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Legende 

Deze thema’s werden door 
de inwoners gerangschikt 
op belangrijkheid. Vooral een 
levendig dorpsleven, het in 
ere houden van het mooie 
groene karakter van het 
dorp en het vergroten van 
het veiligheidsgevoel werden 
weerhouden als de meest 
prioritaire thema’s. 

Lees op de volgende pagina’s 
meer over de ambities van 
het dorp. Hoe moet Kerkom 
er in 2030 idealiter uitzien?
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VISIE Kerkom is in 2030...             PROJECTEN voor Kerkom          QUICKWINS voor Kerkom

... een dorp waar alle, ook de nieuwe, 
inwoners direct hun weg vinden naar het  
dorpsleven.

... een groen dorp met linken naar het 
prachtige omliggende landschap.

... een inbraakvrij dorp waar inwoners zich 
veilig voelen.

... een verkeersveilig dorp waar de zwakke 
weggebruiker baas is.

... de thuishaven van een kerk met een 
duidelijk toekomstplan!

... een leefbare plek voor de ouder 
wordende bevolking.

Plein bij Kabien, herinrichting tot echt 
groen dorpsplein perfect geschikt voor 
kleine evenementen?

Project ism dienst toerisme rond 
plaatsing permanente uitkijktoren

Verdere uitbouw Whatsapp buurtpre-
ventie: promotie + plaatsing bordjes

3 scenario’s voor veiliger Kerkom

Heropenen trage wegen

Meer ondersteuning verenigingsleven
Activiteit: hap en stap verenigingen
Actie nieuwe inwoners

Tijdelijke uitkijktoren
Guerillagroen
Opruim oude stortplaats

Info-avond rond buurtpreventie of 
veiligheid in en rond het huis

Politiecontroles snelheid oversteek 
N80 - Kerkom-dorp bij brouwerij



KERKOM IS IN 2030 … EEN DORP WAAR 
ALLE, OOK DE NIEUWE, INWONERS DIRECT 
HUN WEG VINDEN NAAR HET DORPSLEVEN.

De werking van buurtcomité ’t Buurke en van de verenigingen 
is bij elke inwoner gekend. De bestaande werking wordt zo 
maximaal mogelijk ondersteund, bijvoorbeeld bij het opzetten 
van communicatie-activiteiten. 

Op de jaarlijkse ‘Dag van de buren’ komen alle straten samen. 
Buurtbewoners leren elkaar op een leuke en laagdrempelige manier kennen. 
De nieuwe inwoners worden jaarlijks verwelkomd en actief uitgenodigd 
en aangesproken voor bijvoorbeeld een rondleiding/wandeling door het 
dorp, een feest … De plekjes waar je elkaar nu formeel en informeel 
kan ontmoeten (dorpsplein bij Kabien, kiosk in de wijk, parochiezaal, 
kapel van Bruine lievevrouw) worden in ere gehouden en verder 
functioneel uitgebouwd. De parochiezaal kan haar deuren openen naast 
de verhuurregeling voor evenementen. Ook privé-initiatieven als het 
café van de brouwerij zijn belangrijke punten voor ontmoeting tussen de 
dorpsbewoners.
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Reeds ondernomen actie tijdens 
traject:

Nog te verkennen mogelijkheden:
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• Buurtwerking ’t Buurke organiseerde tijdens de periode 
van het project een zwerfvuilactie en een paaseierenraap.

• Uiteenzetting over de verhuurregeling van de 
parochiezaal door de verantwoordelijke tijdens een 
werksessie.

• Uiteenzetting over de ondersteuningsmogelijkheden 
door de stad Sint-Truiden bij de organisatie van ‘Dag 
van de buren’ (dit jaar op 31/5/2019) + extra activiteit 
(optreden) voor nieuwe deelnemende buurten/groepen.

• Onderzoek naar mogelijkheden om nieuwe inwoners 
beter op te sporen + te betrekken bij het dorpsleven 
(rekening houdend met GDPR wetgeving). Het is een 
optie om bijvoorbeeld vanuit de stad een kaartje te 
laten bezorgen, waarbij de nieuwe inwoner uitgenodigd 
wordt om zelf contact op te nemen met een bestaand 
buurtcomité en/of vereniging in zijn nieuwe dorp.

• Gesprekken met het recent gesloten dorpscafé ‘Bij 
Zjuuneke’ om te polsen naar een eenmalige opening voor 
een dorpsactiviteit.

• Organisatie slotmoment ‘Kerkom ziet en geniet’ voor het 
hele dorp op zondag 30 juni 2019.

• Herinrichting ‘dorpsplein’ bij de Kabien, met bedoeling 
organisatie kleinschalige dorpsmomenten nog meer te 
faciliteren. Bijvoorbeeld verbeteren/goedkoper maken 
van stroomaansluiting, water … maar ook groene 
dorpskarakter extra belichten door bijvoorbeeld slimme 
aanplanting van groen.

• Optimale ondersteuning van de stadsdiensten bij 
de organisatie  van evenementen. Naast de levering 
van uitleenmaterialen, kan het ook boeiend zijn om 
te experimenteren met een uitgebreidere pool van 
vrijwilligers die in de dorpen bestaande organisaties 
mee kunnen ondersteunen bij praktische opbouw-
afbouwwerken. Vooral het verminderen van de poule 
van lokale trekkers voor het verlenen van hand- en 
spandiensten bedreigt de organisatie van (meer) 
dorpsactiviteiten.

• Organisatie Hap en stap, samenwerking verenigingen ten 
voordele van verenigingen.



KERKOM IS IN 2030 … EEN 
DORP MET LINKEN NAAR HET 
PRACHTIGE OMLIGGENDE 
LANDSCHAP.

Toeristen worden aangespoord om hun 
afval op de juiste plaatsen te deponeren. 
Hondenpoepoverlast wordt actief aangepakt, 
bijvoorbeeld door het plaatsen van 
speciaal daarvoor voorziene vuilnisbakken. 
Braakliggende bermen, bijvoorbeeld bij de 
parochiezaal, worden ingezaaid met wilde 
bloemenmengsels. 

Op plekken waar beeldbepalende bomen verdwijnen, 
worden er ook nieuwe geplant. Er is aandacht voor groene 
ontmoetingsplekjes in het dorp, er is bijvoorbeeld een 
potentieel om het grasveld achter het parochiecentrum in 
te richten voor kinderen. Het sublieme uitkijkpunt (hoog-
ste punt in de streek) nabij de vroegere vuilnishoop, waar 
er heel wat biodiversiteit is, wordt verder uitgebouwd als 
volwaardige ontmoetingsplek. Ook voor de dorpelingen.
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Reeds ondernomen actie tijdens 
het traject: 

• Plaatsing tijdelijke panoramatoren uit stellingen bij 
Brouwerij Kerkom (quickwin) + bekendmaking in het 
dorp.

• Uitdelen ‘zaadpakketten’ met wilde bloemen tijdens 
slotmoment.

• Eerste contacten gelegd i.v.m. het opruimen van de oude 
stortplaats (holle weg) tegenover de inplanting van een 
nieuwe ‘paalkampeerplaats’.

• Vrijhouden van het bord met de wandelroutes in de 
dorpskern (er zullen geen stadsborden meer voor 
geplaatst worden).

Nog te verkennen mogelijkheden:
 

• Sensibiliseringscampagne rond zwerfvuil/hondenpoep.
• Verkennen mogelijkheden herplanten dorpsboom op 

‘dorpsplein’ bij de Kabien.
• Inrichten bloesembar of pop-up zomerbar bij panorama.
• Plaatsing bank bij panorama.
• Inrichten definitievere uitkijktoren op het uitkijkpunt 

(cfr. kunstwerk Pallox in Hoegaarden): door bijvoorbeeld 
samenwerking te zoeken met de dienst toerisme.
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KERKOM IS IN 2030 EEN 
INBRAAKVRIJ DORP 
WAAR INWONERS ZICH 
VEILIG VOELEN.

Inbraken worden zoveel mogelijk 
preventief verhinderd, bjivoorbeeld 
door het plaatsen van camera’s aan de 
verlichtingspalen. 

De bestaande WhatsApp-groep van de burgerwacht 
wordt zichtbaar in het straatbeeld via bordjes. 
Er wordt werk gemaakt van inbraakpreventie en 
voorlichting van de bevolking.

Reeds ondernomen 
actie tijdens het 
traject: 

• Eerste contacten met Kristien 
Vanderhoeven, preventieadviseur 
bij de politie.

• Navragen mogelijkheden rond 
plaatsing camera’s bij bevoegde 
stadsdiensten.

• Kennisgeving over bestaan 
WhatsApp buurtpreventiegroep 
en toevoegen nieuwe leden tijdens 
een werksessie.

Nog te verkennen 
mogelijkheden:

• Inrichting tweede avond rond 
buurtpreventie, verder bouwend 
op eerdere initiatieven in Kerkom 
rond het opstarten van de 
buurtpreventie WhatsApp groep.

• Inrichten infoavond rond veiligheid 
in en om het huis waar we alle 
inwoners op uitnodigen.

• Bewustmakingscampagne (flyers, 
…) om aantal deelnemers aan 
Buurtpreventie WhatsApp groep te 
vermeerderen.

• Plaatsing stadsbordjes rond 
WhatsApp-groep bij bereiken 
voldoende groot ledenaantal.
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KERKOM IS IN 2030 EEN 
VERKEERSVEILIG DORP WAAR DE 
ZWAKKE WEGGEBRUIKER BAAS IS.

De goede fietsvoorzieningen - die er nu al zijn tussen 
Kerkom enerzijds en Sint-Truiden en Gingelom 
anderzijds - worden uitgebreid om zo het fietsen in 
het dorp zelf aangenamer te maken. 

De snelheid van het plaatselijke verkeer in Kerkom wordt ingeperkt, 
bijvoorbeeld door het invoeren van meer snelheidscontroles of het 
plaatsen van snelheidsbegrenzers op de doortocht door het dorp. 
De aansluiting van de bestaande buslijnen wordt afgestemd op de 
vertrektijden van de treinen in station Sint-Truiden. Vooral voor het 
ouder wordende publiek in Kerkom is dit interessant. Er is ook hard 
gewerkt aan aanpassingen van de openbare weg. 

Op het nu onveilige kruispunt Kerkom-dorp met Truilingenstraat 
komen de verkeersstromen fietsers, voetgangers en gemotoriseerd 
verkeer niet meer met elkaar in conflict. Er wordt een betere 
zichtbaarheid nagestreefd en oversteekplaatsen voor de zwakke 
weggebruiker gecreëerd. De meest logische route voor traag verkeer 
vanuit het dorp, naar het nu nog enige overblijvende dorpscafé de 
Brouwerij van Kerkom, wordt veiliger. Vooral door aanpassingen aan 
het fiets- en voetpad. Idealiter wordt de straat heraangelegd met 
eenrichtingsverkeer in de richting van de dorpskern, fluisterasfalt 
en gescheiden fiets- én voetpad. Er komt bovendien een extra 
oversteekplaats.

Reeds onder-
nomen actie 
tijdens het 
traject: 

• Denksessie met 
mobiliteitsexpert Geert 
Vercruysse van Vectris 
(verslag zie verder in dit 
rapport).

• Contacten met de 
dienst mobiliteit van 
de stad Sint-Truiden 
om de knelpunten 
aan te kaarten. Helaas 
waren er bezwaren 
tegen de ingediende 
mogelijkheden en 
verwees men naar de 
goede fietsverbinding  + 
oversteekplaats N80 op 
de Truilingenstraat.

• Contact met de politie 
i.v.m. extra controles op 
te snel verkeer.

Nog te 
verkennen 
mogelijkheden:

• Nieuw contact met 
de dienst mobiliteit 
naar aanleiding van de 
uitgewerkte scenario’s 
van Vectris rond het 
kruispunt Truilingenstraat 
en Kerkom-dorp + de 
gevaarlijke aansluiting van 
deze laatste straat met 
de N80.

• Participatief traject 
met de inwoners van 
deze zone rond de 
mogelijkheden die zij het 
meest geschikt zien om 
de situatie aan te pakken.

• Nieuwe acties opzetten 
om aantal trage wegen te 
heropenen.
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KERKOM IS IN 2030 … DE 
THUISHAVEN VAN EEN 
KERK MET EEN DUIDELIJK 
TOEKOMSTPLAN.

Voorlopig gaan er nog wekelijks 
erediensten door in de beschermde 
Sint-Martinuskerk. Op termijn zoekt 
men een zinvolle en gepaste invulling 
voor de kerk in het hart van Kerkom. 

Dit met aandacht en respect voor de aanwezigheid 
van een kerkhof bij de kerk. Dit gebouw blijft 
idealiter een plek waar de dorpsgemeenschap 
elkaar ontmoet. Via het ter beschikking stellen 
van de ruimte voor tijdelijke evenementen, als 
bijvoorbeeld de plaatselijke nieuwjaarsreceptie, kan 
men laagdrempelig mogelijkheden verkennen voor 
de toekomst.

Voorlopig wenst men geen actie rond dit thema op 
te zetten.
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KERKOM IS IN 2030 … 
EEN LEEFBARE PLEK 
VOOR DE OUDER 
WORDENDE BEVOLKING.

Senioren kunnen zich vlot verplaatsen door 
goed georganiseerd openbaar vervoer. Er zijn 
mogelijkheden tot kleinschalig wonen in de 
dorpskern, bijvoorbeeld in het kasteel dat nu 
te koop aangeboden wordt. 

In een dergelijk woonproject kan er ook een vrij 
toegankelijke ruimte voorzien worden voor 
gemeenschapsactiviteiten voor alle 60-plussers in het dorp. 
Rond voorzieningen worden er enkele pistes verkend. 
Kan er geëxperimenteerd worden met het opzetten van 
een rijdende buurtwinkel? Zijn er mogelijkheden om een 
wekelijkse markt in te richten in de dorpen? Reeds ondernomen actie 

tijdens het traject: 

• De lokale Samana groep heeft zijn werking 
toegelicht tijdens een werksessie.
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Project in de kijker

SAMEN WERKEN AAN EEN 
VEILIGERE VERKEERS-
INFRASTRUCTUUR

CASE kruispunt Kerkom-dorp en Truilingenstraat, 
aansluiting Kerkom-Dorp op N80 (Naamsesteenweg).  
Verslag van werksessie met Geert Vercruysse, 
mobiliteitsexpert bij Vectris.



Knip Kerkom-Dorp nabij Truillingenstraat

In dit scenario sluit de Kerkom-Dorp straat niet meer aan 
op het kruispunt Truillingenstraat. Kerkom-Dorp wordt 
hierdoor een autoluwe fietsverbinding. Eerste woningen 
Kerkom-Dorp - aansluitend bij de dorpskern - kunnen wel 
nog worden ontsloten naar het dorp.

Knip Kerkom-Dorp nabij N80

In dit scenario wordt er een knip voorzien via een tractor-
sluis in Kerkom-Dorp nabij de N80. De Fruittuinweg blijft 
wel aangesloten op de N80.

Voordelen

• Bewoners Kerkom Dorp 
blijven met de auto 
ontsloten naar de N80  
(geen omwegeffect naar 
weg van hoger niveau).

• Kruispunt Kerkom Dorp 
- Truillingenstraat wordt 
vereenvoudigd.

• Doorgaand verkeer 
volgt de N755, waardoor 
sluipverkeer in Kerkom- 
Dorp wordt geweerd.

Nadelen

• Bewoners Kerkom Dorp 
die nabij de N80 wonen 
dienen via de N755 te 
rijden richting dorpskern 
van Kerkom. 

• Kruispunt Kerkom- 
Dorp, N80 blijft 
behouden. 

Voordelen

• Bewoners Kerkom-Dorp 
blijven aangesloten op 
het dorp. 

• Het inrijden vanuit de 
N80 wordt duidelijk 
zichtbaar.

• Doorgaand verkeer 
volgt de N755, waardoor 
sluipverkeer in Kerkom- 
Dorp wordt geweerd.

Nadelen

• Omwegeffect voor de 
bewoners Kerkom-Dorp 
die naar de N80 willen 
rijden. 
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Knip halfweg Kerkom-Dorp

In dit voorstel wordt de knip centraal in Kerkom Dorp 
voorzien in het open landschap.  Kerkom Dorp sluit aan 
zowel op de Truillingenstraat als op de N80.

BESLUIT

Onze voorkeur gaat uit naar de knip in Ker-
kom-Dorp net na de laatste bebouwing. Op die 
manier blijft de grootste groep van woningen 
rechtstreeks ontsloten naar de N80.

De inrit Kerkom-Dorp vanuit de N80 dient 
best te worden geaccentueerd met een inrit-
constructie ( verhoogde inrichting) en met het 
plaatsen van borden verboden toegang met 
uitzondering bewoners.

Voordelen

• De meeste woningen 
gelegen in Kerkom-
Dorp kunnen via de 
N80 weg rijden, ook de 
bebouwing aansluitend 
bij Truillingenstraat 
blijft ontsloten naar het 
dorpscentrum. 

• Doorgaand verkeer 
volgt de N755, waardoor 
sluipverkeer in Kerkom- 
Dorp wordt geweerd

Nadelen

• Centrale knip is niet 
leesbaar, verkeer zal de 
Kerkom-Dorp inrijden 
en dan half weg moeten 
draaien. 
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In het kader van het leaderproject ‘Dorpen in’t kwadraat’ gingen de inwoners van Kerkom (Sint-Truiden), 
onder begeleiding van het Innovatiesteunpunt, gedurende een half jaar aan de slag in hun dorp. Na de officiële 
start van het traject op 31 januari 2019 kwam een geëngageerde groep van een twintigtal mensen 4 keer op 
donderdagavond samen in de plaatselijke brouwerij om na te denken over hun dorp. Samen werken aan je 
dorp doe je immers door samen te denken en te doen! 

Dit project bood hen de kans om een toekomstbeeld te vormen voor hun dorp, acties te bedenken om dit te 
bereiken én om daadwerkelijk een eerste actie uit te voeren. Alle info, wensen en resultaten staan hier kort 
gebundeld zodat de bewoners, verenigingen, maar ook het stadsbestuur er na de projectperiode verder mee 
aan de slag kunnen. 

Veel leesplezier!



Dinsdagnamiddag 
30 oktober 2018 
Voorstelling dorpsscan en 
startvergadering met de 
stad Sint-Truiden (schepen 
Jurgen Reniers en buurt-
werker Dirk Benaets).

1
JAN

Januari 2019 
Plaatsing ‘landmark’ bij de inrijweg 
naar het dorp + een huis aan huis 
bedeling van ik-doe-mee-posters 
bij de inwoners. Promotie traject 
op de lokale nieuwjaarsreceptie 
door het buurtcomité op 19/1/19. 

Donderdagavond 31 januari 2019 
Startmoment 
Ruim 40 bewoners van Kerkom, zowel jong als oud, maakten kennis met ‘Dorpen 
in’t kwadraat’. Naast input geven aan het stadsbestuur over de noden en wensen van 
hun gemeenschap, kiezen de inwoners zelf één actie uit om rond aan de slag te gaan. 
Niet enkel denken, maar ook zelf doen staat in dit project centraal!

Tijdens het startmoment deelden de bewoners alvast hun mening en ideeën met 
elkaar. Jetons, post-its, papier, stiften én enthousiaste verhalen maakten duidelijk dat 
Kerkom een klein, gezellig en levendig dorp is waar heel wat te beleven valt. Er zijn 
enkele verenigingen én een dorpscomité die goed bezochte activiteiten organiseren. 
Toch zijn er heel wat kansen om het leven in Kerkom nog beter te maken: meer en 
aantrekkelijke ontmoetingsinfrastructuur, hogere verkeersveiligheid en doelgroepge-
richt werken.

= Lancering, communicatie en promotie van het traject.

Donderdag 28 februari 
Werksessie 1
Tijdens de eerste werksessie speel-
den een twintigtal bewoners samen 
een spel.  Donderdag 28 februari 
speelden de inwoners samen een 
spel. Ze dobbelden rond een kaart 
van Kerkom en gingen met elkaar 
in gesprek over knelpunten, poten-
ties, maar ook over wensbeelden. 
Thema’s als de ontmoetingsmo-
gelijkheden in het dorp (binnen 
en buiten), verkeer en functionele 
fiets- en wandelwegen kwamen 
ruim aan bod. De inwoners leerden 
hun dorp en hun dorpsgenoten op 
een geheel andere manier kennen!

Donderdag 21 maart 
Werksessie 2 
In werksessie 2 gaven de 15 aanwezige inwoners van 
Kerkom-bij-Sint-Truiden aan hun focus te willen leggen 
op de thema’s veiligheid, veilig verkeer, ontmoeting 
en een aangename en groene leefomgeving. Hieraan 
werken was voor hen prioritair. Eerste thematische 
actie-ideeën werden gerangschikt op haalbaarheid.

Donderdag 4 april
Werksessie 3 
14 inwoners bedachten tijdens 
werksessie 3 drie veiligere scenario’s 
voor de verkeersinfrastructuur van 
Kerkom. Met de hulp van een mo-
biliteitsexpert kon men echt out of 
the box denken over dit thema. Ook 
werden de eerste stappen gezet 
voor het concreet uitwerken van de 
Kerkomse quick win actie.

Donderdag 9 mei
Werksessie 4 
Een groepje van 15 doeners werk-
ten het quick win concept verder 
uit. De inwoners bouwen zelf een 
tijdelijke panoramische uitkijk-
toren van fruitpaloxen op een 
mooi uitzichtspunt net buiten de 
dorpskern. Ook het slotmoment 
met de luidende titel ‘Kerkom ziet 
en geniet’ – waarop deze bundel 
overhandigd wordt aan het stads-
bestuur – kreeg meer vorm tijdens 
deze laatste werksessie.

= Traject met 4 werksessies 
afgesloten met een slotmoment 
voor het hele dorp.

Ready?

Donderdagavond 
6 december 2018
Startvergadering met de 
stakeholders uit het dorp 
(verenigingen en actief 
buurtcomité ’t Buurke) in 
de brouwerij van Kerkom.

= Voorbereidingsfase 
project

1
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1
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1
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DEMOGRAFIE VAN KERKOM

In het leaderproject 
‘Dorpen in’t kwadraat’ ging 
Innovatiesteunpunt in drie 
Haspengouwse dorpen 
aan de slag. Samen met de 
inwoners zochten we naar de 
uitdagingen, noden en kansen 
in het dorp. 

De werksessies mondden 
uit in een toekomstvisie 
voor het dorp én in een 
leuke realisatie als eerste 
opstap naar verbetering. We 
streken neer in Neerrepen 
(Tongeren), Mopertingen 
(Bilzen) en Kerkom (Sint-
Truiden). Uiteraard werd er 
nauw samengewerkt met de 
betrokken steden/gemeenten 
en hun diensten.
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Contactpersonen voor meer informatie

Davy Sterkens en Jessie Van Tricht
Innovatiesteunpunt

Diestsevest 40
3000 Leuven

T: 016 28 61 02 
E: info@innovatiesteunpunt.be 
W: www.innovatiesteunpunt.be

Dirk Benaets
Coördinator Buurtwerking 
stad Sint Truiden

Huis van de Wereld
Zoutstraat 46
3800 Sint-Truiden

T: 011 70 16 67 
M: 0492 15 68 87 
E: dirk.benaets@sint-truiden.be 
W:www.sint-truiden.be 
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