
VERBINDEN  
Vroeger kwamen de mensen ‘s avonds samen om te ‘uchteren’, verhalen te 
vertellen, kaart te spelen… Iedereen sprak over een gezellige tijd! Nu zeggen de 
mensen amper nog ‘goeiedag’! VIA wil onze inwoners terug verbinden! Een goede 
buurt, enthousiaste vereniging, dynamisch club … is het cement voor een ‘warm’ 
Bocholt! Daarom wil VIA alle initiatieven die mensen VERBINDEN EN VERENIGEN 
ondersteunen en promoten.   

1. Gezellige speeltuintjes brengen jong en oud samen! 
Ben je al op vakantie in Spanje geweest? Daar ontmoeten de mensen elkaar in de 
parken, speelplaatsen en fitnesstuinen! Het wordt tijd dat wij ook regelmatig stoom 
afblazen want we leven allemaal aan een hels tempo. Daarom wil VIA zich inzetten 
voor speel-en belevingstuintjes in elk kerkdorp en de grote wijken. De kinderen 
kunnen er hun hartje ophalen op de speeltuigen, terwijl de ouders, oma’s en opa’s 
bijkletsen! Ook volkstuintjes en fitnesstoestellen zijn een kans tot meer sociale 
contacten. De belevingstuin op de binnenkoer van het rusthuis is het ideale 
voorbeeld! Gezellige rustplekken, speeltuigen, wat kippen en een tuintje is de ideale 
mix voor ontmoeting van jong en oud! 
  

Waar zien we kansen? 

- Bocholt: Beukenhof, woon- en zorgcentrum, schoolhof, kinderopvang, wijk 
aan de fit-o-meter, het bib-plein, het plein aan de Passantenhaven…  

- Kaulille: Op Bierkensveld, Molenhof, speelplaats ’t Vliegertje, in de wijken… 
- Reppel: Op de nieuwe verkaveling. 
- Lozen: Huidig speelpleintje en nieuw woonproject 

 
  

  



2. Het bewegingsleven … de ‘troef’ van Bocholt! 

Weet je wat de grootste troef van Bocholt is? Ons prachtig verenigingsleven! Het 
bruist in Bocholt en daar zijn menig gemeenten jaloers op. Al dit engagement brengt 
mensen samen en voorkomt eenzaamheid! De eerste resultaten van het project 
‘buurtgezellen’, waar alle 75 jarigen bevraagd werden, bewijst dat er nog heel veel 
buurtzorg is in Bocholt! Dit moeten we koesteren! Daarom ijvert VIA voor een 
uitgebreid ondersteuningsplan voor de vrijwilligerswerkingen.  
 
Aandacht alvast voor volgende: 

- Uitbouw van een vrijwilligers- en buurtloket 
- Een plek, lokaal of heem waar de verenigingen en bewegingen hun 

enthousiaste werking kunnen uitbouwen. 
- Vrijwilligersfeest voor alle vrijwilligers, leiders, bestuursleden… 
- Degelijke verzekering voor alle vrijwilligers. 
- Gunstig aanbod aan promopanelen, folders, affiches… 
- Samenstellen van een feestcomité voor speciale Bocholter evenementen. 
- Last minute tickets voor optredens in de Kroon 
- Verder onderzoek naar opslagruimte voor verenigingen. Dit probleem moet 

van de baan! 

  



3. De buurt als kloppend hart van elke wijk! 

Ben jij ook zo een fan van buurtactiviteiten? Weet je dat Bocholt meer dan veertig 
buurtcomités telt, waar het bruist van activiteiten. Het heimwee naar het ‘uchteren’ 
van vroeger komt dus stilaan terug in een moderne vorm. VIA heeft een warm hart 
voor deze buurtwerkingen. Een buurt ‘verbindt’ de Bocholtenaren. Veel van onze 
VIA-kandidaten trekken de kar in hun buurtwerking.  
 
Met VIA aan het roer mag je volgende initiatieven verwachten:  

- Buurt(zorg) netwerken in zoveel mogelijk buurten. 
- Aanstellen buurtwerker. Dit kan een ambtenaar zijn uit de gemeente die de 

contacten legt met de buurten dan wel vrijwilligers of een VZW, die de 
werking van buurten kan ondersteunen.  

- Buurtcultuur.. Cultuur op maat van Bocholt (zie thema verrassing) 
- De gemeente faciliteert tijdens de ‘dag van de buren’. Kan er een ijsje vanaf?  
- Uitbouw project ‘buurtgezellen’: buren zorgen voor buren!  
- Project buurtbanken: welke buurt maakt de mooiste, origineelste zitbank?  
- Speel- en ontmoetingsplekjes waar dit mogelijk is.  
- Restauratie van kapelletjes en waardevolle buurtelementen. Blijvende 

aandacht 
- Leeftijdsvriendelijke woonwijken met aandacht voor toegankelijkheid.  
- Uitwisselen van buurtmaaltijden.  
- Nagaan hoe ook kleinere hoeveelheden aan uitleenmaterialen (herashekken 

en nadars) kunnen worden gebracht bij buurtfeesten.  
- Nagaan of een afhaalpunt voor internetverkoop kan georganiseerd.  
- Extra ondersteuning speelstraten met een speelcaravan vol leuke spellen. 
- Veiligheid in de buurt. Overal buurtpreventie naar voorbeeld van de 

WhatsApp groepen.  
- Wedstrijd organiseren voor de ‘meest propere buurt’, waaraan mooie prijzen 

en voordelen aan gekoppeld kunnen worden.  
- Waar zijn volkstuintjes mogelijk, ook voor kinderen.  
- Welkomactie voor nieuwe buren en Bocholtenaren.  
- Buurtcomités krijgen inspraak over de inrichting van hun buurt. 
- Springkastelen opnemen in de gemeentelijke uitleen.  
- Samenwerking nagaan met buurtwerking Kreyel en bewoners van Kreyel of er 

mogelijkheid is om een buurthuis of gemeenschapslokalen te realiseren. 
- Speelstraten blijven ondersteunen en aanmoedigen.  
- Buitenspeeldag verder uitbouwen.  
- Burengluren … nodig eens een andere buurt uit om te verbroederen!  

  



4. Unieke dorpskernen met gezellige buurthuizen 

Onze kernen, Lozen, De Hees, Kreyel, Reppel, Kaulille en Bocholt hebben elk een 
eigen dynamiek. Mensen wonen er graag en zijn trots op hun eigen woonkern. Zij 
staan er op dat het er mooi, veilig en proper is. Iedere kern heeft hierbij zijn eigen 
identiteit en geeft zijn eigen invulling daarover. Buurthuizen spelen daar een grote rol 
in. Zij vormen de plaats bij uitstek waar mensen kunnen samenkomen en elkaar 
kunnen ontmoeten. Deze buurthuizen zullen ook informatiecentra zijn, waar dialoog- 
en infoavonden kunnen georganiseerd worden. 
 

Onder de VIA-aandacht: 

- Blijvend inzetten op dialoog met alle woonkernen 
- Onderzoek naar ruimte tot ontmoeting in alle dorpskernen. 
- Een nieuw ontmoetings- en buurthuis in de kerk van Reppel. 
- Realiseren we een buurthuis of gemeenschapslokaal  in Kreyel?   
- sEen inloopcafé in Bocholt en Kaulille. 
- Heraanleg Nevenplein met duidelijke markering parkeerplaatsen en 

aangepaste verlichting. Kan dit in combinatie met groenvoorziening? 
- Combinatie groen en parkeren op het kerkplein van Lozen. 
- Verfraaiing omgeving gemeentehuis en bibliotheek in Bocholt met veel groen 

en ontmoetingskansen. 
- Aanleg omgeving passantenhaven tot een uniek, rustig groen woongebied. 
- Reppel dorp wordt verkeersveilig heraangelegd. 
- Aandacht voor de fietsers in Lozen dorp. Duidelijkheid voor iedereen. 
- Een mooie moderne bushalte en fietsenstalling aan de kerk in Bocholt. 
- Het renoveren van de pastorij van Reppel met een sociaal/publiek doel. 
- Onderzoek of pastorij van Reppel, een sociaal/publieke functie kan krijgen, 

met vrijwaring van toegankelijkheid ervan voor de Reppelaren 
- Leegstand voorkomen en verpauperde buurten verfraaien. 
- Plaatselijke kunst. Verfraaiing van de buurt? 
- Traditionele toeristische troeven zoals bierdorp, buskruitgemeente, 

torenverplaatsing… benutten.  
- Plaatselijke horeca en terrasjes aanmoedigen in de centra. 
- Aandacht voor toegankelijkheid voor mensen met een beperking en senioren.  
- Ook aan de belbushaltes 
- Veilige schoolomgevingen! 
- De ovonde in Kaulille moet er komen! Plannen zijn klaar… nu nog de 

beloofde Vlaamse centen! 
  

  

  

  



5. Jong geleerd.. is oud gedaan! Kansen voor onze jongeren!  

Bijna al onze VIA kandidaten zijn jeugdleid(st)ers geweest. “Schoonste tijd van ons 
leven”, wordt er al eens geroepen! In de jeugdbewegingen leert men organiseren, 
luisteren, overleggen, ruzies oplossen, animeren… de ideale leerschool voor het 
runnen van een gezinnetje, vereniging of bedrijf! Bocholt heeft nog heel veel 
prachtige jeugdbewegingen! Met bijna allemaal hun eigen lokalen... dat is terecht om 
fier op te zijn! VIA blijft deze werkingen ondersteunen. Het is de beste belegging 
voor de toekomst die we kunnen doen! 

- Met de vele nieuwe wijken in Kaulille, groeit het aantal jongeren! Mee onder 

impuls van Pieter Schuurmans, wil een enthousiaste groep Kauliller jongeren, 

een jeugdhuiswerking uitbouwen. VIA gaat dit super initiatief voluit steunen!  

- De speelpleinwerkingen SaVIAantjes en Knikkebol vangen kinderen op met 

allerhande leuke activiteiten. Een dikke pluim voor deze jonge jeugdleiding. 

Misschien zijn er in Reppel en Lozen ook enkele enthousiaste jongeren die 

een speelpleinwerking willen starten… Ze krijgen alle steun van VIA! 

- Een speel-leer-bibliotheek in Bocholt waar kinderen spelenderwijs boeken 

lezen. We kijken wat mogelijk is. 

- Dag van de jeugdbeweging! Onze aandacht voor hen is meer dan terecht. 

- Een locatie voor SPW Knikkebol. De zoektocht mag beginnen. 

- Bivakplaatsen blijven een belangrijke toeristische troef! Overlast moet wel 

binnen de perken gehouden worden. 

- Jeugd-forum: We nodigen 50 jongeren uit om hun mening te horen over de 

toekomst van Bocholt! Ook dat is participatie. 

- We spelen in op de nieuwe media! Iedereen moet hier van kunnen gebruik 

maken 

- We voorzien plekken waar jongeren zich kunnen uitleven in muziek, graffiti en 

kunst. 

  



6. Het gezin als hoeksteen voor onze samenleving! 

VIA is een echte ‘gezinspartij’! Bij VIA krijgt ‘elke’ gezinsvorm kansen. Kansen voor 
een harmonieus gezinsleven, kansen voor een degelijke kinderopvang en school, 
kansen om sport of jeugdbeweging te beleven. Wij zetten mee onze schouders 
onder elk initiatief dat kinderen kansen geeft of beschermt. 

- De kinderopvang Scooby-doo in Kaulille barst alweer uit haar voegen. We 

zien het als een goed idee om het afdak afdak van 100 m2 te integreren als 

extra belevingsruimte. 

- Samen met het Vliegertje komt er in Kaulille ook een nieuwe overdekte 

speelruimte en de speelplaats wordt heringericht. 

- In Bocholt worden de speelplaatsen van Scooby-doo en De Brug samen 

benut. Het geeft veel meer ruimte… dus ook veel meer speelkansen. 

- De opvanginitiatieven van Lozen en Reppel krijgen extra financiële steun. 

- Peutertuinen en onthaalmoeders krijgen maximale kansen. 

- Samenwerken loont! Samen met De Geluksv(l)inder (school van Reppel) 

willen we de speelplaats omvormen tot een prachtige belevingstuin waar jong 

en oud aan hun trekken komen 

- We richten een ‘Huis van het kind’ op waar elke ouder terecht kan voor 

opvoedingsondersteuning, advies en begeleiding. 

- We brengen alle initiatieven die met kinderen werken rond de tafel, om zo 

goed mogelijk samen te werken. 

- Een verrassend aanbod aan vakantie activiteiten en workshops zullen 

georganiseerd worden. 

- De kortingen voor de abonnementen van De Lijn blijven behouden. Net als de 

feestbus bij belangrijke evenementen en oudejaarsavond!  

- Er komen workshops voor (groot)ouders en (klein)kinderen.  

- Onze kindergemeenteraad. Jong geleerd is oud gedaan.  

 

  



7. SPORT is ontspannend, gezond en brengt mensen samen! 

Sport is gezond voor lichaam en geest en is het ideale sociale bindmiddel. Bocholt 
staat al op de kaart als sportgemeente en dat imago willen we blijven versterken. 
 
Onze sportclubs zijn ook belangrijke in het verbinden van jongeren. De clubs hebben 
het organisatorisch en financieel niet altijd even gemakkelijk. Samenwerking tussen 
de verschillende clubs gaat essentieel worden om duurzame sportbewegingen te 
behouden en verder uit te bouwen. 

- Na de grote investeringen voor de binnensporten komt de buitensport aan de 

beurt. Omwille van veiligheid, energienormen en hygiëne dringen zich nieuwe 

infrastructuren op. Investeren zal nodig zijn maar kan onder voorwaarde dat 

deze locaties ook nog kunnen gebruikt worden door meerdere verenigingen.. 

- We voorzien een eerste kunstgrasveld zodat onze kinderen en jongeren meer 

mogelijkheden krijgen om hun sport en spel - factor x5 - te beoefenen.  

- In Kaulille krijgt KWB Sport de mogelijkheid om twee nieuw velden aan te 

leggen voor recreatief voetbal. Op dezelfde locatie kan een krachtbalterrein 

opgenomen. 

- De huidige fit-o-meter aan de Kettingbrugweg wordt te weinig gebruikt. Er zal 

- onderzocht worden of een ‘verlichte’ fit-o-meter aan de sport-en recreatiezone 

in Kaulille meer sporters lokt. 

- We oriënteren de sportinfrastructuur ook op maat van senioren. 

Sportactiviteiten overdag. Openlucht fitnesstoestellen in de tuin van het 

rusthuis. 

- We stimuleren samenwerking over de clubgrenzen heen met speciale 

aandacht en ondersteuning voor jongerenwerkingen. 

- Samenwerken met scholen blijft essentieel. 

- Sportzone Damburg. De verdere ontwikkeling blijft op de agenda. Er is 

voldoende ruimte om sportief te ondernemen. De verworven weiden kunnen 

gebruikt voor honden- en paardensport. 

- Het sportsubsidiereglement krijgt een opfrissing. Samen met de sportraad en 

sportdienst zoeken we naar een oplossing om de jaarlijkse planlast te 

verlagen en een gericht jeugdbeleid te voeren. 

- Samen werken met de buurtsportdiensten blijft aan de orde en geeft meer 

mogelijkheden voor onze sportieve inwoners. 

- Zwembad Bree. Er moet worden nagedacht over de toekomst van deze 

infrastructuur. Onze schoolzwemmers en zwemclubs zullen we niet in de 

steek laten.  

- We hebben opnieuw 4 dorpskoersen. Is een avondcriterium een uitdaging? 

  

  



8. CULTUUR: Accent op ‘talent’ van eigen bodem. 

Cultuur brengt mensen samen! Het verbindt! Het begeestert mensen in hun hobby’s 
en bezigheden. VIA wil het Bocholter cultuurbeleid in eerste instantie focussen op de 
lokale cultuurbeleving. 

- De Kroon zou in eerste instantie best gereserveerd worden voor plaatselijke 

verenigingen en talent van eigen bodem. 

- De coördinatie van plaatselijke activiteiten zal, digitaal, op elkaar afgestemd 

worden VIA een activiteitenkalender. 

- Periodiek kunnen buurten en verenigingen eigen voorstellingen 

programmeren waarbij zij de praktische organisatie en promotie doen. De 

opbrengst is meegenomen voor de buurt- of verenigingskas! 

- De gemeente onderzoekt op welke wijze opslagruimte voor verenigingen en 

carnavalswagens kunnen worden voorzien die tegen haalbare kosten kunnen 

gehuurd worden. 

- De bibliotheek in Bocholt wordt verder uitgebouwd, inspelend op 

vernieuwende tendensen. Bv met een leesspeeltuintje voor kinderen. 

- Door de groeiende samenwerking over de grenzen heen is er kans op meer 

tussenkomst van de hogere overheid. Een opdracht om hier van gebruik te 

maken. 

- Onze kunstwandeling is een succes! Plaatselijke kunst kan ook 

tentoongesteld worden in openbare gebouwen en (privé) 

ontmoetingsplaatsen. 

- Bocholt moet bruisen! Een feestcomité zal opgericht worden die alle kansen 

krijgen om Bocholter evenementen te organiseren die leven in de brouwerij 

brengen.  

- We zoeken een nieuw concept voor de gemeentelijke nieuwjaarsreceptie. 

- Eigen talent uit Bocholt wordt gesubsidieerd om op te treden tijdens 

speelstraten en buurtsamenkomsten. 

- Wij waarderen alle vrijwillige inzet voor onze gemeenschap. Een dankjewel 

moment blijft aan de orde.  

- De digitalisering is niet meer te stuiten! Met vorming en workshops proberen 

we elke Bocholtenaar mee te krijgen in deze snelle evolutie. 

- VIA groepsaankopen of leasingcontracten helpen we de Bocholtenaren aan 

een eenvoudig te bedienen tablet! Een servicepunt helpt mensen die 

problemen ondervinden. 

- Door kermissen te (blijven) koppelen aan andere festiviteiten hopen we terug 

meer dynamiek te krijgen in dit volksgebeuren. 

- De heemkundige kring van Bocholt heeft haar stek gekregen in de 

bovenruimte van de bibliotheek. Alle troeven zijn in huis om hun werking 

verder uit te bouwen. 

- Er zal intergemeentelijk samengewerkt worden om een zo ruim mogelijk 

cultuuraanbod te voorzien in de regio. 

  



9. Toerisme: Bocholt ‘kruispunt tussen mens en natuur‘ 

Limburg wordt gewaardeerd voor zijn gastvrijheid en de prachtige fietsroutes! Ook 
Bocholt heeft een super aanbod aan bossen, beekvalleien, molens, 
landschapselementen, het brouwerijmuseum, de torenverplaatsing… Allemaal 
kansen om onze gemeente te promoten als toeristische trekpleister!  

- VIA gaat voor het kleinschalig en duurzaam plattelandstoerisme met gezellige 
B&B’s, kleine logies,... en degelijke horecagelegenheden. 

- Bocholt wordt de ‘zonnebloem gemeente’! Onze perken zullen geel kleuren 
met mooie varianten aan zonnebloemen. 

- Bloemen in het dorp. Het gemeentehuis wordt terug een voorbeeld dat 
navolging beoogt. 

- Welkom aan een fietscafé aan de passantenhaven. 
- Toeristisch toegangspoorten creëren zoals Smeetshof en de Luysmolen. Ook 

de pastorij van Reppel kan een toegangspoort worden tot het wandelgebied 
van de A-beek. Zeker de moeite om te onderzoeken. 

- Verblijfstoerisme promoten en plaatselijke producten aanbevelen. 
- Internationaal samenwerken tot ontwikkeling van het grensgebied met 

tentoonstellingen, landschapselementen en toeristische routes. 
- Verplaatsen van de camperparking naar het passanteneiland.  
- Onze toeristische troeven zoals brouwerijmuseum, het 

torenverplaatsingmuseum, de Bocholter graven, de Alpacaboerderij, 
beeldentuin Vaesen, de Luysmolen, Smeetshof, de windmolen Kaulille, de 
wandelgebieden… we blijven ze promoten.  

10. Nieuwe kansen voor onze kerken 

Naast één hoofdkerk zoeken we - samen met de kerkbesturen - naar geschikte 
nevenbestemmingen voor deze toonaangevende gebouwen. 
 
Bij opmaak van het volgende meerjarenplan zullen de investeringen aan de kerk 
dienen te gebeuren in functie van de nevenbestemming in de kerken van Lozen en 
Reppel. Op deze manier zal er een win-win situatie ontstaan. 

- Kerk Kaulille met nevenbestemming bibliotheek 
- Kerk Reppel met nevenbestemming ontmoetingscentrum 
- Kerk Lozen: onderzoek naar nevenbestemming als urnenkerk 

  

 

 


