
 
 

 

BLAUWDRUK 

 

Gemeenschapscentrum De Heischuur - aanleiding 
Van oorsprong was de Heischuur een jongensschool. In het gebouw met de iconische witte gevel 
werden heel wat jongens onderwezen tot in 1976. De school kampte toen met een tekort aan 
leerlingen en eindigde eind jaren ’70 alle onderwijsactiviteiten. Het leegstaande gebouw werd begin 
jaren ’80 dan verbouwd tot een gemeenschapscentrum. Verenigingen namen hun intrek in het 
gebouw, de harmonie repeteerde er wekelijks en ook de bib kreeg er een plaats. De Heischuur werd 
al snel te klein en eind jaren ’90 werd er een stuk bij aan gebouwd. Zo werd het 
gemeenschapscentrum een aaneenschakeling van zalen en lokalen tussen de vroegere jongensschool 
en het nieuwe(re) stuk. Ook werd er voorzien in een parking. Het aanbod van lokalen en zalen is 
gevarieerd, zowel wat grootte als technische mogelijkheden betreft.  
 
De Heischuur wordt door vele organisaties gebruikt voor een rijkelijk gevuld palet aan activiteiten. 
Maar het Gemeenschapscentrum is aan vernieuwing toe. Het huidige gebouw is sterk verouderd en 
niet even toegankelijk voor iedereen. Daarom wil het gemeentebestuur graag een nieuw 
gemeenschapscentrum bouwen dat rekening houdt met de huidige energienormen en zo de tand 
des tijds kan doorstaan. Daarnaast willen we dat het nieuwe gebouw zijn multifunctionaliteit blijft 
behouden, al dan niet uitbreiden, en dat het voor iedereen toegankelijk is. Net omdat het een 
gebouw is dat veel gebruikt wordt, besliste het gemeentebestuur om dit project participatief aan te 
pakken. 
 
Participatief proces 
 
Het participatieproces bestond uit drie stappen, waaronder twee live participatiemomenten met 
daartussen een digitaal stuk. Voor er aan het participatieproces begonnen kon worden, werd het 
kader van participatie bepaald. Dat kader kwam overeen met de doelstellingen van het project: 
 

• De nieuwe Heischuur moet door iedereen gebruikt kunnen worden en voor iedereen 
toegankelijk moet zijn (voor zover het aansluit bij het doel van het gemeenschapscentrum).  
 

• Multifunctioneel en fysiek toegankelijk zijn 
o zoveel mogelijk mensen/groepen moeten gebruik kunnen maken van de Heischuur 
o de ruimtes moeten maximaal gebruikt/benut kunnen worden 

 
• De nieuwe Heischuur heeft een duurzame, aantrekkelijke uitstraling en wordt opgetrokken 

volgens de BEN-normen 
 
Het kader van participatie werd intern uitgewerkt door een kerngroep bestaande uit ambtenaren 
vanuit verschillende diensten en enkele betrokken schepenen. Het kader kwam op een participatieve 
manier tot stand onder begeleiding van Levuur.  



 

 

Nadat dit kader geschept werd, was het aan de inwoners. Tijdens het hele participatietraject was 
iedereen welkom, niet enkel gebruikers en omwonenden van de Heischuur maar ook iedereen die 
interesse had. 
 
 
Participatiemoment 21 september 
 
Tijdens het eerste participatiemoment leerden de deelnemers elkaar en elkaars belangen kennen.  
Het doel was om iedereen op gelijke voet te laten beginnen. Om de avond te starten verdeelden we 
de deelnemers willekeurig in 4 groepen. Doorheen de ruimte stonden vier infohoeken verspreid: 

o Geschiedenis van de Heischuur 
o Bezettingsgraad en vrijetijdsaanbod 
o Participatietraject 
o Speeddate 

 
Via deze infohoeken informeerden we de deelnemers over het ontstaan van de Heischuur zoals we 
ze nu kennen. We gaven hen een inzicht op welke zalen er in onze gemeente beschikbaar zijn en 
welke activiteiten er zoal georganiseerd worden in de Heischuur. We lichtten het participatietraject 
toe en legden uit wat participatie allemaal inhoudt. Daarna leerden de deelnemers elkaar kennen via 
een speeddate. Per twee kregen ze een minuut de tijd om te zeggen wie ze zijn, wat hun link met de 
Heischuur was en waarom ze wilden deelnemen.  
 
Na de kennismakingsronde schakelden we een versnelling hoger. Aan de hand van enkele oefeningen 
gingen de deelnemers aan de slag om te benoemen wat belangrijk was voor de nieuwe Heischuur en 
waar rekening mee gehouden moet worden. We legden alle antwoorden samen en brachten ze 
onder in clusters. Samen benoemden we die clusters en kwamen uit op zes thema’s: 
 

1. Hoe wordt de Heischuur een multifunctioneel en efficiënt gebouw? 
2. Wat zijn de argumenten voor of tegen privéverhuur in de Heischuur? 
3. Hoe maken we van de Heischuur een laagdrempelig gebouw? 
4. Hoe zorgen we voor een veilige omgeving bij de Heischuur? 
5. Hoe zorgen we voor een aantrekkelijke omgeving bij de Heischuur? 
6. Hoe maken we maximale ontmoeting mogelijk voor iedereen in de Heischuur?  

 
 
Online participatie  
 
Van zodra de thema’s bepaald werden tijdens het participatiemoment op 21 september, werden ze 
op het online participatieplatform 2360aanzet.be/heischuur gezet. Vanaf dan tot en met 17 oktober 
kon iedereen ideeën voor de nieuwe Heischuur indienen. Tijdens deze periode kon iedereen die een 
specifiek idee had dit indienen onder een van de thema’s. Er was ook een mogelijkheid om te 
reageren op het idee van iemand anders of een ander idee te liken.  

https://2360aanzet.be/heischuur/


 

 

Welke ideeën kwamen uit de online participatie? We vatten het graag samen. 
 
Thema: multifunctioneel en efficiënt 
 

1. Een nieuwbouw met een efficiënte inrichting 
a. Een nieuwbouw volgens een eigentijds concept 
b. Optimale ruimte-indeling 

 
2. Functies 

a. Geen exclusiviteit van één functie of één vereniging in een bepaalde ruimte 
b. Feesten en fuiven, toonmomenten (exposities,  podiumactiviteiten…), vergaderingen, 

creatie, … 
c. Grote multifunctionele ruimte, kleinere ateliers en vergaderlokalen, cafetaria binnen, 

keuken, sanitair en opbergruimte 
 

3. Concrete ideeën, noden en wensen voor de grote multifunctionele ruimte 
a. Ruimte voor 150 mensen voor feesten, fuiven,  exposities en podiumactiviteiten 
b. Podium, veel wanden, standaardvoorzieningen 

 
4. Centrale, gebruiksvriendelijke en goed uitgeruste keuken 

a. De keuken is centraal gelegen en toegankelijk vanuit meerdere zalen 
b. Ook voor kookworkshops? 

5. Technieken en digitale voorzieningen 
 

6. Opslagruimte en archief 
a. Archief en opslag worden bij voorkeur in de kelder voorzien: goederenlift, 

kwalitatieve bewaaromstandigheden voor archief 
b. Kelderdelen afzonderlijk afsluitbaar 
c. Voor iedere vereniging een dergelijke ruimte, grootte afhankelijk van de behoeften 

(instrumenten, schildersezels, tentoonstellingsmateriaal, …).  
 
 
Thema: Een laagdrempelig gebouw 
 

1. De nieuwe heischuur moet mentaal toegankelijk zijn 
a. Iedereen is welkom in de Heischuur, niemand wordt uitgesloten. 
b. Mensen komen er graag, geen ‘mentale’ drempels 

 
2. De nieuwe Heischuur moet fysiek toegankelijk zijn 

a. Vlotte toegang voor iedereen op wielen (rollator, rolstoel, buggy,...) en voor iedereen 
die minder goed te been is. 

b. Ringleiding voor slechthorenden 
c. (Goederen)lift 



 

 

d. Aangepast sanitair en eventueel een plaspunt buiten 
 

3. De nieuwe Heischuur moet betaalbaar blijven 
a. De kosten moeten betaalbaar blijven, zeker voor verenigingen.  
b. Sociale tarieven? 

 
 
Thema: Maximale ontmoeting 
 

1. Warme  en respectvolle ontmoeting 
a. Iedereen de kans geven om elkaar met wederzijds respect te kunnen ontmoeten op 

begrijpende en meevoelende momenten. 
 

2. Ook voor niet-leden van verenigingen (de belastingbetaler) 
a. Maximale ontmoeting mogelijk maken door ook mensen aan te trekken die geen lid 

zijn van een vereniging. 
 

3. Cafetaria binnen voor extra ontmoeting voor en na activiteiten 
 

4. Permanent cafetaria/buurthuis 
a. Eventueel uitgebaat door vrijwilligers 
b. Dorpscafé 
c. Ontmoetingsruimte/dorpscafé is meerwaarde, niet alleen voor Oosthoven maar voor 

gans de gemeente (momenteel is er niets in Oosthoven waar mensen kunnen 
samenkomen en elkaar kunnen ontmoeten).  

 
 
Thema: Privéverhuur 
 

1. Privéverhuur moet mogelijk zijn 
a. Nood aan beschikbare en betaalbare locaties voor privéfeesten in Oosthoven, 

voldoende zaalcapaciteit en uitgeruste keuken.  
b. Om privéverhuur mogelijk te maken krijgen verenigingen voorrang bij het reserveren 

van zalen, er moeten duidelijke afspraken zijn,  privéverhuur goed omschreven en 
conciërge. 

c. Privépersonen, de belastingbetaler, moeten aan hun trekken kunnen komen. 
 

2. Privéverhuur moet niet mogelijk zijn 
a. Flexibiliteit garanderen, een jaar vooraf reserveren is lastig voor sommige 

verenigingen/activiteiten 
b. Concurrentie voor zelfstandige uitbaters 
c. Als de Heischuur wordt opengesteld voor privéverhuur, moeten de andere 

gemeentelijke zalen dan ook in aanmerking komen voor privéverhuur 



 

 

Thema: veilige omgeving 
 

1. De inplanting van de Heischuur vraagt een weldoordachte aanpak 
a. 2 meter achteruit 
b. goede zichtbaarheid aan het kruispunt 

 
2. Vervoersmodi 

a. Gebruik van fiets aanmoedigen 
b. Ondergrondse parking 

 
3. Beveiliging van de Heischuur en omgeving 

a. camera, alarm, verlichting 
 
Thema: aantrekkelijke omgeving 
 

1. We moeten nadenken over de inplanting en de omgeving.  
a. milieuvriendelijke alternatieven 
b. een groene (waterdoorlatende) omgeving 
c. Groene accenten zoals planten, bomen en andere natuurelementen 

 
2. De nieuwe Heischuur moet gezellig worden.  

 
3. (Geluids-)overlast vermijden, geen overlast voor omwonende 

 
 
Enkele vraagtekens 
 
Uit de analyse van de ingediende ideeën per thema werd het duidelijk dat er heel veel raakpunten 
zijn en dat de neuzen zo goed als allemaal in dezelfde richting staan. Toch kwamen er bij een aantal 
zaken nog wat vraagtekens naar boven drijven. Soms is er zelfs sprake van tegenstellingen, bv bij 
privéverhuur. Moet het wel of niet kunnen? En zo ja, in welke vorm? Zo nee, waarom niet?  
 
Voor het tweede participatiemoment lichtten we die vraagtekens uit zodat de deelnemers hierover 
konden nadenken en hun input konden geven. Enkel op die manier kunnen we komen tot een 
concept dat gedragen wordt door iedereen. In samenwerking met Levuur ontwikkelden we een 
methodiek waarbij alle vraagtekens nog aan bod kwamen. 
 
Zo kwamen we uit op vier stellingen: 
 

1. In de Heischuur moet een combinatie van verhuur voor verenigingen en particulieren (de 
belastingbetaler) mogelijk zijn op voorwaarde dat de verenigingen voorrang krijgen. Waarom 
niet? Waarom wel en zo ja, welke vormen van privé-verhuur kunnen er wel, wat niet? En wat 



 

 

met commerciële doeleinden? En hoe organiseren we die ‘voorrang voor verenigingen’? 
 

2. Om optimale ontmoeting mogelijk te maken zien we de Heischuur (ook) als een buurthuis, 
met een permanent toegankelijk café, los van de activiteiten die er plaatsvinden.  
Waarom niet? Waarom wel en zo ja, hoe organiseren we dat? 
 

3. De Heischuur moet kunnen voorzien in permanente en ‘op maat’ opslagruimte voor de 
verenigingen (muziekinstrumenten, schildersezels, archief…). Waarom niet? Waarom wel en 
zo ja, hoe organiseren we dat? Wat met betaalbaarheid? Wat met verenigingen die niet 
meer huren? Wat met nieuwe verenigingen? 
 

4. Wat is (geluids-)overlast (voor de buurtbewoners)? En wat is er nodig om dat tot het 
minimum te beperken? 

 
 
Participatiemoment 27 oktober 
 
Alvorens we de deelnemers tijdens het participatiemoment van 27 oktober loslieten op de stellingen 
die we opstelden, koppelden we terug over alle ideeën die ingediend werden. We stelden ze voor, 
zoals we dat hierboven deden, en legden uit welke vragen er nog naar boven rezen. 
De deelnemers interviewden elkaar en kregen allen de kans om over elke stelling hun mening en 
input te geven. Daarna legden we per stelling alle antwoorden samen en keken waar de deelnemers 
het eens waren en waarover oneens. Oneens wil in dit geval zeggen dat de meningen teveel 
verschillen en dat er geen consensus gevonden kan worden, het wil niet zeggen dat de deelnemers 
deze zaken niet goed of belangrijk vonden.  
 
Op het einde van de avond overliepen we alle stellingen met hun input nog eens plenair en toetsten 
af of iedereen het eens was. Uiteindelijk bleek dat de deelnemers hier en daar met nog enkele 
vraagtekens bleven zitten. Ze beslisten gezamenlijk om deze over te dragen aan het 
gemeentebestuur zodat zij een antwoord kunnen zoeken op deze vragen. 
 
 
Privéverhuur 
 

• Eens 
o Verenigingen hebben voorrang bij de reservaties van de zalen 
o Erkende verenigingen kunnen vanaf 1 jaar op voorhand reserveren, alle anderen (op 

voorwaarde dat ze in Oud-Turnhout wonen/gevestigd zijn) kunnen vanaf 6 maanden 
op voorhand reserveren. 

o Een gereserveerde zaal staat vast 
 Wanneer een zaal gereserveerd is, kan niemand anders deze reserveren 

ongeacht of het gaat over een vereniging of particulieren 



 

 

o Er moet meer onderling overleg zijn tussen verenigingen zodat ze hun 
activiteitenagenda’s beter op elkaar kunnen afstemmen. Dit om het zaalgebruik zo 
efficiënt mogelijk te kunnen inplannen. 

o Er mogen geen privédansfeesten georganiseerd worden. Privéfeesten/-vieringen 
waar niet gedanst wordt, zoals bv babyborrels, communiefeesten, lentefeesten, 
koffietafels, mogen wel in de nieuwe Heischuur plaatsvinden. 
 

• Neutraal (niet eens, niet oneens) 
 Twee grote zalen in de nieuwe Heischuur: Een met podium en een zonder 

podium 
• Optimalisatie van zalen om tegemoet te komen aan verenigingen en 

particulieren. 
 

• Oneens 
o Privéverhuur is moeilijk te organiseren. Wat met weekends? Dan vinden de meeste 

privéfeesten plaats, maar worden ook de meeste activiteiten georganiseerd.  
o Kunnen fuiven plaatsvinden in de Heischuur? 

 Als ze kunnen plaatsvinden, hoe vaak zal dat dan zijn per jaar?  
 Wie mag fuiven organiseren? 

o Prijszetting 
 
 De deelnemers waren het erover eens dat het gemeentebestuur en de administratie een 

antwoord zullen moeten bieden op de zaken waarover men het oneens was. Er wordt ook 
gevraagd aan het gemeentebestuur om het stuk over fuiven te onderzoeken. Is er nood aan 
(extra) accommodatie om te kunnen fuiven? Welke accommodatie is er nog beschikbaar? 
Hoeveel fuiven worden er per jaar georganiseerd? 

 
 
Optimale ontmoeting – buurthuis/buurtcafé 
 

• Eens 
o Het is een ontmoetingsplaats voor iedereen: jeugd, ouderen,… 
o Er is een grote nood aan een café/ontmoetingsplaats/cafetaria 

 Oosthoven is dood 
 De grote baan is een fysieke barrière 

o Er is meer kans op succes met een uitbater dan met verenigingen die het open 
moeten houden. 
 De verenigingen laten openhouden is lastig.  

• De drank moet geteld werden, hoe wordt het café achtergelaten,… 
o Een combinatie uitbater-conciërge is gunstiger 

 Een conciërge vinden is moeilijk. Eventueel een woning voorzien?  
o Een terras is noodzakelijk voor de sfeer en aantrekkelijkheid  



 

 

o Het moet goed geïsoleerd worden tegen geluidsoverlast. Lawaai heb je overal 
wanneer het gezellig is.  

o Verenigingen moeten in eigen lokaal bij evenementen drank kunnen verkopen.  
o Winstmotief: als er een privéuitbater inzit zal dit er zeker zijn.  

 De prijzen moeten wel betaalbaar zijn.  
o Aparte inkom voor het café voorzien 
o Onderhoud sanitair 

 Een oplossing zou kunnen zijn dat de uitbater en een conciërge dit opnemen. 
 De dubbele functie is belangrijk 

 
• Oneens 

o Is een café in Oosthoven rendabel? 
o Hoe moet het worden uitgebaat? 

 Als het een hele dag open moet zijn is dat met vrijwilligers een hoog risico, 
tenzij er enorm veel vrijwilligers zijn. 

o Jeugdhuis 
 Men is op zoek naar een nieuw jeugdhuis. Is er een combinatie mogelijk?  
 Als de combinatie moeilijk is, kan er dan aparte ruimte voorzien worden? 
 Is het toch niet beter in het centrum (bv De Hoogt)? 

o Veel hangt af van hoe het gebouw ontworpen wordt.  
 
 Ook hier waren de deelnemers het erover eens dat het gemeentebestuur en de administratie 

een antwoord zullen moeten bieden op de zaken waarover men het oneens was. De 
deelnemers vragen aan het gemeentebestuur en de administratie om te onderzoeken wat de 
mogelijkheden zijn omtrent een dorpscafé aan de Heischuur? Hoe dit eventueel uitgebaat 
kan worden, maar ook of het rendabel is en of er nood is aan zulke accommodatie? 

 
 
Opslagruimte 
 

• Eens 
o Opslagruimte is nodig in de kelder 

 Enkel voor grote materialen die niet wekelijks vervoerd kunnen worden of 
die regelmatig gebruikt worden in de Heischuur 

 Enkel voor vaste verenigingen 
o Er is een lift nodig 
o De opslagruimte moet afsluitbaar zijn 
o De opslagruimte moet afzonderlijk langs buiten bereikbaar zijn zodat je geen andere 

huurders moet storen. 
o Het moet geen papieren archief worden. 

 
• Oneens 

o Hoe groot moet een opslagruimte zijn? 



 

 

o Wat met nieuwe verenigingen? Wanneer ben je vaste gebruiker van de Heischuur? 
o Wat als de vraag naar opslagruimte groter is dan het aanbod?  
o Wat als de verenigingen uit de andere gehuchten omwille van de mogelijke 

opslagcapaciteit in de Heischuur willen verhuizen? 
o Moeten er op het gelijkvloers ook kleine opslagkasten zijn? 
o Moet de opslagruimte betalend zijn of wordt dit mee opgenomen in de huurprijs,…? 

 
 De deelnemers richten zich ook in dit geval naar het gemeentebestuur en de administratie 

om een antwoord te bieden op de zaken waarover men het oneens was.  
 
 
Overlast 
 

• Eens 
o Fuiven mag 

 Aantal fuiven per jaar beperken 
 Voorrang geven aan organisatoren vanuit Oud-Turnhout 

o Het meeste last wordt veroorzaakt bij aankomst en vertrek (toeslaande deuren, 
praten,…) vooral ’s avonds 
 Om dit te verminderen mensen aanmoedigen om de fiets te gebruiken of te 

parkeren op de parking van de kerk 
 Mogelijkheid om een pendeldienst te voorzien  

o De wettelijke normen (geluid,… ) moeten gevolgd worden (ook buiten) 
o Er moet toezicht en controle zijn 

 Camera’s 
 Verlichting 
 Sociale controle 

o Tijdens de werken moet er goed gecommuniceerd worden 
 

• Oneens 
o Wat met de jeugd (in het kader van overlast)? 
o Café met uitbater of vrijwilligers 

 Wat is het effect op overlast? 
o Moet er een tijdschema zijn voor activiteiten om overlast op die manier te 

beperken? 
o Wat met zwerfvuil? 

 
 Ook bij dit thema richten de deelnemers zich naar het gemeentebestuur en de administratie 

om een antwoord te bieden op de zaken waarover men het oneens was.  
 

 
 
 



 

 

Wat met de jeugd? 
 
In het hele traject wordt erop gehamerd dat de nieuwe Heischuur toegankelijk moet zijn voor 
iedereen. Niet enkel fysiek, maar ook mentaal. Iedereen is er welkom. Toch blijft de jeugd een hekel 
punt voor de deelnemers. Ze zijn het er allemaal over eens dat de jeugd ook een plaats verdient in de 
Heischuur, maar de vraag is hoe?  
De deelnemers kunnen moeilijk een antwoord bieden op die vraag. Aan de ene kant willen ze de 
jeugd zeker de kans bieden om activiteiten te organiseren in de nieuwe Heischuur, maar van zodra 
het op een fuif uitkomt, komen ze er niet uit.  
We richten ons in dit geval ook naar het gemeentebestuur en de administratie om een voorstel te 
doen inzake de toekomst van de jeugd in de Heischuur.  
 
 
Conclusie 
 
De deelnemers waren allen erg enthousiast tijdens het hele traject en werkten gretig mee. Ze waren 
hoopvol, nieuwsgierig, maar ook afwachtend. Ze hebben tijdens drie sessies getracht zo duidelijk 
mogelijk te maken waar ze zelf naartoe willen met de nieuwe Heischuur.   
 
Zo moet de nieuwe Heischuur volgens de resultaten van het participatietraject: 

• multifunctioneel zijn 
• efficiënt en optimaal benut kunnen worden 
• laagdrempelig zijn zodat iedereen zich welkom voelt 
• de tand des tijds kunnen doorstaan 
• aantrekkelijk zijn 
• veilig zijn 

 
Het participatietraject wees uit dat de deelnemers op vele vlakken eensgezind waren. Zo stellen zij 
voor om bij het ontwerp rekening te houden met de volgende zaken: 
 

• De nieuwe Heischuur 
o  moet een nieuwbouw worden volgens een eigentijds concept met een efficiënte en 

optimale (ruimtelijke) indeling. 
o zou een mix van grote en kleine multifunctionele ruimtes moeten worden, om zowel 

te kunnen vergaderen als tentoonstellingen, feesten en 
optredens/podiumactiviteiten te geven en als kookactiviteiten te organiseren. 

o zou bij voorkeur een opslagruimte voorzien worden, liefst in de kelder. Een 
opslagruimte die, bij voorkeur per kelderdeel/opslagruimte, op slot kan en van 
buitenaf bereikbaar is. Idealiter wordt er ook geïnvesteerd in een (goederen)lift, die 
tot in de kelder kan en ruimte genoeg heeft voor materiaal in te zetten. 
 
 



 

 

• De grootste ruimte zou  
o plaats moeten kunnen bieden aan minstens 150 personen voor feesten, fuiven, 

exposities, podiumactiviteiten,…  
o moeten beschikken over een podium, wanden (die bv gebruikt kunnen worden voor 

tentoonstellingen) en minstens de standaardvoorzieningen op basis van techniek en 
digitale voorzieningen (deze standaardvoorzieningen zouden niet gelimiteerd 
moeten zijn tot een eventuele podiumzaal). 
 

• Het zou raadzaam zijn om een centrale, gebruiksvriendelijke en goed uitgeruste keuken te 
voorzien. 
 

• In de nieuwe Heischuur is iedereen welkom. De toegankelijkheid van het gebouw, zowel 
langs binnen als langs buiten, zou hieraan aangepast moeten worden, bv bij de toegang naar 
het gebouw, het sanitair. Maar ook door bv een ringleiding voor slechthorenden en een lift. 
 

• Het is wenselijk om na te denken over de mogelijkheid om een dorpscafé/buurthuis te 
voorzien in de nieuwe Heischuur. 
 

• De inplanting van de nieuwe Heischuur moet weldoordacht zijn. Er moet geïnvesteerd 
worden in een veilige omgeving, door bv te beginnen met het kruispunt vrij te maken door 
de Heischuur naar achter te plaatsen om de zichtbaarheid te verhogen. 
 

• De omgeving van de nieuwe Heischuur mag aantrekkelijker en groener worden, bv door 
milieuvriendelijke alternatieven te gebruiken, een groene (waterdoorlatende) omgeving, 
groene accenten zoals planten, bomen en andere natuurelementen te implementeren. 
 

• De nieuwe Heischuur zou goed beveiligd moeten worden, bv door camera’s en een alarm. 
 

• De nieuwe Heischuur moet gezellig worden. 
 
 
De deelnemers stellen ook voor om de volgende zaken in acht te nemen, niet zozeer bij het ontwerp 
maar wel bij de uitbating, het gebruik en de opstelling van reglementen: 
 

• Er mag geen exclusiviteit zijn van een functie of vereniging in een bepaalde ruimte.  
• De nieuwe Heischuur moet  

o mentaal toegankelijk zijn, iedereen moet zich welkom voelen. 
o betaalbaar blijven. 
o Ook aantrekkelijk zijn voor mensen die geen lid zijn van een vereniging  

• (Geluids-)overlast zou zoveel mogelijk vermeden moeten worden. 
 
Over bepaalde zaken geraakten de deelnemers het niet eens of vonden ze het moeilijk om krachtige 
voorstellen te doen. De volgende zaken laten ze over aan het gemeentebestuur. 



 

 

 
• Iedereen is welkom in de nieuwe Heischuur. Hoe kadert privéverhuur hier in? Hoe kunnen 

we inzetten op maximale ontmoeting? Hoe wordt dit georganiseerd?  
o De deelnemers waren het eens dat, indien privéverhuur mogelijk wordt,: 

 de verenigingen voorrang krijgen om zalen te huren (vanaf 1 jaar op 
voorhand reserveren) 

 niet elke vorm van privéverhuur toegelaten moet worden, zoals 
privédansfeesten 

o Kunnen fuiven plaatsvinden in de Heischuur? Hoe vaak en wie mag ze organiseren? 
 De deelnemers vragen aan het bestuur en de administratie om te 

onderzoeken of er nood is aan (extra) accommodatie om fuiven te 
organiseren? Welke accommodatie is er nog beschikbaar voor fuiven? 
Hoeveel fuiven worden er per jaar georganiseerd? 

o Indien privéverhuur mogelijk wordt in de Heischuur, wat zal de prijszetting dan 
worden?  

 
• Maximale ontmoeting is een must in de nieuwe Heischuur. Het idee van een dorpscafé 

aan/in de Heischuur werd meerdere malen aangehaald. Echter rijzen er vanuit de 
deelnemers nog een heel aantal vragen waar ze geen antwoord op kunnen bieden. 

o Is een café in Oosthoven rendabel? 
o Hoe kan dit worden uitgebaat? 
o Zijn er combinaties mogelijk met een nieuw jeugdhuis?  
o Wat zijn de mogelijkheden? 

 
• Uit het participatietraject is gebleken dat de deelnemers nood hebben aan opslagruimte. 

o Over een aantal zaken waren ze het eens, nl.: 
 de opslagruimte zou best in de kelderruimte komen, waardoor er een lift 

nodig is 
 de opslagruimte moet afsluitbaar zijn en langs buiten bereikbaar 
 de opslagruimte is enkel beschikbaar voor vaste gebruikers/verenigingen 

o De deelnemers zitten echter nog met de volgende vragen waarvoor ze naar het 
bestuur kijken. 
 Hoe groot moet een opslagruimte zijn? 
 Wat met nieuwe verenigingen? Wanneer ben je vaste gebruiker van de 

Heischuur? 
 Wat als de vraag naar opslagruimte groter is dan het aanbod?  
 Wat als de verenigingen uit de andere gehuchten omwille van de mogelijke 

opslagcapaciteit in de Heischuur willen verhuizen? 
 Moeten er op het gelijkvloers ook kleine opslagkasten zijn? 
 Moet de opslagruimte betalend zijn of wordt dit mee opgenomen in de 

huurprijs,…? 
 



 

 

• (Geluids-)overlast moet zoveel mogelijk beperkt worden. Vanuit de deelnemers kwam de 
vraag, hoe die overlast beperkt kan worden?  
Ze denken hierbij aan: 

o Eventuele overlast veroorzaakt door fuiven, niet enkel voor geluid maar ook afval, 
vernieling, hangjongeren, … 

o Indien er een café zou komen, welk effect heeft dit op de overlast? Heeft de 
uitbating door vrijwilligers of een zelfstandig uitbater daar iets mee te maken? 

o Moet er een tijdschema zijn voor activiteiten om overlast op die manier te 
beperken? 

o Wat met zwerfvuil in het algemeen? 
 

• Uit het hele traject kwamen ook nog twee zaken naar boven drijven die in bovenstaande 
opsommingen niet vermeld werden. Issues die we, in samenspraak met Levuur, niet nog 
eens aan de burgers bevraagd hebben maar meteen richten aan het bestuur zodat het 
gekaderd kan worden binnen het beleid. Het gaat hier over mobiliteit in zijn breedste zin en 
een plaats voor de jeugd.  

o Alle deelnemers waren het er over eens dat het kruispunt aan de Heischuur veiliger 
moet worden en dat de Heischuur best meer naar achter wordt gebouwd zodat de 
zichtbaarheid op het kruispunt vergroot wordt. Daarnaast werd er aan de ene 
geopperd om het gebruik van de fiets aan te moedigen om dusdanig het autoverkeer 
te verminderen, aan de andere kant werd voorgesteld om een ondergrondse parking 
te voorzien.  
 

o Iedereen is het erover eens dat iedereen welkom is in de nieuwe Heischuur. 
Nochtans merken we dat het bij de deelnemers toch wat wringt als het over een 
plaats voor de jeugd gaat. Niemand is ertegen en iedereen is ervan overtuigd dat ook 
zij zich welkom moeten voelen in de nieuwe Heischuur, maar het blijft een 
vraagteken voor hen hoe de jeugd hier haar plaats krijgt. Daarom richten we ons in 
dit geval naar het gemeentebestuur.  

 
 
 
Terugkoppeling van het gemeentebestuur 
 
De deelnemers van de participatiemomenten droegen een aantal vraagstukken over aan het 
gemeentebestuur. Het gemeentebestuur en de kerngroep Heischuur zaten hierover samen en 
bespraken de vraagstukken.  
 
Wordt er opbergruimte voorzien? 
 
Opbergruimte zal worden voorzien maar beperkt. Er zal ruimte gemaakt worden zodat verenigingen 
het hoogstnoodzakelijke kunnen opbergen dat in de Heischuur gebruikt wordt. De opbergruimte zal 



 

 

kunnen gehuurd worden aan een democratische prijs. Hoe de opbergruimte optimaal geïntegreerd 
zal worden in de nieuwe Heischuur, laten we over aan de architect.  
Voor het gebruik en de verhuur van de opbergruimte zal een reglement opgemaakt worden. 
 
Hoe kan de mobiliteit en veiligheid verbeterd worden? 
 
Bij  het ontwerp van de nieuwe Heischuur zal erop worden toegezien dat er voldoende 
parkeerruimte voorzien wordt, zowel voor fietsen als voor auto’s.  
Voor de fietsers zullen we investeren in een goed gefaciliteerde fietsenstalling zo dicht mogelijk aan 
de ingang. Voor autobestuurders zal er voldoende parkeerruimte voorzien worden. Uiteraard kan er 
ook steeds gebruik gemaakt worden van de parking aan de kerk in Oosthoven. 
 
Daarnaast wil het bestuur de omgeving ook groener maken en een maximale veiligheid en 
zichtbaarheid nastreven aan het kruispunt Schuurhoven-Heieinde. 
  
 
Wat met de jeugd? 
 
De jeugd moet zeker terecht kunnen in de nieuwe Heischuur. We willen hen daarom ook de 
mogelijkheid bieden om fuiven te kunnen organiseren in de nieuwe Heischuur. Hiervoor zal een 
reglement opgesteld worden zodat er geen onduidelijkheden zijn.  
Om echt te weten wat er leeft bij de jeugd in Oud-Turnhout bekijkt het gemeentebestuur de 
mogelijkheden om een apart traject specifiek voor de jeugd en losstaande van de Heischuur te 
organiseren. 
 
 
Wordt er een dorpscafé voorzien? 
 
De integratie van een dorpscafé in de nieuwe Heischuur is een ingrijpende beslissing. Het 
gemeentebestuur zal daarom eerst grondig onderzoeken wat de mogelijkheden zijn, of dit rendabel 
is, e.d. Daarna zal het bestuur een beslissing nemen. 
 
Overige vragen 
 
De deelnemers stelden ook nog de volgende vragen: 

- Hoe zorgen we ervoor dat er zo min mogelijk overlast is? 
- Hoe kan privéverhuur geregeld worden? 
- Hoe zorgen we ervoor dat er zo min mogelijk zwerfvuil is? 

 
Het gemeentebestuur en de kerngroep beslisten om zich eerst te buigen over de vragen die 
betrekking hadden op het ontwerp van de nieuwe Heischuur en de omgeving. Op bovenstaande 
vragen zal in een later fase een antwoord geformuleerd worden. Daarnaast laat het 
gemeentebestuur ook weten dat er ook rekening gehouden wordt met de tekenacademie.  
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