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Wijkoverleg 23 juni 2022 - welkom

Welkom
Door burgemeester Liesbeth Verstreken



Wijkoverleg 23 juni 2022 - agenda

Agenda:

• 20:00 welkom door Liesbeth Verstreken, burgemeester

• 20:05 opzet door Katrien Schryvers, schepen voor participatie

• 20:15 informatief luik

• Zorgzame buurten

• Mobiliteit

• 21:00 start thematafels (2X 20 min.)

• 21:45 napraten met een drankje



Wijkoverleg 23 juni 2022 - opzet

Opzet wijkoverleg

• Opgenomen door het hernieuwde bestuur via addendum

• Mogelijkheid geven voor inwoners om met hun bestuur in overleg te 

gaan

• thematafels (werden mee door inwoners bepaald): 

• Doelstelling: luisteren naar ervaringen en voorstellen van de 

Zoerselaars

• Thema’s:

1. Hoe zorgen voor elkaar?

2. Vrijetijdsaanbod in Zoersel

3. Communicatie – participatie

4. Mobiliteit



Zorgzame buurten

WIJ(K) ZOERSEL
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AFBAKENING BUURT
Aantal inwoners: 5180
= bebouwde kom = 
leefkern. 

Aanwezig in de buurt: 
- Supermarkt 
- 2 bakkers 
- Groenten/fruitwinkel
- Cafés, restaurants
- WZC
- Bib
- 2 crèches, 2 scholen
- Speelpleintjes
- Kerk
- Maandelijkse markt 
- Vele verenigingen/ 

organisaties



Buurtprofiel
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Wonen
80,5 % eigenaar
19,5 % huren
59 sociale 
woningen

Betaalbare 
huurwoning vinden is 
moeilijk. 

Huishoudens
65+ers | 22,4%
0-17 | 18,4%

Verhoogde 
tegemoetkoming 

1/5e van de 
65+ers

Werkloosheid ligt 
laag

2,7% 18-64jaar



Visie
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Op lange termijn willen we een buurt creëren waarin mensen op een kwalitatieve manier kunnen (blijven) 
wonen en deel uitmaken van de leefgemeenschap. Dit betekent dat er een voldoende zorgaanbod moet zijn 
(zowel residentieel als thuiszorg, formele en informele zorg), invulling van basisbehoeften en voldoende 
keuzemogelijkheden m.b.t. wonen, maar ook dat mensen zich op een positieve manier met mekaar verbonden 
voelen (sociale cohesie). Na 2 jaar hopen we zeker dat de basis voor het web dat we voor ogen hebben aanwezig 
is, dat er voldoende buurtbewoners (menselijke antennes) zijn die ook verantwoordelijkheid willen opnemen en 
het verhaal verder willen zetten, dat we een centraal aanspreekpunt kunnen bestendigen. Nadien willen we 
proberen dit ook te implementeren in de andere wijken van de gemeente, op basis van de ervaringen en de 
geleerde lessen, en met oog voor de eigenheid van elke buurt.



Vlaamse subsidie voor twee jaar
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Start: maart 2022 februari 2024
Besteding: vnl. loonkost buurtcoach
Voorwaarde: ook inbreng van gemeente



Stakeholders 
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Co-creëren: SHM de Voorkempen, 
thuiszorgdiensten, Ferm, Femma, Okra, 
Gezinsbond, Landelijke gilde, 
Jeugdbewegingen, sportverenigingen, 
Toneelkring Tilia, muziekverenigingen, 
mutualiteiten, Neos, scholen, 
opvoedingswinkel, StudioDNA, Buurtcomités, 
wijkraden 

Buurtcoach is sleutelfiguur om mensen bij 
elkaar te brengen. 

Mee beslissen: De Buurt, Monnikenheide, 
Samana, Seniorenraad, bibliotheek, werkgroep 
bewoners (nog op te richten)

Informeren: inwoners, oudercomités, horeca
Buurtzorgoverleg, rond tafelgesprekken, 
nieuwsbrief, buurtcafés, 
participatieplatform,… 

Consulteren: huisartsen, 
thuisverpleegkundigen, wijkinspecteurs, 
mantelzorgers, kinesisten, Kind & Gezin, 
Kinderopvanginitiatieven 

Buurtzorgoverleg, rond tafelgesprekken, 
nieuwsbrief, buurtcafés, 
participatieplatform,…



We willen werken rond:
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1. Centraal aanspreekpunt & menselijke antennes 

2. Versterken sociaal aanbod 

3. Formele en informele dienstverlening

4. Eenzaamheid 

5. Mobiliteit



1. Centraal aanspreekpunt & menselijke antennes 
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Doel: Noden en mogelijkheden van buurt detecteren

Aanwerven buurtcoach = centraal aanspreekpunt
Vacature is uitgeschreven, weinig reactie, (momenteel veel vraag naar maatschappelijk 
assistenten en buurtopbouwerkers)

Menselijke antennes = belangrijke personen binnen de wijk
Wie kunnen dit zijn? Hoe contact maken? 
Wat is hun taak? 
Concrete acties? 



2. Versterken sociaal aanbod 
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Ontmoetingsruimte ‘Ter Smisse’

Aanbod verschillende verenigingen/organisaties/gemeente 
Buurtversterkende & verbindende activiteiten 

Vb. buurten op de koffie 
Welke zijn er al? Waar liggen hiaten? 

Vb. bezoeken 80+ers, 
Waar is er nood aan? 

Kleine ontmoeten + kleine helpen



3. Formele en informele dienstverlening
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Nood afstemming professionele zorg en informele zorg 
Op welke manier 
Hoe mensen met zorgnoden beter toeleiden? 

Hoe kwetsbare mensen detecteren en toeleiden naar hulp/zorg
Via stakeholders? 
Hoe richten verenigingen en organisaties zich nu naar kwetsbare doelgroepen?
Nood aan een meldpunt? (Kan dit de buurtwerker zijn)



4. Eenzaamheid 
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Ontmoetingsgericht inrichten van openbare ruimte in de gemeente via 
participatietraject? 

Voorbeelden: speeltoestellen, fitnesstoestellen,
banken, …. 

Wijkbudget

Informeren en sensibiliseren 
Buurtkrantje? 
Hoplr
Via verenigingen?



5. Mobiliteit
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Voorwaarde om verbinding te creëren 

Inzetten op bereikbaarheid? 
Openbaar vervoer? 
Sluipwegen? 

Wandelveiligheid & ontmoetingsgerichte publieke ruimte (punt 4 eenzaamheid)



Ontmoeting stimuleren | 5 actiepunten
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1. Ontmoetingsvriendelijk maken van openbare ruimte 
▪ Toegankelijke wandelingen, zitbanken, verkeersveiligheid,…

2. Organisatie van activiteiten 
▪ Buurt op de koffie, informele ontmoetingsmomenten, buurtfeest, leescafé, … 

3. Ter beschikking stellen van infrastructuur 
▪ Ontmoetingsruimte Ter Smisse, lokalen bibliotheek, scholen, … 

4. Inzetten op verschillende kanalen: digitaal/live
▪ Hoplr
▪ Knelpunt: gebrek aan digitale mogelijkheden

5. Specifieke acties naar kwetsbare doelgroepen
▪ Babybabbels, Fred & Frieda (vertaling Zoersel), e-kwadraat, buurtwinkeltje (aanbod 

NetZak)
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Plan van aanpak
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1. Aanwerven buurtcoach
2. Op zoek naar buurtbewoners die zorgnoden detecteren en signaleren
3. Noden in kaart brengen
4. Kwetsbare doelgroepen detecteren 

▪ Filiaal/afhaalpunt NetZak?
5. Organiseren van ontmoetingsgerichte initiatieven 

▪ Ter Smisse, scholen, jeugdbewegingen, verenigingen, bibliotheek,.. 
▪ Bestaande activiteiten op elkaar afstemmen 
▪ Activiteiten die inspelen op noden van de burgers 





Met affiche en kaartje wensboom
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Wijkoverleg 23 juni 2022 - mobiliteit

Mobiliteitsplan 2020

Uitgangspunten:

• basis voor mobiliteitsbeleid
• krachtlijnen toekomstig beleid

• concrete acties voor komende jaren

• pijlers mobiliteitsplan
• STOP-principe

• basisbereikbaarheid

• participatie
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Mobiliteitsplan 2020

Concrete acties:

• Wijkcirculatieplannen:
• wijk Meerheide: juni 2022

• wijk Risschot: najaar 2022

• Uitbreiding carpoolparking

• Uitrol deelfietsen

• Uitrol deelwagens
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Mobiliteitsplan 2020

Concrete acties:

• N14 Oostmallebaan – Voetbalstraat/Zonneputteke

• N14 Rodendijk – bushalte ter hoogte van Rodendijk 18

• Tangent Zoersel – stand van zaken (zie volgende slide)
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Tangent Zoersel 

–

stand van zaken:
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Tangent Zoersel – stand van zaken:

• Momenteel onteigeningsfase

• verleden aktes: 28

• onderhandelingen: 43

• juridische dossiers: 7

• Timing:

• Heropstart onderhandelingen - najaar 2022
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Tangent Zoersel – stand van zaken:

• Dossier buurtwegen

• 10 dossiers, waarvan 6 dossiers zijn goedgekeurd en 4 

dossiers waarvan de procedure moet hernomen worden.

• Timing:

• voorlopige goedkeuring gemeenteraad – najaar 2022

• openbaar onderzoek

• goedkeuring gemeenteraad



Wijkoverleg 23 juni 2022 - thematafels

Thema’s

1. Hoe zorgen voor elkaar?

2. Vrije tijdsaanbod in Zoersel

3. Communicatie – participatie

4. Mobiliteit



Wijkoverleg 23 juni 2022 

Slotwoord
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Bedankt voor uw komst

Uw mening telt, scan de code en 

laat ons nog even weten wat u van 

deze avond vond


