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Dit document is een samenvatting van alle ideeën en meningen die 
aan bod kwamen tijdens het startmoment en de vier werksessies van 

het project Dorpen in’t kwadraat te Neerrepen.



BESCHERMEN EN VRIJWAREN LANDSCHAP
Het dorp ligt in een oase van rust. De bewoners vinden dit één van 

de voornaamste troeven. De open ruimte is ook erg aantrekkelijk. 
Het Haspengouwse landschap lokt, vooral in de weekends en in de 
vakantieperiodes, heel wat fiets- en wandeltoerisme. De logies van 

boerderij de Binkelhoeve bieden accommodatie aan de gasten. Fietsers 
picknicken op de bankjes voor de Sint Lutgeruskerk.

CREËREN AANTREKKELIJKE EN NATUURLIJKE  
ONTMOETINGSPUNTEN IN DE KERN

Binnen de dorpskern is er weinig mogelijkheid tot elkaar ontmoe-
ten in de publieke ruimte. Het dorp heeft geen/of weinig openbare 
pleintjes of plekjes om een praatje te slaan. Kinderen vinden enkel 

‘speelplek’ in de private tuinen. 

RUIMTE



BEWAREN AUTHENTIEK KARAKTER HASPENGOUWS WOONDORP
De inwoners zijn fier op hun dorpje. Neerrepen ligt een beetje van de 
bewoonde wereld en de belangrijkste verbindingswegen afgesneden. Dit 

betekent niet dat het er saai en doods is. Neerrepen leeft!

NEERREPEN – DORP WAAR OOK DE JONGE  
INWONERS ZICH THUIS VOELEN

Het dorp heeft een relatief jonge bevolking. In Neerrepen is er geen 
lagere school, noch een vrijetijdsaanbod en/of jeugdbeweging. Kin-

deren hebben ruimte nodig om ‘kind’ te zijn. Bij het aanleggen van 
‘speelplekken’ gebeurt dit best duurzaam, zodat ook ouder wordende 
kinderen er hun plek vinden. Verder worden deze punten best aange-

legd met aandacht voor de ouders, en de senioren, in het dorp.

WONEN



MOBILITEIT OP MAAT VAN HET DORP
In een kern met 110 brievenbussen past geen ‘stedelijke’ wegeninfra-
structuur. Ingrepen op gebied van mobiliteit dienen te gebeuren met 

aandacht voor het dorpse karakter. Gescheiden rijvakken zijn bijv. 
niet nodig. Veiligheid is uiteraard een belangrijke bekommernis van de 

dorpsbewoners : fietsen en wandelen moet zonder gevaar gebeuren.

DE (ELEKTRISCHE) FIETS ALS ALTERNATIEF VOOR KONING AUTO
Het openbaar vervoer is erg beperkt. De inwoners maken hier ook 
weinig gebruik van. Het meeste potentieel voor duurzame verplaat-

singen heeft de fiets. Een snelle, en moddervrije, fietsverbinding naar 
Tongeren kan het aantal ‘functionele’ fietsers vermeerderen. De best 
geschikte functionele fietsweg dient duidelijk aangeduid te worden.

MOBILITEIT



 DORPSLEVEN VRAAGT FUNCTIONELE ONTMOETINGSPLEK
De groep aanwezigen wil het buurthuis levend houden. De plek waar 
elk dorpsinitiatief start, moet blijven. Het buurthuis is de thuishaven 

voor de Wijkraad, de zumbagroep en de KVLV. Er komen jaarlijks heel 
wat inwoners naar de nieuwjaarsreceptie en de barbecue. 

 
NEVENBESTEMMING KERK BIEDT RUIMTE VOOR ONTMOETEN

De bewoners zien de noodzaak voor een ander gebruik van de kerk. 
Ze vragen wel een neven-invulling met respect voor het aanwezige 
kerkhof. Een synergie tussen het bestaande gebouw en een nieuw 

buurthuis naast de kerk, lijkt het meest aangewezen.

ONTMOETEN


