspleintje in de Molenbroekstraat bij de Dommel 
(klapstoel zetten, bloemplukweide) of een wedstrijdje organiseren (buren die vergeten plaatjes/plekjes 
in de buurt willen opknappen). 
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 Organiseren van evenementen voor heel Boseind om mensen samen te brengen. Buurtbewoners halen 
vaak Neerpelt Bezwijkt aan. 

 Speeltuintjes herinrichten en afbakenen: aan De Kentings, pleintje Papaver- en Kluitstraat 
 Meer petanquepleinen 

 
 

3.4 Helpen  
 

3.4.1 Burenhulp   

De grote meerderheid die we bevraagd of gesproken hebben, via de individuele en groepsgespreken geven wel 
aan dat er burenhulp aanwezig is. Enerzijds zijn er mensen die zeggen dat het beperkt blijft in naaste burenhulp, 
anderzijds horen we ook dat er goede burenhulp is in de ruimere buurt.  
 
Het is opvallend dat de straten waar een buurtvereniging activiteiten organiseert en samenkomt, er meer oog is 
voor elkaar en ook meer hulp. Elkaar kennen zorgt er voor dat je hulp durft te vragen of aan te bieden. De vraag- 
en handelingsverlegenheid valt hierbij weg. Hulp die geboden wordt door buren is gevarieerd. Er wordt: 
materiaal uitgeleend, voor elkaar naar de winkel gegaan, naar het ziekenhuis gereden, vuilzakken buiten zetten, 
de hond uitlaten, brievenbus leegmaken, de kippen eten geven, opvang van kinderen uit de buurt of gewoon 
een babbeltje slaan.  
Naast de straten met een buurtfeest, zijn er ook straten waar er geen buurtfeest is maar is er wel sprake van 
onderling contact en oog voor elkaar.  
 
Hierbij moeten we wel vermelden dat dit gevoel niet voor iedereen geldt. Ondanks we met mensen gesproken 
hebben die aangeven dat er in hun straat burenhulp is, zijn er anderen in diezelfde straat die dit niet zo ervaren. 
De redenen hiervan kunnen zijn dat mensen hulp krijgen van (klein)kinderen of andere uit hun eigen netwerk, 
mensen individueler leven of geen behoefte hebben aan contact uit de buurt, of er heerst een vraag- en 
handelingsverlegenheid.  
 
Tenslotte horen we ook dat er straten zijn waar er geen buurtfeest is en ook weinig contact onderling.  
 

3.4.2 Verenigingen  

Van de plaatselijke verenigingen die lid zijn van de parochie (KWB, Scouts, Piccolo’s, Femma, Okra, Samana, De 
Gezinsbond) hoorden we unaniem dan zij onderling veel aan elkaar hebben. Ze kunnen bij elkaar terecht voor 
materialen, maar ook wordt er geholpen tijdens activiteiten die georganiseerd worden.  
 
Verenigingen zoals Okra, Samana, Femma en KWB hebben hun bestuurs-/kernleden waar leden vanuit de 
vereniging terecht kunnen met vragen. Zij zijn een aanspreekpunt voor een aantal leden binnen de wijk en 
hebben een goed zicht op hun persoonlijke situatie. Elke vereniging doet dit op zijn eigen manier:  

KWB 
Maandelijks brengen zij het programma en eventueel het maandblad van de vereniging rond. Op die manier is 
er persoonlijk contact en wordt er een babbeltje gedaan. Ook tijdens de pandemie hebben zij hier aandacht aan 
besteed. Zo brachten zij hun leden op de hoogte wanneer er nieuwe maatregelen werden aangekondigd.  
 

Okra 
Zij gaan met de kernleden langs bij de leden in de wijk om het tijdschrift rond te brengen en een babbeltje te 
slaan met de mensen. Zo wordt er 10 keer per jaar het tijdschrift rond gedaan en twee keer brengen ze hun 
eigen boekje “Boseind Magazine” uit. Hierin staan nog eens de contactgegevens van het bestuur, een 
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voorwoord, leuke weetjes, informatie, noodnummer en tijdens de pandemie vermeldden ze er nog eens de 
huidige maatregelen in zodat iedereen ook op die manier geïnformeerd werd.   
 

Femma 
Sinds KAV Femma is geworden is er wel wat veranderd. Individuele ontmoetingen die de kernleden vroeger 
deden, zijn weggevallen. Dit doordat het tijdschrift van Femma niet meer gedrukt wordt maar enkel digitaal 
wordt doorgestuurd. Activiteiten die plaatsvinden worden de eerste dinsdag van de maand voorgesteld aan alle 
kernleden in de Kentings. Degenen die digitaal vaardig zijn krijgen de activiteiten toegestuurd. 
 

Samana  
De kernleden gaan regelmatig op bezoek bij hun leden uit de wijk, zij hebben hier geen vast moment voor. 
Tijdens de pandemie hebben ze met Pasen, Kerstmis en Driekoningen iets extra gedaan voor hun leden.  

 

3.4.3 Vroeger en nu   

De gesproken 50 à 60 plussers geven aan dat er vroeger meer oog was voor elkaar. Boseind was toen kleiner, 
mensen bleven langer op dezelfde plaats wonen, minder inwijkelingen,… er was meer en intenser contact tussen 
elkaar. Door de enorme groei is burenhulp volgens hen minder geworden.  
 
De Covid-19 pandemie heeft in sommige straten gezorgd voor meer burenhulp, in andere straten dan weer voor 
minder. Doordat het aanbevolen werd om je contacten en verplaatsingen te beperken, waren de mensen meer 
aangewezen op hun buren. Zo kregen we enerzijds te horen dat buren voor elkaar boodschappen deden, er 
meer contact was op straat, er voor elkaar naar de apotheek gegaan werd of ritjes naar het ziekenhuis 
gebeurden. Anderzijds waren mensen ook bang en vermeden ze zoveel mogelijk contact. De maatregelen die 
werden opgelegd door de overheid werden en worden door iedereen anders opgevat, wat zorgde voor deze 
verdeeldheid.  

 

3.4.4 Ideeën van de buurtbewoners  

  ‘Boseinddag’ waarbij de verenigingen zich voorstellen. 
 Duidelijkere communicatie over Pelt Helpt: Bestaat het nog? Waar moet men terecht? 

 
 

3.5 Zorg 

3.5.1 Partners   

Gesproken partners zoals de apotheek en verpleegkundigen van het Wit-Gele Kruis (WGK) geven aan een goede 
samenwerking te hebben. De apotheek heeft dagelijks contact met verpleegkundigen en de huisartsen. Dit om 
dingen af te stemmen maar ook om bezorgdheden door te geven. De apotheek is een laagdrempelig 
aanspreekpunt voor mensen. Op steeds meer plaatsen dienen mensen een afspraak te maken alvorens ze ergens 
terecht kunnen, de apotheek is één van de weinige plaatsen waar je nog gewoon kan binnen lopen zonder 
afspraak. Wanneer zij merken dat mensen meer hulp nodig hebben dan ze zelf kunnen bieden of ze zien vreemde 
gedragingen (vb. beginnende dementie) sturen ze hen door of nemen ze contact op met partners, meestal met 
de huisarts of een verpleegkundige.  
Daarnaast hebben zij ook contact met apothekers in de buurt, zo houden ze elkaar op de hoogte wanneer ze 
misbruik vermoeden, mensen die van apotheek naar apotheek gaan om medicatie te bekomen.  
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Zowel zelfstandige thuisverpleegkundigen als verpleegkundigen van het WGK komen op verschillende plaatsen 
in Boseind. Wij spraken enkel met een verpleegkundige van het WGK. Zij vertelde ons enkele opvallendheden 
i.v.m. de evolutie van hulp aan huis: 

 Voor de oudere generatie lijkt hulp aanvaarden niet gemakkelijk. Ze gaan vaak door tot de situatie uit 
de hand loopt en ze hulp niet meer kunnen weigeren. Verzorging aan huis dient opgebouwd te worden, 
vaak begint het met klaarzetten van medicatie. Door te starten met kleine hulp leren de mensen de 
verpleegkundige kennen en ontstaat er een vertrouwensband, op die manier kan hulp uitgebreid 
worden.  

 Jongere mensen zijn wel sneller geneigd om hulp toe te laten of te vragen. Een voorbeeld daarvan is dat 
jonge gezinnen sneller een huishoudhulp aanvragen. Ouderen menen dat ze dit, ondanks hun 
gezondheid, nog zelf moeten doen.  

 
Thuisverpleegkundigen en gezinshelpsters hebben een goed zicht op thuissituaties. In sommige gezinnen zijn zij 
zelfs de enige personen die de mensen zien. Zeker tijdens de Covid-19 pandemie werd het duidelijk hoeveel 
nood mensen hebben aan hun aanwezigheid. Medewerkers van Familiehulp geven aan een goede communicatie 
te missen met gemeentelijke diensten. Zeker sinds de fusie is het voor henzelf niet altijd duidelijk waar ze moeten 
zijn met hun vragen. Bij bezorgdheden bespreken gezinshelpsters de situatie met hun diensthoofd, samen 
bekijken ze naar oplossingen en zetten ze stappen.  
 
De drie gesproken gezinshelpsters van Familiehulp geven aan dat ze nog geen gebruik hebben gemaakt van de 
doorverwijskaartjes18 . Naast het gemeentelijk aanbod zijn zij ook niet altijd op de hoogte van activiteiten 
georganiseerd door verenigingen in de buurt. Zij zouden hun patiënten kunnen stimuleren om deel te nemen 
wanneer zij een goed zicht hebben op het aanbod.  

 
Zowel buurtbewoners als de wijkagent zelf geven aan te weinig aanwezig te zijn in Boseind. Doordat hij naast 
zijn functie als wijkagent ook andere opdrachten heeft, ligt zijn focus niet altijd op Boseind. Wel is hij gekend 
door de inwoners.  
 
De straathoekwerkers van het CAD geven aan dat ze verschillende jongeren geregeld horen of spreken in of aan 
’t Pleintje. Ze hebben één specifieke buurtbewoner die ze begeleiden op dit moment. 
 

3.5.2 Toegang tot informatie  

Het lokaal dienstencentrum is gekend door meer dan de helft van de bevraagden. Enkelen kenden het niet, dit 
waren vooral jongere bewoners. De inwoners van Boseind zijn vooral geneigd om naar het BinnenHof te gaan, 
Pelle Melle is minder gekend. Wat niet voor iedereen duidelijk is, is waarvoor je terecht kan in het BinnenHof. 
Men kent het activiteitenaanbod en de cafetaria, maar dat je er ook terecht kan met vragen is voor een deel van 
de bevraagden niet duidelijk.  
16% van de bevraagden weet niet waar te beginnen wanneer ze een (hulp)vraag zouden hebben; 20% zou zijn 
weg zoeken via internet. Anderen hebben er nog niet over nagedacht en bekijken dit als ze het nodig hebben. 

 
18 In samenwerking met Samenlevingsopbouw RIMO Limburg heeft de gemeente Pelt van september 2019 tot 
maart 2020 het proefproject ‘doorverwijskaartjes’ gedaan met professionele eerstelijnsdiensten. DCO Pelt, 
Welzijnsregio, Familiehulp, Wit-Gele-Kruis, Kempisch Tehuis en de wijkagenten zijn hiermee ingestapt. 
Personeelsleden van deze diensten maken gebruik van doorverwijskaartjes waarmee zij hun cliënteel kunnen 
informeren over het aanbod waar men terecht kan met een zorgvraag. Naast informeren kunnen zij ook 
zorgvragen detecteren en mensen toeleiden. De werking met de doorverwijskaartjes is ondertussen ook verder 
gezet met zelfstandige thuisverpleegkundigen en in de toekomst ook met huisartsen, apothekers en kinesisten. 
Op deze manier bereiken we een grote groep mensen. 
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21,6% gaf aan wel te weten waar ze terecht zouden kunnen en gaven voorbeelden als huisarts en hun 
mutualiteit. 
 
9% van de bevraagden gaf aan nood te hebben aan informatie op wijkniveau of een aanspreekpunt. Informatie 
verandert snel, alles wordt digitaal gedaan en dit is moeilijk te volgen.  
 

3.5.3 Kinderopvang en scholen 

De lagere school in Boseind is de laatste jaren gegroeid, ook kinderen buiten Boseind komen naar de school. Er 
heerst wel de bezorgdheid dat ze kinderen moeten weigeren.  
De school werkt met verschillende partners samen. CLB is hiervan de belangrijkste en de eerste stap voor 
meldingen. Daarnaast is er bij financiële moeilijkheden (onbetaalde schoolfacturen) een samenwerking met het 
OCMW of worden zij ingeschakeld.  
 
Naast familiale en financiële moeilijkheden, worden taalproblemen ervaren als een drempel tot goede 
communicatie.  1/3 van de gezinnen met kinderen op basisschool Boseind heeft een taalprobleem. Er wordt 
gecommuniceerd via google translate maar dat zorgt regelmatig voor misverstanden. Soms kan men ook beroep 
doen op een vertaler-tolk maar dit gebeurt te weinig.  Basisschool Boseind is vragende partij voor een 
vrijwilligerspool van vertalers/tolken om tot een goede communicatie tussen school en ouders te zorgen.   
 
Zowel de lagere school als de medewerkers van buitenschoolse opvang ervaren een goede samenwerking met 
elkaar.  
 
Naast professionele partners werkt de school ook samen met de studierichting gezondheids- en 
welzijnswetenschappen van scholengemeenschap WICO. Leerlingen van dit studiegebied doen 
huiswerkbegeleiding bij kinderen die dit nodig hebben.  
 

3.5.4 MFC Sint-Elisabeth  

Twee jongeren uit de leefgroep van Begeleidingscentrum St.-Elisabeth, wonend in Boseind, gaven hun kijk op de 
buurt mee. Zij gaven aan graag te wonen in Boseind, de buren zijn vriendelijk en zeggen goedendag. Voor hen is 
het belangrijk om in een goede buurt te wonen. Verder hebben ze weinig behoefte aan meer contact met de 
buren, ze hebben hun eigen netwerk en vriendenkring. Voor (hulp)vragen kunnen ze terecht bij hun begeleiding, 
zij doen zelf geen beroep op (gemeentelijke) diensten. Ze zijn er wel van overtuigd dat ze bij hun buren terecht 
kunnen als indien ze hulp nodig hebben.  
Wat ze missen in Boseind/Pelt zijn grotere ontmoetingsactiviteiten. In vergelijking met het zomeraanbod in Peer 
vinden ze het aanbod in Pelt miniem. Ook een (sport)plein dichter bij huis zouden ze aangenaam vinden daar 
hun eigen tuin vrij klein is.  
 

3.5.5 Rol van verenigingen  

Verenigingen als Samana, Okra, KWB en Femma kennen veel mensen uit de buurt en hebben een goed zicht op 
thuissituaties. De voorzitters en bestuursleden uit deze verenigingen worden regelmatig vernoemd in 
gesprekken als gekende sleutelfiguren. Zij nemen nu al regelmatig de rol van detector en toeleider op, zo 
verwijzen ze leden door naar de gekende instanties wanneer hier nood aan is. Belangrijk hierbij is dat zowel 
partners, als de verenigingen op de hoogte zijn van elkaars aanbod.  
 
De Marokkaanse Moskee, sinds kort gelegen in Boseind, is een belangrijke partner vanuit de Marokkaanse 
gemeenschap. Mede ook omdat we merken dat de mensen uit deze gemeenschap minder aansluiting hebben 
met andere verenigingen of met de buurt. Het doel van de Moskee is om op termijn een aanspreekpunt te zijn 
en een vangnet voor de gemeenschap. Onder de Moskee valt ook de vrouwenvereniging NISA.  
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De gesproken verenigingen doen moeite om hun lidgeld en prijs voor deelname aan activiteiten zo laag mogelijk 
te houden. Daarnaast worden er ook nog extra inspanningen gedaan. Zo vraagt voetbalploeg F.C. Esperanza 
minder lidgeld voor kwetsbaren en doen ze acties om iedereen te laten meegaan op Spanje-reis. LIDA dansclub, 
Piccolo’s en de Scouts en Gidsen Boseind hebben een regeling i.v.m. lidgeld. De scouts heeft bijkomend ook een 
tweedhandsaanbod van uniformen. 
 

3.5.6 Ideeën van de buurtbewoners/partners 

 Samenwerking met apotheek rond projecten over gezondheidszorg. 
 Huisvuilzakken afhalen bij de apotheek   
 Samenwerking gemeente en diensten aan huis: Wanneer er nieuwe regels/diensten zijn, deze via een 

heldere communicatie aan de partners laten weten, zodat zij allen hiervan op de hoogte zijn. Voorbeeld: 
MMC-regeling tijdens de vaccinatie.  

 Samenwerking verenigingen en partners: Naast het aanbod van professionele partners en de gemeente 
Pelt, is het voor medewerkers aan huis ook interessant om het aanbod van activiteiten van de 
verschillende verenigingen te kennen.  

 Wijkagent wil op de hoogte gebracht worden van de opstart van het dorpsrestaurant om daar vaker 
aanwezig te zijn.  

 Sociale kaart uitwerken en verspreiden in de buurt. 
 Aanspreekpunt in de buurt 
 Aandacht voor jonge gezinnen en jongeren: opstart babytheek, infoavond rond zwangerschap 
 Ondersteuning jongeren, waar kunnen ze terecht? 

 
 

3.6 Publieke ruimte 
 
Onder dit punt werd bevraagd hoe veilig en proper Boseind is. Hieronder worden de antwoorden per deel 
beschreven en opgesomd. 
 

3.6.1 Veiligheid 

Mensen voelen zich heel veilig in Boseind zowel over het verkeer als het veiligheidsgevoel.  
Er is voldoende rust en er is niet continue verkeer, verschillende straten hebben enkel bestemmingsverkeer (vb. 
Zonnebloemweg, Korenbloemstraat). 
Op vlak van veiligheidsgevoel geven de inwoners aan dat het beter is t.o.v. een 10-tal jaar geleden. Vooral op ’t 
Pleintje aan de Herfststraat hingen veel jongeren rond die zorgden voor een onveilig gevoel voor buurtbewoners. 
Anderen vertellen dat ze zich niet veilig voelen mede door de verhalen die ze van anderen horen. Dit zijn verhalen 
van in Neerpelt-Centrum en aan het station waar bendes mensen bestelen en jongeren rondhangen.  
 
Uit de gesprekken horen we dat de verbinding van Boseind naar Neerpelt-Centrum goed is door de fietstunnel. 
Zo moet je maar één drukke straat oversteken om in het centrum te geraken met de fiets. De Heerstraat wordt 
als een fietsonvriendelijke en gevaarlijke weg ervaren, inwoners proberen deze weg zoveel mogelijk te mijden. 
Daarnaast geven de inwoners aan dat de straat ‘Boseind’ een gevaarlijke weg is: er wordt hard gereden, auto’s 
schieten uit de bocht waardoor je ze als fietser moeilijk ziet aankomen, het is er moeilijk oversteken door de 
hoge trottoirs.  
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Straten en stoepen 
Straten die uit de bevraging komen die negatief vernoemd worden: 

 Molenstraat is onaangenaam door drukte 
 Op de straat ‘Boseind’ wordt snel gereden 
 De Zandstraat is gevaarlijk 
 Verbinding naar Neerpelt-Centrum is niet veilig 
 Heerstraat en Stationsstraat zijn een ramp 
 Er wordt hard gereden in de Kluitstraat, Nachtegaalstraat, Haagdoornstraat 
 Kolonies en De Roosen worden als sluipwegen gebruikt 

 
Buurtbewoners geven aan dat er weinig stoepen zijn in Boseind. Er zijn weinig voet- of fietspaden.  Als er één is, 
zijn ze onveilig en hobbelig. Eén iemand gaf aan dat de oversteek naar de Stationsstraat en het station niet 
rolstoelvriendelijk is uit eigen ervaring tijdens het wandelen als buurtgezel. 
 

Schoolomgeving 
De omgeving rond de school is goed aangepakt. Alleen wordt aangegeven dat de Lepelstraat minder veilig is: er 
is geen fietspad, auto’s rijden er snel desondanks het een schoolzone is.  Een buurtbewoner vertelde dit met de 
woorden “het lijkt alsof ze bij de herinrichting de fietsers zijn vergeten”.  Voor en na de schooluren is het er druk 
en gevaarlijk. De regels op de parking aan de school lijken niet duidelijk genoeg met in- en uitrijden. 
 

Belbus 
Buurtbewoners en sleutelfiguren vermelden dat ze gebruik maken van de (bel)bus. Hoewel mensen de belbus 
kennen, vragen sommigen zich ook af of dit werkt en er gebruik van gemaakt wordt op Boseind. Vooral 
buurtbewoners vanuit de sociale woonwijk maken gebruik van de belbus.    
 

3.6.2 Proper 

De meningen over hoe proper Boseind is, zijn verdeeld. 45% van de bevraagde is tevreden. Zij zijn tevreden over:  
 Het onderhoud van de gemeente: sneeuwruimen, groendonderhoud; 
 Weinig zwerfvuil; 
 Openbare netheid; 
 Centralisatie van glasbollen zorgt voor minder sluikstort; 
 Papiercontainers op de parking van F.C. Esperanza Pelt. 

 
Ook het project MooiMakers wordt positief ervaren. Leuk voor de verenigingen om geld in kas te brengen, de 
straten zijn proper en er is bewustwording van afval op openbare wegen.  
 
Naast positieve reacties, kregen we ook enkele ontevredenheden door: 

 Onderhoud gemeente:  
o Voor de fusie werden de pleintjes en straten beter onderhouden. Voorbeelden uit Look, 

Klaproosstraat, Herfststraat. 
o Sneeuwruimen: niet overal wordt er gestrooid 

 Centralisatie glasbollen: vuilbakken zitten snel vol, afval in het bos/langs de wegen, aan de school 
 Te weinig vuilbakken 
 Zwerfvuil in Zandstraat, Romeinse Dijk, pleintje Klaproosstraat, scoutsterrein, in de bossen, kerkhof 
 Hondenpoep: Molenbroekstraat, langs de Dommel, pleintje Klaproosstraat 
 Onderhoud voortuintjes Kempisch Tehuis  
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3.6.3 Ideeën van de buurtbewoners  

 Pleintje bij de Kentings is onderkomen: speelplein van maken  
 Meer zitbankjes 
 Zone 30 aan de school groter maken.  

 
 

3.7 Huisvesting 

3.7.1 Woonomgeving  

De buurtbewoners hebben de indruk dat er de laatste jaren veel woningen zijn bijgekomen in Boseind, velden 
werden straten en wijken. Uit de cijfers van de kwantitatieve analyse kunnen we dit niet afleiden. Er wordt een 
mix van verschillende huizen ervaren, bouwgronden zijn kleiner en de huizen worden groter. Inwoners van 
Boseind zijn bang dat alles wordt volgebouwd, en er steeds minder openbare ruimte zal zijn. De aanwezigheid 
van groen en bomen blijft noodzakelijk voor een goede woonomgeving in Boseind. 
 
Aanpassingen in of aan de huizen naar vergrijzing lijken niet te gebeuren. Gepensioneerden denken bij een 
renovatie aan hun oude dag en voorzien bijvoorbeeld een slaapkamer gelijkvloers. De ouderen met een 
zorgnood trekken naar het centrum, daar is alles op wandelafstand goed te bereiken.  
 
Het Kempisch Tehuis is bezig met renovaties op de Lavendelstraat en heeft ook aanpassingen uitgevoerd aan de 
gelijkvloerse woningen zoals in de Herfststraat. Uit onze gesprekken horen we dat er niet echt rekening 
gehouden wordt met vergrijzing en mindermobielen. We horen dat er geen inloopdouche in de plaats gezet 
wordt van een bad. Anderen vertellen dan weer dat sommige badkameraanpassingen de badkamer onder water 
laten lopen als je een douche neemt. 
 

3.7.2 Ideeën van de buurtbewoners  

Enkele buurtbewoners stellen voor om appartementen/studio’s/serviceflats te bouwen voor alleenstaanden of 
ouderen. Anderen vinden het dan weer een mes dat aan twee kanten snijdt. Ouderen moeten zich dan nog 
steeds ver verplaatsen naar het centrum. 
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3.8 Besluit   
 

 Methodieken buurtanalyse 

De opkomst en het bereik zijn minder groot dan gehoopt. De buurtanalyse is door COVID-19 anders aangepakt 
dan normaal door geldende maatregelen van dat moment. Een algemene schrik en behoedzaamheid voor de 
pandemie heeft zich laten merken in de gesprekken en contacten voor deze analyse. 

 Buurtbewoners voelen zich thuis in Boseind 

De buurtbewoners in Boseind zijn over het algemeen positief en tevreden over hun wijk. Ze wonen er graag en 
vaak voor een lange tijd. Het is niet altijd voor iedereen duidelijk of ze wel of niet bij Boseind wonen. 
 
De gemeenschap veroudert, vernieuwt, verdicht en diversifieert. Boseind is een gewilde plaats om te wonen, 
omwille van aanwezigheid van een basisschool en de goede ligging.  
 
De samenhang in Boseind is niet hetzelfde als in andere dorpen zoals Herent of Lille volgens bewoners. Toch 
hangen verschillende straten onderling goed samen. Buurtbewoners zijn ervan overtuigd dat er eenzaamheid is 
maar toch kunnen ze hier de vinger niet op leggen. Andere culturen lijken moeilijker te integreren in Boseind. 
Mogelijke verklaringen hiervoor uit de bevragingen zijn: mensen leven op zichzelf, andere opvattingen of 
prioriteiten in andere culturen, taal als barrière. 
 

 Verdeeldheid over ontmoetingskansen   

Er is verdeeldheid in Boseind of er al dan niet nood is aan meer ontmoetingskansen. Verenigingen en 
buurtverenigingen organiseren hun vaste activiteiten. O.C. de Kentings heeft een goede rol in de wijk, mede 
door de nieuwe eigenaars. Deelnemen aan ontmoetingsmogelijkheden hangt veel van de mensen zelf af, vinden 
de inwoners van Boseind. Er is geen nood aan nieuwe ontmoetingsplaatsen omdat er heel wat mogelijkheden 
zijn in de buurt: aan de school, de pleintjes, het sportpark, ... Wel is er nood dat de omgeving van De Kentings 
wordt aangepakt met betere uitgeruste pleintjes voor kinderen.  
 

 Inwoners van Boseind helpen elkaar  

De straten waar een buurtvereniging actief is, is er meer oog voor elkaar en ook meer burenhulp. Er is de indruk 
dat ieder zijn eigen netwerken heeft. De verenigingen hebben onderling een goede samenwerking en houden 
elk op hun manier contact met hun leden.  
 

 Zorg in Boseind  

Het Wit-Gele Kruis, de apotheek, wijkagent, basisschool en kinderopvang hebben onderling hele goede 
contacten. Er wordt communicatie gemist vanuit Gemeente Pelt en de verenigingen over het aanbod in de buurt. 
 
De verenigingen hebben een grote rol in het detecteren en toeleiden van buurtbewoners naar de juiste hulp.  
Bij hulpvragen geeft 40% van de buurtbewoners aan dat ze hun weg zelf wel zullen vinden via het internet of 
hun netwerk.  
Daarnaast is er voor sommige onvoldoende kennis over het aanbod en willen ouderen de stap naar hulp niet 
nemen. Ook de stap zetten naar het OCMW wordt ervaren als drempel, men ziet dit vooral als een 
dienstverlening voor mensen in armoede. 
 
 



40 
 

 Boseind is veilig en proper 

De groene en rustige omgeving van Boseind dragen de buurtbewoners hoog in het vaandel. De inwoners van 
Boseind voelen zich veilig in hun dorp. Er zijn enkele hekelpunten qua verkeersveiligheid, specifiek over enkele 
straten en fietspaden/stoepen. Naast enkele lokale ondernemers (slager, bakker, apotheek) vinden ze hun weg 
snel met de fiets naar het centrum of met de auto naar nabijgelegen dorpen.  
 
Buurtbewoners zijn over het algemeen heel tevreden over de netheid van het Boseind. Er is nood aan: invulling 
van de omgeving aan en rond de Kentings, de functie van de kerk en pleintjes over het hele dorp Boseind.  
 
 

 Huisvesting in Boseind 

De laatste jaren zijn er veel woningen bijgekomen in Boseind. Sommige buurtbewoners hebben schrik dat ze de 
uitbreiding van het centrum worden. Aan de andere kant horen we dat het Boseind zo goed als vol gebouwd is. 
 
Er is weinig zicht op aanpassingen van de huizen naar de vergrijzing toe. Het Kempisch Tehuis voert renovaties 
uit in enkele huurhuizen. 
 
De sociale woonwijk van het Kempisch Tehuis wordt door vele inwoners gezien als “een eiland” waar labels als 
kwetsbaarheid en diversiteit op worden geplakt.  
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4 Aandachtspunten voor een zorgzaam dorp  
 
Werken aan een zorgzame dorp is werken aan een mentaliteitswijziging. Dit impliceert een duurzaam proces, 
gericht op lange termijn. Er kan namelijk pas sprake zijn van zorg dragen voor elkaar als men oog heeft voor 
elkaar. Dit alles begint bij elkaar ontmoeten.  
 
Buurtgerichte zorg is een organisatiemodel van de VVSG om te werken aan een zorgzame buurt. Aan de hand 
van dit model trachten de buurtzorgregisseurs te werken aan een zorgzame buurt. Dit model bestaat uit 
volgende 8 functies, die we hierna toelichten en waarin we telkens aandachtspunten meegeven die opgenomen 
kunnen worden in acties door de buurtzorgregisseurs, interne-en/of externe partners, bewoners en/of het 
beleid. 
 
Doorheen het proces van de methodiek ‘buurtgerichte zorg’ werden ook twee buurtwerkfuncties toegevoegd in 
het organisatiemodel. De functies fijne buurt en veilig wonen vervolledigen zo het model dat de basis is voor 
deze buurtanalyse in het kader van het dorpenbeleid. 

 
 

 
 
 

 
Bij formuleren van aandachtspunten hebben we ons gebaseerd op 
de signalen uit de kwantitatieve en kwalitatieve buurtanalyse.   
 
Deze aandachtspunten moeten leiden tot acties op drie niveaus 

- Beleidsbeslissing 
- Acties vanuit diensten 
- Acties vanuit externe partners en bewoners 
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4.1 Detectie 
 
Het opsporen van zorgvragen en opvangen van signalen kan gedaan worden door alle buurtbewoners, 
vrijwilligers van het bezoekersteam, de buurtzorgregisseur en zorgpartners.  
 

Aandachtspunten 
 Blijven detecteren van signalen en zorgvragen door aanwezig te zijn in de wijk op activiteiten 

georganiseerd door verenigingen, partners of gemeentelijke diensten.   
 
 

4.2 Fijne buurt 
 
Uitbouwen van aan een fijne woon- en leefomgeving met aangepaste infrastructuur en een aantrekkelijke 
publieke ruimte voor ontmoeting, sport, spel en feest. 
 

Aandachtspunten: 
 Buurtverenigingen stimuleren om activiteiten te organiseren (zeker na COVID-19 pandemie) 
 Samenhang stimuleren (door bijvoorbeeld kleinschalige initiatieven op straatniveau) 
 Invulling omgeving rond de Kentings en functie kerk 
 Open ruimtes met groen creëren 
 Ideeën buurtbewoners bekijken om de publieke ruimte goed in te zetten zodat spontane ontmoeting 

ontstaat. 
o Buurt betrekken bij de volkstuintjes 
o Ontmoetingsplaatsen creëren van vergeten plekjes 
o Organiseren van evenementen voor heel Boseind om mensen samen te brengen.  
o Speeltuintjes herinrichten en afbakenen 
o Meer zitbankjes 
o Meer petanquepleinen 

 
 

4.3 Toeleiding 
 
Wanneer signalen en (zorg)vragen worden gedetecteerd is het belangrijk dat de persoon wordt doorverwezen 
naar de juiste plaats.  
 

Aandachtspunten  
 Aanspreekpunt in de buurt.  
 De drempel naar dienstverlening, waaronder OCMW, verlagen.  
 Goede communicatie met professionele partners (Activiteiten georganiseerd door het LDC of andere 

diensten - die gericht zijn voor specifieke doelgroepen zoals ouderen – communiceren met professionele 
partners) 

 Kenbaar maken van dorpsrestaurant 
 Duidelijkheid brengen aan inwoners waar ze moeten zijn voor welke vraag, duidelijk communiceren 

vanuit één dienst of één persoon.  
 Aandacht voor jonge gezinnen en ondersteuning jongeren. 
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4.4 Veilig wonen 
 
Zorgen voor een veilige woon- en leefomgeving met toegankelijke ruimte voor fietsers en voetgangers, traag 
autoverkeer en een gezonde sociale controle. 
 

Aandachtspunten: 
 Aandacht voor straten en plaatsen die een onveilig gevoel geven. 
 Fietspaden, stoepen, fietstunnel zijn belangrijke elementen in de publieke ruimte. 
 Zone 30 aan de school groter maken.  
 Lijst met meldingen onder de loep nemen en over de juiste diensten verdelen. 

 
 

4.5 Partnerschappen  
 
Zowel de interne partners binnen de gemeente als de externe partners zijn van belang om samen te werken aan 
een zorgzame buurt.  
 

Aandachtspunten  
 Samenwerking wijkagent. 
 Samenwerking gemeente, verenigingen en diensten aan huis (gezinshelpster en verpleegkundigen):  
 Samenwerking apotheek en huisartsen over gezondheidszorg en welzijn. 
 Contacten met de Marokkaanse Moskee. 

 
 

4.6 Sociale netwerken 
 
Werken aan sociale netwerken is verbinding maken tussen mensen in de buurt. De rol van de buurtzorgregisseur 
hierin is het stimuleren, faciliteren en ondersteunen van ontmoeting, kleine hulp en aandacht voor elkaar. 
 

Aandachtspunten  
 Kijken wat betekenen voor straten zonder buurtvereniging of burenhulp. 
 Boseind als dorp in beeld brengen (vb: Boseinddag waar verenigingen zichzelf kunnen voorstellen) 
 Aandacht voor groeiende groep 65+’ers en mensen in eenzaamheid. 
 Inzetten op multiculturele samenleving: contacten en samenwerkingen stimuleren in de wijk.  

 
 

4.7 Sociaal gewaardeerde rollen 
 
Oog hebben voor de meest kwetsbare inwoners en mogelijkheden bekijken om hun talenten in te zetten in de 
buurt.  
 

Aandachtspunten  
 Nabijheid van buurtzorgregisseur om meer (kwetsbare) mensen te leren kennen. 
 Vrijwilligerspool met vertaler/tolken voor goede communicatie op school.  
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4.8 Communiceren 
 
Om te werken aan een zorgzame buurt en deze mentaliteitsverandering mee te ondersteunen, moeten inwoners 
via verbindende communicatie op maat geïnformeerd worden zodat iedereen gesensibiliseerd wordt. 
 

Aandachtspunten  
 Positieve buurtverhalen in beeld brengen (PLT). Vb: tieners die de hond uitlaten van een oudere 

bewoners, buren die afspreken om het gras af te maaien,… 
 Algemene duidelijke communicatie (voorbeeld PeltHelpt: bestaat het nog? Waar moet men terecht?) 

 
 

4.9 Beleidsadvisering 
 
De doelstelling van beleidsadvisering is het ontwikkelen van participatief sociaal beleid. Het gemeentebestuur 
moet alert zijn om collectieve signalen op te vangen en de buurtzorgregisseur moet kanalen voorzien om 
regelmatig signalen te bespreken en oplossingspistes te formuleren. 
 

Aandachtspunten  
 Interne samenwerking met gemeentelijke diensten om aandachtspunten aan te pakken.  
 Algemene communicatie naar inwoners toe, zowel praktisch als beeld van de gemeentelijke diensten. 
 Verhuur WC-wagen aan grote buurtfeesten- of activiteiten? Vb. + 50 personen 
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5 Algemeen besluit 
 
Uit de info van de Heemkundige Kring van Neerpelt is geweten dat Boseind één van de oudere gehuchten van 
Neerpelt is. De wijk is volop in groei en over 10 jaar zal het een grote toename in de vergrijzing kennen. Boseind 
werd vroeger omschreven als de nederzetting die altijd gericht was op het centrum. Vandaag de dag zien en 
omschrijven de Inwoners van Boseind dit nog steeds zo. 
 
Dit jaar (2021) blaast de parochie 50 kaarsjes uit. Samen met alle verschillende verenigingen die er actief zijn, 
wordt dit aan O.C. de Kentings gevierd met een eucharistieviering en dorpsfeest op 11 en 12 september 2021. 
Kenmerkend voor Boseind is de goede samenwerking tussen de verschillende verenigingen, ze trekken zo samen 
het dorp vooruit, brengen mensen samen. 
 
Helaas gooide de gekende pandemie roet in het eten van de verschillende activiteiten van verenigingen, 
buurtverenigingen maar ook deze buurtanalyse. Desondanks bleven buurtbewoners en de buurtverenigingen 
contacten leggen met elkaar en hun leden om een vinger aan de pols te houden.  
 
Buurtbewoners zijn tevreden over hun woondorp, genieten van de groene omgeving en het landelijke karakter 
van de wijk. Ieder lijkt zijn eigen levensritme te hebben, het gehucht dient als leefgemeenschap met eigen 
autonomie per huis/gezin.  De cijfers over kwetsbaarheid liegen niet en worden zo ook ervaren in de 
woonwijken. Niet alleen in deze wijken maar algemeen wordt aanbod gemist voor kinderen en jongeren. Goede 
en doordachte inkleding van de bestaande pleintjes en ontmoetingsplaatsen kunnen extra kansen bieden om 
elkaar te ontmoeten als kinderen, jongeren en volwassenen in de buurt.  
 
We kunnen besluiten dat er in Boseind gewerkt moet worden aan een samenhorigheidsgevoel waarin iedereen 
zich kan vinden, waar culturen en leeftijdsgroepen elkaar kunnen ontmoeten, waar aandacht is voor 
eenzaamheid en vergrijzing. Naast enkele meldingen en ontevredenheden over de publieke ruimte, wordt er 
goede communicatie gemist vanuit Gemeente Pelt. Zowel voor buurtbewoners als professionelen en 
sleutelfiguren.  
 
Het is belangrijk dat Boseind een duidelijk signaal krijgt vanuit het beleid: tot welk gehucht behoren sommige 
straten, het gevoel krijgen dat ze geen uitbreiding van het centrum worden, hun eigenheid kunnen behouden, 
op de juiste plekken de info vinden die ze nodig hebben. De fusie speelt onder de buurtbewoners. Duidelijke 
keuzes met goede communicatie vanuit het beleid zullen de burgers meer gelijkstemmen en de verdeeldheid 
over de fusie doen vergeten. 
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6 Bijlage  

6.1 Bijlage 1: Gespreksleidraad individuele gesprekken  

1. Voelt iedereen zich thuis, ook kwetsbare mensen, personen met zorgbehoeften, met een psychiatrische 
achtergrond. 
 Voel je je hier thuis? Woon je hier graag? 

o Voel je je meer een Peltenaar of meer Inwoner van Boseind? (Ben je trots op de buurt en 
identificeer je je zelf met Boseind en haar inwoners?) 

o Is er samenhang tussen de bewoners? Wordt er een ‘goeiedag’ gegeven? 
o Zie je gevallen van uitsluiting? Is het als nieuwkomer in Boseind gemakkelijk om te integreren? 

 Heb je zicht op kwetsbare bewoners in je buurt en bereik je ze? Doe je daar een inspanning voor? 
 

2. Helpen buurtbewoners elkaar. 
 Is er oog voor elkaar? Betekenen jullie als buren iets voor elkaar? Zie je veel burenhulp? 

o Als er een prijs van beste buurtbewoner zou zijn, aan wie zou je deze dan geven? (Welke 
krachten en talenten liggen er verborgen in de alledaagse praktijken van buren? Wie zijn 
belangrijke figuren in de buurt en wat is hun rol?) 

o Welke sociale netwerken bestaan er in de buurt? (Wat verbindt jullie en hoe is dit 
georganiseerd?)  

o Hoe verlopen de relaties tussen de buren? Hoe verloopt het samenleven? 
 

3. Is er professionele hulp dicht bij huis. 
 Is het aanbod van zorg, diensten en organisaties gekend en goed bereikbaar? 

o Kennen mensen het BinnenHOF, PelleMelle, het OCMW? 
o Weten mensen waar ze moeten zijn als ze een zorgvraag hebben? 
o Is de verplaatsing naar die diensten voor sommigen een probleem? 

 

4. Is het zorgaanbod afgestemd op elkaar en op de noden van de buurt. 
 Is er een aanbod dat tegemoet komt aan behoeften van bepaalde doelgroepen: kinderopvang, 

ontmoeting voor ouderen, ondersteuning mantelzorgers, een aanspreekpunt voor informatie… 
 Mantelzorgers: ken je er? Wat kunnen we voor hen betekenen?  

 

5. Zijn er kansen tot ontmoeting. 
 Ken je je buren? Nemen mensen deel aan ontmoetingsmogelijkheden? Is er behoefte aan (meer) 

ontmoeting? 
o Ken je de buurtmaaltijden? Komen er veel mensen? 
o Ken je de Kentings? Kom je er ooit? Welke rol heeft zaal Kentings of zou de zaal moeten spelen 

voor Boseind? 
 Waar komen mensen samen? 

o Zijn er spontane ontmoetingsplekken, pleintjes?  
o Is er infrastructuur die niet of nauwelijks gebruikt wordt? 
o Ontbreken er zaken?  
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6. Wordt de publieke ruimte als veilig en proper ervaren? 
 Veilig: kan je als fietser of wandelaar je veilig verplaatsen? Hoe is de mobiliteit en verbinding naar het 

centrum? 
 Proper: zijn er problemen met zwerfvuil, sluikstoten, hondenpoep, onderhoud groen, … andere 

overlastfactoren? 
 

7. Huisvesting 
 Is de huisvesting aangepast aan de noden van de vergrijzing? 
 Grotere of kleinere woningen? 

 

8. Verleden en toekomst 
 Wat zou jij veranderen als je burgemeester van Boseind zou zijn? (Toekomstperspectief van de buurt) 

o “Wat zijn de sterktes van de buurt?” 
o “Wat kan er beter?” 

 Parochie Boseind is dit jaar 50 jaar. Hoe moet Boseind er over 50 jaar uit zien denk je? 
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6.2 Bijlage 2: Buurtgesprek Welzijnsregio  
 

BUURTANALYSE – VRAGENLIJST 
 

 
THEMA THUIS VOELEN : 
 

 Woon je hier graag? Wat maakt dat je hier graag woont? Waarom niet? Wat zou er nodig zijn om hier 
wel liever te wonen?  

 Hoe verlopen de burencontacten? Wordt er een goeiendag gezegd tegen elkaar? Heb je zicht op 
uitsluiting?  

 Heb je zicht hoe de buurt is samengesteld? Hebben jongeren, ouderen, nieuwkomers, mensen met 
een migratieachtergrond contact met elkaar of zijn dat verschillende groepjes?   

 Hoe worden nieuwkomers opgevangen in de buurt?  
 Heb jij zicht op mensen die het wat moeilijker hebben? Hoe voelen zij zich in de buurt?  
 Wat is voor jou belangrijk in een buurt? 

 
 
THEMA ONTMOETING : 
 

 

 Ken jij je buren? / Heb je contact met je buren? Hoever rijkt dat?  
 Zijn er ontmoetingsactiviteiten? Neem je hieraan deel? Waarom?    
 Zijn er ontmoetingsplaatsen in je buurt? Maar je hiervan gebruik? Wat vind je hier fijn aan? Waarom 

niet; wat houdt je tegen?   
 Welk vrijetijdsaanbod ken je in je buurt? Maak je hiervan gebruik? Wat vind je hier fijn aan? Waarom 

niet; wat houdt je tegen?   
 Heb jij behoefte aan meer ontmoeting? Aan welke soort ontmoeting?  
 Zijn er buurtcomités? Doe je hieraan mee? Waarom?  

 

 

THEMA BURENHULP 
 

 Wordt er hulp aangeboden door buren? Over welke hulp gaat dit?  
 Kun jij bij je buren terecht? Waarvoor?  
 Is er nood aan meer burenhulp? 
 Welke mensen zijn belangrijk voor de buurt?  
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THEMA PROFESSIONELE HULP EN ZORG 
 

 Is het aanbod zorg/diensten gekend? / Stel dat er iets gebeurt, waar zou jij naartoe gaan om hulp te 
vragen?  

 Aanbod OCMW/LDC/ gemeentelijke diensten gekend? Wat is je ervaring hiermee? Wat houdt je tegen 
om er gebruik van te maken?  

 Als je een zorgvraag hebt; waar kun je terecht?   
 Is het aanbod afgestemd op de noden van de buurt?  
 Voor professionelen:  
 Vinden bewoners de weg naar jullie? Via welke weg? Lukt het de mensen om bij jou te geraken?  
 Wat beteken je voor de buurt? 
 Het je zicht op de zorgnoden? 
 Wordt er met partners samengewerkt? 

 
 

THEMA PUBLIEKE RUIMTE 
 

 Welke publieke ruimtes zijn er in uw buurt? Waar maak jij zelf gebruik van? Wat is jou ervaring hiermee?   
 Wordt de publieke ruimte optimaal gebruikt?  
 Zijn er voldoende huisvestingsmogelijkheden in je buurt?  
 Zijn er verschillende woonvormen? Is het mogelijk om voor verschillende mensen (mensen die het 

financieel wat moeilijker hebben, ouderen, alleenstaanden, gezinnen?) om hier te blijven wonen?  
 Zijn er uitdagingen op deze vlakken?  
 Waarom komen of blijven mensen hier wonen?  
 Hoe bereikbaar is je buurt met het openbaar vervoer? Maak je hiervan gebruik? Wat is je ervaring? Hoe 

geraak je op je bestemming? Moest er meer openbaar vervoer zijn, zou je er dan wel gebruik van maken?  
 Wat zijn belangrijke kenmerken van je buurt? 

 

VARIA  : 
 Stel ik win de lotto en je krijgt € 100 000 dat je mag investeren in je buurt; wat zou je hiermee doen?  
 Wat vind je sterk in je buurt? Wat moet zeker behouden blijven?   
 Waar zou er nog verder in geïnvesteerd mogen wonen?  
 Zijn er nog opmerkingen of aanvullingen? Dingen die wij niet bevraagd hebben? 
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6.3 Bijlage 3: Methodiek cirkel met kenmerken  
 
Doel en werkwijze  
Zicht krijgen wat er leeft, wat er al gebeurd, hoe de mensen zich voelen in de buurt. Ook de zorg en 
dienstverlening willen we aankaarten.  
Hiervoor zijn er 4 stellingen, mensen dienen aan te geven of ze het eens (groen), oneens (rood) of twijfelen 
(oranje) en waarom. Om het gesprek op gang te houden kunnen er bijhorende vragen gesteld worden.  
en werkwijze 
 
Vragen per stelling 
Stelling 1: In mijn buurt… is er nood aan ontmoeting. 
Bijkomende vragen kunnen zijn:  

 Heb je zicht op ontmoetingsplaatsen?  
 Wordt er deelgenomen aan ontmoetingsactiviteiten?  
 Vrijetijdsaanbod 
 Is er nood aan meer ontmoeting?  

 
Stelling 2: In mijn buurt… voel ik me goed. 
Bijkomende vragen kunnen zijn: 

 Wat is je indruk over de buurtsamenhang (zeggen mensen goedendag, is er uitsluiting) 
 Kennen mensen elkaar?  
 Kennen verschillende groepen mekaar (ouderen, jongeren, nieuwkomers, mensen met 

migratieachtergrond?  
 Wat is er voor jou belangrijk in een buurt?  

 
Stelling 3: In mijn buurt… helpen mensen elkaar. 
Bijkomende vragen kunnen zijn:  

 Heb je zicht op gekende bewoners in je buurt? 
 Heb je zicht op de burenhulp in je buurt?  
 Zie je een verandering in burenhulp t.o.v. vroeger? 
 Zie je verschillen tussen buurten?  

 
Stelling 4: In mijn buurt… weten mensen waar ze terecht kunnen met hulpvragen. 
Bijkomende vragen kunnen zijn: 

 Heb je zicht op de zorgnoden in je buurt?  
 Is het aanbod van zorg/diensten gekend?  
 Is het aanbod van het sociaal huis gekend?  
 Is het aanbod van De Cirkel gekend?  
 Weet je waar je terecht kunt met je zorgvraag?  
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6.4 Bijlage 4: Windroos 

Doel en werkwijze 

Deze methodiek gaat over publieke ruimte. Dit kan zijn: 
 zwerfvuil 
 speeltuinen 
 banken 
 verkeersveiligheid 
 overlast 
 openbare gebouwen 
 … 

 
Opgedeeld in 4 windrichtingen: 

1. Zuiden: hier staat de zon hoog 
o Wat vind je sterk aan wat er nu al is? 
o Wat zit er goed en kan er best behouden worden? 

2. Westen: hier gaat de zon onder 
o Waar nemen we best afscheid van? 
o Wat kan beter? 
o Wat kan anders? 

3. Oosten: hier komt de zon op 
o Wat missen we? Wat ontbreekt nog? 
o Waar kan nog meer mee gebeuren? 
o Wat kan toegevoegd worden? 

4. Noorden: hier staat de poolster 
o Welke richting willen we uit?  
o Wat moeten we steeds in ons achterhoofd houden? 

Vragen:  

 Wat is het leukste plekje van je buurt?  
 Waar ben je trots op? 
 Waarom?  
 Bevragen of ze er ook zelf gebruik van maken of zouden maken indien dit vernieuwd is. 
 Waarvoor zou je het gebruiken? (bv. Parochiezaal) 
 Wat houdt je tegen om dit momenteel te gebruiken? 
 Open trekken naar andere mensen 
 Doorvragen: bv. Zou dat goed zijn als dat overal zo is?,…  

Bijkomende vragen 

 Wat vind je van de publieke ruimte? 
 Wordt de publieke ruimte optimaal gebruikt?  
 Zijn er voldoende woonvormen? (sociale woningen, appartementen, seniorenwoningen,…) 
 Zijn er uitdagingen op vlak van huisvesting?   
 Waarom komen of blijven mensen hier wonen?  
 Wat vind je van de mobiliteit en ligging van je buurt?  
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6.5 Bijlage 5: Methodiek thermometer  
 
De volgende 6 stellingen werden aan de buurtbewoners voorgelegd. Hoe staan zij tegenover deze stelling?  
Gaan ze helemaal akkoord (10), of helemaal niet akkoord (0) of bevinden ze zich ergens tussenin? Aan de hand van bijkomende vragen konden zij meer uitleg 
geven over het gegeven cijfer.  
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