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Dit document bevat een overzicht van de acties die de inwoners van 
Neerrepen ondernamen. Er kwamen ook heel wat mogelijke actie- 

punten voor de toekomst aan bod.



BEWONERS 
DEDEN

• Toegankelijk maken voortuin buurthuis door inrichten avontuurlijk 
rust- en speelplekje.

• Kleine werken in het buurthuis om het op korte termijn leefbaar 
te houden (schilderwerken).

• Een digitale ontmoetingsplek starten in de Facebookgroep ‘Ge zijt 
van Neerrepen als ge’.

• Stappenplan voor het bouwen van een nieuwe ontmoetingszaal, 
naast en in synergie met de kerk. 



DE STAD KAN

• De dorpskern versterken door het buurthuis en de kerk visueel 
te verbinden door wegwijzers, vlaggetjes, visuele elementen.

• Enkele straten inrichten als speelstraat in de zomermaanden.
• In aanloop naar de geplande infrastructuurwerken (riolering) 

samen met de bewoners de knelpunten in kaart brengen. Een 
update van de weginfrastructuur, met aandacht voor verkeersvei-
ligheid en het dorps karakter, is nodig.

• Het verder ondersteunen en faciliteren van de bouw van een 
nieuw buurthuis bij de kerk. Wanneer de plannen van de bewo-
nersgroep niet kunnen doorgaan, dringen de inwoners aan op 
een renovatie van het huidige buurthuis.

• Een volwaardig start- en rustpunt met bank creëren voor fietsers 
en wandelaars. Dit gekoppeld aan de ontmoetingsplek voor de 
dorpelingen. Gedeelde ontmoetingsinfrastructuur voor bezoekers 
en inwoners is zinvol. 



DE STAD KAN

• Ontmoeten in het dorp faciliteren door banken te plaatsen op 
verschillende strategische plekken. Dit is ook een meerwaarde 
voor passanten en fietsers.

• Faciliteren en stimuleren van pop-up concepten om jonge 
ondernemers in te laten zetten op het fiets-toerisme via een 
laagdrempelig horeca-ontmoetingspunt.

• Een marktbus / gedeeld transport op poten zetten. Het idee 
verkennen om functioneel vervoer (postbode, bestelwagens) te 
combineren met personenvervoer.  

• Voor ouderen, die in dorp willen blijven wonen, op kleine schaal 
meerdere bouwvolumes toelaten in bestaande woningen/hoeves. 
Het dorpse karakter behouden is cruciaal.



BEWONERS 
KUNNEN

• De mogelijkheden bekijken om (een gedeelte van) het kasteel-
park open te stellen.

• Een laagdrempelig cafeetje uitbaten in het buurthuis, gericht op 
fietstoeristen en inwoners. Denk aan een pop-up café tijdens de 
zomermaanden, eventueel i.s.m. de verenigingen.

• Een deelsysteem opzetten waarbij bijv. groter tuingereedschap 
(hakselaar) uitgeleend wordt. In een leernetwerk kunnen oudere 
inwoners jongeren bijleren, bijv. tijdens een naaiatelier.

• Laagdrempelige activiteiten voor jongeren organiseren, bijv. in 
combinatie met het inrichten van een speelstraat.

• Zelf een petanqueplekje aanleggen.



VERENIGING 
KAN

• Een pipowagen inrichten als verplaatsbare speelplek.
• Een spiegel aankopen voor de Zumba-lessen.
• In de kerk kunnen er activiteiten georganiseerd worden als een 

weggeefhoekje of een ‘nachtje’ in de kerk.




