
 

 

VERRASSEN  
Bocholt heeft heel veel moois te bieden maar VIA doet er nog een schepje bovenop! 
Wij willen de Bocholtenaren verrassen met enkele uitdagende initiatieven. Iedereen 
laat zich graag verrassen, dus dagen wij jou uit om mee te denken. Welke positieve 
hartelijke initiatieven kunnen je omgeving blij kunnen maken.  

1. Hartentroef campagne!  

Waag je kans en doen mee met onze ‘hartentroef’ campagne. De kinderen, zieken, 
senioren…van Bocholt kunnen hun hartenwens insturen en een vrijwilligersteam 
staat klaar om je dromen waar te maken. 
 
We houden een wedstrijd met als inzet: “het meest verrassende hartelijkste idee” van 
Bocholt! Wie slaagt erin om met een eenvoudig initiatief de Bocholtenaren te 
beroeren? 
 
We geven een aantal evenementen een nieuw uitdagende look: de 
nieuwjaarsreceptie, een vrijwilligersfeest, onthaal St-Nicolaas… Een Bocholter 
feestcomité kan de nodige inspiratie leveren. 
 
We ontvangen de nieuwe inwoners met een busrit door Bocholt. 
 
We bekijken of we huwelijken op locatie in Bocholt (bij de familie, speciale plaats…) 
kunnen doen. 

2. Een “hoffelijkheidscampagne” voor een ‘hartelijk’ Bocholt! 

Ga er eens met de fiets op uit en je merkt dat mensen steeds minder ‘goeie dag’ 
zeggen! Een vriendelijke begroeting maakt je dag! Het is zo simpel, kost niets en het 
is een teken van respect! Bocholt gaat het goede voorbeeld geven met een 
“hoffelijkheidscampagne”. Klein en groot… een vriendelijk woord, een knikje… deze 
kleine gebaren maken echt het verschil! 

- Welkomborden op de invalswegen 
- Goede dag campagnes op school, in de verenigingen, … 
- Een vriendelijk onthaal op al onze diensten 
- Ludieke gadgets, T-shirts, pins, buttons … in het teken van de goede dag 

actie 
  
 

  



3. Bocholt op de kaart als “zonnebloemgemeente” 

Haspengouw heeft haar bloesems, Kinrooi haar asperges, … 
Waarom mogen wij dan niet dromen van Bocholt als “zonnebloemendorp”! 
Niets is zo mooi dan prachtige zonnebloemen en bij-vriendelijke planten in onze 
gemeentelijke perken. Maar hiervoor hebben we ook jouw hulp nodig... Zoveel 
mogelijk plekjes in Bocholt moeten geel kleuren in alle varianten van zonnebloemen! 
Daar komt heel Vlaanderen… en Nederland naar kijken. Het zet Bocholt op de kaart 
EN onze middenstand. Horeca en B&B ’s varen er wel bij. Niet alleen met onze 
Martens bieren, onze handbal … maar nu ook toeristisch krijgen we nationale 
uitstraling als “zonnebloemdorp”! 

- Infosessies: Zonnebloemen planten en creatief werken met zonnebloemen. 
- Zonnebloempitten voor alle gezinnen. 
- Wedstrijd: Wie maakt de mooiste zonnebloemtuin? 
- Algemene promocampagne. 
- Inkleding B&B, zonnebloemmenu, kunst met zonnebloemen, Een Martens 

zonnebloembiertje, een zonnebloemwandeling, zonnebloemgebakje of 
fietstocht 

- Zonnebloembakken aan de invalswegen. 
- Kooksessies met zonnebloemingrediënten. 

 

4. Een buurt(zorg)coördinator moet de buurtwerkingen ondersteunen! 

Een goede buur is meer waard dan een verre vriend zegt het spreekwoord. Daarom 
wil VIA extra inzetten op de buurtwerkingen. Ik het thema verbinden kan je onze 
beleidsopties lezen. Een buurt(zorg)coördinator zal de buurten begeleiden. VIA wil 
meer buurtbanken voor gezellige contacten. De buurt krijgt meer 
verantwoordelijkheid en inspraak in de buurtontwikkeling, proper houden, 
groenvoorziening, veiligheid … 
 

 
  

 



5. Hartelijke ontmoetingen in twee nieuwe inloophuizen 

Gezelligheid, hartelijke ontmoetingen en veel activiteiten mogen de Bocholtenaren 
verwachten in twee nieuwe inloophuizen/inloopcafé’s in Bocholt en Kaulille. 
 
In Bocholt wordt aan de seniorenresidentie ‘De Heerlyckheid’ (oude school) 560 m2 
ruimte voorzien als inloopcafé, zorgpunt voor senioren, dagbezigheid voor mensen 
met een beperking, horecaruimte en mogelijk het Huis van het Kind. De aanpalende 
tuin wordt ingericht als belevingstuin voor jong en oud. Aan de voorzijde (Brugstraat) 
kan je op een gezellig terras een pintje drinken. 
 
In Kaulille moet de keuze voor de locatie van het inloophuis nog bepaald worden.  
 

 
 

6. Een oplossing voor ‘de sluis van Lozen’   

De ergernis, soms zelfs agressie, bij de sluis van Lozen moet opgelost worden! 
Door het toenemende (vracht)verkeer wordt deze doorgang een echt probleem. Wij 
weten dat het niet de bevoegdheid is van de gemeente maar VIA gaat er alles aan 
doen om deze ontsluiting gemakkelijker te maken. 

- Plaatsen van intelligente verkeerslichten. 
- Pleiten voor een sluis met dubbele doorgang bij de hogere overheid. 
- De doorvaart van plezierboten verhinderen op piekmomenten. 
- Het fietsverkeer omleiden. 

  
  



7. Omgeving passantenhaven wordt het pareltje van Bocholt! 

Wie na vijf jaar terug in Bocholt komt zal verschieten! Bocholt heeft een moderne 
look gekregen met nieuwe scholen, kinderopvang, winkelgelegenheid en 
woonuitbreidingen. 
 
De kers op de taart is de inrichting van Bocholt- centrum met als ankerpunt de 
omgeving van de passantenhaven. Mooie, nieuwe appartementen met horeca en 
een prachtig plein. Een havengebied met plezierboten en een gezellig pleintje op het 
eilandje met parking voor de campers. Een uitzonderlijk project aan het water waar 
Bocholt terecht fier op zal zijn! 
 

Wat willen we nog:  
- Een bruin café in het inloophuis waar iederéén welkom is. 
- Een trefpunt voor fietsers en campers op het eilandje. 
- Omgeving gemeentehuis en bibliotheek in een nieuwe stijl! 
- Doorgang rotonde – Kloosterstraat wordt een fietsstraat waar de fietser 

voorrang heeft. 
- Een fietscafé op het eilandje. 

 

8. Omgeving gemeentehuis krijgt moderne centrumlook! 

In overleg met buurt, ondernemers, studiebureau en alle betrokkenen ligt een plan op 
tafel voor de aanleg van de omgeving gemeentehuis. Samen met het bibliotheekplein 
en de passantenhaven zal dit project een hedendaagse uitstraling geven aan Bocholt 
centrum. 
 
Er zal in een volgende fase onderzocht worden of de rotonde kan vervangen worden 
door een kruispunt. Dit geeft meer ruimte voor groen en terrasjes. Eerst dient 
onderzocht hoe de mobiliteit op een vlotte manier kan verlopen. 
 

 



9. Een nieuw modern containerpark. 

Onze bewoners sorteren goed en moeten dit in de beste omstandigheden kunnen 
doen. Daarom kiest VIA voor een nieuw, modern en gebruiksvriendelijk 
containerpark. Het huidige CP in de Kringloopstraat is aftands en geeft ergernis op 
vlak van wachttijden, ergonomie, los- en laad comfort. Alle pogingen om dit samen 
met Bree te realiseren strandden om diverse redenen. We blijven niet langer wachten 
en realiseren samen met Limburg.net een nieuw park op deze zone. Bree kan later 
nog aansluiten. Geen getalm meer. Wij gaan verder! 

10. Een buurthuis in Reppel en Kreyel! 

Na veel administratief getalm van de overheidsdiensten is de kogel nu hopelijk 

kortelings door de kerk! Reppel krijgt een schitterend mooi buurthuis in de kerk! De 

kerk wordt polyvalent ingericht met een sacraal gedeelte, vergaderzalen, een 

ontmoetingsruimte, keuken en sanitair. 

 

In Kreyel willen we samen met de school en het buurtcomité komen tot een open 

school met gemeenschappelijk gebruik van ontmoetingsruimte. De speelplaats 

verdient ook een opfrisbeurt! 

  



11. Projecten in afwerking. 

Molenhof Kaulille: Woonproject met 9 betaalbare woningen aan de oude 

Jongensschool in Kaulille. 

 
Fietspad naar Kleine Brogel. 

KMO Zone Kanaal 

Woonzone Reppel 

Ontmoetingshuis in kerk Reppel 

VZW Caulus : Assistentiewoningen in Kaulille 

 
Nieuwe lokalen voor KWB, Schutterij en Alferi Kaulille 

Jeugdlokaken voor KLJ Kaulille 

 

 

 

  



Fietspaden Lillerbaan 

Aanleg omgeving Damburg 

Woonproject school Lozen 

Inloophuis Bocholt 
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