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Op donderdag 5 mei organiseerden we de tweede bijeenkomst van het traject in Boseind. Dit was 

een vervolg op de toelichting van de buurtanalyse die we op 20 oktober hielden. Tijdens deze tweede 

bijeenkomst was het de bedoeling om dieper in te gaan op de thema’s: openbare ruimte, zorg en 

aandacht en ontmoeting en verbinding.  

Met 8 deelnemers zoomden we in op het thema ‘openbare ruimte’ omdat hier hun voorkeur lag. Het 

onderstaande verslag is een verzameling van de ideeën en actieplannen die uit deze groep 

voortkwamen. 

Openbare ruimte 
 

Deelnemers : Connie, Erik, Kees, Theo, Lennert, Tijl, Hicham, Benny, Rudi (gespreksleiding en verslag) 

Eerder geformuleerde aandachtspunten : 

• Veiligheid voor fietsers en voetgangers 

• Invulling omgeving De Kentings 

• Bijdragen aan groenonderhoud 

• Uitrusting pleintjes voor ontmoeting 

• Open ruimte met groen: ontharden en vergroenen 

 

Veiligheid voor fietsers en voetgangers 
Dit aandachtspunt stond als dé prioriteit vooraan.  

Er werden 7 knelpunten voor fietsers in Boseind geformuleerd : 

• Lepelstraat – Boseindstraat 

• Skiffelstraat – Boseindstraat en verder gelegen spoorwegovergang 

• Spoorwegtunnel Saxbylaan 

- doorgang 

- fietsers die uit de richting van de spoorwegbrug komen 

• Heerstraat – Boseindstraat 

• Rondpunt Plataanstraat - Lepelstraat 

• Zandstraat -De Roosen – Herent 

• Oversteek scoutslokaal (ezelsrug ligt te ver af). 

Er werd aangegeven dat de fietsveiligheid ‘binnen Boseind’ over het algemeen goed zit. Hier komt 

weinig verkeer met mensen die er niet moeten zijn.  

De doorgangswegen / 2 assen vormen de onveiligheid : het sluipverkeer in De Roosen, doorgaand 

verkeer in de Boseindstraat en de Roosendijk in mindere mate. De Boseindstraat moet je altijd over 

om in het centrum te geraken. 
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Er werden een 5-tal mogelijke acties naar voor geschoven die kunnen gehanteerd worden om de 

fietsknelpunten aan te pakken en om het fietsverkeer algemeen veiliger te maken. Elk knelpunt moet 

apart bekeken worden. 

• Snelheid meten / snelheidsmeter in de Zandstraat en De Roosen 

• Fysieke ingrepen (groot en klein) : 

- Bloembakken, asverschuiving 

- Fietshekken, fietssluizen om auto en fiets te scheiden (of fiets af te remmen zoals bij 

tunnel Saxbylaan) 

- Fietstunnel 

- Fietspaden 

• Zones 30 en 50 zoveel mogelijk voorzien (soms aangepast aan tijdstip dag/week) omdat er 

toch vaak te hard gereden wordt 

• Aandacht hoofdwegen: duidelijk bepalen 

• Sensibilisering voor fietsgebruik en matige snelheid 

Er zijn drie personen die willen meewerken in een werkgroep 

• Kees 

• Theo 

• Erik 

Enkele algemene bemerkingen : 

• De fietsstrook langs het spoor is niet gekend: kan hier iets mee gedaan worden? 

• Waarom is er niet aan een aparte fietstunnel onder het spoor gedacht?  

 

Invulling omgeving De Kentings 
De omgeving hangt samen met de bestemming van de kerk. Hierover is op dit moment nog geen 

duidelijkheid. Er wordt in Pelt gewerkt aan een kerkenbeleidsplan. Beter nog even afwachten met de 

invulling van de omgeving. 

(Er kwam een voorstel voor een out-of-the-box bestemming voor de kerk : zonnepanelen leggen en 

binnen batterijen plaatsen – energiecentrale voor de buurt). 

Wat wel een aanpassing vraagt, is het basketbalpleintje. Dit vraagt om aangepakt te worden: de 

voorkeur gaat uit naar een speeltuin met een aantal basis toestellen om echt te kunnen ravotten. Er 

is aan deze zijde van Boseind weinig speelgelegenheid. 

Er zijn 2 personen die over de inrichting van het pleintje willen meedenken : 

• Connie 

• Lennert 
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Bijdragen een groenonderhoud 
Er zijn buurten die zelf een bijdrage leveren aan het onderhoud van pleintjes (bv. Molenbroek) en er 

zijn ook ‘Mooimakers’ actief. Met betrekking tot de actie Mooimakers zou het goed zijn dat er vaste 

(goed gekozen) plaatsen komen om de witte zakken te zetten en waar ze opgepikt kunnen worden. 

Voor het opruimen van de bladeren (bomen in de publieke ruimte) kan het werken met bigbags een 

oplossing bieden. Dat kan dan per buurt -waar veel bomen staan- georganiseerd worden. Het wordt 

beaamd dat bladkorven niet altijd een oplossing zijn (sluikstorten). 

Knelpunt hondenpoep: bij de scoutslokalen ligt het iedere week vol, de loopomloop en het speelbos 

(er worden ook zakjes weggegooid). Enkele hondenpoepbuizen, waar geen ander afval in kan, bieden 

mogelijk een oplossing. 

 

Uitrusting pleintjes voor ontmoeting 
Hier is geen vraag naar. De buurtverenigingen die er actief zijn, hebben hun plek om samen te 

komen. De buurtvereniging van De Roosen (die niet meer samenkomt) maakte vroeger gebruik van 

de kantine van de tennis.  

De dag van de buren in de verf zetten : Gemeente Pelt ondersteunt dit met een bedrag dat kan 

gebruikt worden bij de lokale handelaars (zie website Pelt). Dit is ter vervanging van de ijskar. 

 

Open ruimte met groen : ontharden en vergroenen 
Hier ligt een belangrijke uitdaging voor de bewoners zelf. Het verbod om te sproeien met vergif lijkt 

de verharding in de hand te werken. 

Het zou goed zijn om een stevige actie, sensibilisering op touw te zetten. Infoavonden, tuinrangers… 

om er toe te komen dat bewoners weten hoe ze meer groen kunnen voorzien in de (voor)tuinen, hoe 

ze kunnen werken met doorlaadbare dallen, bebloemen…  

Aanvullende bemerkingen : 

• De Volkstuinvereniging van Boseind bestaat niet meer, maar er zijn nog wat centen over. Die 

mogen gebruikt worden voor een ‘groen’ project in Boseind. Erik mag hierover 

gecontacteerd worden. 

• Hicham nodigt de bewoners uit in de ontmoetingsplek van de moskee. Deze staat open voor 

iedereen. 

 

 


