
Geetbets
Rummen

Grazen

Hogen

-

VEEL INDIVIDUEEL AUTOGEBRUIK  
WANT GEEN ALTERNATIEF 

• te gevaarlijk vr. fietsers / stappers 
(‘prioriteit nr. 1: verkeersveiligheid’) 

• geen / zeer beperkt openbaar vervoer 

• overal voldoende parking 

• geen fietsstalplaatsen 

• twijfels of autodelen iets is voor  
een landelijke gemeente 

NIET ELK DORP KAN ALLES 
HEBBEN 

• begrip voor concentreren van 

voorzieningen 

• verplaatsingsmogelijkheden tussen 

dorpen moet dan wel verbeterd worden 

• zowel Bets als Rummen een polyvalente 

zaal of beter 1 goed uitgeruste voor heel de 

gemeente ? 

maar daar komen vooral 

mensen van buiten Hogen 

(= vnl. buurthuis voor Bets) 

maar daar komen vooral

behalve aan= 
- buurthuis Grazen 
-  parochiezaal Hogen 

maar je geraakt fiets 

overal wel ergens kwijt 

INVENTARISATIEFASE - SAMENVATTING STARTMOMENT BEVOLKING 
Dit verslag is een louter neerslag van individuele uitspraken en bedenkingen van de deelnemers en houdt geen beleidsstandpunten of - beslissingen in. 

k fi

ook niet ter hoogte van funerarium in 

Bets (bij begroetingen) 

veilige en comfortabele 

fietspaden 

busverbindingen of 

collectief vervoer 
(“bejaardenbus” cfr 

schoolbus) 

•

•

Rummen, Grazen mogen 

landelijker/rustiger zijn 

dan Bets 

1 zaal = goedkoper voor gemeente 

gemge eente ?

l dkkk

g
elk dorp zijn zaal, want Bets en 

Rummen zijn afzonderlijke 

gemeenschappen 

misschien,  
maar dan best in Bets 

in elk dorp,  
want moet dicht bij woning 

om gebruikt te worden 

g p g

dan best in Bets 

PRIORITEIT nr. 1:  
VERKEERSVEILIGHEID 

• maatregelen voor veilig fietsen en stappen 

nodig (zie rode aanduidingen) 

vnl. verbindingsroutes tussen dorpen 

en de ‘dorpsstraten’ in Geetbets en 

Rummen  

g j

toch fietsstalplaatsen nodig 
(overdekt, laadpunten electr. fietsen) 

ook in Grazen 

VEEEL INDIVIDUE
WANT GEEN

• te gevaarlijk vr. fie

(‘prioriteit nr 1: ve

fiets wordt vooral 

recreatief gebruikt 

Hogen

ook inzetten op: 
- parkeerplaatsenvr mindervaliden 
- laadpalen electr. auto’s/fietsen 
- deelfietsen



Rummen

Grazen

Hogen

-

INVENTARISATIEFASE - SAMENVATTING STARTMOMENT BEVOLKING 
Dit verslag is een louter neerslag van individuele uitspraken en bedenkingen van de deelnemers en houdt geen beleidsstandpunten of - beslissingen in. 

scholen, kinderopvang 

Geetbets

OPENRUIMTE EN ERFGOED ALS 
GROOTSTE KWALITEIT 

(zie groene aanduidingen) 

• maar nog (te) weinig bekend 

• kastelen en historische hoeves echter in 

private eigendom 

• groene, landelijke karakter ontbreekt in 

de kernen van Bets en Rummen 

• opletten: leegstaande (historische) 

gebouwen moeten snel nieuwe functie 

krijgen

bijvoorbeeld: 
- kerken 
- voormalig OCMW 
- rijkswachtkazerne 
- kleuterschool Hogen 
- …

ook voor eigen inwoners 

GEMEENTE TOER.-RECREATIEF 
ONTWIKKELEN 

• promoten 

• erfgoed bewegwijzeren /  
publiek toegankelijk maken 

• betere/duidelijkere toegang vanuit dorpen 

• overnachtingsmogelijkheden 

• verder uitwerken trage wegen  
+ fietsen langs de Gete 

• ruiterroute 

• banken langs de wandelroutes voorzien 

• landschap herstellen 

• evenementen om volk aan te trekken 

ook woonaanbod voor gezinnen met 

kinderen dicht bij voorzieningen 

DORPEN AANTREKKELIJK MAKEN 
VOOR JONGEREN én SENIOREN 

• voorzieningen voor gezinnen met 

kinderen / jongeren 

• aangepaste woonvormen voor senioren 

b d i

aanbod voor jeugd: bib, academie,  
jeugdwerking, jeugdhuis 

appartementen id dorpen 

verschillende vormen van zorgwonen 

nten id dorpen 

dagopvang 

hulpbehoevende bejaarden 

vo

men

hu
maar met ‘dorps’ karakter maar met ‘dorps’ karakter 

niet oubollig, 
mag modern 

vverrschillende

apparte

vverrschillende

em

best fysiek onderscheiden van WZC 

niet oubollig,

mag modern 

waarom niet hoger bouwen ? 

graag wooncomplex waar jong en oud 

samenwonen 

kermissen, carnaval- en/of 

lichtstoet, buurtbbq, terug 

koers,… 

Grazen heeft de mooiste 

instapplekken nr. de vallei 

herstel verbindingen uit het verleden; 
bv. Bruinenveldweg/Kasteel Kleine Bergen 

--
wandelroute dr vallei nu niet 

heel het jaar toegankelijk 

betere aanleg bestaande paden  
(verharding) 

bij momenten wel druk  
(toer-recr fietsers) 

waarom niet hoger bouwen ?

dorpsvernieuwing = ook hedendaagse 

architectuur 

• landscha

• evenemen

kermis

hagen (Hageland),  
laanbeplanting Kasteellaan 

dagopvang

dienstencentrum met bv. ook 

warme maaltijden 

OPENRUIMTE EN ERFGOED
GROOTSTE KWALITEIT

de kernen worden in het 

geheel NIET als kwaliteitsvol 

ervaren

mss. ook zinvol: kantoorruimte met 

gedeelde werkplekken voor kleine 



STATIONSPLEIN LEVENDIGER  
EN VEILIGER 

• containerpark weg 

• nog markt nodig ? 

• ontwikkelen als horecaplein 

• ev. evenementenplein 

• goede locatie vr onthaalpoort toeristisch-

recreanten 

• goede plaats of te gevaarlijk  
voor mobipunt ? 

• Palace ev. als polyvalente zaal 

• aanpak gevaarlijke kruispunten 

(bochten) t.h.v. stationsplein 

SSTATIONSPLEIN LEVE

hoort niet thuis in dorpscentrum  
+ conflict markt

INVENTARISATIEFASE - SAMENVATTING STARTMOMENT BEVOLKING 
Dit verslag is een louter neerslag van individuele uitspraken en bedenkingen van de deelnemers en houdt geen beleidsstandpunten of - beslissingen in. 

nu chaos: 
niet gestructureerd, geen overzicht 

vrije plaatsen, veel autobewegingen

potentiële route nr vallei

• container

• nog mark

• ontwikke

te klein,  
niet meer van deze tijd

gevaarlijk oversteekpunt  
vr. fietsers/voetgangers

meer horeca rond plein  
i.f.v. levendigheid

verkeerschaos, parkeerproblemen  
bij begroetingen in funerarium; 
moeilijk parking te vinden door kerkgangers

ADMINISTRATIEF HART 
KWALITEITSVOLLER 

• parkeeraanbod blijft nodig 

• (bijkomende) publieke fietsstalplaatsen 

• woon(zorg)vormen voor senioren 

• liever een echt plein, 
groen, banken, rust-/ontmoetingsplekken  

• eventueel: mobipunt 

• skatepark/sportvelden (?) 

watermolen restaureren + 
inschakelen vr energieproductie (?)

donker/geen sociale controle

huidig aanbod voldoende,  
behalve bij in-/uitgaan school 

nu parkeerruimte 
echt geen aangename omgeving

groe ,

• eventu

• skatep

achter WZC  
(via parking Delhaize)

EEN ECHTE DORPSSTRAAT 
• veiligheid verbeteren  

• minder geparkeerde wagens (?) 

• geen doorgaand verkeer /  
geen zwaar verkeer 

• ruimte voor voetgangers, fietsers en 

terrassen 

• banken 

• meer groen 

• zichtrelatie met vallei 

• ev. een plein tussen kerk en Grootveldweg 

misschien beter één overzichtelijke 

parking op wandelafstand vh centrum

me

ati

recreanten 

• goede plaats

bi

• ev. evenem

• goede loca
historisch is Rummen  
het kermisdorp

route nr vallei, 
maar private weg/soms afgesloten

geen eenduidigheid: meer groen ten 

koste van aantal parkeerplaatsen 

geen eenduidigheid: meer ruimte voor 

voetgangers/groen ten koste van aantal 

parkeerplaatsen 

via motte zou mooie route  
nr vallei kunnen zijn

of elders in/aan de kern; 
of aan sporthal Rummen ?

unt ? 

Palace ev. als polyvalente za

• aanpak gevaarlijke kruispun

(bochten) t.h.v. stationsplein

voor mobipu

• Palace ev. alweg oprijden is er  
(te) gevaarlijk 

parking nodig i.f.v. vertrekpunt 

wandelaars

pad door pastorietuin niet OK, 
troittoir langs kerk niet OK

gevaarlijke kruispunten en  
opritten (frituur, tankstation, krantenwinkel)

huidig aanbod voldoende

bv. aan strijkwinkel  
(nu geen/nauwelijks parking dichtbij = 

moeilijk met wasmand) 

tsteekpunt

tgangers

don
te snel verkeer

geen eenduidigheid: meer ruimte v

nu wildparkeren, onduidelijke 

voorrangsregeling, geen plaats voor de 

deur van waar je wil zijn 



WERK AAN DE KETELSTRAAT 
• verkeersveiligheid is prioriteit ! 

• lagere snelheid 

• smaller profiel (groen, voetpaden,…) 

• parkeerplaatsen voor bewoners  
(t.h.v. rijwoningen) 

• lokale handel/horeca aantrekken 

• leegstand & verloedering tegen gaan 

SITE ‘WARANDE’ 
• leegstand en verloedering aanpakken 

• ev. locatie voor nieuwe polyvalente zaal 

• uitbreiding sporthal 

• ev. concreteren van sportvoorzieningen 

(ook sportvelden) 

• meer groen 

•

dorp is doods; 
gezelligheid ontbreekt

route naar Warandebos en vallei 

NIEUWE FUNCTIE VOOR DE KERK 
• polyvalente zaal 

• ev. locatie voor mobipunt 

Warandeweg is onnuttig en 

aantasting landschap

fit-o-meter wordt nauwelijks 

gebruikt (te achterin gelegen)

voormalige rijkswachtkazeren & 

oud gemeentehuis

INVENTARISATIEFASE - SAMENVATTING STARTMOMENT BEVOLKING 
Dit verslag is een louter neerslag van individuele uitspraken en bedenkingen van de deelnemers en houdt geen beleidsstandpunten of - beslissingen in. 

eter wordt nauwelijks 

kt (te achterin gelegen)

parking aan school =  
mogelijke locatie voor mobipunt

ffit o meeter wordt nauwelijks

pparking aan school =

mogelijke locatie voor m

maar er zijn andere prioriteiten 

in Rummen

d b ll i

fietsenstalling voor ouders/

bezoekers sporthal nodig; 

en zitbanken

goede herinrichting Ketelstraat = 

opwaardering dorp

vvoormalige rijkswachtkazeren &

sommigen zeggen afbreken,  
anderen vinden het beeldbepalende gebouwen

dorp is doods;

i.p.v. op berm/fietsstrook

i.pv. leegstaande kerk

• ev. concreteren va

(ook sportvelden) 

• meer groen 

•

één sporthal id gemeente 
is genoeg

b fi k

de mens als maat, niet de auto !

bv. kantine sporthal meer 

naar straat brengen


