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Verslag tafel 1: Overpelt-Centrum 

 

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

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

Waarom?  

• Oude Markt: Was vroeger groene ruimte en is nu verhard. Daar zouden ze beter een groene 

long van maken. Parkeren beter ondergronds. Er zijn daar veel privé ontwikkelingen, dus ze 

zouden beter de leefbaarheid van die buurt wat verhogen. Gelukkig zijn de bankinstellingen 

intussen allemaal weg. De overheid zou beter zelf ook minder verharden, want ze vragen dat 

zelf ook aan de privé personen. 

• Spoorwegovergang Leopoldlaan: een tunnel zou ideaal zijn. 

• TIO-site: maak daar een open ruimte van, bouw dat niet vol met appartementsblokken. 

• Stukje groen tussen ring en Wuytenweg: richt dat in als groene ruimte en eventueel een 

speeltuintje, zodat mensen in de appartementsblokken daar kunnen wandelen, spelen of 

hun hond uitlaten. 

• Omgeving nieuw station: betere bereikbaarheid via het openbaar vervoer, meerdere 

vervoersmogelijkheden beschikbaar die mekaar kruisen vlakbij het ziekenhuis.  

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

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

• Buurt Burgemeester Van Lindtstraat: veel bebouwing en verharding, afgezaagde bomen, 

geluidsoverlast, files op de ring, nieuwe rijrichting verplicht rechtsaf via rondpunt wordt als 

ergerlijk ervaren als je eigenlijk naar links moet. Regel rond ontharing voor burgers zouden 

ook moeten gelden voor de overheid. 

• Leopoldlaan-De Koel: de as Neerpelt-Overpelt met al die winkelcentra is dichtgeslibd en 

wordt bovendien extra geblokkeerd door een gesloten overweg meermaals per dag. Graag 

eerst de mobiliteitsproblemen eerst oplossen vooraleer er daar verder ontwikkeld wordt. 

• Stukje tussen ring en Wuytenweg + achter de huizen aan de Wuytenweg: “Wat zijn de 

plannen daar eigenlijk?” “Klopt het dat alles daar al opgekocht werd door een ontwikkelaar?” 

“Zouden wij als buurt dat bos achter onze huizen beter alvast kopen als buffer met nieuwe 

station?” “Gaan ze naast onze woningen vooraan in de Wuytenweg hoogbouw zetten?” 

“Komt daar een uitbreiding van de parking voor het ziekenhuis?” 

• Tunneltje onder ring aan einde Wuytenweg: geeft onveilig gevoel. Geruchten over 

druggebruik.  

• Algemene opmerking bij vraag 2: Groene ruimte wordt gemist in het centrum. Er is een echte 

groene long nodig. De pastorietuin ziet er mooi uit, maar nodigt niet uit om te zitten of voor 

ontmoetingen. De algemene toegankelijkheid van het centrum voor mensen met een 

beperking laat te wensen over. 

• Deel ring van Leopoldlaan tot rond punt ziekenhuis: teveel een mix van lokaal en interlokaal 

verkeer (bijvoorbeeld vanuit Bree naar Lommel, komende via Herent). 

• Kinderkribbe achter ziekenhuis: genereert een te grote hoeveelheid komen en gaan in de 

ochtend en de avond. Hoewel het wel logisch is dat dat daar ligt als daar nog steeds een link 

is met de keuken van het ziekenhuis, zoals dat vroeger het geval was voor de kribbe van 

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

verbeteren? Op welke plekken kan dit gebeuren? 

• Stukje tussen ring en Wuytenweg: groene zone en speelpleintje. 

• Parking bij ziekenhuis en bij nieuwe station graag ondergronds. 

• Algemene opmerking bij vraag 3: meer aandacht voor toegankelijkheid voetpaden 

(lantaarpalen). 

• Dorpsstraat: betere fietspaden, te glad, gevaarlijke arduin, zone 30 beter doen respecteren 

door extra in te zetten op handhaving, maak daar van die rode paden voor de fietsers zodat 

die extra zichtbaar zijn. 

• Jeugdlaan: ontmoedigen dat vrachtwagens daar nog parkeren (mogelijk via handhaving? Wat 

zegt de wet?). 

• Oostzijde ring: behoud het groene karakter aan die zijde van de ring.  

• Haspershoven: maak daar niet dezelfde fout als in het centrum! Bewaar het groen, denk na 

over energie-oplossingen, denk na over mobiliteitsoplossingen, ook om UIT het gebied te 

geraken (positief: dat er voldoende mogelijkheden voorzien worden voor de 

zachte/kwetsbare weggebruikers). 

• Buurt Burgemeester Van Lindtstraat: daar staan straks 6 grote blokken met 

appartementsgebouwen “Waar is het groen? We kijken in mekaars kookpotten. Hoger 

bouwen is op zich geen probleem, maar zet dan de buildings wat verder uit elkaar zodat 

privacy gegarandeerd kan worden.”  

• Zowel TIO-site, als Willem II-straat als nieuwe stationsomgeving: zijn ideale gebieden voor 

zachte recreatie, geven zuurstof. 

• Oostzijde ring: daar zou je nog wel wat kunnen verdichten, omdat de ruimte tussen de beide 

zijden voldoende groot is om de privacy te garanderen. 

• Nieuwe stationsomgeving: straks meer bussen op een aparte bedding naar Hasselt dus extra 

bereikbaarheid gaat de waarde van de woningen in die buurt wel doen stijgen.  

• Kortere doorsteek vanuit Leopoldlaan naar N713 (richting Lommel naast ziekenhuis) zou de 

druk op de westzijde van de ring en dus voor de bewoners aldaar sterk verlichten. Cf de 

vroegere verhoging van de ring die daar destijds al op voorzien was.  

• Willem II-straat: nieuwe verkaveling zou betere plek zijn voor de inplanting van de 

kinderkribbe.  
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Verslag tafel 2: Overpelt-Centrum 

 

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

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

Waarom?  

• De verhuis en het samenbrengen van de school (TIO) op één locatie geeft de mogelijkheid 

om van de TIO-site een meer groene openbare ruimte te maken, een stadsparkje/groen 

element. 

• De omgeving van het Pelterke omdat die omgeving kansen biedt voor 

ontmoeting/gemeenschapsvorming. Dit geldt ook voor de andere accommodatie in het 

centrum (Palethe e.d.). 

• Kleine (authentieke) stukjes groen in het centrum die vandaag nog privé/ontoegankelijk zijn 

kunnen opengesteld worden/benut worden. Bijvoorbeeld aan 8ste sacrament – achterkant 

Belfius ligt zo’n authentiek stukje groen. 

 

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

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

• Steeds toenemend verkeer, de drukte maakt het onveilig en verhoogt het gebruik van 

sluikwegen vooral in de omgeving van de Leopoldlaan. 

• Fietsen in het centrum omdat de infrastructuur niet aangepast is aan fietsers. 

• In zone 30 legt men geen zebrapaden, maakt het onduidelijk. 

• De Koel is een grote betonvlakte, nieuwe ontwikkelingen moeten groener ingevuld worden 

cf. Haspershoven. 

• De balans tussen verdichten en openruimte in het centrum, het dichtbouwen van de parking 

Peltri.  

• “Hoe krijg je centrum autoluw?” 

 

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

verbeteren? Op welke plekken kan dit gebeuren? 

• Het centrum autoluw maken door bijvoorbeeld fietsstraten / éénrichtingsverkeer / weren 

van doorgaand verkeer. 

• Het nieuwe station Overpelt en de bijbehorende ontwikkeling. 

• Het spoor minder als barrière laten werken – ondergronds ? / oversteken oplossen. 

• Het realiseren van de omleidingsweg zorgt ook vermindering van het (vracht)verkeer in 

Overpelt centrum. 
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Verslag tafel 3: Sint-Huibrechts-Lille 

 

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

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

Waarom?  

• Algemeen: Veel verenigingen. Deze zijn wel op zoek naar jonge vrijwilligers. In Sint-

Huibrechts-Lille is er een vrij hechte gemeenschap. 

• Bibliotheek 

• Groene long is het park van Lille. Belangrijke functie voor het dorp. Dit mag uitgebreid 
worden. 

• Groene site rond de molen, is ook beschermd. 

• Warmbeek. Mooi. Groen. 

• Huizen met tuinen. Iedereen woont in het groen. Rust. Fijn om te ontwaken met het geluid 
van de vogeltjes. Hoge woonkwaliteit. 

• Integratie in de maatschappij van mensen met een beperking. 

 

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

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

• Woonuitbreidingsgebied. Vrees dat het volgebouwd wordt. Eigendom van landwaarts. Er zijn 
veel vragen: “Hoeveel woningen komen er?”, “Welk type?”… 

• Warmbeek is een vruchtbare zone. Daar zou niet in gebouwd mogen worden. Er staan 
weekendhuisjes waarvoor een uitdoofbeleid geldt. Maar de huisjes worden nu blijkbaar toch 
opnieuw verkocht. Er is langs de warmbeek ook veel recreatieve druk. 

• In het bos liggen 4 aspergevelden. En ook akkers in bosgebied (tussen kettingbrug en kanaal). 

• Grootste bezorgdheid is een tweede Neerpelt worden. Dat willen ze in Sint-Huibrechts-Lille 
absoluut niet. Ze denken hierbij vooral aan veel appartementen die in het straatbeeld 
verschijnen. 

• Te grote uitbreiding/reorganisatie bij Bosuil. 

• Er is onvoldoend parkeergelegenheid. De parking aan het dorpsplein is weg. Er ligt nu 

eigenlijk een feestzaal zonder parking. De parkeerplaatsen die er wel zijn worden als te 

beperkt en te ver ervaren. 

 

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

verbeteren? Op welke plekken kan dit gebeuren? 

• Praten met de eigenaars om de tuinen toegankelijk te maken (publieke ruimte van maken). Er is 
een groot binnengebied. Actie voor gemeente: hou het open en maakt het toegankelijk. 

• Aandacht voor trage wegen en een wandelpad aanleggen naar Geerkensstraat. 

• Site rond de oude watermolen opwaarderen door arduinen molensteen te plaatsen. 

• Fietsstraat maken (in stift aangeduid op de kaart). Is een quick win! 

• Er ligt een Kempische langveldhoeve. Actie voor gemeente: werk mee aan de opwaardering van 
dit gebied. 

• Passantenhaven. Er is wat onduidelijkheid: “Is het af?”, “Komt er nog iets bij?”. Deze site mag 
zeker uitgebreid worden. Er mist nog wat. Voor de passanten op hun boot is er maar weinig te 
zien. 

• Er komen veel mensen fietsen in en rond Sint-Huibrechts-Lille. Ze nemen vaak voor een hele dag 
een parkeerplaats in. De parkeerplaatsen die er zijn, moeten beter bewegwijzerd worden. 
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