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1. Inleiding 

De gemeente Pelt wil inzetten op zorgzame buurten. Een zorgzame buurt is een plaats waar iedereen zich 

thuis voelt, waar er plaats is voor ontmoeting, waar buurtbewoners elkaar helpen, waar een professioneel 

zorgaanbod is afgestemd op de vraag en waar de publieke ruimte en huisvesting is aangepast.  

We spreken dan wel over zorgzame buurten en een buurtanalyse, maar deze buurt beslaat het hele 

kerkdorp Grote Heide. De gemeente Pelt heeft immers besloten om de gemeente in te delen in negen 

kerkdorpen en om de grootte van een buurt af te bakenen op het niveau van een kerkdorp. Om efficiënt te 

kunnen werken aan Zorgzame buurten is het namelijk noodzakelijk om die buurten niet te klein af te 

bakenen. 

Het kerkdorp van weleer, waar heel het leven van de bewoners zich zowat afspeelde is niet meer. Dat 

autonome kerkdorp is ondertussen een woondorp geworden. Nochtans blijft het idyllische beeld van dat 

oude autonome kerkdorp wel nog steeds in het hoofd van de oudere bewoners het referentiebeeld. Het 

kerkdorp heeft een pak van haar lokale voorzieningen verloren aan een veel ruimere regio. De sociale 

cohesie is gewijzigd. Bewoners wonen er nog wel, maar werken, ontspannen en winkelen hoofdzakelijk 

elders. Dit zet de oorspronkelijke structuren waarin verenigingen, vrijwilligers, scholen, parochiezalen, 

buurtwerkingen, … een essentiële rol vervulden onder druk. 

Grote Heide is een aangroeiend kerkdorp, dat sterkt vergroent. De Grote Heidenaren vormen een hechte, 

en steeds meer diverse, gemeenschap met een eigen identiteit. Deze identiteit is continu in ontwikkeling 

en bevat een aantal opportuniteiten en bedreigingen op het vlak van samenleven en zorgnoden. Naast de 

noden en kwetsbaarheden willen we in deze buurtanalyse ook aantonen dat er in Grote Heide veel kansen 

en opportuniteiten liggen.  

 

Deze buurtanalyse is een uitgebreide momentopname die een goede indruk geeft van het kerkdorp op 

basis van de meest recente cijfergegevens, beschrijvingen, inlichtingen en ervaringen. Deze buurtanalyse 

gaat echter niet alle gaande processen kunnen weergeven. Het geeft een indruk van de verschillende 

samenstellingen die terug te vinden zijn in de buurt en is een manier om naar Grote Heide te kijken, vanuit 

cijfers en interpretatie. 

Met deze buurtanalyse trachten we een overzichtelijk rapport aan te bieden dat inkijk geeft in de 

demografische samenstelling, de leefbaarheid, het potentieel en de netwerken in Grote Heide. 

Het uitwerken van een welzijnsplan over buurtgerichte zorg vertrekt immers van een degelijke 

buurtanalyse. 

De eerste zes hoofdstukken betreffen een kwantitatieve analyse van de cijfers over Grote Heide. In het 

zevende hoofdstuk trachten we aan de hand van een kwalitatieve analyse een beeld te schetsen van wat er 

leeft in Grote Heide. Het laatste hoofdstuk bevat onze aanbevelingen voor een welzijnsplan 

Jan Domen en Loes Verlinden, buurtzorgregisseurs.  
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2. Gebiedsbeschrijving 

2.1  Situering van Grote Heide 

Voor vele inwoners van Pelt is het gebied ‘Over ’t kanaal’ gelijk aan ‘De Grote Hei’.  

Het kerkdorp Grote Heide wordt echter onderscheiden van het andere oude gehucht aan de overzijde van 

het kanaal, namelijk ‘het Broeseind’ en van een recenter woonkern ‘De Boelehoef’.   

Dit gehucht en deze woonkern worden mee opgenomen in de buurtanalyse ‘Grote Heide’.  

Grote Heide is gelegen ten noorden van de Gemeente Pelt. Het kerkdorp wordt begrensd:  

• in het noorden door grens met Nederland, specifiek het dorp Borkel en Schaft. 

• in het oosten door de grens met Hamont-Achel, specifiek het kerkdorp Achel. 

• in het zuiden deels door het kanaal Bocholt-Herentals met Neerpelt-Centrum en spoorlijn 

Hamont-Antwerpen die de grens vormt met Damsheide / Sint-Huibrechts-Lille.  

• in het westen door de autoweg N74 met Lommel. 

2.2  Kaart van Grote Heide 
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2.3  Opsomming van de straatnamen 

 

A 

Achelsendijk  
Amandusstraat  
 

B 

Bakkersstraatje  
Bergeiksendijk  
Bevrijdingsweg  
Binnenweg  
Boelehoef  
Broeseinderdijk  
Buizerdstraat  
 

D 

De Hagen 
  

E 

Eekhoornlaan  
Eindstraat 
  

G 

Ganzenpas  
Grote Heide  
 

H 

Hageheidestraat  
Hagevenweg  
Hayenhoek 
Hoefsmidse  
 

J 

Jagerspad  

 

K 

Klaverstraat  
Korhoenstraat  
Korte-Hayenhoekweg  
Kuypersveld  
 

L 

Langveldweg  
Larkendreef  
Leeuwerikstraat  
Lentestraat  

 
Lijsterdreef  
Lochterdijk  
Lommelsakker  
 

M 

Mereldreef  
Mezenweg 
  

O 
O. L. Vrouwstraat  
Overwegstraat  
 

P 

Patrijzenpad  
Polsstraat  
 

R 

Regenboogplein  
Reigerstraat  
Roggestraat 
  

T 

Tichel 
Tisselrietweg  
Turfheidestraat  
Tussenstraat  
 

U 

Uilenstraat  
 

V 

Vennenstraat  
Vinkendreef  
Vlasrootweg  
Volmolenstraat  
 

W 

Weidenstraat  
Wildlaan  
Woudweg 
  
Z 

Zonhoekstraat  
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2.4 Verbinding en mobiliteit 

Verbinding met de regio 

Grote Heide wordt afgesneden van Neerpelt-Centrum en andere deelgemeentes van Pelt door het kanaal 

Bocholt – Herentals. Het Centrum is enkel te bereiken via brug 2 naar Neerpelt of via de spoorbrug. Deze 

laatste is enkel toegankelijk voor voetgangers of fietsers.  

Buurgemeente Hamont-Achel is te bereiken via de ‘verbindingsweg’ Achelsendijk of andere kleine straatjes.  

Vanaf Grote Heide is er een op- en afrit naar autoweg N71. Deze autoweg is een gedeelte van de Noord-

Zuidverbinding tussen Hasselt en Eindhoven.  

Via de N71 bereik je buurgemeente Lommel en de oversteek naar de Nederlandse grens. 

De Nederlandse grens is ook bereikbaar via het natuurdomein Hageven, waar men via wandel- of 

fietspaden de grens kan overgaan.  

Eigen vervoersmiddelen 

In de gemeentemonitor wordt gepeild in hoeverre de inwoners over eigen vervoersmiddelen beschikken. 

We zien dat zowel een wagen als een fiets bij respectievelijk 92% en 90% van de respondenten in Pelt in 

het bezit zijn. Bijna één op drie heeft een elektrische fiets in huis en 12% beschikt over een motor of 

bromfiets.  

Burgers lijken nog altijd snel de neiging te hebben om de wagen te gebruiken. We zien dat in Pelt 25% van 

de bewoners zich bijna nooit met de fiets verplaatst voor korte afstanden, 28% verplaatst zich nooit te 

voet. Als we naar de tevredenheid over de infrastructuur kijken, zien we dat in Pelt 50% van de bewoners 

vindt dat er voldoende openbaar vervoer in de buurt is. Dat ligt 14% lager dan het gemiddelde van de 

Vlaamse steden en gemeenten.  

61% van de Peltenaren vindt dat er voldoende fietspaden zijn in Pelt en 50% oordeelt dat de staat van de 

fietspaden in Pelt goed is, 28% is het hier niet mee eens. De staat van de voetpaden wordt door minder dan 

de helft goed geëvalueerd. Deze cijfers liggen in de lijn met de gemiddelden van Vlaanderen.  

Openbaar vervoer  

De Lijn heeft in Grote Heide enkele vaste bushaltes waar twee keer per dag de vaste lijn 18a doorrijdt. ’s 

Morgens om 8u00 rijdt de lijnbus 18a Achel-Hasselt doorheen Grote Heide en ’s avonds om 15u45 rijdt de 

lijnbus 18a Hasselt-Achel. Deze bus stopt op 9 haltes binnen Grote Heide. 

Hiernaast bevat Grote Heide nog verschillende haltes waar buurtbewoners de belbus kunnen nemen. De 

belbus rijdt in een bepaalde belbusgebied en stopt na reservatie aan de belbushalte. De 2 belbussen die in 

Grote Heide rijden, rijden in het gebied Neerpelt – Overpelt – Hamont-Achel – Kleine Brogel.  

Voor langere afstanden gaan bewoners van Grote Heide naar Neerpelt-Centrum om daar een lijnbus te 

nemen die langere trajecten aflegt of waar men de trein kan nemen.  

Uit de participatieve wijkmonitor blijkt dat de tevredenheid over het aanbod van openbaar vervoer in 

Grote Heide en Damsheide samen gevoelig lager ligt dan het Peltse gemiddelde. Slechts 8% van de 

inwoners quoteert dit aanbod als (zeer) goed (Pelt: 22%) en 32% stelt dat dit (veel) beter kan (Pelt: 23%). 
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Minder Mobiele Centrale (MMC) 

Mensen met vervoersproblemen kunnen beroep doen op de mindermobielencentrale (MMC). Vrijwilligers 

staan ter beschikking en rijden met de eigen wagen de leden naar hun bestemming. De voorwaarden waar 

men op dit moment aan moet voldoen om lid te worden zijn: beschikken over een RVV-statuut (verhoogde 

tegemoetkoming); of een attest van FOD mindervaliden of arbeidsongevallendienst Categorie 2; of men 

doet een inkomstenonderzoek waaruit blijkt dat men recht heeft op het gebruik van de MMC.  

2.5 Naam en geschiedenis 

Grote Heide is één van de vier oude gehuchten van Neerpelt, samen met Boseind, Herent en Broeseind. 

Deze laatste wordt in deze analyse mee opgenomen in Grote Heide.  

Grote Heide werd in de late Middeleeuwen (11e-12e eeuw) gevormd. In de Kempen kwam er een 

ontginningsbeweging op gang. De bevolking nam in die mate toe dat er gebieden moesten ontgonnen 

worden aan de rand van de gemene heide.  

In 1504 duikt de naam “Op die grote heijde” voor het eerst op in het gichtregister1 van de schepenbank van 

Pelt. Het verwijst naar de ligging van een kleine woonkern aan de rand van een uitgestrekte heide dat nu 

gekend is als Achelse Heide, de Krekelheide, Platte Heide, Turfheide en Poulserheide.  

In de 15e-16e eeuw kwam er een tweede uitbreiding, aan de rand van de Grote Heide: de Boelehoeve, de 

Damsheide en de Hayenhoek. In de 19e eeuw ontstond tenslotte de Zonhoek.  

In 1845 werd het Kempisch kanaal Bocholt-Herentals gegraven. Grote Heide en Broeseind werden 

afgesneden van het dorp en waren enkel toegankelijk via twee draaibruggen (brug 7 en 8). Bij het passeren 

van een schip opende de draaibrug. Na het verbreden van het Kempisch kanaal verdwenen de 

draaibruggen. Draaibrug 7 (gelegen in het verlengde van de Jaak Tassetstraat) werd afgebroken en 

herbouwd in het verlengde van de Broesveldstraat. De nieuwe bruggen waren hoger zodat schepen 

hieronder konden varen.  

Bij het uitbreken van WO II is brug 7 opgeblazen door het Belgisch leger. Tijdens de Duitse bezetting werd 

de brug heropgebouwd en later bij het terugtrekken van het Duits leger terug door hen vernietigd. De 

toegang tussen Neerpelt-Centrum en Grote Heide en Broeseind werd opnieuw verhinderd. Mits een 

vergoeding konden mensen door middel van een overzetvlot, dag en nacht, van de ene naar de andere 

kant geraken. 

                                                           

1 Een gicht is een wettelijke overdracht, bekrachtigd door schepenen. De gichtboeken van de schepenbanken bevatten 

de registers van overdracht van goederen en verbintenissen, die plaatsvonden in het kader van de voluntaire 

rechtspraak. Gichtboeken worden ook vaak overdrachtsregister of transportprotocol genoemd. De akte van 

overdracht konden ook door notarissen worden opgemaakt. Omdat in de gichten vaak familierelaties worden 

vermeld, vormen ze een zeer waardevolle genealogische bron die inzicht geeft in de familierelaties en diverse 

generaties. Het Franse bestuur schafte het instituut schepenbank af en er bestaan dan ook geen gichtregisters meer 

na 1796.  

Bron: http://www.allelimburgers.nl/genealogie.php  

Harmsen, B. (2009). Tussen de Draaibruggen 7 & 8. Neerpelt, België: “Heemkring Neerpelt”.  

Bilsen, A. & Kuppens, T. (1998). De Grote Heide: Neerpelts gehucht tussen kanaal en grens (2). Neerpelt, België: Pelta 

Inferior. 

http://www.allelimburgers.nl/genealogie.php
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De huidige brug 7 is in 1972 terug opgebouwd. Draaibrug 8, gelegen aan het einde van de Volmolenstraat 

en de Bergeiksendijk is bij de verbredingswerken van het kanaal afgebroken. 

Invloed van WOII2 

WOII heeft heel wat teweeggebracht in Grote Heide. Grote Heide werd bezet door het Duitse leger, terwijl 

het Engels leger aan de andere kant van het Kanaal, in Neerpelt-Centrum, zat.  

In september 1944 kwam er een vluchtelingenstroom op gang. 90% van de inwoners van Grote Heide is 

tijdens aanvallen van het Engels leger richting Achel getrokken en schuilden zich bij de Kruisheren in Kasteel 

genenbroek. Vijf dagen verbleven ze daar, nadien keerde ze terug en werd de schade opgemeten die de 

luchtaanvallen en bombardementen hadden aangericht.  

De oorlog versterkte de samenhang tussen de inwoners van Grote Heide.  

2.6 Wonen 

In Pelt liggen de verkoopprijzen van gronden, woonhuizen, appartementen en villa’s redelijk gemiddeld in 

vergelijking met het Limburgse gemiddelde. In de gemeentemonitor wordt de betaalbaarheid van wonen 

bevraagd door na te gaan of de totale uitgaven van het gezin voor wonen meer of minder dan 30% 

bedragen. We zien dat in Pelt, wonen voor 55% van de huurders meer dan 30% van de gezinsuitgaven 

bedraagt. Dit ligt fors hoger dan het Vlaams gemiddelde (47%). Voor eigenaars is dit slechts in 10% van de 

gevallen meer dan 30% van de gezinsuitgaven (Vlaams gemiddelde = 12%).  

We beschikken jammer genoeg niet over het aandeel woningen in eigendom en private en sociale 

huurwoningen op kerkdorp niveau. 

Sociale woningen 

Het aantal sociale huurwoningen neemt toe in Pelt. Kempisch Tehuis had 377 huurwoningen in 2008, wat 

gestegen is tot 490 in 2018. Het Sociaal Verhuurkantoor heeft op dit moment in Pelt een totaal 

patrimonium van 60 woningen. In 2013 lag dit aantal op 50.  

Bij de sociale huurders vinden we vaker 50-59-jarigen en 60-plussers terug, maar veel minder 18-34-jarigen. 

In 2018 stonden er voor Pelt 494 kandidaat-huurders op de wachtlijst. Dit is procentueel ten opzichte van 

het totaal aantal huishoudens lager dan het Limburgse en Vlaamse gemiddelde. 

89,3% van het aantal huurders van sociale woningen zijn in Pelt inwoners met de Belgische nationaliteit. Dit 

ligt hoger dan het Limburgse (83,4%) en het Vlaamse gemiddelde (84,3%).  

We zien dat jaarlijks rond de 100 inwoners met hulpvragen over woonondersteuning langsgaan bij het 

OCMW. Dit gaat dan onder meer over ondersteuning bij het zoeken naar een gepaste woning, verhinderen 

van uithuiszetting of het toekennen van een huurwaarborg. In 2017 werden 47 huurwaarborgen 

toegekend. 

De gemiddelde wachttijd bedroeg in 2017 in Pelt 3.559 dagen. Dit is na Oudsbergen het hoogste in 

Limburg. Het is veel hoger dan het Limburgse (1.416 dagen) en het Vlaamse gemiddelde (1.166 dagen). 

                                                           

2 Interview Ben Harmsen op 18 juni 2019 
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De sociale woonwijk ‘Turfheide’ in Grote Heide bestaat uit 40 woningen gebouwd door de sociale 

huisvestingsmaatschappij Kempisch Tehuis. Het eerste gedeelte van deze woonwijk werd gebouwd in 1969, 

wat maakt dat een deel van de wijkpopulatie sterk verouderd is. Het tweede gedeelte werd gebouwd in 

2000. Oorspronkelijk waren dit allemaal huurwoningen, maar sommige bewoners hebben hun woning in de 

loop der tijd aangekocht en soms doorverkocht. 21 van deze woningen zijn verkocht. De overige 19 zijn nog 

in eigendom van Kempisch Tehuis en worden verhuurd. Doordat deze woningen werden doorverkocht is de 

populatie van de wijk ook veranderd. De wijk werd meer divers.  

 

In 2015 bouwde Kempisch tehuis rond het Regenboogplein in het ‘centrum’ 5 appartementsblokken voor 

sociaal verhuur. Deze blokken zijn opgedeeld in 21 woongelegenheden, waarvan er 6 zijn voorbehouden 

voor senioren en 1 voor iemand met een fysieke beperking. 

In 2019 leverde Kempisch Tehuis 14 woningen op in de nieuwe sociale woonwijk Hoefsmidse. Deze bestaan 

uit 10 huizen en 8 appartementen. Deze worden verhuurd vanaf 1 juni 2019. 

Er is ook 1 appartement van het Sociaal Verhuurkantoor Noord-Limburg in het ‘centrum’ van Grote Heide. 

Er zijn 7 panden in Grote Heide die op dit moment opgenomen zijn op de inventaris van leegstaande 

gebouwen. Deze lijst is wel aan actualisatie toe, want ze beschrijft de toestand van meer dan een jaar 

geleden.3 

 

  

                                                           

3 Dit cijfer is aangeleverd door de dienst Wonen van de gemeente Pelt. 
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3. Demografie4 

3.1 Aantal inwoners en bevolkingsdichtheid 

Grote Heide telt 3265 inwoners. Dit is 10,26 % van de Peltse populatie (33 064). Het kent met zijn 

oppervlakte van 14,14 ha een bevolkingsdichtheid van 227 inwoners per vierkante kilometer. In vergelijking 

met het Peltse gemiddelde van 392 inw/km² kent het kerkdorp een significant lagere bevolkingsdichtheid. 5 

3.2 Verhuisbewegingen 

Ondanks het negatieve natuurlijke saldo (3 sterfgevallen meer dan het aantal geboortes) kende Grote 

Heide, net als Pelt, in 2018 een bevolkingsgroei (+ 24) . Dit is het gevolg van een positief migratiesaldo: er 

kwamen meer nieuwe mensen in Grote Heide wonen dan er vertrokken. Er waren namelijk 218 

inwijkelingen en 196 uitwijkelingen. 

Grote Heide scoort met een 66,5 inwijkelingen en 59,8 uitwijkelingen per 1000 inwoners telkens onder het 

Peltse gemiddelde (respectievelijk 71,9 en 65,7). Ook met een migratiesaldo van 6,7 per 1000 inwoners 

scoort Grote Heide hoger dan het Peltse gemiddelde van 6,2 per 1000 inwoners. 

 

 

 

 

 

                                                           

4 De cijfers in dit document zijn afkomstig van de Cel & Analyse van de provincie Limburg (cijfers op 1 januari 2018) , 

en zijn geraadpleegd in april 2019; tenzij anders vermeld. 
5 De cijfers zijn de aantallen op 5 april 2019, aangeleverd door de dienst Burgerbalie en onthaal van de gemeente Pelt. 
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3.3 Leeftijdsopbouw 

De leeftijdspiramide van de bevolking in Pelt vertoont in het karakteristieke profiel van een verouderende 

bevolking, met een zware top en een smalle basis.  

• Vandaag is 1 op de 5 inwoners 65 jaar of ouder (19,4% of 6.302 inwoners). 

• 1 op 19 inwoners is 80 jaar of ouder (5,5% of 1.789 inwoners).  

• De bevolkingsstructuur is in vergelijking met 15 jaar geleden grondig gewijzigd en zal de komende jaren 

verder opschuiven. Ter vergelijking: in 2007 waren er 886 inwoners van Pelt ouder dan 80 jaar. 

Opvallend in Grote Heide is dat het aandeel van leeftijdsgroep van 60 jaar tot en met 79 jaar relatief hoger 

is dan die in de gehele gemeente, maar dat het aandeel 80-plussers dan weer lager is dan in Pelt.  

Het lijkt er dus op dat mensen op latere leeftijd uit Grote Heide vaker verhuizen naar een ander kerkdorp of 

gemeente dan in de andere kerkdorpen. 6 

 

Met alle aandacht op de vergrijzingsproblematiek mogen we deze groep kinderen en jongeren niet 

onderbelichten. In Pelt is 18,62% van de totale bevolking tussen 0 en 19 jaar. Dit is op 10 jaar een daling 

van 1,48%. Binnen deze groep kinderen en jongeren zien we vooral een sterke stijging van het aantal jonge 

kinderen tussen 0-5 jaar. De daling van het aantal tieners zal dus snel gekeerd worden. 

• In het centrum van Grote Heide en Turfheide (1 statistische sector) en in Broeseind wonen er 

significant meer kinderen tot 11 jaar dan in Pelt. In de villawijk is dit aantal dan weer veel lager7. 

• Vooral in het centrum en Turfheide, maar ook in Broeseind zijn er opmerkelijk meer kinderen tot 2 jaar 

in vergelijking met het Peltse gemiddelde.  

• In Broeseind is de leeftijdsgroep van 6 tot 11 jaar ondervertegenwoordigd. 

                                                           

6 De cijfers zijn de aantallen op 5 april 2019, aangeleverd door de dienst Burgerbalie en onthaal van de gemeente Pelt. 
7 Zij bijlage 1. 
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• Grote Heide kent 1954 inwoners op beroepsactieve leeftijd. Het aandeel van de beroepsbevolking in de 

totale populatie van Grote Heide is iets lager dan gemiddelde van Pelt (61,4%). In Grote Heide is 59,3% 

van de inwoners namelijk op beroepsactieve leeftijd, mensen tussen 17 en 65 jaar oud. 8 

 

 

3.4 Gezinstypes 

Een demografische tendens die zich de laatste jaren manifesteert is de gezinsverdunning. Het aantal leden 

per gezin neemt af. ‘Alleenwonende’ is in Vlaanderen het modale huishoudenstype in de zin dat het meest 

voorkomt onder de huishoudens (31,4%). Het aandeel alleenwonenden in de totale Vlaamse bevolking is 

tussen 2000 en 2015 toegenomen van 11% tot 13%. Tegen 2030 wordt verwacht dat het aantal 

alleenwonenden verder zal groeien. 

• Op 1 januari 2017 waren er 13.431 huishoudens in Pelt. In 2008 waren er dat 11.804. De prognose is 

dat Pelt in 2025 14.258 huishoudens zal huisvesten (+827). Tegen 2035 geven de prognoses een cijfer 

van 14.935 huishoudens (+1.504).  

• Wanneer we meer in detail naar de evolutie van de alleenstaanden in Pelt kijken, zien we het voorbije 

decennia een stijging van het aantal alleenstaanden van 22,8% naar 27%.  

• Het aantal eenoudergezinnen is gestegen van 784 gezinnen in 2007 naar 983 in 2017. 

• Er wonen 1530 alleenstaande 65plussers in Pelt en 691 mensen ouder dan 80 wonen alleen.  

  

                                                           

8 De cijfers zijn de aantallen op 5 april 2019, aangeleverd door de dienst Burgerbalie en onthaal van de gemeente Pelt. 
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• Grote Heide kent met 20,7% relatief beduidend minder alleenwonenden dan Pelt (27,4%)9.  

• Ook het aandeel éénoudergezinnen is met 5,7% kleiner dan in Pelt (7,2%)10.  

• Het telt logischerwijs dan ook een groter aandeel samenwonenden en het aantal huishoudens van 2 en 

meer personen is telkens groter of gelijk dan het aandeel in de hele gemeente. 

3.5 Diversiteit 

Pelt wordt steeds diverser. We zien dat het aantal niet-Belgen in Pelt gestaag toeneemt. Dit is een gegeven 

dat overal in Vlaanderen voorkomt. We zien dat in 2018 27,3% procent van de Peltenaren van buitenlandse 

herkomst is, 16,9% heeft niet de Belgische nationaliteit. Na de Nederlanders (66,2%) vormen de Oost-

Europeanen de grootste groep (5,7%). De inwoners van Aziatische herkomst vormen met 5,4% de derde 

groep gevolgd door de mensen van Turkse herkomst (4%). 

Het is een typisch verschijnsel voor een grensregio als Noord-Limburg dat veel van deze mensen van 

Nederlandse herkomst zijn. Als we het aandeel van personen van buitenlandse herkomst zonder personen 

van Nederlandse herkomst bekijken dan zien we dat in Pelt nog 8% van de inwoners van een buitenlandse 

herkomst is. Deze cijfers liggen lager dan het Limburgse en het Vlaamse gemiddelde.  

Als we de spreiding van de niet Belgen (inclusief de personen van Nederlandse herkomst) bekijken, zien we 

dat het grootste aandeel in Grote Heide, Holheide, Sint-Huibrechts-Lille en Boseind voorkomt. In Herent en 

Lindelhoeven is dit aandeel het laagst. 

Ook in Grote Heide zien we veel diversiteit. 11 29,2% van de inwoners heeft een andere nationaliteit dan de 

Belgische en 40,9% van de inwoners is niet van Belgische origine.  

Herkomst 

1311 inwoners van Grote Heide zijn van niet-Belgische herkomst.12 Zij vormen 40,9% van het aantal 

inwoners in Grote Heide. Dit is bijna de helft meer dan het percentage in Pelt (27,3%)13. 

  

                                                           

9 Zie bijlage 2 
10 Zie bijlage 3 
11 De cijfers zijn de aantallen op 5 april 2019, aangeleverd door de dienst Burgerbalie en onthaal van de gemeente 

Pelt. 
12 Iemand is van buitenlandse herkomst indien hij/zij een niet-Belgische nationaliteit heeft, bij de geboorte een niet-

Belgische nationaliteit, of indien minstens één ouder een niet-Belgische geboortenationaliteit heeft. 
13 Zie bijlage 4 
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Nationaliteit 

70,8% van de inwoners van Grote Heide heeft een Belgische nationaliteit. Dit is beduidend minder dan het 

Peltse gemiddelde van 82,8%. 

2323 inwoners van Grote Heide zijn in het bevolkingsregister14 ingeschreven als Belg. 716 zijn als 

vreemdeling ingeschreven in het bevolkingsregister en hebben dus een definitieve verblijfsstatus 

verworven.  

Er wonen in Grote Heide mensen van 26 verschillende nationaliteiten, waarvan 882 Nederlanders, die met 

92,6% het leeuwendeel vormen van de mensen met een vreemde nationaliteit. De tweede grootste 

bevolkingsgroep zijn Polen (16). De overige nationaliteiten beslaan 1 tot 5 inwoners.15  

 

                                                           

14 Vreemdelingen die een langdurig verblijf hebben, worden in het bevolkingsregister genoteerd. Hun verblijf in België 

is niet langer verbonden aan voorwaarden. Belgen staan apart geregistreerd in het bevolkingsregister. 

Vreemdelingen zonder langdurig verblijf worden ingeschreven in het vreemdelingenregister. Hun verblijf is verbonden 

aan bijkomende voorwaarden. Zij krijgen ook bepaalde beperkingen opgelegd (zoals een beperking in de tijd dat zij 

België mogen verlaten). Het verschil tussen het vreemdelingregister en bevolkingsregister heeft dan ook meestal te 

maken met bijkomende voorwaarden die opgelegd worden aan een verblijf of bepaalde beperkingen. 
15 De cijfers zijn de aantallen op 5 april 2019, aangeleverd door de dienst Burgerbalie en onthaal van de gemeente 

Pelt. 
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3.6 Besluit 

➢ Grote Heide groeit. 

Het kerkdorp kent een grotere bevolkingsgroei dan het Peltse gemiddelde. 

In 2018 kwamen er 218 nieuwe inwoners in Grote Heide wonen, 196 verhuisden vanuit Grote Heide naar 

elders. Met de oplevering van het sociaal woonproject Hoefsmidse in juni 2019 wordt er in 2019 een nog 

sterkere bevolkingstoename verwacht.  

➢ Grote Heide vergroent meer dan Pelt. 

Er zijn significant meer kinderen tot 11 jaar in Grote Heide in vergelijking met Pelt. Het lijkt er dus op dat er 

een forse aangroei is van gezinnen met jonge kinderen. 

➢ Grote Heide vergrijst minder dan Pelt. 

Het aandeel 80-plussers in Grote Heide is lager dan het Peltse gemiddelde .  

Het lijkt er dus op dat mensen op latere leeftijd uit Grote Heide vaker verhuizen naar een ander kerkdorp of 

gemeente dan in de andere kerkdorpen. 

➢ Grote Heide is diverser dan Pelt 

Maar liefst 41% van de Grote Heidenaren is van andere origine.  

Van de buitenlanders heeft 93% de Nederlandse nationaliteit. Mensen met de Poolse identiteit vormen de 

tweede grootste bevolkingsgroep. 

 
➢ Grote Heide telt minder alleenstaanden en éénoudergezinnen dan Pelt 

De tendens van gezinsverdunning in Grote Heide is lager dan in de rest van de gemeente. 
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4. Socio-economisch profiel 

4.1 Geboorten in kansarme gezinnen 

De kansarmoede-index voor 2018 voor Grote Heide bedraagt 4,8%. Dit is significant lager dan de 8,3% over 

de gehele gemeente en een pak onder het Limburgse (14,1%) en Vlaamse gemiddelde (14,4%). 

Er werden van 2016 tot en met 2018 dus (veel) minder kinderen geboren in kansarme gezinnen in Grote 

Heide dan in de gehele gemeente Pelt, Limburg en Vlaanderen. 

 

4.2 Werkloosheidscijfers 

In 2017 telde Pelt gemiddeld 792 niet-werkende werkzoekenden. Dat is 3,9% van het aantal inwoners op 

beroeps actieve leeftijd (18-64 jaar). Dit is lager dan het Limburgse (5,3%) en Vlaamse (5,4%) gemiddelde. 

Een opvallend cijfer voor Pelt is het aantal jonge niet-werkende werkzoekenden. 21,8% van alle 

werkzoekenden is jongeren dan 25 jaar. Dit cijfer ligt hoger dan het Limburgs (19,3%) en Vlaams (19,9%) 

gemiddelde. 

We kunnen hier even stilstaan bij doelgroepen die het moeilijk hebben om werk te vinden. Als we nagaan 

wat het profiel is van mensen die werkloos zijn in Pelt, zien we dat 38,1% van de werkzoekenden 

laaggeschoold is, 32,4% is 50+ en 21,8% is jonger dan 24 jaar (hoger dan het Limburgse en het Vlaamse 

gemiddelde). 29,5% van de werkzoekenden is langdurig (langer dan 2 jaar) werkloos. Dit neemt niet weg 

dat er behoorlijk veel vacatures open blijven staan. 36,4% van de werkzoekenden is van niet-Belgische 

nationaliteit.  
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• 66 inwoners van Grote Heide zijn niet-werkend werkzoekend. Zij vormen 3,4% van de 

beroepsbevolking. Dit is minder dan het aandeel in de hele gemeente (3,9%) en het Limburgse 

gemiddelde (5,3%)16. 

• Wat opvalt is dat de langdurig werklozen (langer dan 2 jaar werkzoekend) in Grote Heide met 40,9% 

een zeer groot aandeel vormen van het totale werkloosheidscijfer. Dit is beduidend meer dan het 

Peltse gemiddelde van 28,6%17. 

• Anderzijds vormen de jongeren (tot 25 jaar) een beduidend lager aandeel (13,6%) in de totale 

werkloosheid dan het Peltse gemiddelde van 21,8%. Het aandeel 50+ers is met 36,4 % dan weer iets 

hoger dan de 31,7% van de gemeente Pelt. 

• Het aandeel laaggeschoolden onder de werkzoekenden is lager dan over de gehele gemeente (28,8% 

t.o.v; 37,6%)18. 

4.3 Cijfers maatschappelijke kwetsbaarheid19 

Uit de cijfers van de sociale dienst van het OCMW blijkt dat het aantal nieuwe cliënten gestaag toeneemt. 

Sinds 2006 is er voor Overpelt een stijging van 68%, voor Neerpelt gaat het over een stijging van 168%. Dit 

gaat over het aantal contacten met mensen die nog geen actief dossier hadden bij de OCMW en die bij de 

intakemedewerker een advies- of hulpvraag stelden. Deze vragen variëren van een aanvraag leefloon, 

aanvullende financiële steun, schuldhulpverlening, woonst, werk, psychische ondersteuning, toegang tot de 

voedselbedeling, energieprobleem,… De ondersteuning kan eindigen na één of twee gesprekken of er 

wordt een actieve begeleiding opgestart met de gepaste hulp bij een maatschappelijk werker van het 

OCMW. Het grootste aantal nieuwe cliënten zit in de leeftijdsgroep -26 jarigen. 

Ondanks de relatieve daling van de armoede onder ouderen, blijft het armoederisico in deze 

bevolkingsgroep een aandachtspunt. Armoede leidt immers tot een lagere cultuurparticipatie, minder 

goede woonomstandigheden, uitstel van gezondheidszorgen en minder sociale contacten, waardoor het 

risico op vereenzaming toeneemt. 

Leefloon 

Er zijn in Grote Heide momenteel 2 inwoners die een leefloon ontvangen. Zij vormen 2,41% van het totaal 

aantal leefloners van de gemeente. Bovendien zijn er in Pelt 10 mensen die een equivalent leefloon20 

ontvangen, waarvan geen enkele inwoner van Grote Heide. 

                                                           

16 Zie bijlage 5. 
17 Zie bijlage 6. 
18 Zie bijlage 7 
19 In hoofdstuk 4.3 zijn de cijfers de toenmalige cijfers in april 2019 aangeleverd door de Sociale dienst van de 

gemeente Pelt, tenzij anders vermeld. 
20 Het equivalent leefloon is financiële steun voor personen die geen recht hebben op een leefloon (omdat ze niet aan 

de voorwaarden voldoen, bijvoorbeeld qua verblijfsstatus), maar die zich wel in een vergelijkbare noodsituatie 

bevinden. Het aantal dossiers is door de jaren heen sterk gedaald omdat steeds meer mensen in de categorie van het 

gewone leefloon vallen. Zo vallen bijvoorbeeld de subsidiaire beschermden sinds anderhalf jaar ook onder de 

categorie van het gewone leefloon, terwijl zij vroeger enkel equivalent leefloon konden krijgen. 
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• Per 1000 inwoners zijn er in Grote Heide 0,61 mensen die een leefloon of equivalent leefloon 

ontvangen. Dit is sterk minder dan het Peltse gemiddelde van 2,81 per 1000 inwoners.  

 

Op 10 jaar tijd is het aantal leefloners in de hele gemeente sterk gestegen, maar toch blijft dit onder het 

Limburgse (5,3 leefloners/1000 inwoners en het Vlaamse gemiddelde (8,8 leefloners/1000 inwoners).  

Dit betekent dat de gemeente minder te maken krijgt met gezinnen in armoede dan gemiddeld in 

Vlaanderen, maar ze zijn natuurlijk niet afwezig en het aantal is stijgend. 

Budgethulp 

Misschien nog meer dan het leefloon zijn schuldbemiddeling en budgetbeheer /-begeleiding een indicatie 

voor de evolutie van armoede in een gemeente.  

We zien in Pelt na 2008 een sterkte stijging van het aantal dossiers. In deze begeleidingen zitten opvallend 

veel jonge mensen (<25 jaar) die in een multi-problem situatie zitten met opvallend meer schulden dan 10 

jaar geleden, psychische en verslavingsproblematieken.  

• Per 1000 inwoners zijn er in Grote Heide 2,14 mensen die begeleid worden in het kader van 

budgethulpverlening door het OCMW. Dit is beduidend minder dan het Peltse gemiddelde van 3,93 per 

1000 inwoners. 

 

• Er worden op dit moment 7 inwoners van Grote Heide begeleid in het kader van budgetbeheer door 

het OCMW, waarvan 3 inwoners met een collectieve schuldenregeling met schuldbemiddeling en 2 met 

een gewone schuldbemiddeling. Dit is 5,38% van het totale aantal begeleidingen omtrent budgethulp 

door het OCMW. 
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Voedselbedeling21 

Naast het toekennen van leefloon met aanvullende financiële steun waar nodig, neemt het OCMW 

bijkomende initiatieven. De Sint-Vincentiusvereniging organiseert met vrijwilligers de bedeling van 

voedselpakketten. Voor Pelt zitten de aantallen al enkel jaren in stijgende lijn.  

• Momenteel doen er meer dan 220 Peltse gezinnen regelmatig beroep op de dienstverlening van de 

Sint-Vincentiusvereniging. Daarvan zijn 10 huishoudens woonachtig te Grote Heide. 

• 386 verschillende Peltse inwoners - waarvan 202 volwassenen en 184 minderjarigen - maakten in 

maart, april en mei 2019 gebruik van de voedselbedeling. In Grote Heide betreft dit 18 volwassenen en 

17 minderjarigen. Onderstaande grafiek geeft deze aantallen weer per 1000 inwoners. 

 

Energie 

Aangezien energie voor kwetsbare groepen een grote kostenpost kan zijn, komt het OCMW hieraan 

tegemoet met verschillende maatregelen: stookolietoelagen, budgetmeters en het uitvoeren van 

energiescans in de huizen waarvoor dan gepaste maatregelen kunnen genomen worden. 

Er is een kleine daling van het aantal budgetmeters in Pelt, maar heel beperkt (van 11,7 per 1000 afnemers 

in 2011 naar 10,1 in 2017). Bij de stookolietoelagen is een daling te zien, maar die is te verklaren omdat het 

verwarmen met stookolie algemeen vermindert. Voor de energiescans is ook een dalende trend waar te 

nemen, maar dit heeft te maken met het feit dat de piek in scans achter ons ligt. Er werden heel veel scans 

uitgevoerd waar mogelijk. Bijkomend is de doelgroep sinds 2014 smaller gedefinieerd en is het verplichte 

quotum ook dat jaar weggevallen. 

In Grote Heide beschikken 4 personen over een budgetmeter voor aardgas en 7 mensen hebben een 

budgetmeter voor elektriciteit. Met 3,4 budgetmeters per 1000 afnemers scoort Grote Heide heel laag in 

vergelijking met het Peltse gemiddelde. 

Verwarmingstoelage via het Sociaal Verwarmingsfonds 

Er zijn op dit moment 10 inwoners van Grote Heide die een verwarmingstoelage ontvangen. Grote Heide 

scoort met 3,1 toelages per 1000 inwoners iets lager dan het Peltse gemiddelde van 3,7%. 

                                                           

21 Cijfers aangeleverd door Sint-Vincentius. 
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4.4 Besluit 

➢ Grote Heide is minder kwetsbaar dan Pelt 

Grote Heide scoort lager dan Pelt op alle indicatoren van maatschappelijke kwetsbaarheid. Er zijn minder 

geboorten in kansarme gezinnen, minder (jonge) werkzoekenden, minder mensen met een leefloon en/of 

budgethulp, minder mensen die gebruik maken van de voedselbedeling en minder mensen die gebruik 

maken van budgetmeters en/of verwarmingstoelages. 

Dit wil niet zeggen dat de thematiek van maatschappelijke kwetsbaarheid niet aanwezig is in Grote Heide. 

De algemene tendens in Pelt waarbij steeds meer mensen gebruik moeten maken van de dienstverlening 

van het OCMW en de voedselbedeling vindt waarschijnlijk ook plaats in Grote Heide. Er is vermoedelijk een 

concentratie van kwetsbaarheid in de sociale woonprojecten, maar ook daarbuiten leven er mensen in 

(verdoken) armoede. 
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5. Buurtactoren en dienstverlening 

Grote Heide heeft een actief verenigingsleven. Doorheen de jaren hebben verschillende buurten het 

engagement opgenomen om een buurtcomité op te starten en activiteiten te organiseren voor de buurt.  

De buurtcomités die vermeld worden, zijn de comités waar we weet hebben van het bestaan. Deze info 

verkregen we via gesprekken met buurtbewoners of via de dienst vrije tijd. Niet alleen de buurtcomités, 

maar ook verenigingen organiseren geregeld activiteiten. Dit zowel voor de eigen leden, als voor het hele 

kerkdorp.  

Naast deze buurtactoren is er een aanbod van dienstverlening waar buurtbewoners terecht kunnen.  

5.1 Burgerinitiatieven 

Dorpshuis ’t Kruispunt  
BarTof pop up 
Nine Place  
 
Buurtcomités  
Buurtcomité de Rakkers 
Buurtcomité OLV-straat 
Buurtcomité Volmolenstraat  
Buurtcomité Bakkerstraatje 
Buurtcomité Polsstraat 
Buurtcomité bocht tot bocht 
Buurtcomité Amandusstraat 
Buurtcomité Hayenhoek 
Buurtcomité Kuypersveld 
Buurtcomité Vennenstraat 
Buurtcomité Tussenstraat 

5.2 Handelaars  

Bakkerij Luys  
De Hobbyhoek  
De IJsvogel 
Frituur Hageheide  
Frituur Friet Geniet  
Wele’s Chocolade  

5.3 Verenigingen 

Cultuur 
C.V. De rare Vogels 
KVLV Grote Heide 
Landelijke Gilde Grote Heide 
Zangkoor Grote Heide 
Overdagkoor 
Toneelvereniging 
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Jeugd 
C.V. De Jeugdige jeugd 
KSA Grote Heide  
 
Milieu 
Tuinhier Grote Heide  
 
Onderwijs 
Ouderraad De Regenboog 
 
Religie 
Parochiale eenheid St Willibrordus Neerpelt 
Parochie Onze-Lieve-Vrouw Maagd der Armen 
 
Senioren  
Okra Grote Heide 
 
Sport 
De Dravers Neerpelt 
Sporting Grote Heide  
Target 177 
Neerpeltse Watersport club  
WTC Steeds vooruit  
 
Welzijn 
Samana Grote Heide  

5.4 Dienstverlening 

Apotheker  
Apotheek Grote Heide (Sleypen Tim) 
 
Huisartsen  
Domincus Jan 
Boonen Eveline  
Walpot Yolanda 
 
Tandartsen 
Sanident (Joke Ector en Lien Maas)  
  
Kinesist 
Manuele Therapie & kinesitherapie Valérie Kums 
 
Kinderopvang 
Buitenschoolse Opvang Robbedoes – Grote Heide (gemeentelijk)  
Gezinsopvang Hendrikx Renate 
Gezinsopvang Stelten Nathalie 
 
Onderwijs 
Basisschool de Regenboog 
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Dorpsrestaurant 

Het maandelijkse dorpsrestaurant is in Grote Heide een gekend ontmoetingsmoment. 

In 2018 werden er in 10 edities 63 verschillende gebruikers, die een 400 tal maaltijden consumeerden, 

verwelkomd. Vele ervan namen deel aan verschillende edities. Van de gebruikers waren er slechts 17 die 

jonger waren dan 70 jaar.  

 

Met een gemiddelde van 40 deelnemers scoort Grote Heide hoger dan alle andere Neerpeltse kerkdorpen, 

maar nog steeds beduidend lager dan de 2 dorpsrestaurants in Overpelt.  
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5.5 Ontmoetingsplaatsen  

Locatie Adres 

Dorpshuis ’t Kruispunt Grote Heide 2, 3910 Pelt 

Ponyfarm  Achelsendijk 47b, 3910 Pelt 

Pop up BarTof Jachtweg, 3910 Pelt  

Sporting Grote Heide Langveldweg 22, 3910 Pelt 

De ijsvogel Tussenstraat 4b, 3910 Pelt 

O.C. Pax  Grote Heide 16, 3910 Pelt 

5.6 Terugkerende dorpsactiviteiten of -evenementen  

Volgende activiteiten voor het hele kerkdorp vinden periodiek plaats in Grote Heide. Zij worden 

georganiseerd door de plaatselijke verenigingen. 

Evenement Periode Organisator 

Kinderstoet Februari  Basisschool De Regenboog, CV De 
Rare Vogels  

Verkleedbal Februari CV De Rare Vogels 

Seniorennamiddag Februari CV De Rare Vogels 

Kermis  April, Paasweekend Foorkramers 

Zettersprijskamp April, Paasweekend CV De Rare Vogels 

Nacht van de Kleinkunst April, Paasweekend CV De Rare Vogels 

Paasbal April, Paasweekend KSA Grote Heide 

Kruisdagen Mei, O.H. Hemelvaart Parochie 

Grootscherm EK/WK Juni Ouderraad  

Trekkertrek Augustus  Groene kring  

Dag van de Landbouw September Landelijke Gilde, KVLV  

Startdag KSA September KSA Grote Heide 

Toneel  
 

Oktober Toneelvereniging “Ieder 
gehuchtje heeft zijn kluchtje” 

St.-Maartensvuur November CV De Jeugdige Jeugd 
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6. Kwalitatieve analyse 

De kwalitatieve analyse tracht een antwoord te bieden op de vraag: ‘Wat leeft er in Grote Heide?’  

Voelen de bewoners zich thuis in hun kerkdorp? Zijn er voldoende kansen tot ontmoeting? Is er sprake van 

burenhulp? Weten zij waar ze terecht kunnen met een zorgvraag? Is het zorgaanbod afgestemd op de 

noden? Wij ging het hen zelf vragen.  

 

We hielden individuele gesprekken met sleutelfiguren, bewoners uit kwetsbare doelgroepen en 

professionele partners. Ook sloten we aan bij buurtfeesten en organiseerden we zelf buurtbabbels.  

Individuele gesprekken 

Bij de individuele gesprekken maakten we gebruiken van een gestandaardiseerde vragenlijst. De vragenlijst 

werd opgesteld aan de hand van de kenmerken van een zorgzame buurt.22  

Sleutelfiguren 

We bevroegen 36 sleutelfiguren. 

Hiertoe behoren bestuursleden van onder andere Okra, Samana, KVLV, De Landelijke Gilde, KSA, Sporting 

Grote Heide en de carnavalsverenigingen. Maar ook buurtbewoners die buurtfeesten organiseren, mee 

hebben gewerkt aan de opbouw van ’t Kruispunt, deelnamen aan Neerpelt Bezwijkt 2016 of op een andere 

manier initiatief nemen in Grote Heide werden bevraagd. 

Maatschappelijk kwetsbare bewoners 

We bereikten 5 cliënten van het OCMW. 

Professionele partners 

We bevroegen 11 professionals over hun visie op Grote Heide. 

Deze partners zijn onder andere de apotheker, de huisartsen, de verpleegkundigen van het Wit Gele Kruis, 

de schooldirectrice, de buurtwerker en de wijkagent. 

Groepsgesprekken 

Tijdens de groepsgesprekken werden verschillende methodieken gebruikt. 

Het centrale element was de windroos23. In groep kon men zijn mening delen over de sterktes, zwaktes, 

kansen van de buurt en de richting die men uit wil met de buurt.  

 

 

                                                           

22 Zie bijlage 8 
23 Zie bijlage 9 
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Er waren ook nog 2 methodieken waarbij de deelnemers individueel bevraagd werden over hun kennis van 

de buurt en hun mening over de buurt. Bij de eerste werden foto’s en logo’s van verenigingen, diensten en 

plaatsen getoond. Met een kleur kon men aanduiden of men de dienst kende, er gebruik van maakte of 

deze niet kenden.24 De andere peilde aan de hand van stellingen naar hun mening over verschillende 

thema’s en activiteiten in hun buurt.25 

Tenslotte kwamen we via het talentenblad26 de interesses en talenten van deelnemers te weten. Hierop 

konden de deelnemers aangeven of ze al dan niet een engagement willen opnemen voor een zorgzame 

buurt. 

Buurtbabbels 

Voor de buurtbabbels deelden we Grote Heide op in 4 gebieden: de wijk Turfheide en omgeving, het 

centrum, Broeseind en omgeving en de villawijk.  

We bereikten in totaal een 90tal personen met deze buurtbabbels. 

Buurtfeesten 

Ook brachten we een bezoek aan 3 buurtfeesten (O.L.V.-straat, Hayenhoek en Achelsendijk-Binnenweg) 

waarop we in totaal een 120tal mensen zagen. 

Via deze interviews en methodieken verzamelden we van eind mei tot en met augustus gegevens om de 

belevingswereld van bewoners en het beeld van diensten en instanties over Grote Heide in kaart te 

brengen. De informatie die we uit deze contacten haalden, hebben we samengebracht en verwerkt in het 

kader van de kenmerken van een zorgzame buurt. 

 

                                                           

24 Zie bijlage 10 
25 Zie bijlage 11 
26 Zie bijlage 12 
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6.1 Thuis voelen 

Identiteit 

De Grote Heidenaar lijkt met enige trots naar zijn kerkdorp te kijken. Bijna alle bewoners gaven aan graag 

te wonen in Grote Heide. De meesten van hen voelen zich een echte Grote Heidenaar, eerder dan een 

(Neer)Peltenaar.  

Hierbij dient echter opgemerkt te worden dat sommige bewoners (vooral de ouderen) Broeseind als een 

aparte entiteit, en dus geen deel van Grote Heide, beschouwen. Bij jongeren en inwijkelingen speelt dit 

veel minder. Vroeger was er een kleuterschooltje en gingen (bijna) alle kinderen naar de lagere school in 

het centrum. Zij vonden daar hun aansluiting bij vriendengroepen en het verenigingsleven en hadden 

minder aansluiting bij de rest van Grote Heide. Er waren ook cafés, een buurtwinkeltje en een eigen kermis 

in Broeseind. Dit is echter allemaal weggevallen en vormt een gemis. Er werd door enkele ouderen 

aangegeven dat er een afname was van het identiteitsgevoel en dat ‘Broeseind zijn eigenheid moet 

bewaren’. 

Vroeger gold dit gevoel van aparte entiteit in grote mate ook voor de wijk Turfheide, maar in de loop der 

tijd is deze wijk beter geïntegreerd in Grote Heide. Dit was het gevolg van de afgelegen ligging van de 

woonwijk en omdat men in het begin angst had voor wat voor mensen er gingen wonen. Het imago was 

dus slecht, maar er is nooit iets ergs gebeurd in de wijk en deze behoort nu echt tot Grote Heide. Toch 

geven vele sleutelfiguren aan de mensen uit de sociale woonwijk niet te kennen. 

De villawijk wordt echter wel nog steeds aanzien als een aparte buurt. De bewoners van de villawijk zijn 

moeilijker bereikbaar en er heerst veel eenzaamheid. Dit wordt zowel door bewoners als door 

professionele partners aangegeven. Een mogelijke reden van deze eenzaamheid is dat vele Nederlanders 

na hun inwijking niet veel investeerden in het ontwikkelen van hun sociaal netwerk. Nu ze op leeftijd zijn en 

hun kinderen vaak ver weg wonen, wordt dit als een gemis ervaren.  

Er werd regelmatig de bezorgdheid aangegeven dat ‘Pelt te groot wordt’. Er is een vrees dat de 

kleinschaligheid en eigenheid van Grote Heide en Neerpelt verloren gaan.  

Integratie 

Volgens de meeste bewoners is het niet zo moeilijk om als inwijkeling te integreren in Grote Heide. Grote 

Heide vormt dan wel een hechte gemeenschap, maar staat zeker open om mensen op te nemen. Wel 

moeten inwijkelingen hiervoor zelf een inspanning leveren. Dit kan onder andere door deel te nemen aan 

het verenigingsleven.  

Vooral kwetsbare bewoners, maar ook een aantal sleutelfiguren, geven echter aan dat het dan weer 

moeilijker is om je plekje te vinden in Grote Heide. Ook een aantal professionele partners geven deze 

bezorgdheid weer. Grote Heide kent een rijk verenigingsleven, maar het is niet altijd evident om als 

nieuwkomer hierbij aansluiting te vinden. Kinderen die nu bij verenigingen zitten, zijn vaak de kinderen van 

ouders die er vroeger al bij zaten. 

Inwijkelingen zijn vaak niet op de hoogte van het aanbod op het vlak van ontmoeting, buurtfeesten en 

verenigingsleven in Grote Heide. Het Kempisch Tehuis kwam hieraan tegemoet bij het collectief onthaal 

van de nieuwe inwoners van het sociaal woonproject Hoefsmidse. De verantwoordelijke van 
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ontmoetingscentrum PAX ontwierp hiervoor namelijk een blaadje met info over het aanbod in Grote Heide. 

Dit werd gewaardeerd door de bewoners.   

Als anderstalige lijkt het ook niet zo makkelijk om te integreren in Grote Heide. Een bewoner gaf aan dat de 

cultuur en vriendelijkheid anders is dan degene die men gewend is in het land van herkomst. Deze vindt dat 

er weinig volk op straat rondloopt en er weinig contact is. Ook haalt een sleutelfiguur het voorbeeld aan 

van een buurman van andere afkomst die wel contact wilt leggen, maar waar niemand iets tegen zegt.  

Het integreren is ook afhankelijk van in welke buurt/straat je gaat wonen. In sommige buurten wordt er 

bijvoorbeeld nog een meiboom gepland of wordt er gesierd wanneer er een nieuwe buur komt wonen in 

de straat.  

Wegens het grote verloop van huurders of wegens slechte ervaringen met hen, investeren sommige 

mensen minder in het kennismaken met nieuwe buren wanneer dit huurders zijn. Dit geldt voor sommigen 

ook voor de Nederlanders. Zij lijken voor vele inwoners minder dorpsgebonden en blijven niet altijd voor 

lange tijd in Grote Heide wonen.  

Diversiteit 

Specifiek aan het kerkdorp Grote Heide is de grote diversiteit. 41% van de inwoners is van niet-Belgische 

afkomst en 29% van de inwoners heeft een andere nationaliteit dan de Belgische. Van deze groep heeft 

93% de Nederlandse nationaliteit.  

In de villawijk vormen de Nederlanders de grootste bevolkingsgroep. Bewoners van de villawijk geven aan 

dat Belgen en Nederlanders er echt 2 aparte groepen vormen. De Nederlanders buiten de villawijk lijken 

iets makkelijker te integreren dan diegenen van in de villawijk. Maar ook de laatsten sturen hun kinderen 

tegenwoordig meestal naar de lagere school in Grote Heide. Enkele mensen geven aan dat er weinig 

contact is tussen Nederlanders en Belgen en er soms wel spanningen zijn, maar in het algemeen lijkt er 

toch een grotere sociale mix te zijn dan vroeger.  

Enkele sleutelfiguren gaven expliciet mee dat er steeds minder verdraagzaamheid is tussen mensen, naar 

elkaar toe, naar buitenlanders toe,… Enkele anderen geven aan dat buitenlanders zich niet open stellen. 

Professionals geven dan weer aan dat mensen nog moeten wennen aan de nieuwe inwijkelingen van 

andere origine. Vroeger waren dit (bijna uitsluitend) de Nederlanders, nu zijn dit ook anderstaligen.  

Ook het aantal bewoners met een andere dan de Nederlandse herkomst stijgt immers. Vooral de sociale 

woonwijk ‘Turfheide’ wordt meer divers. Er is in de wijk een toename van het aantal mensen van 

Marokkaanse en Turkse origine. Er heerst ook de indruk dat door de instroom van nieuwe bewoners het 

socio-economisch profiel van de wijk gedaald is.  

In Grote Heide is er ook een toename van het aantal personen van Poolse origine. Zij werken meestal 6 

dagen op 7 voor een bepaalde periode en gaan dan terug naar hun thuisland. Ze hebben dan ook niet veel 

vrije tijd en zijn niet echt gekend door de inwoners. Wegens het taalverschil is sociaal contact met hen heel 

beperkt.  
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Kwetsbaarheid 

Veel bewoners, maar ook een aantal professionals, geven aan geen zicht te hebben op armoede binnen 

Grote Heide. De lagere school en de buitenschoolse opvang merken wel op dat de armoede onder hun 

leerlingen toeneemt. Ook de apotheker komt in aanmerking met mensen in armoede. Hij merkt dat er 

regelmatig mensen naar hem komen met medische vragen om zo hun doktersbezoek, wegens financiële 

redenen, te kunnen ontlopen. Er is volgens hem een groep mensen die op het randje van armoede leven en 

door de mazen van het net vallen. Er werd verschillende keren aangegeven dat er geen echte samenhang 

en interactie is tussen kwetsbare bewoners en de andere bewoners.  

Vele mensen geven aan de mensen uit de sociale woonwijken niet te kennen. 

Volwassen bewoners die in de buurt van het Regenboogplein wonen, vinden dat de bewoners van de 

appartementen goed geïntegreerd zijn. Mensen uit de directe buurt hebben er sporadisch contact mee. 

Kinderen van jonge ouders spelen in het speeltuintje met de kinderen van het Regenboogplein. Sommige 

senioren hebben al eens een gevoel van onbehagen, wegens het rondhangen van de jongeren, gemeld aan 

de wijkagent, maar zij tracht deze ongerustheid weg te nemen. Eén bewoner van het Regenboogplein is 

aangewezen als een toezichthouder en krijgt hiervoor een vrijwilligersvergoeding. 

Bij de jongeren is er wel wat weerstand ten opzichte van de bewoners van het Regenboogplein. De 

kinderen spelen regelmatig op het plein en hebben veel lawaai bij. Ook het feit dat er veel mensen wonen 

van andere origine voedt deze weerstand. Er is een besef dat als ze elkaar zouden kennen er wel meer 

openheid en verdraagzaamheid zou zijn.  

Ten aanzien van de inwoners van Turfheide speelt deze weerstand niet meer. Er zijn in de wijk Turfheide 

redelijk wat mensen die het financieel moeilijker hebben. Ook zijn er heel wat ouderen met zorgnoden en 

ouderen die zich eenzaam voelen. Er zou in Turfheide, net als in andere oudere sociale woonwijken, wel 

een lichte spanning merkbaar zijn tussen oude en nieuwe bewoners. 

Het is af te wachten hoe de integratie van de nieuwe sociale woonproject Hoefsmidse gaat verlopen. In 

Hoefsmidse is er een mix van alleenstaande jongeren en ouderen, jonge gezinnen met kinderen en mensen 

van andere origine. Enerzijds is het volgens sommige directe buurtbewoners goed dat de wijk goed 

ingepland is en niet afgelegen gebouwd is. Anderzijds geven andere buurtbewoners dan weer hun 

bezorgdheid weer over een mogelijke segregatie. “Men moet trachten andere culturen goed te verspreiden 

omdat dit anders hun integratie bemoeilijkt.” De bewoners van Hoefsmidse lijken zelf tevreden te zijn over 

de locatie van de wijk.  

6.2 Ontmoeting 

Buurtverenigingen 

Er zijn volgens onze informatie 11 buurtverenigingen actief in Grote Heide. Dit zijn verenigingen die een 

aanvraag tot buurtactiviteit hebben ingediend bij de dienst vrijetijd. Zij organiseren een nieuwjaarsreceptie, 

garageverkoop een buurtfeest of –activiteit en/of de ijskar tijdens de Dag van de Buren. In sommige 

buurten is er ook een Sinterklaascomité. 
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Binnen verschillende buurten worden er dan ook buurtfeesten en/of speelstraten georganiseerd. We 

kregen enkele keren het signaal dat de (logistieke) ondersteuning van de gemeente voor buurtfeesten 

beperkt is, zeker in vergelijking met Overpelt. Ook speelt er een bezorgdheid over de toekomstige invulling 

van de Dag van de Buren en ondersteuning van buurtfeesten door de gemeente vanaf volgend jaar. De 

kostprijs voor buurtfeesten vormt ook een aandachtspunt: niet iedereen is immers in de mogelijkheid om 

15 tot 25 euro per persoon te betalen voor deelname aan een buurtfeest. 

Binnen enkele straten en buurten werd er een gemis aan een buurtvereniging aangegeven. Ook waren vele 

mensen niet op de hoogte van de garageverkoop en vonden deelnemers dat er weinig publiciteit voor werd 

gemaakt in Grote Heide. 

Ontmoetingsplaatsen 

In Grote Heide was er vroeger een bankkantoor, een postkantoor, de mutualiteit, 5 cafés, een dancing, 

buurtwinkels,... Dit is echter allemaal weggevallen. Grote Heide kent tegenwoordig ook geen 

ontmoetingsplaatsen zoals een café of cafetaria van een parochiezaal of sporthal. Enkel dorpshuis ’t 

Kruispunt of de kantine van Sporting Grote Heide komt hier voor een beperkt doelpubliek in aanmerking.  

De meeste bewoners vinden dan ook dat er te weinig ontmoetingsplaatsen zijn. Zij ervaren een nood aan 

activiteiten en ontmoetingsplaatsen voor de hele gemeenschap. 

Grote Heide heeft sinds enkele jaren een opgeknapt dorpshuis ’t Kruispunt. Dit wordt in het algemeen 

aanzien als een verrijking voor de buurt. Het is gekend door alle dorpsbewoners, maar de meerderheid van 

de bewoners geeft aan dat er meer gebruik van gemaakt mag worden. Ook de werking van ’t Kruispunt is 

niet door iedereen gekend. De helft van de bewoners geeft aan al eens in ’t Kruispunt geweest te zijn en is 

positief over de accommodatie. In ’t Kruispunt wordt er vergaderd door verengingen zoals Samana, KVLV, 

het overdagkoor en de toneelgroep. 

Een groot gebrek is dat er nu geen vaste uren zijn en de openingstijden dus niet gekend zijn. Af en toe 

wordt het opengehouden door verenigingen. ’t Kruispunt wordt vooral sporadisch door de jeugd uitgebaat. 

Het wordt dan vooral gebruikt voor feestjes en op deze momenten is er wel eens sprake van overlast.  

Het bestuur van ’t Kruispunt zou volgens sommigen meer initiatief kunnen nemen om het levendig te 

houden. Enkele mensen gaven aan dat er te veel verwacht wordt van de verenigingen. Ook een voormalige 

potentiële vrijwilliger vond dat er bij de opstart teveel engagement gevraagd werd en heeft daarom in het 

begin al afgehaakt. Er was in het begin ook een whatsapp-groepje van 30 à 40 vrijwilligers om het dorpshuis 

open te houden, maar wegens gebrek aan engagement is dit uitgedoofd.  

Een belangrijk aandachtspunt is dat men moet opletten om niet teveel engagement te vragen. Dit komt 

onder andere omdat er tegenwoordig een ander soort vrijwilliger is. Mensen willen wel ad hoc vrijwilliger 

zijn, maar geen langdurig, semi-verplicht engagement meer aangaan. 

Tijdens de buurtbabbel in het centrum waren er verscheidene mensen die wel eens, al dan niet periodiek, 

een activiteit in ‘t Kruispunt zouden willen organiseren. 

We kregen van enkele verenigingen de boodschap dat het niet rendabel is om ’t Kruispunt open te houden 

als je de kas van je vereniging wil spekken. Bij een stampvol café zou de winst maar ongeveer 100 euro 

bedragen. Je moet immers al 80 consumpties verkopen enkel en alleen om uit de kosten voor de poets te 
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geraken. In deze formule betaal je namelijk 40 euro voor de poetshulp en krijg je 0,50 euro korting op de 

voorgeschreven consumptieprijzen. 

Er wordt door een heel aantal sleutelfiguren aan gegeven dat Zaal PAX een opknapbeurt kan gebruiken. Er 

werd ook meermaals aangegeven dat men het jammer vindt dat je na het sporten in de sporthal nergens 

iets kan gaan drinken. Bij de oprichting van de sporthal is er nagedacht om zaal PAX ’s avonds open te 

houden na sportactiviteiten, maar dit leek economisch niet rendabel. 

Enkele Grote Heidenaars zijn bezorgd over de functie van de kerk. Daar waar deze vroeger zorgde voor veel 

samenhang en verbondenheid binnen de gemeenschap, is dit der loop der jaren meer en meer 

weggevallen. Op financieel vlak (eigendommen en gelden) is er een vrees dat dit wordt “afgepakt”. Dit ligt 

vooral gevoelig bij degenen die de parochie staande houden 

Tweewekelijks vindt er een eucharistie plaats op zondagvoormiddag. Er is een beperkte aanwezigheid, 

maar wel oog voor elkaar. Wanneer iemand afwezig is, wordt er nagegaan of alles in orde is met deze 

persoon. Het valt op dat parochieleden veel engagement opnemen. 

Daarnaast gaven vele sleutelfiguren aan een buurtwinkel of krantenwinkel te missen. Ook dit is een plaats 

waar mensen elkaar ontmoeten. Vooral de oudere mensen missen dit, maar de meesten beseffen dat dit in 

deze tijd niet meer economisch rendabel is. Voor de jongeren vormt het blijkbaar minder een probleem om 

in het centrum te gaan winkelen. Het lijkt ook moeilijk om als buitenstaander een zaak te openen op Grote 

Heide. De inwoners komen wel een eerste keer langs, maar geven buitenstaanders weinig krediet. Zo zijn 

er in de handelszaak langs de apotheek in 15 jaar al een zevental zaken geweest, telkens zonder succes.  

Deze zomer was er ook een pop up bar langs het kanaal, Bar Tof. Dit was bekend onder vele Grote 

Heidenaren en diegenen die ze bezochten vonden dit een leuke ontmoetingsplaats. “Voor herhaling 

vatbaar!”. 

Van een maatschappelijk kwetsbare bewoner kregen we de terechte opmerking dat ontmoetingen 

meestal ook (veel) geld kosten. Niet voor iedereen is namelijk het evident om de kostprijs voor deelname 

aan een buurtfeest, dorpsrestaurant, activiteiten van verenigingen,… te betalen. Bij een bezoek aan de 

welzijnsschakel Plan B kwamen we in contact met 2 inwoners van Grote Heide. Hier vinden ze wel hun 

betaalbare ontmoetingsplek. Ondanks de belemmeringen en drempels die maatschappelijk kwetsbare 

bewoners ervaren, gaven bijna allen onder hen meer ontmoetingsmogelijkheden in Grote Heide te wensen. 

1 bewoner gaf aan dat ze graag een ontmoetingsmoment wou creëren voor hen. 

Openbare ruimte 

Naast meer ontmoetingsmogelijkheden in ‘t Kruispunt missen mensen ook korte ontmoetingen op straat 

of in de buurt. Zo gaven verschillende sleutelfiguren aan dat er gemis is aan een petanque- of kubbpleintje, 

bankjes op de straat, een groot plein waar kinderen kunnen spelen,... Er is dus een vraag naar 

infrastructuur om elkaar te ontmoeten. Vooral op Turfheide wordt dit expliciet aangegeven. Nu is er enkel 

nog maar een schamel sportpleintje en ook de groenzone gaat volgebouwd worden. Vroeger was hier zelfs 

een soort buurthuis.  

Een ontmoetingsplaats die verschillende keren positief vernoemd werd, is het speeltuintje achter de kerk 

op het regenboogplein. Sommigen geven wel aan dat de waterplas het er onveilig maakt voor jonge 

kinderen. Ook wordt er aangegeven dat er maar weinig speeltoestellen zijn en dat deze vooral enkel voor 
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zeer kleine kinderen interessant zijn, de kinderen dus rap uitgespeeld zijn en het ook niet uitnodigt om er 

als ouder lang te blijven hangen. Het wordt vooral gebruikt door kinderen uit de directe omgeving. De 

meeste andere (groot-) ouders gaan naar de Scoutsrally als ze met hun (klein)kinderen willen spelen.  

Het BMX-parcours lijkt bijna niet gebruikt te worden. Het is in erbarmelijke staat en is verwilderd. Het 

onkruid verspreidt zich verder naar de voetbalterreinen. 

Gedeelten van Grote Heide zijn omgeven door groen: grote weiden, paadjes en kleine bosjes,… 

Verschillende ouders laten er hun kinderen met een gerust gevoel zonder begeleiding op uit trekken. 

In de villawijk is er geen openbare ontmoetingsplaats, maar er lijkt hier ook geen nood aan. Als men iets 

organiseert, doet men dit bij mensen thuis.  

Activiteiten 

Pelt en Grote Heide hebben heel wat te bieden op vlak van vrije-tijdsaanbod voor verschillende 

doelgroepen: kinderen, jongeren, volwassenen en senioren. Op verschillende manieren wordt dit 

gecommuniceerd naar de bevolking. Toch komt niet alle informatie tot de bewoners.  

Er werd ons meermaals op gewezen dat ouderen niet mee zijn met de digitalisering en informatie hen 

enkel via drukwerk of van mond-tot-mondreclame bereikt. Het boekje van Pelle Melle en BinnenHOF is 

door de meeste mensen gekend. Enkelen gaven wel aan dat de inhoud voor hen niet duidelijk is. PLT wordt 

door heel veel mensen gelezen en het is een grote bron van informatie voor de inwoners over het aanbod 

van de gemeente. Wat ook opvalt, is dat slechts zeer weinig mensen op de hoogte zijn van het aanbod van 

de speelpleinwerking. Voor mensen die nog maar net naar Grote Heide verhuisd zijn, een klein sociaal 

netwerk hebben of anderstalig zijn, is het niet evident om op de hoogte te zijn van het aanbod.  

Het dorpsrestaurant is gekend door bijna alle sleutelfiguren, maar slechts 1 bevraagde sleutelfiguur gaat 

hier als vrijwilliger naartoe. Voor de anderen wordt het ervaren als een ontmoetingsmoment voor ‘oudjes’. 

Van de maatschappelijk kwetsbare bewoners waren er dan weer slechts 2 op de hoogte van het bestaan 

van het dorpsrestaurant. Verschillende bewoners gaven aan wel geïnteresseerd te zijn in een avondeditie 

van het dorpsrestaurant. Er is ook een vraag naar meer activiteiten voor ouderen in Grote Heide. 

Er is in de gemeente een groot aanbod is van activiteiten voor minderjarigen en voor 65+, maar voor de 

tussengroep is er wel een gemis aan aanbod. Er zijn in Pelle Melle en BinnenHOF bijvoorbeeld vaak leuke 

activiteiten, maar omdat deze overdag plaatsvinden kan deze groep er geen gebruik van maken. Ook zijn 

sommigen voorstander van een groter sportaanbod in Grote Heide. 

De meeste bewoners ervaren een nood aan activiteiten en ontmoetingsplaatsen voor de hele 

gemeenschap. Er zou meer verbinding moeten zijn tussen de verschillende kernen (Broeseind, villawijk, 

centrum en Turfheide). Vroeger was er bijvoorbeeld een voetbalwedstrijd of kampspelen tussen 

verschillende buurten. Dit bracht de mensen bijeen. Ook op Grote Heisa wordt er met weemoed terug 

gekeken. Er werd dus meermaals op gewezen dat een dorpsactiviteit voor de hele gemeenschap een goed 

initiatief is.  

Een activiteit waar verschillende Grote Heidenaren aan meedoen is de jaarlijkse garageverkoop. We kregen 

wel van vele mensen het signaal dat ze op voorhand niet op de hoogte waren dat de garageverkoop ging 
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plaatsvinden en dat er maar weinig communicatie was naar de inwoners van Grote Heide om dit bekend te 

maken. 

Verschillende mensen geven ook aan dat een wandel- of fietsclub tegemoet kan komen aan de wens tot 

ontmoeting. 

Rol verenigingen  

Op vlak van verenigingen leeft het in Grote Heide. Zo is er Samana, Okra, KSA, de voetbalclub, wielerclub, 

KVLV, toneelverenigingen, ouderraad van de school, carnavals- en enkele buurtverenigingen. Heel wat 

sleutelfiguren nemen verschillende rollen op in het verenigingsleven. Ze zijn (bestuurs)lid van meerdere 

verenigingen. 

Om te integreren in een buurt, horen we dat lid zijn van een vereniging hierbij zou helpen. Al horen we 

daarnaast ook dat bewoners uit een kwetsbare doelgroep de weg naar de vereniging niet altijd vinden.  

Samana, OKRA, KVLV en de parochie worden als positief ervaren door de Grote Heidenaars. Zo gaan de 

bestuursleden van OKRA langs bij hun leden wanneer ze infoboekjes rondbrengen, op die manier komen ze 

in contact met elkaar. Ook Samana heeft oog voor de kwetsbare groep van ouderen. Één iemand gaf aan 

dat de leden van Samana vroeger de mensen vanuit het rusthuis gingen halen voor een activiteit. Dit wordt 

nu niet meer gedaan. 

Tijdens het paasweekend slaan de carnavalsvereniging en de KSA de handen in elkaar voor het organiseren 

van activiteiten, ook de school wordt hierin betrokken. Hier is een goede samenwerking. Daarnaast maakt 

de KSA reclame op school en mogen zij de speelplaats gebruiken tijdens de jaarlijkse fuif of andere 

evenementen. Ook tussen de parochie en de school is er een goede samenwerking, de school mag ’s 

middags de zaal gebruiken waar de kinderen kunnen eten. Ook Robbedoes maakt na de schooluren gebruik 

van de speelplaats en de zaal. De school heeft daarnaast een nauwe samenwerking met Samana: de 

kinderen helpen tijdens het kienen in ruil voor het gebruik van de kienkaarten die ze gebruiken tijdens hun 

eigen evenement.  

Toch horen we uit andere hoeken dat er vraag is naar meer samenwerking en afstemming tussen de 

verschillende verenigingen.  

Binnen de villawijk heb je privé sociale netwerken. Zo zijn er een kookclub, een motorclub, een golfclub, 

een tennisclub, een fietsclub,… Recentere inwijkelingen voelen zich minder aangetrokken tot deze clubs. Er 

leeft de indruk dat vooral de Belgen in de wijk hier geen behoefte aan hebben, maar toch is er bij de jonge 

generatie hier meer openheid voor dan bij de oudere. Vroeger had je ook een succesvolle 

nieuwjaarsreceptie. 

Kinderen en jongeren 

Het aantal jonge gezinnen met kinderen neemt toe in Grote Heide. Vooral in Broeseind is deze evolutie 

uitgesproken. Ook de lagere school en de buitenschoolse kinderopvang merken een forse toename van het 

aantal leerlingen. Het aantal leden van de KSA is in sinds enkele jaren ook terug in stijgende lijn.  

Alhoewel de jongeren minder op straat rondhangen dan vroeger, is het speeltuintje bij het Regenboogplein 

en dan vooral de bankjes achter de kerk ’s avonds een hangplek voor jongeren van 16 jaar en ouder. 

Jongeren hangen soms ook samen bij de Ponyfarm. Niet iedereen is hierover te spreken. Bij Sporting Grote 
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Heide was er vroeger een hangplek voor jongeren, maar deze is afgebroken wegens klachten over overlast 

van een buurtbewoner. 

Het lijkt er op dat de jongeren van Grote Heide goed samenhangen. Als ze samen zijn, voelen ze zich als één 

groep. Het imago over de jongeren van grote Heide is volgens hen zelf wel veranderd. Vroeger werden ze 

bekeken als “de zwaar mannen van Grote Heide”. Dit is volgens hen toch anders, al worden ze zo soms nog 

wel omschreven en bekeken. Vroeger was er nog café ‘De Club’ waar jongeren naar toe konden, maar nu 

hebben ze geen vaste stek meer en gaat de jeugd enkel nog maar in Neerpelt-Centrum op stap. 

6.3 Helpen  

Samenhang 

Vooral ouderen geven aan dat er minder samenhang is dan vroeger en dat het dorpsgevoel is afgenomen.  

Verschillende straten hangen goed aan elkaar. In andere straten is de burenhulp, de samenhang en oog 

voor elkaar minder. Vooral waar er buurtfeesten georganiseerd worden, is er meer samenhang en kunnen 

mensen bij elkaar terecht. Ook zijn er verschillende buurten met WhatsApp-groepjes, waarmee ze elkaar 

op de hoogte houden indien er iets opvallend in de buurt gebeurd of voor praktische hulp. De hulp die 

buren aan elkaar bieden is variërend: het uitlenen van materiaal; een praatje maken; naar de winkel gaan 

wanneer iemand moeilijk te been is; grasmaaien bij ouderen; eieren rondbrengen; kinderen samen naar 

school brengen; contactpersoon voor de noodknop; medicatie halen bij de apotheek; in O.C. PAX staat er 

een weggeeftafel waar mensen bruikbare spullen (speelgoed, huishoud, servies, boeken, e.d.) kunnen 

plaatsen. Je kan hier geheel vrijblijvend rondneuzen, iets meenemen of iets bijzetten. 

Niet in elke straat hangen de buren aan elkaar of worden er buurtfeesten georganiseerd. In sommige 

straten wordt er zelfs geen “goedendag” tegen elkaar gezegd, vaak omdat ze elkaar niet kennen.  

Ook in de villawijk horen we dat er onderling weinig contact is. Toch zijn er enkele geëngageerde 

Nederlanders die gezorgd hebben voor een WhatsApp-groep buurtpreventie en organiseerde iemand van 

hen een AED-cursus.  

Hieruit kunnen we afleiden dat de stap om elkaar te helpen, sneller gemaakt zal worden wanneer buren 

elkaar kennen dan wanneer ze elkaar niet kennen. Desondanks hangt er in de goed draaiende 

straten/buurten nog een vraag- en handelingsverlegenheid.  

De meeste bevraagden hebben niet echt zicht op de zorgnoden van buurtbewoners. Hier en daar 

vermoeden ze wel dat er eenzaamheid is, dat er medische zorgen zijn en er mensen wonen die het 

financieel moeilijker hebben. 

Jongeren en ouderen 

16 bewoners geven aan contact te hebben met of iets te doen voor kwetsbare ouderen. Zoals de post 

uithalen; contactpersoon zijn voor de noodknop; regelmatig gaan kijken of alles in orde is; medicatie halen 

bij de apotheek; … 

Het valt op dat er slechts enkele sleutelfiguren contact hebben met ouderen in de villawijk. Het gaat hier 

dan vooral om een praatje maken en eens kijken of alles in orde is. Met de kwetsbare bewoners uit de 

sociale woonwijken zijn er enkele sleutelfiguren die aangeven sporadisch contact te hebben met deze 

doelgroep. Dit gaat dan over een praatje aan de schoolpoort of op het speelpleintje bij het 
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Regenboogplein. Verschillende bevraagden geven aan dat ze vermoeden dat er in de villawijk veel mensen 

eenzaam zijn. Vooral Nederlanders, waarvan de kinderen terug in Nederland gaan wonen en het eigen 

sociale netwerk niet zo groot is.  

6.4 Zorg  

Netwerk-samenwerken rond zorgverhaal  

Bij de professionele partners is er een goede samenwerking. De apotheker, de huisarts en de 

thuisverpleegkundigen hebben goede contacten en detecteren zorgvragen. Verpleegkundigen van het Wit-

Gele Kruis geven signalen door naar de juiste instanties zoals bijvoorbeeld de maatschappelijk werkster van 

de gemeente of mutualiteit. Ook de schooldirectrice leidt mensen toe naar het OCMW of andere instanties 

indien zij dit nodig acht. Hiernaast gaf ze aan dat ze een samenwerking met de opvoedingswinkel mist. 

Het Lokaal Dienstencentrum en RIMO hebben samen het project ‘Buurtgezellen’ opgestart. 

Bezoekersteams van vrijwilligers zijn in 2019 op bezoek gegaan bij alleenstaande 65+ers en 75+ koppels in 

Grote Heide. Tijdens dit bezoek gingen ze aan de hand van een losse babbel na hoe vraag- en zorgaanbod 

bij deze groeiende groep ouderen op mekaar afgestemd kon worden.  

Vrijwilligers kregen een doorverwijskaartje mee. Hierop staat informatie over de verschillende diensten die 

de gemeente aanbiedt en waar men terecht kan met een zorgvraag. Daarnaast kunnen ze ook een strookje 

invullen waarin ze toestemming geven aan de coördinator ouderen om contact op te nemen. Deze 

bezoeken hebben er toe geleid dat er heel wat mensen zijn doorverwezen naar zorg, dat zij bepaalde 

rechten hebben kunnen opnemen en werden er een aantal mensen met elkaar in contact gebracht. 

Naast dit project is er van september 2019 tot maart 2020 een proefproject met de doorverwijskaartjes 

voor professionele thuisdiensten. De gemeente en RIMO werken hiervoor samen met de diensten DCO 

Pelt, Welzijnsregio, Familiehulp, Wit-Gele-Kruis, Kempisch Tehuis en de wijkagenten. Personeelsleden van 

deze diensten maken gebruik van doorverwijskaartjes waarop zijn hun cliënteel kunnen informeren over de 

verschillende diensten en waar men terecht kan met een zorgvraag. Naast informeren kunnen zij ook 

zorgvragen detecteren en mensen toeleiden. Op deze manier bereiken we naast de groep ouderen ook 

andere doelgroepen. 

Rol verenigingen 

Samana levert als vereniging goed werk in Grote Heide. Bewoners zijn hier tevreden over. Wat we zowel bij 

de leden van SAMANA, OKRA en KVLV horen, is dat er steeds minder (jonge) (bestuur)leden deelnemen 

aan verenigingen als deze. Mensen engageren zich alsmaar minder, wat ze wel voelen in hun werking. 

Één van de redenen is dat de jongere generatie nieuwe dingen wil voorstellen/uitvoeren, maar de oudere 

generatie dit vaak tegenhoudt. Ze houden zich vast aan de jarenlange werking en traditie. Een andere 

reden kan zijn dat de 60-jarige van vandaag actiever is dan de 60-jarige van tien à twintig jaar geleden. Zij 

hebben nog veel hobby’s, moeten langer werken, hebben de zorg voor de kleinkinderen en soms ook nog 

de zorg voor hun eigen ouders. 

Vroeger haalden leden van SAMANA andere minder mobiele leden op naar een activiteit. Dit wordt niet 

meer gedaan.  
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Kinderopvang en basisschool 

De meeste bevraagden geven aan dat er een voldoende aanbod is aan kinderopvang. In Grote Heide zijn 

slechts twee onthaalouders. We horen hier tegenstrijdige signalen over of dit overeenstemt met de vraag.  

Zowel de buitenschoolse kinderopvang (BKO) als de lagere school, zouden toe zijn aan een opknapbeurt. 

Hier is de gemeente (dorpenbeleid) van op de hoogte (masterplan Grote Heide).  

Als er kinderen zijn waar men zich zorgen over maakt, wordt dit altijd eerst besproken met de directrice. De 

leerkrachten hebben namelijk beter zicht op de (thuis)situatie van de kinderen. Soms wordt het CLB 

ingeschakeld door Robbedoes en de school voor een kind om de urgentie voor het CLB aan te tonen. Er is 

ook al doorverwezen naar het VK (Vertrouwenscentrum Kindermishandeling) of OCJ 

(Ondersteuningscentrum Jeugdzorg). De schooldirectrice geeft ook aan mensen door te sturen naar het 

OCMW indien er onbetaalde schoolfacturen zijn.  

In andere BKO is er bijvoorbeeld veel activiteit rond de ‘Week van de BKO’ met telkens een thema waar 

kinderen op school mee bezig zijn en koffie voor ouders. Dit loopt goed in Boseind, Herent en SH-Lille. Ook 

oma’s komen dan af voor een koffieklets en er worden activiteiten voor de ‘Warmste week’ gedaan. In 

Grote Heide komt dit niet van de grond. 

Rol apotheek 

De apotheker van Grote Heide ervaart zichzelf als laagdrempelig aanspreekpunt voor mensen. Hij merkt 

dat er regelmatig buurtbewoners naar hem komen met medische vragen zonder eerst naar de dokter te 

gaan, mede door financiële moeilijkheden. Het gaat hier dan vooral over de groep mensen die op het 

randje van armoede leven. Ze komen maar net rond en hebben geen recht op tegemoetkomingen of derde 

betalingsregeling.  

Daarnaast neemt hij ook de rol op om mensen door te verwijzen naar professionals (Sociale Dienst van het 

OCMW, BinnenHOF, Woonzorgcentrum,…). Hij merkt vooral dat het voor partners moeilijk is om de zorg 

van hun man/vrouw op te nemen of de stap te zetten naar woonzorgcentrum of service flats. 

De grootste problematieken ziet hij bij ouderen mensen, weduwen en de mensen uit de villawijk. Hij 

brengt wekelijks medicatie bij mensen in de villawijk omdat ze door mobiliteitsproblemen of gebrek aan 

een netwerk niet bij hem geraken. Regelmatig komen er buren of kennissen van cliënten medicatie halen. 

Dit zijn vooral degenen die al jaren in Grote Heide wonen en hun netwerk hier doorheen de jaren hebben 

uitgebouwd. Nieuwe buren ziet hij dit niet doen. 

Er is een goede samenwerking met professionele partners. Zo heeft hij wekelijks contact met de 

huisartsen. Er worden niet alleen medische problemen besproken maar ook andere problemen (zoals 

bijvoorbeeld huisvesting). Ook is er een goed contact met het Wit-Gele Kruis, vooral vanuit de villawijk. 

Verpleegkundigen toetsen regelmatig bij hem af of de medicatie die wordt ingenomen nog klopt. 

De rol die hij tot hier toe al vervult: laagdrempelig aanspreekpunt, samenwerking met partners, 

rondbrengen van medicatie,… Dit is van belang en zou voor Grote Heide uitgebreid mogen worden. 
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Toegang tot informatie (aanspreekpunt) 

Ouderen met een zorgvraag kunnen terecht in het BinnenHOF, jonge gezinnen met kinderen kunnen met 

vragen terecht bij het Huis van het Kind. Voor de tussengroep is het moeilijker de weg te vinden. 

Samenwerking met professionele partners en duidelijkheid brengen binnen het enorme zorglandschap zou 

hier al een oplossing kunnen bieden. 

Het viel op dat het Huis van het Kind door vele bevraagden niet gekend was. 

De helft van de bevraagde bewoners gaven expliciet aan een aanspreekpunt te missen in de buurt. Dit 

omtrent zorgvragen, maar ook omtrent vrijetijdsmogelijkheden en andere diensten die de gemeente te 

bieden heeft. 

20% van de bevraagden gaf aan niet te weten waar ze terecht kunnen met een zorgvraag. De jongere 

generatie vindt sneller zijn weg, dit vooral via het internet. Voor ouderen is het moeilijk mee te zijn met de 

digitalisering van vandaag.  

Toegankelijkheid (mobiliteit) 

Verschillende diensten zijn weggetrokken uit Grote Heide. De mutualiteit, de bank, de post, maar ook 

winkelgelegenheden en cafés. Verschillende bevraagden gaven aan dat dit een gemis is voor Grote Heide. 

Een buurtwinkel zou voor vele een meerwaarde zijn. Al is er ook het besef dat dit misschien niet rendabel 

zou zijn. 

Daarnaast zijn verplaatsingen, vooral voor de oudere generatie, naar het centrum ook niet altijd 

eenvoudig. De brug naar het centrum toe zorgt voor een barrière. Het is voor hen niet meer mogelijk om 

even te voet of met de fiets boodschappen of andere commissies te doen. Mensen die zich wel nog goed 

kunnen verplaatsen, ervaren dit niet direct als een probleem.  

Op vlak van openbaar vervoer rijdt er slechts één bus ’s morgens en één bus ’s avonds (Achel-Hasselt). Er is 

wel een mogelijkheid voor het gebruik van de belbus, maar hier horen we dat dit al enkele keren is 

misgelopen en de bus niet kwam opdagen. Voor spontante verplaatsingen kan een belbus niet gebruikt 

worden. Er is altijd een reservering vooraf nodig.  

BinnenHOF 

Slechts enkele bevraagden kennen het BinnenHOF niet, de overgrote meerderheid wel. Wel wordt het 

BinnenHOF vooral gezien als een plaats voor de oudere generatie en waar ook ouderen terecht kunnen met 

een zorgvraag.  

6.5  Publieke ruimte 

Woonomgeving 

Verschillende mensen geven aan dat Grote Heide er op vooruitgegaan is op het vlak van publieke ruimte. 

Het speeltuintje op het Regenboogplein wordt als positief ervaren; het Regenboogplein zelf is mooi 

aangelegd; Grote Heide is een propere buurt; de verlichting van het fietspad is in orde gemaakt; de aanleg 

van de fit-o-meter is een meerwaarde.  
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Verkeersveiligheid kwam bijna bij ieder gesprek aan bod. Daarnaast was er ook een algemene bezorgdheid 

over de staat van de voet- en fietspaden. Op vlak van infrastructuur geven verschillende bewoners en 

professionals aan dat het schoolgebouw, Robbedoes en O.C. Pax toe zijn aan een opknapbeurt. 

Wat we zowel horen uit gesprekken en wat blijkt ook uit de cijfers: er woont een sterke minderheid 80-

plussers in Grote Heide. Huizen worden te groot en appartementen zijn er niet, mobiliteit wordt minder en 

voorzieningen zijn er amper. Hieruit leiden we af dat mensen van deze leeftijd (sneller dan in andere 

kerkdorpen) verhuizen naar Neerpelt-centrum. Enkele bevraagde 65-plussers zijn hierover bezorgd. Het 

liefst blijven ze zo lang mogelijk in Grote Heide wonen. Ze horen ook van enkelen die de stap naar het 

Centrum genomen hebben, dat ze daar eenzaam zijn. Ze kennen minder mensen, op een appartement is er 

minder contact met elkaar “want je gaat zo maar niet bij iemand achterom”, er is een opgesloten gevoel, 

geen tuintje en er is een gebrek aan dag invulling: “Je kan toch niet de hele dag koffie gaan drinken”. 

Een goed draaiende sociale omgeving, maakt wel dat ouderen langer kunnen blijven wonen in Grote Heide. 

Het uitbouwen van een netwerk kan hier een belangrijk actiepunt zijn.  

Leegstand en verkrotting 

Vooral in de villawijk is er veel leegstand. Bewoners schatten dit aantal van 15% tot 20% van de in 160 

woningen. Een 20tal woningen zouden te koop staan. 

Naast de leegstand op de villawijk vormen de huurwoningen er een probleem: mensen nemen de 

verantwoordelijkheid niet om de woning te onderhouden, de voortuin ziet er vaak onderkomen uit en er is 

een vermoeden van criminaliteit in deze villa’s. Al zou dit de laatste jaren verbeterd zijn.  

Niet alleen in de villawijk, maar ook in het straatbeeld van het centrum vallen ook redelijk wat onverzorgde, 

verouderde en leegstaande woningen op. De verloedering van sommige woningen werd ook door 

bewoners op de buurtbabbel in het centrum aangegeven als één van de aandachtspunten. 

Buurtwinkel  

Zoals al enkele keren is aangehaald in voorgaande punten: een buurtwinkel wordt gemist in de Grote 

Heide. Maar de inwoners vragen zich ook af of dit in deze tijd nog rendabel is. Hierin zouden mobiele buren 

wel iets kunnen betekenen voor de andere: door samen boodschappen te gaan doen of een 

boodschappenlijstje meenemen.  

Kerk 

De kerkgangers van Grote Heide zijn bezorgd dat de kerk zijn functie zal verliezen en gebruikt zou worden 

voor iets anders. Voor de niet kerkgangers lijkt het dan weer interessant om de kerk effectief te gebruiken 

voor andere doeleinden. Bijvoorbeeld voor de school.  

6.6 Besluit 

De Grote Heidenaar kijkt met enige trots naar zijn kerkdorp. De kleinschaligheid, eigenheid en groene 

ruimte zijn voor de bewoners belangrijke kenmerken. Zeker met de fusie van  

Pelt lijkt het belangrijk om aandacht te blijven hebben voor de identiteit van het kerkdorp. 
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Grote Heide heeft een hechte gemeenschap. Als nieuwe bewoner integreren in deze gemeenschap is 

afhankelijk van in welke buurt je gaat wonen. In buurten waar er al een nauwe samenhang is, lijkt het 

makkelijker om te integreren dan in buurten waar deze samenhang minder is. 

De deelname aan het verenigingsleven vormt een goede toegangspoort voor de integratie in Grote Heide. 

Grote Heide kent immers een rijk en bloeiend verenigingsleven. Voor nieuwe bewoners is het echter niet 

altijd evident om hierbij aansluiting bij te vinden. Onder hen hebben vooral kwetsbare mensen vaak een 

extra steuntje nodig om de drempels naar het aanbod van verenigingen en op de weg naar integratie te 

overwinnen. Een opportuniteit dient zich aan om de nieuwe inwoners van het sociaal woonproject 

Hoefsmidse te integreren in de gemeenschap en het verenigingsleven van Grote Heide. Maar ook de 

integratie van alle andere nieuwe bewoners is een belangrijk aandachtspunt. Dit lijken voornamelijk jonge 

gezinnen te zijn. Hun integratie bepaalt namelijk mee de toekomst van de gemeenschap! 

De Grote Heidenaren ervaren een gemis aan ontmoetingsplaatsen en activiteiten voor de hele 

gemeenschap. Dorpshuis ’t Kruispunt en de dorpsrestaurants lijken hierin een centrale rol te kunnen 

spelen, maar worden tegenwoordig nog onderbenut. Het verenigingsleven speelt eveneens een belangrijke 

rol in het gemeenschapsleven. Er is reeds een goede samenwerking tussen verschillende verenigingen, 

maar toch leeft de vraag voor een nog nauwere afstemming van het aanbod en mogelijke andere vormen 

van samenwerking.  

 

Voor maatschappelijk kwetsbare bewoners is het niet vanzelfsprekend om de deelnameprijs aan een 

buurtfeest, dorpsrestaurant, activiteiten van verenigingen,… te bekostigen. Ondanks de drempels die 

maatschappelijk kwetsbare bewoners op dit gebied ervaren, gaven bijna allen onder hen meer 

ontmoetingsmogelijkheden in Grote Heide te wensen. 

Ook korte ontmoetingen op straat vormen voor vele mensen een belangrijk onderdeel van sociaal contact. 

De creatie van meer ontmoetingsmogelijkheden in de openbare ruimte vormt hierin een opportuniteit. 

Wanneer buren elkaar kennen, wordt er sneller hulp geboden en een oogje in het zeil gehouden. Al is hier 

wel nog een vraag- en handelingsverlegenheid aanwezig. Men durft niets te vragen omdat men de buren 

niet wil lastig vallen, maar buren durven ook niet snel hulp aan te bieden omdat ze niet bemoeizuchtig 

willen overkomen. In buurten waar men elkaar niet of nauwelijks kent, is er duidelijk minder hulp en oog 

voor elkaar. Mensen elkaar laten ontmoeten zou de drempel om elkaar te helpen kunnen weghalen en 

door oog voor elkaar te hebben kunnen zorgnoden worden opgespoord. 

 

Diensten zoals de mutualiteit, de bank en de post zijn weggetrokken uit de dorpskern. Mensen met 

(zorg)vragen dienen zich te verplaatsen naar het centrum om verder geholpen te worden. Verplaatsingen 

hiernaar zijn niet voor iedereen eenvoudig door de barriére van de brug. Daarnaast is het ook niet voor 

iedereen duidelijk waar ze terecht kunnen met een zorgvraag, een aanspreekpunt binnen een kerkdorp zou 

daarom een meerwaarde kunnen zijn. Dit aanspreekpunt kan zorgvragen detecteren en daarnaast de 

mensen toeleiden naar de juiste partner.  

 

Detecteren en toeleiden wordt ook gedaan met het project Buurtgezellen. Een bezoekersteam van 

vrijwilligers is op bezoek gegaan bij de doelgroep ouderen in Grote Heide. Aan de hand van een losse 

babbel werd nagegaan of deze groeiende groep ouderen op de hoogte is van het vraag- en zorgaanbod. 

Met de doorverwijskaartjes, die werden meegegeven aan de vrijwilligers, werden de mensen geïnformeerd 
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over de verschillende diensten die de gemeente aanbiedt en waar men terecht zou kunnen met een vraag. 

In samenwerking met RIMO is er een proefproject opgestart met de doorverwijskaartjes voor professionele 

thuisdiensten. Op deze manier worden er naast de doelgroep ouderen, ook andere kwetsbare doelgroepen 

bereikt.  

 

De apotheker van Grote Heide is een belangrijk laagdrempelig aanspreekpunt. Hij heeft oog voor 

zorgvragen en verwijst de mensen naar de juiste instantie door (OCMW, BinnenHOF, woonzorgcentrum,…). 

Eveneens werkt hij nauw samen met de huisarts en verpleegkundigen (zelfstandigen en het Wit Gele Kruis).  

 

Ook de school treedt op als detector en toeleider. Bij bezorgdheden over kinderen wordt dit besproken 

met de directie. Indien nodig wordt CLB ingeschakeld, ook naar het OCMW wordt er ooit doorverwezen. 

Het verder uitbouwen van partnerschappen is van belang zodat zorgvragen op tijd opgespoord worden en 

mensen naar de juiste dienst worden doorverwezen.  
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7. Aanbevelingen voor een welzijnsplan: minder mazen meer net 

Werken aan een zorgzame buurt is werken aan een mentaliteitswijziging. Dit impliceert een duurzaam 

proces, gericht op de lange termijn. Er kan namelijk pas sprake zijn van zorg dragen voor elkaar als men oog 

heeft voor elkaar. Dit alles begint bij elkaar ontmoeten.  

Buurtgerichte zorg is een organisatiemodel van de VVSG om te werken aan een zorgzame buurt. Aan de 

hand van dit model trachtten de buurtzorgregisseurs te werken aan een zorgzame buurt. Dit model bestaat 

uit volgende 8 functies, die we hierna toelichten en waarin we telkens onze rol verduidelijken. 

 

 

  

Bij het ontwikkelen van het welzijnsplan hebben we ons gebaseerd op de signalen uit de kwantitatieve en 

kwalitatieve buurtanalyse. 

Detectie  

Zorgvragen opsporen en signalen opvangen. Deze rol van detector kan door de buurtzorgregisseur 

opgenomen worden, maar ook door alle buurtbewoners. 

Bij het project ‘Buurtgezellen’ zijn het vrijwilligers van het bezoekersteam die gaan detecteren. Vrijwilligers 

gaan langs bij de doelgroep ouderen. Zij informeren hen over de mogelijkheden van zorg- en 

dienstverlening en wordt er gepeild naar eventuele noden. Signalen die de vrijwilliger tijdens dit bezoek 

opvangt wordt, met toestemming, meegenomen naar de coördinator. Die op zijn beurt kan zorgen voor 

een opvolgbezoek.  
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Naast deze groep van vrijwilligers, loopt er een project met (thuis)diensten. Hun werknemers zijn - net 

zoals de vrijwilligers van het bezoekersteam - gevormd om signalen op te vangen en (zorg)vragen op te 

sporen, maar ook mensen verder te helpen (zie volgend puntje ‘toeleiding’). Doordat verschillende partners 

betrokken worden, wordt de doelgroep ruimer dan enkel de ‘ouderen’. Deze praktijkoefening zal lopen van 

september 2019 tot maart 2020.  

Vrijwilligers van het bezoekersteam, medewerkers van professionele partners, maar ook alle andere 

inwoners van Grote Heide kunnen in hun buurt (zorg)vragen en -noden detecteren. Als buurtzorgregisseur 

is het belangrijk om bij buurtbewoners een mentaliteitswijziging te brengen zodat dit automatisch wordt 

gedaan. 

Toeleiding 

Buurtzorgregisseurs zijn een belangrijke doorverwijzer binnen een zorgzame buurt. Zij zijn een 

laagdrempelig aanspreekpunt voor alle bewoners in de buurt. Door aanwezig te zijn op georganiseerde 

activiteiten binnen een kerkdorp leren buurtbewoners de buurtzorgregisseur kennen, waarna hij een 

gekend en vertrouwd persoon kan worden. Fysieke aanwezigheid in de buurt is daarbij belangrijk.  

Buurtbewoners, maar ook verenigingen kunnen terecht bij de buurtzorgregisseur met hun vragen, signalen, 

problemen,… Hij zal op zijn beurt zorgen voor de juiste doorverwijzing naar in– en externe diensten.  

Vrijwilligers en medewerkers van professionele partners die mee de rol van detector opnemen, kunnen 

hiernaast ook de rol van toeleider opnemen aan de hand van de doorverwijskaartjes die zij meenemen op 

huisbezoek. Wanneer er verontrustende signalen of (zorg)vragen zijn, moet men eerst toestemming geven 

contact te leggen. Met behulp van de doorverwijskaartjes kunnen mensen toestemming geven om 

gecontacteerd te worden. Belangrijk hierbij is dat de vraag bij de juiste persoon terecht komt, zodat 

mensen niet van de ene naar de andere dienst verwezen worden waar ze hun verhaal steeds opnieuw 

moeten doen. Een goede samenwerking met verschillende coördinatoren van verschillende doelgroepen is 

hierbij van belang. De coördinator ouderenzorg neemt de signalen op voor de doelgroep +65 jarige. De 

coördinator van de sociale dienst neemt de signalen op van de doelgroep -65 jarige en zal de rol als 

toeleider opnemen.  

Partnerschappen 

Zowel de interne partners binnen de gemeente, als de externe partners zijn van belang om samen te 

werken aan een zorgzame buurt.  

Het Lokaal Dienstencentrum (LDC) heeft als decretale opdracht om in te zetten op buurtgerichte zorg. De 

buurtzorgregisseur kan hier een rol opnemen door de buurt actief te betrekken bij de buurgerichte werking 

van het LDC. Dit alles afgestemd met het lokaal sociaal beleidsplan, onder regie van het lokaal bestuur. 

Andere partnerschappen binnen de gemeente dienen we uit te bouwen zodat signalen die verkregen 

worden tijdens de detectie op de juiste plaats terecht komen. Naast de sociale dienst en het Huis van het 

Kind zijn ook de dienst vrije tijd, de technische dienst en de groendienst van belang. Het is belangrijk om 

met deze diensten samen te werken en op de hoogte te zijn van elkaars werking. Dit omdat de 

buurtzorgregisseur naast zorgvragen ook andere vragen en signalen zal krijgen doordat hij een 

aanspreekfiguur is binnen een kerkdorp en mensen dus naar hem toe zullen gaan met vragen. Een goede 
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doorverwijzing schept vertrouwen, die in de toekomst belangrijk kan zijn als mensen zorgvragen zouden 

krijgen. 

Er is op dit moment een partnerschap met 5 (thuis)diensten die werken met doorverwijskaartjes. Bij een 

positieve evaluatie kan dit verder uitgebreid worden naar andere partners. De partners waar op dit 

moment mee wordt samengewerkt zijn Kempisch Tehuis, DCO Pelt, Familiehulp, Welzijnsregio, Wit Gele 

Kruis en de wijkagenten. De apotheek zou hierin een rol kunnen spelen door deze kaartjes ook te 

gebruiken. 

Door een goede samenwerking met het Kempisch Tehuis, blijft een buurtzorgregisseur op de hoogte van 

eventuele nieuwe projecten. Bij de komst van nieuwe woonwijken kan de buurtzorgregisseur de rol 

opnemen om de nieuwe inwoners welkom te heten en te zorgen voor een goede integratie binnen het 

kerkdorp en de hele gemeente. Ook voor ontmoetingen binnen eenzelfde wijk kan de buurtzorgregisseur 

degene zijn die samen met het Kempisch Tehuis de mensen samenbrengt.  

Op intergemeentelijk niveau is er de doelstelling om een infomoment te organiseren voor Pelt en Hamont-

Achel, dit om samen het brede netwerk te informeren en partnerschappen smeden. Het doel is om een 

overkoepelde werkgroep op te starten die werkzaam is op 3 sectoren. Hier kunnen signalen getoetst 

worden, netwerken worden opgebouwd, draagvlakken versterkt en waar er plaats is voor kritische 

bevragingen. 

Niet alleen professionele, maar ook verenigingen zijn een belangrijke partner om te komen tot zorgzame 

buurten. Verenigingen samenbrengen en een goede samenwerking onderling kan zorgen voor 

ontmoetingen en (h)erkenning. De buurtzorgregisseur kan de rol van bruggenbouwer tussen verenigingen 

opnemen en tussen vereniging en burger.  

Op kerkdorp niveau kunnen er ad hoc werkgroepen worden opgestart met plaatselijke lokale actoren waar 

er rond bepaalde thema’s of doelgroepen kan gewerkt worden.  

Sociale netwerken en sociaal gewaardeerde rollen 

Werken aan sociale netwerken is verbinding maken tussen mensen in de buurt. De rol van de 

buurtzorgregisseur hierin is het stimuleren, faciliteren en ondersteunen van ontmoeting, kleine hulp en 

aandacht voor elkaar. Vanuit deze netwerken willen we met sociaal gewaardeerde rollen talenten inzetten 

in de buurt. Dit behelst het inspireren tot inclusief werken zodat ieder zijn rol in het sociaal netwerk kan 

opnemen en het proactief ondersteunen van buurtinitiatieven. 

Het hoofddoel van deze sociale netwerken moet zijn dat iedereen zich thuis voelt in zijn buurt, ook 

kwetsbare mensen, personen met zorgbehoeften, met een psychische kwetsbaarheid,…, dat er kansen tot 

ontmoeting zijn en dat buurtbewoners elkaar elk op hun manier elkaar helpen. 

De focus van de buurtzorgregisseur moet liggen op de kwetsbare mensen. Mensen met een kwetsbaarheid 

zijn echter ook mensen met talenten die een sociaal gewaardeerde rol kunnen opnemen. Alle krachten 

aanwezig in de buurt moeten namelijk ingezet moeten! 

Heel belangrijk is dat de bewoners een eigenaarschap voelen over het project ‘Zorgzaam Grote Heide’. Een 

zorgzaam kerkdorp wordt namelijk niet door het gemeentebestuur, maar de bewoners gecreëerd. De rol 

van het gemeentebestuur is eerder faciliterend en ondersteunend. De oprichting van één of meerdere 
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lokale netwerken met bewoners over het thema buurtgerichte zorg (maar ook over andere thema’s) 

behoort hierin tot de mogelijkheden. Ook het werken met ambassadeurs van een ‘Zorgzaam Grote Heide’ 

zou hieraan kunnen bijdragen.  

Mantelzorgers zijn mensen die nu reeds een sociaal gewaardeerde rol in de gemeenschap opnemen. Het is 

als gemeentebestuur belangrijk om hun rol hierin echt te erkennen en hen zo goed mogelijk te 

ondersteunen. 

Eén van de methodieken die het lokaal dienstencentrum BinnenHOF met betrekking tot sociale netwerken 

al organiseert, is het dorpsrestaurant. De vraag stelt zich of dit voor iedereen betaalbaar is en of er 

eventueel een sociaal tarief zou toegepast kunnen worden. De avondedities van de dorpsrestaurants 

vormen een opportuniteit om ook de doelgroep werkenden bij dit ontmoetingsmoment te betrekken. De 

aanwezigheid van de buurtzorgregisseurs op het dorpsrestaurant vormt volgens ons een meerwaarde op 

het vlak van detectie. 

Buurtverenigingen spelen een belangrijke rol in een buurt waar er oog is voor elkaar. In een aantal buurten 

is dit al aanwezig. In buurten waar er nog geen buurtvereniging actief is en waar er nood aan blijkt te zijn, 

kunnen de buurtzorgregisseurs een rol spelen in het ondersteunen van mensen die een buurtcomité willen 

opstarten. Ook in de communicatie van de gemeente naar de buurtverenigingen horen zij een rol te spelen. 

Het is in deze belangrijk dat de invoering van het nieuwe reglement voor de ondersteuning van buurten, 

dat in 2020 in Pelt in zijn voegen treedt, en waarover enige bezorgdheid heerst, op een correcte manier 

wordt gecommuniceerd naar de buurtverenigingen. 

Om het engagement van mensen die een rol opnemen in een buurtverenging te waarderen, zouden de 

verantwoordelijken bijvoorbeeld jaarlijks uitgenodigd kunnen worden op een ontmoetingsmoment. Een 

moment voor een bedankje, maar ook een uitwisselingsmoment waar er praktische informatie gedeeld kan 

worden.  

Ook het verenigingsleven draagt in belangrijke mate bij tot de sociale cohesie in Grote Heide. Voor nieuwe 

en kwetsbare bewoners is het echter niet altijd evident om hierbij aansluiting bij te vinden. Verenigingen 

zijn zich niet altijd bewust van de drempels op weg naar deelname als (bestuurs)lid die aanwezig zijn. De 

taak van de buurtzorgregisseur ligt erin om hen hierbij te laten stilstaan en hen op weg te helpen om (nog) 

meer toegankelijk te zijn en inclusief te werken. 

Ook het toeleiden van nieuwe en maatschappelijk kwetsbare bewoners naar deze (buurt)verenigingen 

behoort tot de taken van de buurtzorgregisseur. Door mensen die aangeven eenzaamheid te ervaren, te 

koppelen aan een buurtgezel kan op individueel niveau aan netwerkversterking gewerkt worden. 

Extra aandacht mag ook besteed worden aan de integratie van nieuwe inwoners in de gemeente. Eén van 

de mogelijke acties die hierin ondernomen kan worden is om samen met de Grote Heidenaren een 

onthaalprocedure te ontwikkelen voor nieuwe inwoners.  

Ontmoetingsplaatsen vormen een belangrijke voorwaarde om verbinding te maken tussen mensen. Vele 

Grote Heidenaren geven aan ontmoetingsmogelijkheden te missen. Dorpshuis ’t Kruispunt kan hierin een 

belangrijke schakel vormen. Het kan een ontmoetingsplaats vormen voor de hele gemeenschap, maar kan 

ook een motor zijn om kleine ontmoetingen te stimuleren. In een ideaal scenario kan dit uitgroeien tot een 

buurtschakel. Hier worden mensen bij elkaar gebracht: mensen die graag iets doen voor een ander en 

mensen die iets nodig hebben. ’t Kruispunt kan in dat geval ook fungeren als een ontmoetingsplek waar 
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mensen op weg geholpen worden naar de juiste hulp- en dienstverlening door de periodieke aanwezigheid 

van de buurtzorgregisseur. Ook in de openbare ruimte zijn er extra kansen tot ontmoeting mogelijk.  

Er komen steeds meer jonge gezinnen in Grote Heide wonen en zij zouden iets kunnen betekenen voor de 

kwetsbare personen in de buurt. Mensen laten inzien dat er een mooie samenwerking kan ontstaan als 

men elkaar kent, is hierin van belang. Zieke kinderen van jonge gezinnen zouden door buren kunnen 

opgevangen worden, anderzijds kunnen jonge gezinnen ook praktische hulp bieden voor oudere koppels 

waar het soms moeilijker loopt. Hebben ze de (medische)zorg die ze nodig hebben, lukken praktische taken 

nog goed? Van belang is dat we hierin wel rekening houden met de tijd die jonge gezinnen kunnen 

investeren. Jonge gezinnen hebben het vaker druk doordat ze met 2 gaan werken. Dit is een evolutie waar 

we niet omheen kunnen.  

Communiceren 

Om te werken aan een zorgzame buurt en deze mentaliteitsverandering mee te ondersteunen, moeten 

inwoners via verbindende communicatie op maat geïnformeerd worden zodat iedereen gesensibiliseerd 

wordt. De buurtzorgregisseurs ondersteunen mee het gemeentelijk communicatieplan over zorgzame 

buurten. 

Dit houdt in dat het concept van zorgzame buurten en Zorgzaam Grote Heide gepromoot wordt. In dit 

kader is het communicatiebureau ‘We Are Tribe’ in samenwerking met RIMO een communicatieplan met 

een appel op gemeenschapszin voor gemeentebesturen aan het ontwikkelen. Een verdere goede 

samenwerking tussen de dienst communicatie en de buurtzorgregisseurs is essentieel om via verschillende 

communicatiekanalen (zoals PLT) de inwoners van Grote Heide te sensibiliseren. 

Informatiedragers die vanuit buurtgerichte zorg mee ontwikkeld werden, zijn de doorverwijskaartjes voor 

vrijwilligers van het bezoekersteam en de thuisdiensten.  

Een ander communicatiekanaal dat door buurtgerichte zorg in de toekomst mee uitgerold en ondersteund 

zal worden is de ‘Slimme Burenmatcher’, een applicatie ontwikkeld door Give a Day. Dit is een burenhulp-

module waarmee zowel digitale als niet-digitale bewoners betrokken kunnen worden in buurtgerichte zorg. 

Een belangrijk aandachtspunt is dat veel ouderen niet mee zijn met de digitalisering. Zij bekomen hun 

informatie voornamelijk via druk werk en mond-tot-mondreclame. Mensen kunnen verder ondersteund 

worden om (de eerste) stappen te nemen in digitalisering, maar ook met anderen moet op maat 

gecommuniceerd worden. Vele bewoners zijn echter wel mee met de digitalisering en ook de 

buurtzorgregisseur zou hierop moeten inspelen. Dit kan onder andere door het aanmoedigen en 

ondersteunen van lokale WhatsApp (preventie) groepen. 

Om als laagdrempelig aanspreekpunt te functioneren is de bereikbaarheid van de buurtzorgregisseur, 

zowel online als offline, een belangrijk aandachtspunt. 

Beleidsadvisering 

De doelstelling van beleidsadvisering is het ontwikkelen van participatief sociaal beleid. Het 

gemeentebestuur moet alert zijn om collectieve signalen op te vangen en de buurtzorgregisseur moet 

kanalen voorzien om regelmatig signalen te bespreken en oplossingspistes te formuleren. 
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8. Besluit 

Wij, de buurtzorgregisseurs, zien Grote Heide als een kerkdorp met behoeften én talenten. Een kerkdorp 

met moeilijkheden én kansen voor de toekomst. We zien eenzaamheid, maar tegelijkertijd ook aandacht 

voor elkaar. We zien onverdraagzaamheid, maar tegelijkertijd wordt er moeite gedaan om de ander te 

begrijpen.  

Laten we blijven communiceren met alle partners en bewoners aanwezig in Grote Heide, zodat diverse 

invalshoeken benoemd blijven en er vanuit samenwerking blijvend ingezet kan worden op de krachten en 

de noden. Op deze manier zullen mogelijkheden van groei en versterking blijven bestaan.  

Het engagement wat hiervoor wordt gevraagd is een betrokkenheid, zodat er constructief kan worden 

ingezet op Grote Heide en zijn inwoners. De wens is een Zorgzaam Grote Heide creëren waar de kloven 

verkleinen tussen jong en oud, allochtoon en autochtoon. Dat bewoners hun talent kunnen en willen 

inzetten voor de buurt. Dat er niemand door de mazen van het net valt.  
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9.  Bijlagen 

Bijlage 1 
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Bijlage 2  

Alleenwonenden (% t.o.v. private huishoudens) 

 

 

Bijlage 3  

Eenoudergezinnen (% t.o.v. private huishoudens) 
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Bijlage 4 

Inwoners met een niet Belgische herkomst (% t.o.v. totale aantal inwoners)  

 

 

Bijlage 5 

Niet-werkende werkzoekenden (% t.o.v. 18-64 jarigen) 
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Bijlage 6 

Niet-werkende werkzoekenden, langer dan 2 jaar werkzoekend (% t.o.v. totale aantal nwwz) 

 

 

Bijlage 7 
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Bijlage 8: vragenlijst individuele gespreken a.d.h.v. kenmerken van een zorgzame buurt. 

1. Voelt iedereen zich thuis in Grote Heide? 

• Woon je graag in Grote Heide? 

• Voel je je meer een Grote Heidenaar of meer (Neer)peltenaar? 

• Ben je trots op je buurt? 

• Is er samenhang tussen de bewoners? 

• Wordt er een goedendag gezegd? 

• Zie je gevallen van uitsluiting? 

• Is het als nieuwkomer gemakkelijk om in Grote Heide te integreren?  

• Heb je zicht op kwetsbare bewoners in je buurt? Doe je hier een inspanning voor?  

 

2. Zijn er kansen tot ontmoeting. 

• Ken jij je buren?  

• Neem je deel aan ontmoetingsmogelijkheden? 

• Is er behoefte aan (meer) ontmoeting? 

- Ken je het dorpsrestaurant? 

- Maak je gebruik van ’t Kruispunt? 

• Waar komen mensen samen? 

- Zijn er spontane ontmoetingsplekken, pleintjes? 

- Is er infrastructuur die niet of nauwelijks gebruikt wordt?  

 

3. Helpen buurtbewoners elkaar. 

• Is er oog voor elkaar? Betekenen jullie als buren iets voor elkaar? Zie je veel burenhulp? 

- Als er een prijs van beste buurtbewoner zou zijn, aan wie zou je deze dan geven? 

(Welke krachten en talenten liggen er verborgen in de alledaagse praktijken van 

buren? Wie zijn belangrijke figuren in de buurt en wat is hun rol?) 

• Welke sociale netwerken bestaan er in de buurt? (Wat verbindt jullie en hoe is dit 

georganiseerd?)  

• Hoe verlopen de relaties tussen de buren?  

• Hoe verloopt het samenleven? 

 

4. Is er professionele hulp dicht bij huis. 

• Is het aanbod van zorg, diensten en organisaties gekend en goed bereikbaar? 

• Ken jij het BinnenHOF, OCMW?  

• Weet je waar je terecht kan met een zorgvraag?  

• Is de verplaatsing naar de diensten een probleem?  

 

5. Is het zorgaanbod afgestemd op elkaar en op de noden van de buurt. 

• Is er een aanbod dat tegemoetkomt aan behoeften van bepaalde doelgroepen : 

kinderopvang, ontmoeting voor ouderen, ondersteuning mantelzorgers, een 

aanspreekpunt voor informatie… 

 

6. Is er aangepaste publieke ruimte en huisvesting 

• Wat zijn de sterktes en zwaktes van de publieke ruimte en de huisvesting? 

• Is de huisvesting aangepast aan de noden van de vergrijzing? 
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7. Verleden en toekomst 

• Wat zou jij veranderen als je burgemeester van Grote Heide zou zijn? (Toekomstperspectief 

van de buurt) 

• “Wat zijn de sterktes van de buurt?” 

• “Wat kan er beter?” 

• Welke beeldvorming bestond er vroeger over de wijk, en hoe en in welke zin is dit imago 

gaandeweg veranderd?  

• Hoe is Grote Heide ontstaan en welke belangrijke evoluties en gebeurtenissen vonden hier 

plaats? (demografisch, stedenbouwkundig, politiek, economisch)  
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Bijlage 9: windroos 

Bespreek de vragen bij de 4 windrichtingen die de standen van de zon vertegenwoordigen. Start in het 

Zuiden, ga vervolgens naar het Westen en het Oosten en eindig in het Noorden. Noteer bij elke vraag de 

feedback uit de groep. 

 

 

 

 

 

• …………. 

 

  

 ZUIDEN (hier staat de zon 

hoog)  
Wat vind je sterk aan wat er nu al is? 

Wat zit er goed en kan best behouden 

worden? 

 WESTEN (hier gaat de zon 

onder)  
Waar nemen we best afscheid van? Wat 

kan beter? Wat kan anders? 

 NOORDEN (hier staat de 

poolster)  
Welke richting willen we uit? Wat 

moeten we steeds in ons achterhoofd 

houden? 

 OOSTEN (hier komt de zon 

op)  
Wat missen we? Wat ontbreekt nog? Waar 

kan nog meer mee gebeuren? Wat kan 

toegevoegd worden? 
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Bijlage 10: kennis van vereniging en diensten  

Voorbeeld van verenigingen, plaatsen en diensten. 
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Bijlage 11: stellingen a.d.h.v. thermometer  

 

 

 

 

Andere stellingen  

• Ik ga regelmatig naar ’t Kruispunt als er iets te doen is; 

• Ik zou naar een avondeditie van het dorpsrestaurant gaan; 

• Ik zou ’t Kruispunt wel eens willen openhouden; 

• In Grote Heide is er veel oog voor mekaar; 

• Ik voel me thuis in Grote Heide; 

• Buren helpen elkaar in Grote Heide; 

• Mensen in Grote Heide weten waar ze terecht kunnen met zorgvragen; 

• Er is nood aan meer ontmoeting in Grote Heide; 

• Het is als nieuwkomer makkelijk om te integreren in Grote Heide.  
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• Bijlage 12: talentenblad 
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10. Bronnen 

• Cel Data & Analyse Limburg https://limburg.incijfers.be/ - geraadpleegd in april, mei en juli 2019 

• Arvastat, een applicatie van de studiedienst van de VDAB, https://arvastat.vdab.be/, geraadpleegd 

in juni 2019 

• Cijfers aangeleverd door Kempisch Tehuis 

• Cijfers aangeleverd door het Sociaal Verhuurkantoor Noord-Limburg 

• Cijfers aangeleverd door de dienst Burgerbalie en onthaal van de gemeente Pelt 

• Cijfers aangeleverd door de Sociale dienst en de dienst Welzijn van de gemeente Pelt 

• Cijfers aangeleverd door de dienst Wonen van de gemeente Pelt 

• Cijfers aangeleverd door het Agentschap Integratie en Inburgering 

• Cijfers aangeleverd door Kind en Gezin 

• Cijfers aangeleverd door Sint-Vincentius 

• Cijfers aangeleverd door Sarah Van den Bogaert, Stafmedewerker Vlaams Expertisepunt 

Mantelzorg  

• Gegevens aangeleverd door de GIS-coördinator van de gemeente Pelt 

• Gegevens aangeleverd door Fluvius (LAC) 

• Grafieken aangeleverd door de dienst Administratie van LDC BinnenHOF 

• Gemeentemonitor gemeente Overpelt, Agentschap Binnenlands bestuur (2018) 

• Gemeentemonitor gemeente Neerpelt, Agentschap Binnenlands bestuur (2018) 

• Lokale Inburgerings- en Integratie monitor Overpelt, Agentschap Binnenlands bestuur (2018) 

• Lokale Inburgerings- en Integratie monitor Neerpelt, Agentschap Binnenlands bestuur (2018) 

• Omgevingsanalyse Pelt (2019) 

• Participatieve monitor gemeente Pelt (2019) 

• Criminaliteitsstatistieken Federale Politie (2017 

• Harmsen, B. (2009). Tussen de Draaibruggen 7 & 8. Neerpelt, België: “Heemkring Neerpelt”.  

• Bilsen, A. & Kuppens, T. (1998). De Grote Heide: Neerpelts gehucht tussen kanaal en grens (2). 

Neerpelt, België: Pelta Inferior. 
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