
Activiteiten 
DorpsInitiatief 2016 

• Verkeer en Veiligheid 
 

• Leefbaarheid voor jong en oud 
 

• Promotie van het dorp 
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De meeste van de volgende initiatieven 
zijn gedreven door de inwoners en 

slechts ondersteund door het 
DorpsInitiatief. 

Dit is in overeenstemming met onze 
filosofie: Het Dorp maak je SAMEN! 



Nieuwjaarsreceptie 

Samen met een aantal buurtverenigingen hebben we, 
m.n. door de grote opkomst vorig jaar, besloten om 

de receptie voor het dorp tot een terugkerend 
evenement te maken! Wij heten u van harte welkom! 
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Voorkeursrecht 
Woningbelang 

Woningbelang schaft 
voorkeursrecht huurwoning 
voor inwoners van Borkel 
en Schaft af 

 

DorpsInitiatief zoekt de 
pers en mobiliseert de 
politiek  

 

Status: Lopend 
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Voorontwerp 
Bestemmingsplan 

Inspraakreactie op: 

• vervallen 
wijzigingsbevoegdheden 
woningbouw achter 
oude School   
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• Opnemen ruimere 
mogelijkheid voor 
woningsplitsing 



Dossier N69 
DorpsInitiatief vraagt 
aandacht voor herinrichting 
Luikerweg 

• Impact ontwikkelingen 
Belgie Hasselt / Lommel / 
Antwerpen 
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• Tegengaan 
sluipverkeer door 
Borkel & Schaft 



Woningbouw 
Biestven II 

Bijeenbrengen van partijen: 
• Gemeente 
• Woningbelang 
• Bouwers 
• Belangstellenden 
 
Peilen van behoeftes 
 
Peilen van belangstelling 
Woning Belang 
 
Voeden van Politiek!! 
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Essentieel is de aanwas 
van onderen:  

Om school, 
verenigingsleven, en 
uiteindelijk, het dorp in 
stand te houden! 



Buren Voor Elkaar 

Ondersteuning uitbrengen 
“Drieluik” 

 

Bijeenbrengen contactper-
sonen buurtverenigingen 

 

Ondersteuning Huiskamer-
project in Dorpshuis 
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Wandelroute “achter 
Smolders”  

Natuurmonumenten benaderd 
om actief onderhoud te plegen 

 

Samenwerking met 
Heemkundekring om officiële 
wandelroute (“ommetje”) te 
creëren  

 

Voorziening weren motorcrossers 
om kwaliteit pad te borgen 

 

 

1 



Bladkorf op de Schaft 

Ondanks het beleid van de Gemeente om het aantal 
bladkorven niet verder uit te breiden heeft de Schaft 
sinds dit jaar een eigen bladkorf! 

 

 

1 Er is een einde 
gemaakt aan de al 
jaren bestaande 
discriminatie binnen 
ons dorp! 

 



Filmmiddagen Dorpshuis 
voor de Jeugd 

3 zeer druk bezochte filmmiddagen voor de Borkelse 
Jeugd in ons eigen Dorpshuis!!! 
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Wijziging Dienst-
regeling BuurtBus 

Dienstregeling 
Buurtbus aangepast: 
ook Borkelse kinderen 
kunnen nu op tijd op 
de WereDi zijn voor 
hun eerste lesuur 
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Dekking  
Mobiele Telefonie 

Gemeente 
benadert de 
providers! 
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Aanvraag 
extra mast 
Sportpark 

Aandacht in 
de media 

 



Buurtpreventie WhatsApp 
borden en groepen 

 

Er zijn in alle buurten Buurt 
Preventie WhatsApp 
groepen aangemaakt 

 

Dit is op diverse plaatsen in 
het dorp middels 
waarschuwingsborden 
kenbaar gemaakt 
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Aandacht in 
de media 

 



Vereniging  
Kleine Kernen  

Vergadering van alle 
deelnemende dorpen in ons 
eigen Dorpshuis 

 

Tal van vergelijkbare 
problematieken in de kleine 
dorpen 

• Scholen 

• Woningbouw / splitsing 

• Mobiele telefonie 

• Etc. 
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16 oktober: mooi weer en 
een top dag voor ons dorp 
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Opknappen 
Speeltuintjes 
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Borkel & Schaft staat bovenaan de lijst van de Gemeente, mn 
omdat we zelf de ideeën hebben aangedragen. 

In januari overleg met Gemeente om verdere invulling te 
bepalen 



Dossier Hondenstront 
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Ergernis No 1 gaat 
ook ons Dorp niet 
voorbij: 

 

Poepzakjes en een 
extra vuilnisbak 
geplaatst 

 

 
 

Maar kennelijk hebben sommigen 
nog behoefte aan een trainingsdag 
hoe deze faciliteiten te gebruiken….. 

 



Nee, hij is niet  
van de guld 
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Op 2 plaatsen waar veel 
kinderen spelen hebben we 
deze mannetjes met een 
duidelijke kleur en vlag laten 
plaatsen. 

 

Doelstelling is om 
automobilisten opmerkzaam 
te maken op spelende 
kinderen! 

 

 



Crossen, op de fiets 
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Bij het trapveldje aan de Sportparkdreef hebben 
enthousiaste ouders met een klein beetje ondersteuning 
van de Gemeente dit prachtige crossbaantje voor de 
kinderen gerealiseerd 

 

 



De Borkelse 
Boekenkast 

1 In navolging van vele andere 
dorpen kent ons dorp inmiddels 
ook een “Boekenkast” 

 

Naast het stimuleren van lezen en 
het voordeel van hergebruik is dit 
ook weer een reden te meer om 
even het Dorpshuis binnen te 
lopen, hetgeen goed is voor de 
sociale cohesie in ons dorp 

 

 



Peuterspeelzaal 
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Helaas moeten onze 
Peuters op vrijdag buiten 
op een hek gaan zitten: 

 

Na jaren van te weinig 
peuters is er nu te weinig 
geld om weer een 3e 
dagdeel te openen 

 

 Toch blijft dit een perfect voorbeeld hoe inwoners zich inzetten 
voor behoud van faciliteiten in ons dorp! 

 



Snelheidsmeters 
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• 85% van de gebruikers houdt zich aan de max snelheid (<64km) 

• Gemiddelde snelheid  55km per uur 

• > 1100 voertuigen per dag (1 richting) 

 



Muggenplaag 
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• Momenteel is het rustig…. 

 

• Maar we blijven de 
Gemeente vragen om 
nader onderzoek te doen 

 

• Om herhaling van dit 
“meer dan een ongemak” 
te voorkomen! 

 

• Dit is niet de publiciteit 
waar we naar op zoek zijn 

 



Voorkant Schoolplein 
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• Na de herinrichting van het speelplein aan de achterzijde was 
dit jaar de voorzijde aan de beurt 

• Door de enthousiaste inzet van vele ouders is de voorzijde nu 
omgeturnd tot een waar visitekaartje voor onze school 

 



Overige  
ondersteunde initiatieven 
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Pieten
huis 

Kerstmarkt 

 

Knutseldag 



Overige (ondersteunde) 
publicaties 

1 

KnutseldagPu Publicatie over de basisschool 

 



Overige (ondersteunde) 
publicaties 
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Publicatie over DorpsInitiatief in de Uitstraling 

 



Het DorpsInitiatief 
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Wenst u een geweldig 2017!! 


