
 
 
  

BELEIDSPLAN RUIMTE RAVELS 
Onderzoeksrapport: “participatie” 

 
 

fase Ambitienota – maart 2021 



 

Beleidsplan Ruimte Ravels – onderzoeksrapport “participatie” 1 

Colofon 
 
Opdracht: Beleidsplan Ruimte Ravels 
 
Opdrachtgever:  
Gemeentebestuur Ravels 
Gemeentelaan 60 
2381 Ravels 
 
Opdrachthouder:  
NQN51 bvba        i.s.m.    Innovatiesteunpunt 
Genelaar 51                 Diestsevest 40 
2450 Meerhout               3000 Leuven 
www.nqn51.be                 www.innovatiesteunpunt.be 
0484 359 003 
Btw: BE 0553 972 344 
IBAN: BE 14 7360 0511 3883 
BIC: KREDBEBB 
 
Identificatienummer: NQN/19014 
 
Datum:      Status: 
03/2021   versie fase Ambitienota  
      
 
Erkend ruimtelijk planner: 
Nele Raets, ir. architect 
0484 359 003 
nele@nqn51.be 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van NQN51 bvba mag 
geen enkel onderdeel of uittreksel uit deze tekst worden weergegeven 
of in een elektronische databank worden gevoegd, noch gefotokopieerd 
of op een andere manier vermenigvuldigd 



 

Beleidsplan Ruimte Ravels – onderzoeksrapport “participatie” 2 

1. Inhoud 
 

 
1. Inhoud ....................................................................................................... 2 
2. Inleiding .................................................................................................... 3 
3. Kennismakingsmoment in fase “Procesnota” ..................................................................... 4 
3.1. Thema 1: Onze sterke kernen ............................................................................. 10 
3.2. Thema 2: Onze aantrekkelijke gemeente ................................................................... 15 
3.3. Thema 3: Onze robuuste en veerkrachtige open ruimte ..................................................... 18 
3.4. Thema 4: Onze gemeente omringd door anderen ............................................................. 20 
3.5. Algemene conclusies ..................................................................................... 22 

4. Expertenworkshop in fase “Ambitienota ....................................................................... 24 
5. Online enquêtes in fase “Ambitienota” ....................................................................... 41 
5.1. Thema zuinig en optimaal ruimtegebruik .................................................................. 43 
5.2. Thema ruimtelijke ontwikkelingen met een maatschappelijke meerwaarde .................................... 57 
5.3. Thema geïntegreerde gebiedsontwikkeling als motor voor samenwerking ..................................... 61 
5.4. Conclusies .............................................................................................. 68 

 
 
  



 

Beleidsplan Ruimte Ravels – onderzoeksrapport “participatie” 3 

2. Inleiding 
 

 De opmaak van het Beleidsplan Ruimte Ravels verloopt in 4 fasen:  
1. Procesnota 
2. Ambitienota 
3. Discussienota 
4. Beleidsplan Ruimte 

 
Het proces voor de opmaak van het beleidsplan, wordt op een open en 
transparante manier gevoerd. Het ontwikkelen van een ruimtelijke 
visie voor Ravels gaat daarbij hand in hand met het opbouwen van 
draagvlak, doordat bewoners en betrokkenen aan het woord worden 
gelaten en hun feedback wordt meegenomen tijdens het proces. 
 
Met alle stakeholders samen wordt, in co-creatie, gewerkt aan een 
gedragen beleidsplan. Stap voor stap wordt er samen aan de slag 
gegaan, in een gedeeld leertraject waar meerwaarde ontstaat door 
kruisbestuiving tussen de stakeholders op beleidsniveau, ambtelijk 
niveau, hogere overheden, middenveld, geëngageerde bewoners,…  
 
Om dit te bereiken werd een doorgedreven procescommunicatie opgezet, 
zowel intern (gemeentelijk) als extern (hogere beleidsniveau, 
bewoners, middenveld). Vanaf de eerste procesfase werd een 
communicatieplan opgesteld voor het ganse proces, dat gaandeweg zal 
worden verfijnd en waarvan de resultaten stelselmatig meegenomen 
worden in de opeenvolgende studiefasen. 
 
De voorliggende nota geldt als een samenvattende weergave van alle 
acties die werden ondernomen met betrekking tot 
informatieverschaffing, participatie en co-creatie, en die 
stapsgewijs geleid hebben tot de opbouw van het de ruimtelijke visie, 
met als eindresultaat het Beleidsplan Ruimte Ravels. De resultaten 
van het participatietraject gaven tussentijdse voeding voor 
bijsturing en verfijning van de ruimtelijke doelstellingen, gaande 
van strategische (in fase Ambitienota) tot meer operationele (in fase 
Discussienota) en objectief aftoetsbare beleidslijnen (in fase 
Beleidsplan). 
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3. Kennismakingsmoment in fase “Procesnota” 

 
 

 

 
Op 21 januari 2020 werd een eerste kennismakingsmoment georganiseerd voor 
bewoners en betrokkenen van Ravels. Tijdens deze introductieavond werd 
aan een 70-tal geïnteresseerden toegelicht wat een Beleidsplan Ruimte 
precies inhoudt, en welke stappen doorlopen zullen worden om te komen 
tot een duurzame visie op de ruimte van Ravels voor de toekomst.  
 
Na een inleiding door de burgemeester en een korte toelichting vanuit de 
studiebureau’s NQN51 en Innovatiesteunpunt, werden de aanwezigen 
uitgenodigd om zelf aan de slag te gaan.  
Daarbij werd er gewerkt rond 4 thema’s: 
 
1. Onze sterke kernen 
2. Onze aantrekkelijke gemeente 
3. Onze robuuste en veerkrachtige open ruimte 
4. Onze gemeente omringd door anderen 
 
Per thema werd een stelling geformuleerd, waarbij aan de aanwezigen 
gevraagd werd om hun mening te geven. Daarnaast werd per thema een 
oefening aangereikt waarmee men interactief aan de slag kon gaan. Een 
shout-it-out paneel gaf tot slot de kans om per thema bijkomende 
opmerkingen te maken. 
 
Op de volgende bladzijden is de presentatie opgenomen die werd gegeven 
bij aanvang van het kennismakingsmoment. 
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3.1. Thema 1: Onze sterke kernen 
 De stelling die bij dit thema werd geponeerd luidt: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

“Elk van onze kernen is uniek en sterk.” 
 
Zeven van de aanwezigen konden zich vinden in deze 
stelling (groene fiche = “waar”); 26 aanwezigen waren 
hiermee niet akkoord (rode fiche = “onwaar”). Als 
verduidelijking werden de volgende standpunten 
opgeschreven: 

- Doorgaand verkeer in dorpskern is een probleem 
- Plaats voor landbouw in combinatie met natuur 
- Ook economie in de kernen  we willen geen 

slaapdorp 
- Dorpskernen zijn wat uitgeleefd 
- De lintbebouwing leent zich niet om mooie kernen 

te creëren 
- In Nederland zijn er nog kernen die ook sociaal 

zijn 
- Geen eenheid, erg versnipperd, geen identiteit! 
- Meer horeca en ontspanning 
- Één grote baan is geen dorpskern 
- Hoe gaat de dorpskern in Poppel er uit zien? 
- Warboel van bouwstijlen  Kernen zijn te 

uitgebreid, teveel lintbebouwing 
- Casa De Poppel moet dicht  Trekt fout volk aan 
- Te veel grote stallen met zwaar verkeer 
- Teveel lintbebouwing en karakterloze centra 
- Meer sport en recreatie, ook in Poppel 
- Onze wegen hebben meestal verkeerde maat en zijn 

gevaarlijk 
- Gezellige sfeer rond markt 
- Wanneer komt het eerste woonerf in onze 

gemeente? 
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Typerende foto’s kern Ravels 

- Meer leuke kroegjes! 
- Meer aandacht voor wegonderhoud secundaire wegen 
- Echt mooi kan je Ravels niet noemen, allemaal 

appartementen 
- Ravels is best ok! 
- Afschuwelijke appartementenbouw  
- De kernen moeten weg van de drukke verkeersassen 
- Elke kern zou levendig en gezellig moeten zijn 

met kleine winkels 
- Sterke kernen, maar niet gepaste bebouwing 
- Kijk naar Nederland  maak dorpskernen! 
- Lelijkheid is subjectief 
- Kernen geraken uitgeleefd door verdwijnen cafés, 

uitgaansleven,… 
- Elke kern is uniek, maar niet alle kernen zijn 

sterk 
- Dorpskernen zijn er niet echt door druk 

doorgaans verkeer, uitstaling bedrijfspanden,… 
- Verschillend en elk moet eigen kracht houden 
- Dichte uniforme lintbebouwing: geen eigen unieke 

kernen 
- Minder lintbebouwing + stop mega stallen en 

serres 
- Meer groen en bloemen in de kernen + horeca – 

minder auto’s 

Als oefening bij dit thema werd aan de aanwezigen 
gevraagd om een foto te kiezen die men typisch vind 
voor elk van de kernen van Ravels, en deze foto op de 
poster te kleven. Deze oefening gaf de volgende 
resultaten. 
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Typerende foto’s kern Poppel 
 
 

Typerende foto’s kern Weelde 
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Typerende foto’s kern Weelde-Station 
 

 
Typerende foto’s kern Eel 
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Op het shout-it-out paneel rond dit thema werden tot 
slot de volgende elementen genoteerd: 

- Stiltegebied Aarle zo houden 
- De huidige wegen buiten de dorpskern voldoen 

niet meer aan het verkeer 
- Standpunt plaatsing windmolens  privé <-> 

gemeentelijk 
- Gezond boeren! (geen agro-industrie)  De steeds 

grotere landbouwbedrijven vernielen 
infrastructuur 

- Strenger voor sluikstorters 
o Geef iedereen die wil een afvalgrijptang  
o Houd eigen straat schoon 

- Juiste verlichting = veiligheid 
- In Weelde  Lichtvervuiling door kassen 
- Vergunningen voor horeca beter screenen Casa 

De Poppel treft fout publiek aan 
- Geen privé windmolens, wel gemeentelijk 
- Te veel verkeer 
- Geen zwaar vrachtverkeer door Ravels-centrum 
- Goede bestrating en voetpaden in de Wilders 
- Dringend fietspad in de Poelsestraat 
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3.2. Thema 2: Onze aantrekkelijke gemeente 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bij dit thema werd de mening van de aanwezigen gevraagd 
rond de stelling: 

“Het is aangenaam wonen (en werken) in onze gemeente”.  

24 aanwezigen waren hiermee akkoord; 6 aanwezigen konden 
zich in deze stelling niet vinden. Bij deze stelling 
werden de volgende standpunten opgeschreven: 

- Meer inzet op toerisme (bekendmaking en 
ondersteuning 

- Trager verkeer in kernen of drempel 
- Landelijke aspect behouden, winkels aanmoedigen 
- Er zijn nog meer sociale woningen nodig. Vanuit 

‘uithoek Poppel is alles ver 
- Behoud de stille Kempen 
- Te veel versnippering in het verleden is het 

probleem 
- Meer evenementen organiseren die mensen 

samenbrengen 
- Er zijn bijna geen winkel 
- Te weinig aandacht voor historische en 

karaktervolle gebouwen en plekken 
- Wie zijn landelijke gemeente, zoveel mogelijk zo 

behouden 
- Leuke gemeente! Meer inzetten op kernactiviteiten 

en horeca/winkels voor aantrek (fiets & wandel) 
toerisme  Bruisend maken 

- Meer recreatie in Poppel 
- Toch wat meer winkel in Poppel (slager) 
- Te weinig mogelijkheden voor jeugd 
- Voldoende voorzieningen, winkels, artsen 
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- Sport mag op betere uren voor de werkende mens 
voorzien worden in elke deelgemeente 

- Open ruimte behouden 
- Te veel grote serres in woongebied 
- Meer winkels om kernen levend te houden (geen 

slaapdorp) 
- Meer bioboeren + lokale winkels 
- Te weinig groen in kernen. Voetgangers en fietsers 

in verdrukking 
- Duidelijk fietspaden Poppel 
- Meer plaats voor natuur en recreatie 
- Echte dorpskernen maken  geen verkeer en winkel 

bij elkaar 
- Zware industrie niet tegen dorpskern 
- Te weinig economische activiteit 
- Stilteplekken creëren op diverse plaatsen dichtbij 

dorpskern 
- Verbied verharde voortuinen 
- Ravels-centrum leeft niet 
- Geen oog voor stopprincipe 

Als opdracht bij dit thema werd gevraagd om met een rode 
speld aan te duiden waar je woont, en met een blauwe 
speld welk plekje binnen de gemeente je het mooiste vind. 
Deze opdracht leidde tot het beeld hiernaast. 

Op het shout-it-out paneel rond dit thema werden de 
volgende stellingen genoteerd: 

- Ik hou van stilte en open natuur 
- Verbeter Voortjesweg + Heesdijk (bvb. met graskeien 

met betonnen ribbels) 
- Meer nieuw bos, ook voor beter klimaat 
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- Er zijn veel mooie plekjes, o.a. vrijheid van het 
landschap. Mooie landbouwgemeente 

- Stop megastallen en behoud mooie natuur in prachtig 
Poppel, Ravels en Weelde 

- De meststank is er niet te harden 
- Agrarisch: kleinschalig! 
- De Tilburgseweg moet veiliger voor fietsers en 

automobilisten 
- Jammer van grote stallen en kassen 
- Bewegwijzerde MTB paden en rolstoelpaden door de 

bossen! 
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3.3. Thema 3: Onze robuuste en veerkrachtige open ruimte 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

De stelling die hoort bij dit thema is:  

“Tussen onze dorpskernen is er ook ruimte in teken van 
landbouw, natuur en water”.  

Ongeveer evenveel deelnemers (32 vs. 30) antwoordden 
“ja” als “nee” op deze stelling. Daarbij werden de 
volgende standpunten opgeschreven: 

- Belangrijk voor tewerkstelling in eigen 
gemeente 

- Geen lintbebouwing 
- Landbouw moet, maar geen megastallen 
- Minder megastallen, wel kleinere 

boerenbedrijven 
- Voldoende ruimte voor jonge ondernemers – ook 

in land- en tuinbouw 
- Blijf van de WUG-en af! Er is nog grond genoeg 
- Biologisch, korte keten 
- Landbouw, natuur en water  te verschillend om 

samen te kunnen 
- Een evenwicht tussen landbouw en natuur door 

kleinschalige landbouw 
- Landbouw JA – industriële landbouw NEE 
- Open ruimte is op 
- Open ruimte en wonen gaan goed samen, maar 

richt het goed in (geen lint) 
- Jammer van al de kassen die open zicht wegnemen 
- Kansen voor landbouw in combi met natuur 
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- Duidelijke bouwgebieden: woon, werk, recreatie, 
natuur – en eigen bijhorend transport 

- Geen Megastallen op Haarle 
- Centrale kernen ipv linten 
- Jammer dat open ruimte wordt volgebouwd terwijl 

dorpskernen leegstaan 
- Er is veel open ruimte, maar ook veel 

zonevreemd gebruik 
- In dorpskernen meer groene zithoeken 

Als oefening werd aan de deelnemers gevraagd om een 
mindmap te tekenen met zones waar al dan niet gebouwd 
zou mogen worden binnen de gemeente. 36 voorstellen 
van de deelnemers gingen uit van een model met 
verschillende dorpskernen zonder tussenliggende 
lintbebouwing. 10 voorstellen daarentegen laten de 
verschillende kernen naar elkaar toe groeien tot 1 
groot bebouwd gebied. 1 voorstel gaat uit van kernen 
omringd door (beperkte) linten. 

De shout-it-out leverde voor dit thema de volgende 
bedenkingen: 

- Behoud het mooie karakter van onze mooie 
gemeente 

- Geen opvang van weggestuurde Hollander (dus 
geen megastallen in ’t grensgebied) 

- Ga voor kleinschalige milieuvriendelijke 
bedrijven, passen bij klimaatsontwikkelingen 

- Geen kassenbouw meer 
- Fietspaden zijn langs gemeentewegen ook nodig. 

Het minimum zijn insteekhavens ivm 
landbouwtransport 
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- Niet dag- en nacht grote vrachtwachten over de 
te smalle wegen in woonbuurten 

- Geen zwaar verkeer meer door de kernen 
- Bouwgebied eerst voor eigen inwoners en 

kinderen! 

 

 

3.4. Thema 4: Onze gemeente omringd door anderen 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Als stelling bij dit thema werd geponeerd:  

“We raken vlot op onze bestemmingen, zowel in als buiten 
de gemeente.” 

Opnieuw antwoordden ongeveer evenveel deelnemers (19 vs. 
17) “Ja” als “Nee” op deze stelling. Daarbij werden de 
volgende standpunten genoteerd: 

- Prima bus naar Tilburg en Turnhout 
- Aansluiting bus/trein in Turnhout is ramp 
- Zeker, maar niet veilig op de fiets of te voet 
- Te weinig buurten zijn goed ontsloten met openbaar 

vervoer 
- Graag minder autowegen door gewestbossen 
- Openbaar vervoer mag heel wat efficiënter 
- Werkgelegenheid in eigen gemeente vrijwaren 
- Een slechte noord-zuidverbinding: zou om de kernen 

heen moeten 
- Openbaar vervoer, ook in de ’s ochtends in de 

weekenden 
- Agrarisch verkeer moet een andere route 
- Er moeten meer en vaker bussen zijn (om half uur) 
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- Meer fietsroutes (woon/werk) – meer bussen – in 
woonwijken auto te gast (fietsstraten) – meer en 
groter groen langs weg (leefbaarheid) 

- Kortere wachttijden OV, veilige fietspaden en 
fietsroutes 

- Bereikbaarheid hulpdiensten in buitengebied moet 
beter 

- Fietspaden worden te fragmentarisch aangelegd. Te 
weinig aandacht voor verbindingen van en naar de 
kernen. 

Als oefening bij dit thema werd aan de deelnemers 
gevraagd om op een kaart aan te duiden waar men minstens 
1 keer per week naartoe gaat. Daarbij werd een 
onderscheid gemaakt tussen verplaatsingen met de fiets 
(groene bolletjes), met de auto (rode bolletjes), met het 
openbaar vervoer (blauwe bolletjes) of op een manier 
(gele bolletjes). Deze oefening leverde het hiernaast 
getoonde beeld op. 

 

Ook bij dit thema werd een shout-it-out paneel geplaatst, 
waarop de volgende bedenkingen werden geschreven: 

- Geen busverbinding naar Baarle 
- Mogelijkheid fietostrade onderzoeken 
- Geen bus naar Arendonk 
- Knelkruispunt: grote baan/meiboomlaan/ OLV straat 
- Werken aan bereikbaarheid via OV, fietspaden, 

deelauto’s,…  
- Voet/fietspaden niet altijd in goede staat 
- Een bus richting Baarle! 
- Koning-Albertstraat wordt in toekomst een probleem 
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- We zijn een doorrijdgemeente 
- Weinig fietspaden ‘binnendoor’ 
- Veiligere fietspaden 
- Fietspad Ravels-Eel 
- Blij met fietspad naar Turnhout, maar mis fietspad 

tussen Poppel tot??? 
- Stadstraat in slechte staat, snelheid 50 
- Te weinig straatverlichting doorheen de week 
- Fietspaden uitbreiden en verbreden 
- Fietsen is aan frituur Eugene (en overkant) heel 

gevaarlijk 

 

 

3.5. Algemene conclusies 
 
Samenvattend kunnen de volgende inhoudelijke elementen 
worden meegenomen vanuit het kennismakingsmoment: 

1. Open ruimte: de open ruimte van Ravels is een troef 
en bepaalt uiteraard het sterke landelijke 
karakter van de gemeente. Dit is veruit het meest 
gewaardeerde aspect in de woonomgeving van de 
deelnemers aan het kennismakingsmoment. 

2. Landbouw: Landbouw is een erkende en aanvaarde 
gebruiker van de open ruimte. Maar, de 
inpasbaarheid van grootschalige stallen en serres 
worden door heel wat deelnemers in vraag gesteld. 

3. Kernen: Elke kern van Ravels is anders en heeft 
bepaalde kwaliteiten en functies. De levendigheid, 
het karakter, de sfeer… zien de deelnemers echter 
achteruit gaan. Nieuwe woonontwikkelingen, 
verdwijnen van horeca, winkels en de toenemende 

 

versnippering rondom de kernen, zwakken de kernen 
af waardoor ze slaapdorpen dreigen te worden. Er 
is vraag naar een nieuwe dynamiek, op maat van elke 
kern. 

4. Economie: Ondernemerschap en werk in eigen gemeente 
blijken twee belangrijke elementen waarvoor 
blijvend ruimte moet zijn. 

5. Mobiliteit: Ravels is een autogerichte gemeente en 
dit zorgt voor heel wat verkeer (zowel autoverkeer 
als zwaar vervoer). Dit heeft een impact op de 
belevingskwaliteit van de kernen en op het 
verkeersveiligheidsgevoel. Openbaar vervoer, als 
alternatief, kan versterkt worden. Op vlak van 
fietsinfrastructuur zijn er al heel wat 
inspanningen geleverd. Ontbrekende linken en 
onveilige situaties moeten nog aangepakt worden.  
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4. Expertenworkshop in fase “Ambitienota 
 

In de tweede fase van het studietraject werd een eerste 
ambitietekst opgemaakt. Op basis van deze aanzet werd een 
expertenworkshop georganiseerd om ambities m.b.t. de ruimte 
van Ravels naar boven te brengen en scherp te stellen. 
Omwille van het abstracte denkniveau waarin deze fase zich 
bevindt, was het immers wenselijk om een aantal mensen met 
specifieke expertise inzake ruimtelijke aspecten te 
bevragen.  
 
12 experten rond verschillende ruimtelijke thema’s werden 
samengebracht in een eenmalige brainstorm-sessie, die 
doorging op 23 september 2020 in het gemeentehuis in Ravels. 
 
Concreet werd er een antwoord gezocht op volgende vragen: 
 

- Welke ambities stellen de thematische experten aan een 
plattelandsgemeente als Ravels? 

- Zijn de reeds geformuleerde ambities in de ontwerpnota 
relevant, specifiek genoeg of net al te specifiek? 
Welke ambities ontbreken? 

- Hoe kunnen we de gestelde ambities verder 
operationaliseren? Wat moeten we (ruimtelijk) 
onderzoeken? 

- Zijn er opmerkingen over de vooropgestelde 
methodologie van de onderzoeksnota? 

 
Na een inhoudelijke toelichting over het Beleidsplan Ruimte 
en de ontwerpversie van ambitienota door NQN51 bvba – op 
basis van de presentatie die op de volgende bladzijden van 
deze nota is opgenomen -, bogen de experten zich over een 
denkoefening rond ambities voor Ravels als 
plattelandsgemeente.  
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De experten werden in 3 groepjes verdeeld en kregen formulieren met doelstellingen 
rond ambities, aandachtspunten en operationalisering, zoals opgenomen in de 
ontwerpversie van de Ambitienota. Nadat elk formulier door elk groepje behandeld 
werd, volgde er een bespreking van de resultaten in de volledige groep. 
 
De drie doelstellingen die daarbij werden behandeld zijn: 
1. Zuinig en optimaal ruimtegebruik: 

 Passende afbakening van en ontwikkelingen binnen de woonkernen. 
 Verhogen ruimtelijk rendement. 
 Restrictief beleid voor ontwikkelingen open ruimte. 

2. Ruimtelijke ontwikkelingen met een maatschappelijke meerwaarde 
 Levendige kernen op maat van de bewoners. 
 Aantrekkelijkheid van de gemeente verhogen. 
 Verduurzamen van de mobiliteit. 
 Klimaatbestendige, veerkrachtige ruimte. 

3. Geïntegreerde gebiedsontwikkeling als motor voor samenwerking. 
 Gezond en inclusief ruimtegebruik met multifunctionele samenhang. 
 Collectiviteit verhogen in woonwijken en werkzones. 
 Bovenlokale ontwikkelingen vanuit interbestuurlijk overleg. 

 
 
Doelstelling 1: Zuinig en optimaal ruimtegebruik 
Bij de vooropgestelde ambities werden door de expertengroep de volgende 
bedenkingen gemaakt:  
 Er zijn grenzen aan inbreiding. Denk aan gezondheid, rust en zonlicht 
 In zones van bedrijvigheid ontbreekt het stapelen van functies – aanvullen 

ook bij winkels, supermarkten, sportinfrastructuur. Idee glastuinbouw op 
industrie 

 Inperken ontwikkelingsmogelijkheden in open ruimte. Dit beperkt de groei van 
die functies, maar anderzijds werkt het onbeperkt laten versnippering in de 
hand. Evolueren op maat van de streek • cumulatieve effecten beoordelen!! 

 
Als aandachtspunten werden meegegeven:  
 Ontwikkeling hoeft niet overal waar dit kan (bvb. in de kernen). Denk aan 

luwteplekken 
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 Agrarisch hergebruik vraag aangepast beleid en instrumenten die dit 
vereenvoudigen. Bij de provincie, dienst landbouw en platteland, worden 
dergelijke instrumenten ontwikkeld 

 Open ruimte VS open landschap. Rol van vergunde functies om mee het landschap 
te maken! (sociaal – economisch – ecologische afwegingen) 

 Differentiëren binnen (of buiten- gewestplanbestemming. Open ruimte als basis 
 Kwaliteit van ontwikkeling. Passende afbakening en ruimtelijk rendement 

 
Elementen die zeker verder te onderzoeken zijn:  
 Ontwikkeling hoeft niet overal waar dit kan (bvb. in de kernen). Denk aan 

luwteplekken 
 Agrarisch hergebruik vraag aangepast beleid en instrumenten die dit 

vereenvoudigen. Bij de provincie, dienst landbouw en platteland, worden 
dergelijke instrumenten ontwikkeld 

 Open ruimte VS open landschap. Rol van vergunde functies om mee het landschap 
te maken! (sociaal – economisch – ecologische afwegingen) 

 Differentiëren binnen (of buiten- gewestplanbestemming. Open ruimte als basis 
 Kwaliteit van ontwikkeling, passende afbakening en ruimtelijk rendement 

 
 
 
Doelstelling 2: Ruimtelijke ontwikkelingen met een maatschappelijke meerwaarde 
Bij de vooropgestelde ambities werden de volgende bedenkingen gemaakt:  
 Levendige kernen. In kaart brengen trage wegen, verbindingen, trekpolen… 
 Kaarten gebruiken die aanduiden waar open ruimte, groen en landbouw sterk van 

belang is, Bvb. ECO systeemdienstenkaarten van de UA (ecoplan): geeft weer 
waar regenwaterinfiltratie moet en dus waar beste locaties voor 
onthardingsprojecten zich bevinden 

 Hitte en droogte niet vergeven 
 
Als aandachtspunten werden meegegeven:  
 Versnippering 
 Trekpleisters zijn soms tijdelijk van aard (bvb horecazaak) 
 Landschap tot in de kern: fijnmazig! (bomenrijen, verharding verwijderen…) 
 Meer opgaand groen 
 Met elkaar verbonden open plekken 
 Oude gebouwen in de kijken zetten 
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 Link met centrale liggen benadrukken (toeristisch potentieel) 
 Fietsgebruik stimuleren – trage verbindingen zichtbaarder maken 
 Inwoners stimuleren voor trage weggebruik (meer infrastructuur, meer 

herkenbaarheid, meer acties en evenementen) 
 
Elementen die zeker verder te onderzoeken zijn:  
 Lijnstadmodel onderzoeken 
 Contour-RUP overwegen, weliswaar gevaar van harde kaartanalyse. Levendigheid 

verplaatst zich doorheen de tijd 
 Station Turnhout – gebrek parkeren  bemoeilijkt stimulans openbaar vervoer 

Hoe betere aaneenschakeling vervoersmodi? 
 Autovrije schooldomeinen 
 Middelen/financiering?  
 Onderscheid maken tussen mitigatie (verminderen broeikasgassen) en adaptatie 

(aanpassen aan gevolgen van hitte, droogte, stormen) 
 Gebrek aan voorbeelden van hogere overheden 
 
 
Doelstelling 3: Geïntegreerde gebiedsontwikkeling als motor voor samenwerking 
Bij de vooropgestelde ambities werden de volgende bedenkingen gemaakt:  
 Kan statuut tijdelijke natuurlijk? Ontwikkeling van natuur belemmerd andere 

aanvragen in de toekomst 
 Multifunctioneel is tof concept, maar ruimtelijk / vergunningsgewijs vaak 

moeilijk 
 Basiskwaliteit natuur = geen vast kleur bij RUP’s, gewestplannen, maar wel 

noodzakelijk (verschuifbare natuur, wel overal implementeren) 
 Woonkernen versterken: identiteit van elk dorp is anders  

o Auto-gebonden mobiliteit. Fietsstructuur tussen dorpen versterken 
(woon, werk, winkel, ontspanning verbinden) 

 Collectiviteit in tijdens van corona? Collectief = benadeeld 
 Deelstructuur wel ideaal bij minder kapitaalkrachtige sociale structuren (idem 

bij energie, water..) 
 Verbondenheid met Nederland groter dan met rest van provincie Antwerpen? 

Ravels moet concreet in kaart brengen over welke thema’s ze deze bovenlokale 
samenwerking moet starten!  
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Als aandachtspunten werden meegegeven:  
 Overheid als reguleerder 
 Energie: collectief gebruik 
 Aanspreekpunt voor collectieven?  van collectief naar coöperatie 
 Rollend fond (grensoverschrijdend) voor regio-ontwikkeling 
 Kennishub tussen Leuen-Eindoven = kruispunt 
 
Elementen die zeker verder te onderzoeken zijn:  
 Hoe hoofdfunctie rechtszekerheid geven? Tijdelijke natuur zonder dat natuur 

hoofdfunctie wordt. Engagement mag niet gratuit zijn 
 Tip: klimaatmakers Kempen 2030: project IOK – Vorming Kempen plus 
 Plek geven aan dorps/burgerinitiatief i.k.v energietransitie en 

klimaatsveranderingen (samentuinen, fietsdelen…) 
 Medegebruik: natuur/groen onder druk door hoge bezoekers – waar je woont, moet 

een bepaalde beschikbaarheid groen/open ruimte zijn 
 Hoe zorgen dat iedereen mee is?  
 
Tot slot van de workshop werd aan alle deelnemers gevraagd om via een korte 
videoboodschap hun belangrijkste aandachtspunten nog even mee te geven. 
Onderstaande teksten vormen een weergave van deze boodschappen. 
 
Videoboodschap 1 
Een heel grote uitdaging is volgens mij de verwevenheid. Momenteel is alles op 
vlak van Ruimtelijke Ordening heel hard gescheiden. De vraag is: “Hoe lang kan je 
dit volhouden?”. Ik denk dat we ergens naar een deel verwevenheid moeten gaan. 
Als je hier naartoe gaat, ga je natuurlijk wel andere definities moeten maken. 
Bijvoorbeeld: natuurelementen op landbouwgrond zijn een ander soort natuur dan in 
natuurgebied. De wetgeving moet zich op die manier aanpassen.  
 
Een andere uitdaging is het feit dat Ravels in Vlaanderen ligt. Als je vanuit 
Leuven naar Ravels rijdt, rij je naar een uithoek. Maar als je anderzijds rondom 
Ravels kijkt, in de ruit Antwerpen – Eindhoven – Breda - Turnhout, wil je ook 
veel meer over de grens gaan. De cirkel rond Ravels ligt voor de helft in 
Nederland. Zowel in Vlaanderen als Nederland zijn specifieke wetten van 
toepassing. Ravels moet uiteraard voldoen aan Vlaamse wetgeving. 
Daarnaast is “inbreiding” nog een grote uitdaging. Hoe ver gaat dit? Hoe ver ga 
je collectief dingen doen? Hoe hou je bij inbreiding van woonkernen toch een stuk 
je privacy en je vrijheid om dingen te doen? Wat met multifunctionaliteit? 
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Dit zijn voor mij de drie grootste uitdagingen voor Ravels: verweving, inbreiding 
en het land-overschrijdende thema. 
 
Videoboodschap 2 
Als ik naar jullie gemeente kijk vallen mij drie dingen op: 
 
1. Probeer meer te fietsen, d.w.z. functioneel fietsen. Probeer effectief de 

fiets te gebruiken en de auto te laten staan. Er wordt héél veel gereden met 
de auto, op alle pleinen zijn parkings en alle straten staan vol. Ondanks 
dat het makkelijker is om de auto te nemen, is met de fiets rijden wel 
gezonder en veiliger. Al zal het wel nog een tijdje duren voor we de auto 
ook echt laten staan. Bevorder het functioneel fietsen. 

2. Jullie dorpswanden: op bepaalde plaatsen stopt het dorp, en andere plaatsen 
is de grens tussen dorp en buitenruimte niet duidelijk aanwezig. Het contact 
tussen jullie fantastische open ruimte en jullie bebouwde zone, dat er 
eigenlijk ook wel mag zijn, daar moet eens over nagedacht worden samen met 
mensen die daar zicht op hebben (landschapsontwerpers). 

3. De villawijken: er zijn veel ééngezinswoningen met een klein tuintje en de 
auto op de oprit. Ik zou de uitdaging willen meegeven: probeer eens te 
bedenken wat je samen als ecosysteemdiensten zou kunnen uitvoeren. Probeer 
eens iets te vinden waarbij je samen  aan het algemeen belang kan werken. 
Dit gaat dan gaan over het klimaat, water, groen, samen met de kinderen met 
de fiets naar school,… Bedenk eens iets samen waarbij je de villawijken een 
ecosysteemdienst laat verrichten. 

 
Videoboodschap 3 
Ik zou willen aanbevelen om na te denken over de invloed van de ruimte op het 
welbevinden en de gezondheid van de inwoners van Ravels. Daarmee bedoel ik 
bijvoorbeeld: de zorg voor plaatsen waar je op adem kan komen, voldoende 
groenvoorziening, meer belevings- en bewegingsmogelijkheden,… Voorzie ook 
plaatsen die het sociale weefsel versterken en bevorderen, waar je elkaar kan 
ontmoeten en actief kan zijn. 
 
Een tweede uitdaging: er zijn een heel aantal burgers die de handen uit de mouwen 
steken om rond ecologie, mobiliteit, klimaat en dergelijke heel mooie initiatieven 
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op te zetten. Een tip aan die burgers: stap naar het beleid om hen erop te 
rappelleren, om jullie een plaats te geven. Als je bijvoorbeeld een 
autodeelsysteem of een fietsdeelsysteem wil opzetten in je buurt of straat, moet 
dit natuurlijk ruimtelijk ingedeeld worden. Hiervoor kunnen mensen best aan de 
deur gaan kloppen bij de lokale overheid. 
 
Ook is het belangrijk dat de inwoner van Ravels zich kan verbinden met de plaats 
waar hij/zij woont. Wat belangrijk is: 

- Je moet er je thuis voelen 

- Je moet je ermee kunnen identificeren 

- Je moet er graag actief willen zijn 

- Je moet zelf willen bijdragen, dus: oog voor schoonheid in ruimtelijke 
planning, een ruimte die rust uitstraalt, die kwaliteitsvol ingericht is.  

Heb daar in jullie aanbevelingen naar het beleid toch ook zeker oog voor. 
 

Videoboodschap 4 
Als ik aan Ravels denk, denk ik aan groot aantal landbouw- en tuinbouwbedrijven, 
maar ook een heel groot landbouwareaal. Hierin zitten wel wat uitdagingen voor in 
de toekomst: 

- In de eerste plaats rechtszekerheid, zeker voor de huidige generatie. De 
verwevenheid waar men nu mee bezig is, is een goed idee en een goed principe, 
maar we moeten vooral zien dat de hoofdfunctie – in dit geval de landbouw - 
behouden kan worden. 

- Een tweede punt zijn de ontwikkelingskansen: dit is een zeer belangrijk 
punt. Er moet gelet worden op de huidige en toekomstige generatie. Landbouw 
is een economische sector en moet daarin de markt volgen. Landbouwers zijn 
daarin sterk afhankelijk en moeten kunnen bieden wat de markt vraagt.  

- Het laatste punt is beschikbaarheid van productiefactoren: een landbouw- of 
tuinbouwbedrijf heeft productiefactoren nodig, bv. bodemenergie, water,… 
Het beleid moet rekening houden met het feit dat deze productiefactoren 
voldoende aanwezig zijn. 
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Videoboodschap 5 
Hetgeen ik wil meegeven is niet zozeer een uitdaging, maar eerder een aanbeveling 
over hoe er met uitdagingen moet worden omgegaan.  
 
Kies voor je identiteit en vertrek daarvoor vanuit je eigenheid. Dan ga je zien 
hoe relatief de randligging van Ravels is. Door te kiezen voor die eigenheid en 
die identiteit ga je zien hoe sterk Ravels daarin is, in een plaats in de ruimte 
maar ook de ruimte zelf, die opgebouwd is vanuit het bebouwde gegeven, maar vooral 
ook vanuit de open ruimte. Durf daarbij te streven naar kwaliteit, zodanig dat 
Ravels vooral een plaats wordt voor veel mensen, een plaats voor iedereen. De 
grootste uitdaging naar de toekomst toe is dat mensen zich kunnen blijven 
identificeren met het Ravels als een gemeente  waarin ze willen blijven wonen. 
 
Videoboodschap 6 
De uitdaging van de gemeente Ravels is heel diver,s maar vaak zijn de oplossingen 
te herleiden tot één kern: natuur en groen.  
 
Groen zorgt voor de herkenbaarheid van ons dorp, aangenaam fietsen, wandelen en 
verplaatsen, landschapsverbetering, vertoeven, recreatie enzomeer. Daarnaast kan 
groen ook een oplossing zijn voor alle klimaatsproblematieken, bijvoorbeeld hitte, 
droogte, wateroverlast, stormen.  
 
Bij het gemeentelijk ruimtelijk structuurplan en bij alle ruimtelijke 
structuurplannen werden de kernen aangeduid om aan te tonen waar de grote 
natuurgebieden liggen. Daarna werden pijlen getekend om te beslissen welke 
natuurgebieden verbonden moesten worden. Dit moet nog steeds, de natuurkernen 
moeten nog steeds vergroot worden, ze moeten verbonden worden. Maar we blijven in 
Vlaanderen altijd stoten op hetzelfde probleem: je werkt binnen privé-eigendommen 
waar je een lijn over trekt, en het is moeilijk om dit vanuit een gemeente of de 
regering te regelen. Dus voor een gemeente denk ik dat er een pleidooi moet 
gehouden worden om naar een basiskwaliteit te gaan qua natuur die overal geldig 
is (zowel in kerk, als in het buitengebied, enz.). 
 
Probeer in elke ontwikkeling rekening te houden om de groenblauwe elementen te 
kunnen implementeren. Als je bijvoorbeeld dicht bij een valleigebied zit, zorg 
dan dat de vallei genoeg ruimte krijgt, en herschik de ontwikkeling een beetje. 
Kijk naar de eigen gemeentelijke ruimtelijke diensten: waar kunnen we ontharden? 
Waar kunnen we toch nog een stilte plaats maken? 
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Vergeet ook zeker niet om groen te bekijken in functie van natuur en niet enkel 
in functie van gezondheid, depressie,… Dit omdat er vaak soorten worden aangeplant 
die groen zijn en groenblijvend zijn maar deze zijn vaak geen oplossing voor 
natuur en het biodiversiteitsprobleem. Dus aanplantingen in functie van bijen, 
vlinders,..  zijn ook noodzakelijk op privaat domein. 
 
Videoboodschap 7 
Ik heb uitdagingen voor Ravels bekeken vanuit de richting van energie en klimaat. 
Dit is één van de grootste doelstellingen waar wij allemaal een antwoord op moeten 
geven. Als we van daaruit kijken, ligt daar een ongelooflijke kans om de 
collectiviteit van iedereen die in de gemeente woont, en doorgetrokken naar het 
niveau van wijken en straten, te verhogen.  
 
Als we de klimaatdoelstellingen willen halen, moeten we 40% CO2 besparen, 30% 
minder energie gebruiken en 30% meer hernieuwbare energie gaan produceren. Daar 
moeten we met z’n allen onze schouders onder zetten. Als we meer hernieuwbare 
energie willen hebben, moet dit ook zijn plaats krijgen.  
 
Ik heb eens een berekening gemaakt op basis van cijfers uit 2017 van VITO. Dan 
zien we dat we 80 gigawatt uur elektriciteit nodig hebben in Ravels. Als we dit 
willen behouden en niet meer willen gaan gebruiken moeten we daar 30% van besparen, 
dat komt erop neer dat we nog 55 GWatt/uur nodig zouden hebben. Maar uiteindelijk 
willen we daar nog 40% van hernieuwbaar maken, dat is 22 GWatt/uur. Kort door de 
bocht zijn dit 6 grote windturbines. Ik veronderstel dat dit voor het beleid een 
uitdaging is voor het beleid om daar de juiste plaats voor te vinden.  
 
Het zijn die redeneringen en die grootste uitdagingen die we ook moeten vertalen 
in het beleid van ruimtegebruik in Ravels. En dat kunnen we alleen maar als we de 
uitdaging aangaan om de collectiviteit te verhogen en de burgers te betrekken bij 
heel dit verhaal. Hiervoor is veel communicatie nodig. Als ik het verhaal van 
vandaag begrijp, met ook de uitbreidingen die we kennen van bedrijven en 
landbouwbedrijven, komt dit op hetzelfde neer. Ook daar stelt men zich de vraag: 
“Waar komt zo’n uitbreiding? Wat zijn de bezwaren?”. Het enige wat er nodig is, 
is een goede motivatie waarom de keuzes moeten gemaakt worden. Op deze manier zijn 
de burgers betrokken bij het democratische debat omtrent de vergunningsverlening 
en het bepalen van de juiste plaats.  
 
Om over hernieuwbare energie door te gaan: dit gaat ook geld kosten, en dit zowel 
voor het kiezen van de locatie als het bereiken van doelstellingen. Dit moeten 
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niet meteen windturbines zijn, maar dit kunnen eventueel ook ingrepen zijn op 
wijken, straten, gebouwen, publieke gebouwen, enzomeer. Ik denk dat we daar ook 
moeten nadenken:  over de betrokkenheid van de ene kant van het debat, om te 
zetten in een effectieve betrokkenheid in het verhaal.  
 
Ik denk dat we als gemeente ook wel nood hebben om een fonds te maken, of te maken 
dat burgers financieel mee kunnen investeren in dit verhaal. Een besparing van 80 
GWatt/uur naar 55 GWatt/uur kan zo’n 8 miljoen euro per jaar opbrengen. Ik denk 
dat het de collectiviteit wel verhoogt als de gemeente van dit budget binnen de 
klimaatdoelstellingen nuttige dingen zou kunnen doen. Zeker als de burgers hier 
dan ook direct de impact van ondervinden, omdat ze dan mee mogen genieten van wat 
er als opbrengsten uitkomen, zowel privaat als publiek. Als dit in een fonds kan, 
en mensen kunnen mee beslissen, groeit er alleen maar draagvlak voor alle 
uitdagingen waar je in je beleid voor staat. 
 
 
 
Door experten die werden uitgenodigd maar niet konden deelnemen aan de workshop, 
werden achteraf nog volgende bijkomende uitdagingen meegegeven om in het verdere 
studietraject over na te denken: 
  
 Hoe gaat een landelijke gemeente om met verdichting (nabijheid), betonstop, 

stop aan de verlinting...  Waar/bij wie ligt dit gevoelig, en hoe pak je het 
dan aan?   

 De invulling van basisbereikbaarheid in de vervoersregio:  welke implicaties 
heeft het voor de gemeente(n),  wat met 'vervoer op maat 'en welke acties 
worden ondernomen om 'vervoersarmoede' in landelijke gemeenten te counteren?  

 De Mix-wij:  ook een concept voor landelijke gemeenten?  M.a.w:  geeft dit 
inspiratie voor een ander beleid? 

 Hoe krijgen we onze inwoners mee in de gedragswijziging ?  Zijn er voorbeelden 
(waar we ons aan kunnen spiegelen?)   
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5. Online enquêtes in fase “Ambitienota” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Daar waar het initieel de bedoeling was om de eerste 
ambities verder te verdiepen door middel van 3 workshops 
voor een brede groep van deelnemers (bewoners en 
betrokkenen), gooide Covid-19 roet in het eten.  Gedurende 
een heel aantal maanden waren fysieke bijeenkomsten met 
een groep mensen op een veilige manier niet mogelijk. Om 
verdere vertraging van het studietraject te voorkomen, 
werd uiteindelijk besloten om een alternatief uit te 
werken, in de vorm van een online enquête. In de periode 
van 11 december 2020 tot 31 januari 2021 werd op de 
webpagina van het beleidsplan 
(www.beleidsplanruimteravels.com) aan bewoners en 
betrokkenen gevraagd om een 20-tal minuutjes uit te 
trekken voor het invullen van een enquête.  
 
In totaal werden 140 reacties uitgebracht, van personen 
die in eigen naam, in naam van zichzelf en zijn/haar 
partner of in naam van het hele gezin spraken.  
Het overgrote gedeelte van de antwoorden kwamen van 
inwoners uit de gemeente Ravels zelf; slechts 2 personen 
van buiten de gemeente vulden de enquête in. 
 
Met de online bevraging werd de inhoud van de ambitienota 
afgetoetst bij de inwoners van Ravels. Kunnen ze zich vinden 
in de gestelde ambities? Welke toevoegingen en opmerkingen 
hebben ze?... De bevraging werd dan ook onderverdeeld in de 
drie centrale thema’s van het beleidsplan: 

1. Zuinig en optimaal ruimtegebruik 
2. Ruimtelijke ontwikkelingen met een maatschappelijke 

meerwaarde 
3. Geïntegreerde gebiedsontwikkeling als motor voor 

samenwerking 

Bereik en respons 
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Bereik/respons: gender 
 
 

 
Bereik/respons: leeftijdscategorie 
 

 
Bereik/respons: woonplaats 
 

Er namen 139 personen deel aan de bevraging. Hiervan was 
60,4% man en 39,6% vrouw. De meeste deelnemers waren 
tussen de 36 en 50 jaar, maar ook hogere 
leeftijdscategorieën waren goed vertegenwoordigd. Het 
merendeel (74,8%) gaf de antwoorden vanuit de eigen 
persoon. Aangevuld met gegevens voor partner en jezelf en 
‘gezin’ blijkt dat 90% van de respondenten de vragenlijst 
invulde vanuit hun persoonlijke achtergrond. 

 

 

 
Bereik/respons: hoedanigheid 

 

Quasi alle respondenten wonen in Ravels. Meer dan de helft 
van de respondenten woont al langer dan 30 jaar in Ravels. 
Nog eens 1/3 woont tussen 10 en 30 jaar in de gemeente. 
Slechts 11% woont er maximaal 10 jaar. Wanneer we de 
adresgegevens van de respondenten uitzetten op een kaart, 
blijkt er een mooie verspreiding over de gehele gemeente. 
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Bereik/respons: hoe lang woon je in Ravels? 
 

 
Respondenten op kaart 

 

5.1. Thema zuinig en optimaal ruimtegebruik 
 In Vlaanderen is heel wat oppervlakte ingenomen door verharding en gebouwen waar mensen wonen en 

werken. Elk jaar neemt deze oppervlakte toe, ook in Ravels. Dit heeft een grote impact op de 
leefbaarheid van de dorpen en de open ruimten en is dus onhoudbaar. De vraag is dan natuurlijk 
hoe we dit het beste aanpakken. 
 
Taakstelling gemeentebestuur 
Er werden zes stellingen voorgelegd rond het thema die bepaalde taken toewijzen aan het 
gemeentebestuur. De meeste respondenten zijn het hiermee eens. Hieruit blijkt dus dat de 
meerderheid van de respondenten zich kan vinden in de taakstellingen: 
• Stelling 1: optreden tegen verharding: +/- 66% eens 
• Stelling 2: beschermen open ruimte: 85% eens 
• Stelling 3: klimaatuitdagingen aanpakken: 66% eens 
• Stelling 4: aanduiden in woongebieden waar in de toekomst gebouwd kan worden: +/- 85% eens 
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• Stelling 5: niet vrijgeven van woonuitbreidingsgebieden: +/-62% eens 
• Stelling 6: woonvormen bevorderen die zuinig zijn met ruimtegebruik: +/-78% 

 
 
Veel respondenten lieten een motivering van hun antwoord achter. Hieruit blijkt voornamelijk 
een onderschrijving van de stellingen, namelijk dat de gemeente hier inderdaad de omschreven 
taakstellingen binnen hun ruimtelijk beleid moeten opnemen.  
 
 
Concepten voor Ravels 
De respondenten kregen een aantal ontwerpconcepten en principes voorgelegd die kunnen zorgen 
voor een optimaal en zuinig ruimtegebruik. In hoeverre zijn ze het hiermee akkoord? In het 
algemeen blijkt dat geen enkel concept als uitgesproken negatief wordt beoordeeld. Concepten als 
herbestemming van oude bedrijfspanden tot woningen, gekoppelde rijwoningen, warmtenetwerk, 
zonnepanelen op publieke gebouwen en een mobipunt worden positief beoordeeld. Alternatievere, 
vaak hogere woningbouwprojecten tonen een meer neutraal beeld.  
De neergeschreven motivering bij deze vraag blijkt dit beeld te weerspiegelen met duidelijk 
tegenstanders van appartementen en ‘hoger’ bouwen in de kern. Er zijn ook genuanceerde 
motiveringen die pleiten voor een vergunningenbeleid niet op zonering, maar op basis van een 
genuanceerde, evenwichtige en gemotiveerde belangenafweging.  
De diagrammen op de volgende bladzijden geven een overzicht van de reacties op concepten rond 
ruimtegebruik. 
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Mogelijkheden binnen en buiten de kernen van Ravels 
      
     Vijf woonkernen 
De gemeente duidt 5 woonkernen aan in Ravels: Ravels, Weelde, Weelde-station, Poppel en Eel. 
Wat vinden de respondenten nu zelf een woonkern, wat typeert het én wat is er binnen/buiten die 
woonkernen mogelijk? Diverse vragen, stellingen en afbeeldingen peilden naar de mening. 
Quasi de helft van de deelnemers interpreteert een woonkern als de bebouwde kom met omliggende 
straten en wijken. 40% beschouwt dit enkel als de bebouwde kom. Nog een 10% vindt een woonkern 
een gebied rond de kerk (500m). 
 

 
Interpretatie “woonkern” 
 
De respondenten kregen heel wat uitspraken over de woonkernen van Ravels en moesten aangeven in 
welk mate ze het hiermee eens waren: 

 Ravels heeft meer dan 5 woonkernen. 
 Gemeente laat in de woonkernen nieuwe vrijstaande woningen toe. 
 Gemeente laat in de woonkernen nieuwe meergezinswoningen toe. 
 Gemeente voorziet voldoende groen binnen de woonkern (bomen, struiken, gras). 
 In een woonkern mag een ééngezinswoning vervangen worden door een meergezinswoning. 
 Gemeente mag in een woonkern zones aanduiden waar handelszaken en voorzieningen zich 

vestigen. 
 Buiten die bovengenoemde zones kunnen geen handelszaken, voorzieningen of bedrijven 

toegelaten worden. 
 Gemeente mag in een woonkern zones aanduiden waar hoger of dichter kan worden gebouwd. 
 Gemeente moet buiten de woonkernen alle bestaande verharding o.a. van gebouwen behouden. 
 Gemeente moet buiten de woonkernen nieuwe vrijstaande woningen toelaten. 
 Gemeente moet buiten de woonkernen nieuwe meergezinswoningen toelaten. 
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 Buiten een woonkern moet een eengezinswoning vervangen worden door een meergezinswoning. 
 Gemeente moet alle bestaande handelszaken buiten de woonkernen behouden. 
 Buiten een woonkern mogen er zich geen nieuwe handelszaken vestigen. 
 Gemeente moet alle bestaande voorzieningen (socio-cultureel, sport, overheid, zorg…) buiten 

de woonkernen behouden. 
 Buiten een woonkern mogen er zich geen nieuwe voorzieningen vestigen. 

 
Bijkomend werd gepeild naar de mate van tevredenheid over een aantal uitspraken: 

 Buiten een woonkern mag een vrijgekomen boerderij verbouwd worden tot meergezinswoning. 
 Buiten een woonkern mag een vrijgekomen boerderij ingenomen worden door een andere 

onderneming. 
 In onbruik geraakte landbouwgebouwen zonder toekomst worden afgebroken. 
 In een woonlint mag de bebouwing behouden blijven en zijn de renovaties mogelijk. 
 In een woonlint is er geen bijkomende bebouwing mogelijk zodat er geen verdichting of 

verruiming plaatsvindt. 
 In een woonlint is er een grens aan de tuindiepte zodat de achterliggende openruimte 

beschermd is. 
 Vrijstaande woningen die als “zonevreemd” gekend zijn krijgen voorwaarden opgelegd zoals 

maximale tuinoppervlakte of landschappelijk inpasbare afsluitingen. 
 Woningen in een recreatieve zone krijgen voorwaarden opgelegd zoals maximale grootte of 

gebruik van bouwmateriaal zodat inpasbaarheid in de wijdere omgeving gegarandeerd is. 
 Landbouwbedrijven met thuisverkoop hebben een plaats in Ravels. 
 Landbouwbedrijven kunnen onbeperkt groeien. 
 Nieuwe landbouwbedrijven oprichten moet onbeperkt mogelijk zijn. 
 Langsheen fietsroutes is een levendige horeca. 
 Met trage wegen raak je veilig in de dorpskern. 

 
Uit de resultaten zien we een overwegen instemmend beeld voor beide groepen van uitspraken. 
Volgende zaken merken we op binnen verschillende bevraagde thema’s: 

1. De helft van de respondenten niet akkoord dat er 5 kernen zijn in Ravels.  
2. De meerderheid van de respondenten vindt dat de gemeente zones kan aanduiden waarin 

voorzieningen, handelszaken moeten plaats vinden. Tegelijkertijd vindt 35,5% dat deze 
functies nog steeds moeten kunnen buiten deze aangeduide zones. 39,2% is het hier niet mee 
akkoord, 25,3% is neutraal. 

3. Respondenten vinden dat bestaande handelszaken, maar evengoed sport, zorg, socio-culturele 
functies buiten de kernen eerder behouden moeten blijven. Nieuwe zaken moeten eerder binnen 
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de woonkernen, maar niet overtuigend verschil. Ongeveer 60% staat hier positief tegenover, 
30% negatief 

4. Wat betreft verharding en bebouwing buiten de woonkernen blijkt een grote spreiding in de 
antwoorden: 44,7% wil deze terugdringen, 25,3% heeft geen mening en 29,8% wil behoud. 
Wanneer specifiek naar wonen buiten de kern wordt gekeken blijkt dat een kleine meerderheid 
(44,7%) nieuwe vrijstaande woningen buiten de kern vindt kunnen. Dit tegenover 33,5% dat 
dit niet wil. Eéngezinswoningen buiten de woonkernen vervangen door meergezinswoningen kan 
wederom voor de meerderheid (53,7% voor – 37,3% tegen). De bouw van nieuwe 
meergezinswoningen in de kern blijkt eerder niet gewenst: 49,2% wenst dit niet, 36,3% wel 
en 14,3% staat hier neutraal tegenover. 
Uit de resultaten blijkt tot slot dat de woonlinten door de meerderheid van de respondenten 
behouden mogen blijven. Weliswaar vindt 61% dat er geen bijkomende woningen mogen komen. 

5. Wat betreft landbouw ziet 50% onbeperkte groei van bedrijven niet zitten. Daartegenover is 
30% wel akkoord met deze stelling (20% neutraal). Wanneer gevraagd wordt naar de oprichting 
van nieuwe landbouwbedrijven merken we eenzelfde verdeling.  
Hergebruik van agrarisch patrimonium na functieverlies blijkt voor 58% geen probleem 
terwijl 30% tegen is. Een afbraak van de gebouwen is dan wel quasi voor alle respondenten 
een mogelijke piste. 

Uit de motivering bij deze stelling komt landbouw vaak aanbod. Naast uiteenlopende standpunten 
over het toelaten van grotere serres en stallen, waarbij een duidelijk voor en tegen merkbaar 
is, merken we een genuanceerde standpuntvorming op waarbij de leefbaarheid en kansen voor landbouw 
behouden moeten blijven, zonder dat onbeperkte groei daarom mogelijk moet zijn.  
 
      Gebruik van de open ruimte 
Er werden enkele beelden getoond met een bepaald gebruik van de open ruimte. Hieruit blijkt dat 
de respondenten over het algemeen positief staan tegenover het gebruik van de open ruimte met 
uitzondering van nieuwe woningen in veld en bos (respectievelijk 62% en 46,8% is ontevreden met 
dit beeld), grondwerkers in oude hoeves en boerderijen (52,4% ontevreden) en reactief gebruik 
van motorvoertuigen in bossen (71,8% ontevreden). Gebruik voor duurzame energie (windturbines en 
zonnepaneelvelden) geeft een genuanceerder beeld met voor en tegenstanders. De diagrammen op de 
volgende bladzijden geven een overzicht van de reacties inzake gebruik van open ruimte. 
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5.2. Thema ruimtelijke ontwikkelingen met een maatschappelijke meerwaarde 
 Ruimte beïnvloedt de manier waarop we samenleven. Tegelijkertijd beïnvloeden wij vanuit onze noden 

en behoeften de ruimte. Als we ruimtelijke ontwikkelingen toelaten bv. een woonwijk inplanten of 
een site herbestemmen, moeten we ook nagaan of bepaalde behoeften en wensen van de bredere 
maatschappij er mee te vervullen zijn. We willen dus altijd een maatschappelijke meerwaarde in 
ruimtelijke projecten. 
 
Diversiteit van de woonkernen 
Er werd gepeild naar de eigenheid en de mogelijkheden om rond een aantal zaken maatschappelijke 
meerwaarde te creëren van elke woonkern. Voor elke kern werden een aantal uitspraken voorgelegd: 

 Het begin en einde van de woonkern is makkelijk te ervaren. 
 De woonkern is voldoende verdicht. 
 In de woonkern zijn alle basisvoorzieningen die ik nodig heb. 
 De publieke ruimte (straten, pleinen…) van de woonkern is kwaliteitsvol. 
 In de woonkern is voldoende ontmoetingsruimte o.a. voor verenigingen. 
 In de woonkern is er voldoende toegankelijk groen. 
 In Ravels is het aangenaam om te wandelen. 
 De kerk is bruikbaar voor andere zaken dan erediensten. 
 De woonkern heeft zones waar hoger en dichter kan gebouwd worden. 
 De woonkern heeft zones waar handelszaken en voorzieningen zich kunnen vestigen. 
 Je kan met fierheid de woonkern tonen aan buitenstaanders. 



 

Beleidsplan Ruimte Ravels – onderzoeksrapport “participatie” 58 

 De ligging aan het kanaal is een troef voor het toerisme (enkel voor woonkern Ravels). 
 
Hieruit blijkt dat voor de vijf woonkernen de respondenten overwegend akkoord gaan met de stellingen. 
De respondenten zijn dus overwegend positief over de ruimtelijke kwaliteit van de publieke ruimte, 
het wandelaanbod, de groene ruimte… van hun woonkernen. Voor elke kern wordt ook potentie gezien 
in het gebruik van het kerkgebouw voor andere zaken dan erediensten.   
Volgende zaken merken we op voor specifieke kernen. Voor Weelde-station ervaart een meerderheid 
van de respondenten die op deze vraag konden antwoorden een gebrek aan basisvoorzieningen. Daarnaast 
zijn de respondenten het ook minder eens (60/40 verdeling tussen positief en negatief) over de 
kwaliteit van de publieke ruimte, beschikbare ontmoetingsruimte is voor verenigingen, wandelaanbod 
en fierheid over de woonkern. Ook voor Eel blijkt 46% van de respondenten die deze vraag konden 
beantwoorden een gebrek aan basisvoorzieningen te ervaren.   
Hoewel uit de stellingen een overwegend positief beeld naar voor komt, blijkt uit de gegeven 
motivering wel dat er heel wat verbeterpunten zijn. Vooral de beeldkwaliteit in combinatie met de 
verkeersdrukte (N2), overheersend parkeren en een gebrek aan groen komt naar voor. 
Onderstaande diagrammen tonen een overzicht van uitspraken met betrekking tot de 5 deelkernen 
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Potentie maatschappelijke meerwaarde gehele gemeente 
De respondenten kregen verschillende stellingen voorgelegd die nagingen in hoeverre ze akkoord 
gingen met de bepaalde principes, ideeën en acties die een maatschappelijke meerwaarde kunnen 
genereren. De ruime meerderheid van de respondenten is akkoord tot helemaal akkoord met alle 
uitspraken: 
 Alle basisvoorzieningen zijn er die ik nodig heb. 
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 De gemeente is aantrekkelijk voor buitenstaanders. 
 Toerisme is belangrijk voor de gemeente. 
 De toeristische troeven liggen in de open ruimte. 
 Toeristen veroorzaken geen overlast. 
 De horeca voegt beleving toe aan de publieke ruimte. 
 Je kan goed recreatief wandelen in de gemeente. 
 Je kan goed recreatief fietsen in de gemeente. 
 De bewegwijzering voor recreanten is goed. 
 De infrastructuur laat samenkomsten van groepen o.a. verenigingen toe. 
 De openruimte en de waterlopen in de woonkernen kunnen dienen als waterbuffer (een plek waar 

regenwater langdurig vastgehouden wordt). 
 De openruimte en de waterlopen verfraaien het dorpsgezicht. 
 De publieke ruimte moet aangepast worden om de hittestress (lichamelijke klachten door hitte) 

aan te pakken o.a. vergroenen. 
 Private tuinen zijn in te zetten om de klimaatuitdaging aan te pakken bv. in elke tuin een 

boom verlaagd de CO2. 
 Projectontwikkelaars moeten rekening houden in hun ontwerp met klimaatuitdaging bv. beperkte 

verharding, wateropslag op eigen grond…. 
 Private bouwers moeten rekening houden met de klimaatuitdaging bv. maar beperkt verharden, 

wateropslag op eigen grond…. 
 
Prioriteiten voor mobiliteit 
Mobiliteit en verkeersveiligheid zijn steevast veel besproken thema’s. Als er iets moet aangepakt 
worden, welke drie zaken hebben dan de prioriteit? Deelnemers konden 3 opties aankruisen uit een 
long-list aan projecten. Hieruit blijkt dat: 
 54,2% van de respondenten vindt de aanpak van onveilige verkeerssituaties prioritair 

 38% van de respondenten wil beperking van zwaar vervoer in sommige delen van de gemeente 

 27,5% wil de aanleg van nieuwe fietspaden 

 17,6% wil verbetering (breder, zachter wegdek) van bestaande fietspaden 

 17,6% verbetering voetpaden 

 16,2% aanleg van rondweg bij woonkernen 

De motivatie bij deze vraag toont aan dat mobiliteit en verkeersveiligheid inderdaad belangrijk 
is. Er worden tal van concrete voorbeelden aangegeven die beter kunnen. 
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5.3. Thema geïntegreerde gebiedsontwikkeling als motor voor samenwerking 
 Samenwerking tussen mensen, bedrijven, sectoren, maar ook tussen gemeenten en met de provincie 

is nodig om bepaalde uitdagingen aan te pakken. In hoeverre kunnen wij in Ravels als inwoners 
samenwerken om uitdagingen aan te gaan? En, in hoeverre moet de gemeente samenwerkingen 
aangaan met andere gemeenten en steden voor bepaalde thema's? 
 
Samenwerking rond open ruimte, landbouw, toerisme, … 
Open ruimten, landbouw, toerisme… zijn typische thema’s waarvoor een gemeente samenwerkingen 
aangaat. Aan de deelnemers wordt gevraagd in welke mate ze het eens zijn met de volgende 
uitspraken: 

 De natuur is in Ravels in “goede vorm”. 
 Natuurwaarde en landbouwactiviteiten kunnen samengaan. 
 Een stuk land met een bepaalde bestemming (landbouw, natuur, wonen) kan meerdere 

functies bezitten. 
 Biodiversiteit moet vooral binnen Ravels verhoogd worden 
 Landbouwers krijgen geld van de overheid als ze méér doen dan landbouwproducten op de 

markt brengen. 
 Natuurverenigingen mogen enkel binnen natuurgebieden grond kopen. 
 Landbouwers en natuurbeschermers kunnen samenwerken. 
 De Gewestbossen (830 ha.) mogen uitbreiden. 
 Méér toeristen betekend voor de natuur en de landbouw meer geld in het laatje.  
 Het landbouwgebied moet voor wandelaars toegankelijker worden. 
 De woonkernen dienen verschillende woonvormen te hebben. 
 Een woonkern mag zich specialiseren bv. voor seniorenwoningen. 
 Over de hele gemeente heen komen alle woonvormen in voldoende mate voor. 
 Oude, in onbruik geraakte panden zijn bij voorkeur om te bouwen naar 

meergezinswoningen. 
 Er zijn in Ravels voor jonge gezinnen starterswoningen. 
 Er zijn in Ravels voldoende sociale woningen. 

 
Hieruit blijkt dat over het algemeen instemmend wordt geantwoord op de stellingen. Bij de 
stellingen rond woonaanbod zien we minder eensgezindheid. Het toespitsen van de woonvormen 
in één kern op bijvoorbeeld senioren, blijkt voor 25% het niet ok, al blijft de meerderheid 
akkoord. Daarnaast blijkt ook 23,7% niet akkoord dat er voldoende starterswoningen voor jonge 
gezinnen zijn (31% akkoord, 26,6% neutraal, 18,7% weet het niet). Eenzelfde (minder 
uitgesproken) patroon zien we in de stelling rond sociale woningen. Uit de neergeschreven 
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motivering blijkt inderdaad dat er een tekort in specifiek woonaanbod ervaren wordt door 
enkele respondenten.  
 
Uit de instemmende antwoorden op de stellingen blijkt voor het thema landbouw – natuur 
ingestemd met de ingebouwde dualiteit in de vraagstelling. Dit wil zeggen dat er enerzijds 
geloofd wordt in een samenwerking en natuur en landbouw maar tegelijkertijd ook een 
bescherming van het landbouwareaal tegen bijkomende natuur opgemerkt wordt onder de 
respondenten.  
Onderstaande diagrammen geven een overzicht met positieve tendens inzake samenwerking rond 
open-ruimte thema’s. 
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 Samenwerkingsvormen in Ravels 
Er werden diverse concepten voorgelegd van samenwerkingsprojecten die mogelijk zouden 
zijn in Ravels. Uit de bevraging blijkt dat respondenten overwegend positief staan 
tegenover diverse samenwerkingsvormen tussen inwoners. Geen enkel voorstel werd echt 
negatief onthaald. Eerder positief bevonden zijn: gemeenschappelijke voortuin, wonen 
rond gemeenschappelijke tuin, wadi’s, samentuinen (moestuin), Daktuin op grote 
gebouwen, Fietsbib, sociale kruidenier en een pakjesautomaat. Eerder neutraal onthaald 
zijn auto’s naar randparking, publieke BBQ en autodelen. 
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Intergemeentelijke samenwerking 
De gemeente wil omwille van het gemeentelijk belang deelnemen aan overleg met 
omringende steden en gemeenten (ook in Nederland), waarbij ook bindende beslissingen 
worden genomen met impact op de gemeentelijke begroting. Aan de deelnemers wordt 
gevraagd of er overleg met andere gemeenten of steden moet doorgaan over de volgende 
topics: 

 Overleg gericht op de duurzame ontwikkeling van het grensgebied. 
 Overleg over het gebruik, de inrichting en het beheer van de open ruimte. 
 Overleg over de stikstofproblematiek. 
 Overleg over de samenwerking van toeristische en recreatieve organisaties bv. 

Land van Turnhout. 
 Overleg over grensoverschrijdende mobiliteit 
 Overleg over steun aan bedrijven. 
 Overleg over de benodigde voorzieningen en de gemeenschappelijke uitbouw. 

 
Hieruit blijkt de over het algemeen de grote meerderheid van de respondenten overleg 
met andere gemeenten en steden zinvol vindt. Enkel voor thema’s zoals open ruimte, 
stikstof en steun aan bedrijven merken we een kleine verhoging van het aantal mensen 
die geen overleg wensen. Dit merken we ook terug in de neergeschreven motivering. De 
stikstofproblematiek is voor de ene al voldoende geregeld op Vlaams niveau, terwijl 
anderen dialoog met Nederland zinvol vinden i.v.m. hun regels die implicaties hebben 
voor de landbouw in Ravels. 
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5.4. Conclusies 
 Thema 1: zuinig en optimaal ruimtegebruik 

De ontwerp-ambitienota omvat drie ambities die met de bevraging werden afgetoetst: 
 

1. PASSENDE AFBAKENING VAN, EN ONTWIKKELINGEN BINNEN, DE WOONKERNEN: Vijf Ravelse 
woonkernen afbakenen en bepalen wat mogelijk is binnen en buiten de kern. 

2. VERHOGEN RUIMTELIJK RENDEMENT: Meer ontwikkelen op zelfde ruimte. Zowel wonen 
(collectief wonen) als bedrijvigheid (clustering en stapelen voor uitbreiding) 

3. RESTRICTIEF BELEID VOOR ONTWIKKELINGEN IN OPEN RUIMTE: Rechtszekerheid bestaande 
vergunde functies, maar inperking ontwikkelingsmogelijkheden. 

Uit de resultaten van de bevraging blijkt dat onder de respondenten er een algemene 
instemming is met deze ambities. Toch is de invulling ervan niet eenduidig en blijkt 
voor heel wat respondenten nuancering en maatwerk binnen de voorgestelde principes een 
belangrijke voorwaarde. Dit komt naar voor in de thema’s wonen, landbouw en 
zonering/ontwikkelingskansen bepalen voor gebieden ter vrijwaring van de open ruimte. 
 
Het verhogen van ruimtelijke rendement wat betreft wonen moet volgens enkele 
respondenten eerder vertrekken vanuit een goed en genuanceerd afwegingskader dan 
afgebakende zones voor bvb. hogere en densere woonvormen. Laat staan dat er een uniform 
beleid is voor de hele dorpskern. Uit de gegeven toelichting blijkt deze mening 
voornamelijk te ontstaan vanuit de opgemerkte ‘verappartementisering’ die als niet 
passend ervaren wordt. Desondanks lijken de respondenten voor veel nieuwe concepten 
open te staan zoals zonnepanelen op publieke gebouwen, warmtenetwerk in wijken en 
herbestemming van bijvoorbeeld oude bedrijfspanden. 
 
Ravels heeft een uitgebreid landbouwareaal. Onder de respondenten blijkt geen 
eenstemmigheid wat hier mag en kan, zowel vandaag als in de toekomst. Naast 
uiteenlopende standpunten over het toelaten van grotere serres en stallen, waarbij een 
duidelijk voor en tegen merkbaar is, merken we wel een genuanceerdere standpuntvorming 
op waarbij de leefbaarheid en kansen voor landbouw behouden moeten blijven, zonder dat 
onbeperkte groei daarom mogelijk moet zijn. Uit de enquête blijkt ook dat 50% van de 
respondenten onbeperkte groei van de sector niet ziet zitten (tegenover 30%). Opvallend 
is ook dat de agrarische infrastructuur (boerderijen en stallen) voor heel wat 
respondenten niet moet behouden blijven voor landbouw na functieverlies. Hoewel voor 
qua alle respondenten afbraak een goede piste is, blijkt 58% van de respondenten 
positief te staan tegenover een andere invulling zoals bedrijvigheid of wonen. 30% is 
het hier niet mee akkoord. Uit al deze vaststellingen kunnen we besluiten dat dit 
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thema nog de nodige verdieping en debat met de verschillende betrokken partijen 
vereist.  
 
Tot slot komt ‘zonering’, vastleggen van ontwikkelingskansen voor bepaalde gebieden 
met bvb een RUP, als een aannemelijk principe naar voor uit de bevraging. De meeste 
respondenten staan hier dus positief tegenover. Uit verdiepende stellingen en 
motivering blijkt echter dat voor alle bevraagde functies (wonen, handel en 
dienstverlening, socio-culturele infrastructuur…) een behoud en zelfs uitbreiding 
buiten de afgebakende ontwikkelingsgebieden mogelijk moet zijn voor 30% tot 45% van 
de respondenten. Zo blijft wonen buiten de kernen in vrijstaande woningen voor de 
meerderheid te behouden. Wanneer echt beelden getoond worden van vrijstaande woningen 
in de open ruimte blijkt dat voor een meerderheid echter niet wenselijk.   
 
 
 
Thema 2: ruimtelijke ontwikkelingen met een maatschappelijke meerwaarde 
De ontwerp-ambitienota omvat vier ambities die met de bevraging werden afgetoetst: 
 

1. LEVENDIGE KERNEN OP MAAT VAN DE INWONERS: Versterken van gebruiks- en 
belevingswaarde elke woonkern door verbetering publieke ruimte (ontmoeten, 
spelen, genieten). Stimuleren handel en horeca. Landschap tot in de kern 

2. AANTREKKELIJKHEID VAN DE GEMEENTE VERHOGEN: Kans in centrale ligging binnen 
openruimtegebied. Kleinschalige toeristisch-recreatieve infrastructuur voor 
bezoekers. Potentie kanaal Dessel-Schoten. 

3. VERDUURZAMEN VAN DE MOBILITEIT: Sensibilisering én infrastructuur samen zetten 
aan tot verandering. Onderzoeken: wat betekent nabijheid voor Ravels en wat zijn 
passende mobiliteitssystemen hiervoor? 

4. KLIMAATBESTENDIGE, VEERKRACHTIGE RUIMTE: Vrijwaren beekvalleien doorheen (open) 
ruimte, inperken bebouwings- en verhardingsgraad nieuwe ontwikkelingen, 
ontharding (publieke) ruimte, nieuwe blauwe aders waar opportuniteit zich voor 
doet. 

Uit de resultaten van de bevraging blijkt dat onder de respondenten duidelijk de kansen 
binnen deze vier ambities zien, maar hier en daar andere accenten leggen.   
 
De kernen van Ravels worden vandaag eigenlijk al als kwalitatief ervaren. In die zin 
lijkt de ambitie als deels ingevuld. Over het algemeen zijn mensen positief het aanbod 
en zien ze kansen voor verdere ontwikkeling in de toekomst. Zo zien de respondenten 
in elke kern mogelijkheden voor een andere invulling van hun kerkgebouw en zien ze nog 
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mogelijkheden voor nieuwe bouwprojecten. Er zijn ook werkpunten. Over het algemeen 
blijkt uit de motivering bij de antwoorden dat er aan de beeldkwaliteit gewerkt worden: 
mooiere straten en pleinen, meer groen en oplossingen voor het druk verkeer (N2) en 
de overheersing van parkeerplaatsen. Bijkomend blijkt in Weelde-station en Eel een 
ervaren gebrek aan basisvoorzieningen.  
 
Het toeristische potentieel van gemeente wordt quasi unaniem onderschreven door de 
respondenten. De aantrekkelijkheid van gemeente voor recreatie (goed wandelen, 
fietsen…) wordt bevestigd. Bovendien blijken de meeste respondenten ook positief te 
staan tegenover toeristen.  
 
De ambitie rond mobiliteit vraagt duidelijk verder gesprek. De focus van de ambitienota 
ligt eerder op het verduurzamen van de verplaatsingen. Uit de bevraging blijkt bij de 
respondenten de focus eerder te liggen op veilige mobiliteit vanuit perspectief 
autogebruik en beperken van conflicten tussen gemotoriseerd en niet-gemotoriseerde 
weggebruikers. Nieuwe mobiliteitssystemen, maar evengoed openbaar vervoer, krijgen 
amper aandacht van de respondenten.     
  
Tot slot blijken de respondenten overwegend positief te reageren op de vragen en 
stelling rond klimaat en strategieën om Ravels klimaatbestendig te maken.   
 
 
 
Thema 3: geïntegreerde gebiedsontwikkeling als motor voor samenwerking 
De ontwerp-ambitienota omvat drie ambities die met de bevraging werden afgetoetst: 
 

1. GEZOND EN INCLUSIEF RUIMTEGEBRUIK MET MULTIFUNCTIONELE SAMENHANG: Verhogen 
biodiversiteit in open ruimte, met duidelijke hoofdfunctie (landbouw, natuur, 
bos, water) of gemengd. Woonkernen in evenwicht met elkaar versterken. 
Verwevenheid en interactie versterken tussen verschillende plekken. 

2. COLLECTIVITEIT VERHOGEN IN WOONWIJKEN EN WERKZONES: Inzetten op verhoogde 
collectiviteit zoals collectieve mobiliteit- en energiesystemen, collectieve 
waterhuishouding... 

3. BOVENLOKALE ONTWIKKELINGEN VANUIT INTERBESTUURLIJK OVERLEG: In samenwerking met 
buurgemeenten bovenlokale thema’s aanpakken. 

Samenwerking blijkt voor de meeste respondenten een duidelijke positieve en 
noodzakelijk keuze. Voor alle ambities wordt dit onderschreven. Hieruit blijkt dus dat 
zowel samenwerking tussen inwoners, sectoren als intergemeentelijke samenwerking wordt 
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ondersteunt. Dit betekent niet dat er geen proactieve aandacht mag zijn voor potentiële 
conflicten. We merken dit in beperkte mate op rond het thema woonontwikkeling 
(spreiding woonaanbod over de kernen) en in hoge mate bij landbouw en natuur.  
 
Wat betreft woonontwikkeling, voornamelijk gericht op specifieke doelgroepen, blijkt 
een goed evenwicht tussen de kernen het uitgangspunt. Hoewel een kleine meerderheid 
het zinvol zou achten om in bepaalde kernen een hogere concentratie van een bepaald 
doelgroepgericht woonaanbod te voorzien, is er aanzienlijk deel van de respondenten 
hier niet mee akkoord. Een genuanceerde aanpak, in combinatie met andere factoren 
(bvb. specifiek voorzieningenaanbod in een bepaalde kern) lijkt dus op zijn plaatst.  
 
De bevraging bevestigt de verwachte spanning wat betreft de samenwerking tussen de 
landbouw- en natuursector.  Dit wil zeggen dat er onder de respondenten enerzijds een 
breed geloof is in een goede samenwerking en natuur en landbouw. Maar, tegelijkertijd 
merken we uit de antwoorden en neergeschreven motivering duidelijk dat de landbouwers 
terughoudend zijn uit vrees voor verlies aan bestemd landbouwareaal door 
natuurontwikkeling. Bijkomende signalen merken we ook op bij de vraagstelling rond 
intergemeentelijke samenwerking rond bijvoorbeeld stikstof. 
 
 
 



 

Beleidsplan Ruimte Ravels – onderzoeksrapport “participatie” 72 

 



 

Beleidsplan Ruimte Ravels – onderzoeksrapport “participatie” 73 

 



 

Beleidsplan Ruimte Ravels – onderzoeksrapport “participatie” 74 

 



 

Beleidsplan Ruimte Ravels – onderzoeksrapport “participatie” 75 

 



 

Beleidsplan Ruimte Ravels – onderzoeksrapport “participatie” 76 

 



 

Beleidsplan Ruimte Ravels – onderzoeksrapport “participatie” 77 

 



 

Beleidsplan Ruimte Ravels – onderzoeksrapport “participatie” 78 

 



 

Beleidsplan Ruimte Ravels – onderzoeksrapport “participatie” 79 

 



 

Beleidsplan Ruimte Ravels – onderzoeksrapport “participatie” 80 

 



 

Beleidsplan Ruimte Ravels – onderzoeksrapport “participatie” 81 

 



 

Beleidsplan Ruimte Ravels – onderzoeksrapport “participatie” 82 

 
 


