
20/10/2021 Terugkoppeling Buurtanalyse Boseind 

 

Verslag van de drie gesprekstafels met centraal thema : Acties / participatie die buurtbewoners zelf 

(mee) kunnen opnemen, waarin ze een rol kunnen betekenen. 

 

OPENBARE RUIMTE 

 

Aandachtspunten buurtanalyse Nieuwe aandachtspunten gesprekstafels 

1. Open ruimte met groen creëren 
2. Uitrusting pleintjes voor ontmoeting 
3. Invulling omgeving rond De Kentings 

4. Meer ruimte voor fietsers en 
voetgangers 

5. Boseind (straat) van Colruyt tot 
apotheek 

6. Actie hondenpoep 

Bemerkingen bij de aandachtspunten 

1. Open ruimte met groen creëren 

• Meer groen behouden: straten zijn tot aan de huizen dicht geplaveid 

• Er is teveel beton er kan op meerdere plaatsen onthard worden (water infiltreert ook 
beter) 

• De verdichting van Boseind wordt beaamd 

• Aanleg groen is goed en het wordt mooi gemaakt, maar onderhoud laat na een tijd te 
wensen over 

• Omgeving sportvelden krijgt wel veel aandacht 

• Mensen sensibiliseren om zelf iets te doen, vrijwilligerswerk 

• Als er werken geweest zijn aan bestaande infrastructuur (Belgacom, watergroep…) dan is 
de kwaliteit van die herstelling minder goed (scheve stoep, gaten...) 
 

2. Uitrusting pleintjes voor ontmoeting 

• Samen met de bewoners opnemen: de invulling moet met de jaren mee evolueren met de 
mensen die er wonen  

• Sommige pleinen zijn erg groot: ruimte voor beperkt aantal seniorenwoning en dan is er 
nog voldoende groen 



• Met de buren de pleintjes onderhouden (het gebeurt ook al spontaan) 

• Verenigingen stimuleren om mee hun accommodatie te onderhouden 

• Onderhoud speeltuin kan beter 

3. Invulling omgeving De Kentings 

• Het centrum van Boseind is een betonnen vlakte met weinig groen 

• Hier parkeerplaatsen wegnemen brengt parkeeroverlast mee voor belendende straten 
(lokaal fietsverkeer stimuleren) 

• Wat met de kerk? 
 

4. Meer ruimte voor fietsers en voetgangers 

• Wat zijn de hoofdverbindingswegen / grote assen van Boseind? Die duidelijk in beeld 
brengen, met gescheiden fietsstroken werken of de fietser hier weghouden en een 
alternatief bieden 

• Andere plaatsen in de wijk een hoofdrol voor de fietser bieden : autoverkeer 
ontmoedigen, werken met as-verschuiving en bloembakken, paralelstraten voor auto’s, 
fietssuggestiestroken (wel voorzichtig zijn met de rode afvaltering die glad kan zijn), 
fietsstraten 

• Zone 30 kent voor- en tegenstanders. Zone 50 is ook goed als men zich al aan die snelheid 
houdt (blijkbaar is Boseind zone 50 maar dat is niet duidelijk voor iedereen) 

• Snelheid aanpassen aan moment van de dag 
 

5. Boseind van Colruyt tot apotheek 

• Geen fatsoenlijke ruimte voor fietsers 

• Eén van de aanwezigen heeft hier uitnodigingen gepost voor deze avond en dat was een 
onaangename ervaring 

• De 3 verbindingsplaatsen naar het centrum toe zijn voor fietsers en voetgangers niet goed: 
- Heerstraat is gevaarlijk 
- Oversteek spoorweg Skiffel is gevaarlijk : aparte oversteekplaats voor fietsers? 
- Spoorwegtunnel heeft voorrang gegeven aan autoverkeer : deze zou voor fietsers 

moeten zijn (ook voor auto’s gevaarlijke oversteek met de verhoging en snel 
doorkomend verkeer) 

6. Actie hondenpoep 

• De vraag voor een hondenweide bleek eerder een signaal van teveel hondenpoep op 
paden 

• Verwezen naar het geplande coachingstraject om mensen te sensibiliseren 

Losse bemerkingen 

• Gemis van grafieken met cijfers in de presentatie van de buurtanalyse : deze zijn terug te 
vinden in het volledige rapport op de website van Pelt. Deze meenemen in de presentatie 
zou teveel informatie betekenen voor dergelijke bijeenkomst 

• De organisatie van het Sinterklaasfeest zoekt nog helpende handen om deze traditie 
levendig te kunnen houden 

• Men is er zich bewust van dat een aangename woonbuurt ontmoeting stimuleert. 
Lintbebouwing is op dat vlak een zeer slecht voorbeeld. 

 

 

 

 

 



AANDACHT & ZORG 

 

Aandachtspunten buurtanalyse Nieuwe aandachtspunten gesprekstafels 

1. Aanspreekpunt in de buurt 
2. Burenhulp 
3. Kennis aanbod diensten 
4. Eenzaamheid/ 65+ 

5. Hoe kunnen ouderen in de buurt blijven wonen? 
6. Ouderen en medioren ondersteunen in het digitale 
7. Oog voor verschillende culturen en leeftijden 
8. Kwetsbaarheid 

Bemerkingen bij de aandachtspunten 

1. Aanspreekpunt in de buurt 

• Niet enkel de buurtbewoners/buurtzorgregisseur 

• Ook digitale hulp 

• Ook zitmomenten in de Kentings van CM, OCMW, Binnenhof, … eventueel koppelen aan 
dorpsrestaurant 

• Ook de verenigingsleden, buurtgezellen zijn dit al voor een deel. 

• Huisarts hier mee in betrekken 

2. Burenhulp 

• Iemand was aangesloten bij de buddywerking en is gekoppeld aan iemand in armoede die 
200m verder woonde en waarvan hij het niet wist. Die persoon is heel dankbaar voor wat 
ze samen ondernemen. 

• Durven de hulp niet te vragen of aan te bieden 

3. Kennis aanbod diensten 

• Buddywerking niet gekend? Hoe word je gematcht? 

• Buurtgezel? Voor wie is dit? Wie mag dit doen? 

• Welke doelgroep heeft het Binnenhof?  

• Wie kan er naar het dorpsrestaurant komen? 

• Flyers zijn duidelijker/makkelijker bij te houden dan van die boekjes die vol activiteiten 
staan. Flyers dan wel verdelen op basis van doelgroep zodat ze niet te overrompeld 
worden 

4. Eenzaamheid/65+ 

• Niet alleen 65+ maar ook andere leeftijden! 

• Buurtgezellen zetten hier al een deel op in 

• Zijn verschillende drempels 

5. Hoe kunnen ouderen in de buurt blijven wonen? 

• Serviceflats van de kerk?  



• Op de hoek van de school is verkaveling, daar hadden ze eventueel serviceflats kunnen 
maken 

• De verbinding naar het centrum is niet vlot genoeg voor ouderen (zie openbare stukje) 

• Oppassen voor centralisatie van ouderen in de centrums (van de dorpen)? 

6. Ouderen en medioren ondersteunen in het digitale 

• Diensten werken enorm veel digitaal, niet iedereen kan dit 

• Ook niet allemaal even simpel voor mensen die wel met een gsm overweg kunnen. 

• Er zijn ook senioren die hier wel goed mee overweg kunnen, maar waarvoor specifieke 
zaken (it’s me) wel moeilijker zijn. 

• De ICT-activiteiten in het binnenhof zitten altijd vol. 

• Wat met mensen die de taal niet eens spreken en dan dit digitale ook nog moeten 
uitzoeken? 

7. Oog voor verschillende culturen en leeftijden 

• Goed dat er toch ook iemand van een andere cultuur aanwezig is. Kan wel een spilfiguur 
worden naar de toekomst toe. 

• Wat met mensen die de taal niet eens spreken en dan dit digitale ook nog moeten 

uitzoeken? 

• Vaak lijkt de nadruk te liggen bij de ouderen, maar ook jongeren, medioren en uit andere 
culturen kunnen eenzaam/kwetsbaar zijn. 

8. Kwetsbaarheid 

• Grijze zone bij armoede en kwetsbaarheid 

• Volgens iemand erg lage cijfers ten opzichte van de hoeveelheid sociale woningen => 
Waarop worden deze cijfers gebaseerd, vind ook wel iedereen in armoede zijn weg naar 
de diensten? 

• Zijn verschillende drempels die ze moeten nemen 

Losse bemerkingen 

• In de Flyer werd het sociale aspect, waar wel de nadruk op lag, gemist. 

• Wanneer worden de buurtgezellen terug opgestart? 

• Al vaker geweest dat er iets wordt gepresenteerd/opgestart maar dat er daarna geen 
terugkoppeling meer is geweest. 

• Waar moeten de mensen met de voedselbonnen hun eten gaan halen? Dichtstbijzijnde 
Sint-Vincentius is Peer of Lommel. Dit is dan ook moeilijk om te bereiken voor deze 
mensen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ONTMOETING & VERBINDING 

 

Aandachtspunten buurtanalyse Nieuwe aandachtspunten gesprekstafels 

1. Samenhang op buurtniveau 
2. Boseind als één dorp 
3. Stimuleren buurtverenigingen 
4. Kennis aanbod verenigingen/buurt 

 

5. Aanspreekpunt(en) verenigingen en 
gemeente 

6. Invulling kerk (cultureel, sociaal, …) 
7. Voorstel activiteiten  

Bemerkingen bij de aandachtspunten 

1. Samenhang op buurtniveau  

• Mensen kennen elkaar niet meer 

• Vaste activiteiten niet of minder nodig maar ‘deftige pleintjes’ om op eigen tempo gebruik 
van te maken. Zo kan je ook met elkaar in contact komen.(vb. pleintje achter Kentings is 
verloederd) 

• Er zijn een aantal straten en wijken die meer afgeschermd zijn, een aparte entiteit zijn 

• Waar de sociale woonwijk start ervaren verenigingen moeilijkheden om contacten te 
leggen, mensen te motiveren, .. 

2. Boseind als één dorp 

• 50 jaar Boseind was zo’n evenement. Alle verenigingen hebben hier kans gekregen zichzelf 
voor te stellen 

• In jaren ’70 was het meer één gemeenschap, is nu gewoon veel minder, met twee werken 
en weinig tijd. 

• Nieuwjaarsinitiatief KWB was shot in de roos 

3. Stimuleren buurtverenigingen  

• Beetje gelijklopend met samenhang op buurtniveau 
 

4. Kennis aanbod verenigingen/buurt 

• Versnipperd waar je welke info moet zoeken. Hoe moeilijk moet dit zijn voor 
anderstaligen? 

• Vroeger gebeurde dit via een boekje voor nieuwe inwoners, hierin vond je alle info die je 
nodig had als nieuwe inwoner. 

• Flyers blijven beter hangen. Andere groepen gaven aan dat inzetten op verschillende 
kanalen nodig is: digitaal, flyer, elektronische borden in de wijk 

 



5. Aanspreekpunt(en) verenigingen en gemeente 

• Vlamingen zijn stug, we moeten mensen welkom heten in onze wijk / mensen moeten dit 
ook zelf willen, er voor open staan 

• Belangrijk op zo’n avond van vandaag te kunnen netwerken. Zo kunnen we elkaar vlotter 
en makkelijker aanspreken tussen verenigingen 

• Vb. samenwerking KWB met Moskee rond multi-culti dag? 

6. Invulling kerk (cultureel, sociaal, …) 

• Kerk is altijd een ontmoetingsplaat geweest. Nu zouden we als buurt er voor moeten 
zorgen dat dit zo’n plaats blijft. Vb. aanbod Palethe, extra vergaderzalen, feestzaal, 
concertzaal, … 

• Zou verlengde van de Kentings moeten kunnen worden. 

• Buurtbewoners geven aan dat ze ook weten dat hier een kostenplaatje tegenover staat 

7. Voorstel activiteiten 

• Meer betrekken van multiculturele samenleving vb. multi-culti dagen waarop een cultuur 
kookt en je zo met elkaar in verbinding en ontmoeting kan komen. 

• Multi-culti dag staat op de planning bij de KWB 

• Vanuit de volkstuintjes meer betrokken zijn bij de buurt, door bijvoorbeeld activiteiten te 
organiseren 

o Opendeurdag voor alle buurtbewoners 
o ‘markt’ waar overschot groenten en fruit tegen kleine prijs verkocht worden 
o Volkstuintjes meer toegankelijk maken – nu enkel open als er iemand is. 

Losse bemerkingen  

• Communicatie en terugkoppeling is heel belangrijk, al vaker geweest dat er een 
participatieproject is maar de dag erna het voorstel ‘klaar’ was. 

• Wijkagent: wie is hij, wat doet hij? 

 

 


