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In 2030 zal Houthalen-Helchteren er heel anders uitzien. Groener, gezelliger en beter bereikbaar. 
Nieuwe bouwwerken geven Houthalen-Helchteren een moderner uitzicht. De langverwachte Noord-
Zuidverbinding zal onze gemeente hopelijk meer zuurstof geven. Samen met andere verkeersprojecten 
verhoogt de Noord-Zuid de veiligheid van jong en oud. Hier zijn we het over alle partijgrenzen heen 
unaniem over eens. Verschillende initiatieven zorgen er verder voor dat Houthalen-Helchteren een sociale 
en verdraagzame gemeente is waar iedereen kan leven en beleven. Vrijetijdsbesteding staat hoog op de 
agenda, maar in moeilijke tijden verliezen we zeker de betaalbaarheid van alles niet uit het oog. We laten 
niemand achter.

De belangrijkste projecten vind je terug in dit magazine. Op de tijdlijn verderop in het magazine zie je 
ook wanneer deze projecten uitgevoerd worden. Als gemeentebestuur proberen we ons aan deze planning 
te houden. Dat is niet altijd evident. De corona- en energiecrisis heeft ons geleerd om flexibel te zijn. 
De stijgende grondstof- en energieprijzen maken het er zeker niet gemakkelijker op. Het wordt de 
komende jaren dus wikken en wegen met betrekking tot het bewaken van het budget.
  
In dit magazine vind je verder 6 getuigenissen van 6 inwoners van Houthalen-Helchteren. Zij vertellen 
over wat onze gemeente zo speciaal maakt en wat er beter kan. Deze 6 weerspiegelen de inwoners van 
onze gemeente. Hun mening is waardevol, net zoals de mening van meer dan 30 000 andere inwoners. 
Laat jouw stem horen!

Op die manier werken we allemaal samen 
aan ons Houthalen-Helchteren van morgen.

Uw burgemeester,  
ALAIN YZERMANS

IEDERE INWONER TELT
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Waar mag het gemeentebestuur volgens Ely 
meer aandacht aan besteden? Lees het op  
www.houthalenhelchterenmorgen.be

     Op haar 3de verhuisde Ely naar Helchteren. 

Sinds 1980 woont ze in Houthalen. Ely is op 

pensioen, maar ze zit niet stil. Ze vult haar dagen 

met wandelen en fietsen. Dat er naar mensen 

geluisterd wordt, vindt Ely heel belangrijk:  

“Het is goed om uit elke wijk in Houthalen-

Helchteren af en toe iemand uit te nodigen voor 

een gesprek. Wat zijn de behoeften? Op die 

manier weet het gemeentebestuur wat er leeft 

en staan ze kort bij de mensen. Dat is belangrijk. 

Er is veel informatie die verspreid wordt via In&Om 

of andere kanalen. Toch heeft een persoonlijk 

gesprek zoveel meer impact.”

“Ik word 73 jaar 
in 2030” Ely

WAAROM IS CONSTANTE COMMUNICATIE 
BELANGRIJK?

Ook voor de dagelijkse gang van zaken is 
jouw inspraak heel belangrijk. Voor ons is het 
essentieel dat iedere inwoner van Houthalen-
Helchteren zich goed voelt in de gemeente. 
Elke vorm van communicatie richting het 
gemeentebestuur, over welk onderwerp dan ook, 
is meer dan welkom. Op die manier dragen we 
ALLEMAAL SAMEN bij aan een betere toekomst. 

In Houthalen-
Helchteren heeft 
iedere inwoner 
een stem.

WAAROM HEBBEN WIJ 
JULLIE HULP NODIG?

Omdat jij als inwoner van onze gemeente 
een goed beeld hebt van wat Houthalen-
Helchteren nodig heeft. Voor veel projecten 
vindt er participatie plaats. Deze participatie 
betekent een schat van informatie. Welke straten 
moeten verkeersveiliger gemaakt worden? 
Waar is er meer groen nodig in de gemeente? 
Het is informatie die onmisbaar is voor een 
gemeentebestuur en die jij kan geven.

ZONDER DE HULP VAN INWONERS STAAT EEN GEMEENTEBESTUUR MACHTELOOS. DAT BESEFFEN WE 

IN HOUTHALEN-HELCHTEREN MAAR AL TE GOED. WE STAAN VOOR EEN SPANNENDE PERIODE WAARIN 

ER MEER PROJECTEN DAN OOIT OP DE PLANNING STAAN. DEZE PROJECTEN KUNNEN NOOIT TOT STAND 

KOMEN ZONDER JULLIE HULP. DENK DUS NIET: “NAAR ONS WORDT ER NIET GELUISTERD.” INTEGENDEEL, 

DE GEMEENTE HOUTHALEN-HELCHTEREN KAN ALLE IDEEËN EN MENINGEN HARD GEBRUIKEN. 

NU EN IN DE TOEKOMST.

ALLEMAAL SAMEN
INWONERS EN GEMEENTEBESTUUR, EEN ONMISBARE SAMENWERKING. 
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GROENE LONG MEULENBERG

Geen wijk zo levendig en divers als Meulenberg. Het 
rijke mijnverleden is er nog altijd aanwezig en dat 
verbindt mensen. Meulenberg heeft de afgelopen jaren 
soms problemen gekend, maar samen lossen we deze 
problemen op en denken we na over de toekomst. 
Buurtbewoners, verenigingen, Universiteit Hasselt en 
gemeentebestuur komen regelmatig samen. Tijdens 
zogenaamde buurtateliers spreken we over diverse 
onderwerpen. 1 ding is duidelijk: mensen in Meulenberg 
willen elkaar kunnen ontmoeten in een fijne, 
groene en veilige omgeving. 

De heraanleg van de Koolmijnlaan en de aansluitende 
Souwstraat maakt beide straten leefbaarder, groener en 
veiliger. Het leven van de mensen die naast de straten 
wonen wordt positief beïnvloed. Tegelijkertijd is het een 
ingrijpende verandering, want de werken zorgen voor 
hinder. Daarom is het van groot belang dat alle inwoners 
van Houthalen-Helchteren die dat willen hun mening 
kunnen geven. Het gemeentebestuur is met hulp van de 
Universiteit Hasselt gaan praten met buurtbewoners van 
de Koolmijnlaan en Souwstraat. Ook handelaars mochten 
uitgebreid hun mening geven.

Ondanks de pandemie hebben de omwonenden en 
handelaars via interviews, workshops en buurttafels hun 
mening gegeven over de Koolmijnlaan en Souwstraat 
van de toekomst. Op basis van deze meningen en ideeën 
zijn de plannen uitgetekend. Deze plannen worden 
de komende jaren uitgevoerd. De Koolmijnlaan wordt 
een bruisende, groene omgeving waar de fietser en 
voetganger centraal staat. Door haar nieuwe positie 
tegenover de Noord-Zuid wordt de Souwstraat dan weer 
een woonerf waar alleen plaatselijk verkeer welkom is. 
De focus ligt op verkeersveiligheid, vergroening, minder 
overstromingen en meer sociale binding van de buurt.

HERAANLEG 
KOOLMIJNLAAN-SOUWSTRAAT

 
Er zijn 3 verschillende buurtateliers:  
‘Samen Ontmoeten’, ‘Samen Vertragen’ en ‘Samen 
Vergroenen’. Tijdens ‘Samen Ontmoeten’ denken we 
onder andere na over veilige ontmoetingsplaatsen 
voor jongeren en vrouwen. Zij gaven aan dat ze daar 
nood aan hebben. ‘Samen Vertragen’ wilt een veiligere 
publieke ruimte creëren voor fietsers en voetgangers. 
‘Samen Vergroenen’ gaat over de verbinding van de 
afzonderlijke stukken groen tot een mooi geheel. Zo 
bouwen de inwoners van Meulenberg samen met de 
gemeente mee aan een wijk waar ze fier op kunnen zijn.

SPEELPLEINEN

Veilig kunnen spelen op een plaats dichtbij huis draagt 
bij aan de ontwikkeling van kinderen. Ouders willen hun 
kinderen laten spelen op een fijne plaats in de buurt 
waar ze ook een oogje in het zeil kunnen houden. Daarom 
lopen er een aantal trajecten waarbij ouders inspraak 
hebben over de ligging en uitzicht van speelpleinen. Het 
gemeentebestuur is momenteel bezig met speelpleintjes 
in Laak, Houthalen-Oost en Meulenberg. In Helchteren 
zijn er al 2 speelpleinen aangelegd. Kinderen krijgen eerst 
zelf de kans om aan te geven wat een leuke speeltuin 
volgens hen nodig heeft. Daarnaast hebben de ouders van 
kinderen in de buurt ook een belangrijke stem. Zij willen 
dat hun dochters en zonen op een fijne en veilige manier 
al spelend kunnen leren. 
 

MASTERPLAN LINDEPARK

In 2017 startte ‘Zuurstof voor Houthalen-Oost’, 
een participatietraject waarbij verenigingen en 
scholen werden betrokken om na te denken over 
de leefbaarheid van het centrumgebied rond het 
Lindeplein. Op basis van gesprekken met alle 
partijen kwamen er 4 belangrijke onderdelen naar 
voren, een klavertjevier.

Het Masterplan Lindepark bevat een reeks 
projecten die tegen 2030 ontwikkeld worden. Een 
centraal gelegen groenpark, een verkeersluw 
Lindeplein en nieuwe sport- en ontmoetings- 
infrastructuur zijn de blikvangers. De gesprekken 
met de buurt blijven intussen verder lopen.

Kinderen, ouders en mensen uit het onderwijs werken 
samen met het gemeentebestuur om speeltuinen in te 
richten waar kinderen hun fantasie en creativiteit de vrije 
loop kunnen laten. Ze denken daarbij bijvoorbeeld na over 
het behoud van bomen als speelelement. Op die manier 
realiseren we allemaal samen inclusieve speelpleintjes 
waar ook kinderen met een beperking terecht kunnen en 
waar de natuur zoveel mogelijk behouden blijft.

MOBILITEIT EN VERKEERSCIRCULATIE

Veiliger verkeer, minder chaos en minder   
wildparkeren zijn de belangrijkste aandachtspunten.

DIENSTVERLENING EN LOKALE ECONOMIE

SPORTHAL EN ONTMOETINGSCENTRUM

De sporthal en het ontmoetingscentrum willen de 
buurtbewoners graag opsplitsen in twee aparte 
gebouwen, gekoppeld aan ouderenvoorzieningen 
en innovatieve woonvormen.

OPEN RUIMTE, SPEELRUIMTE EN GROEN

Houthalen-Oost is volgens de betrokken partijen 
omringd door groen, maar het heeft zelf geen groen 
karakter. Daar moet iets aan gedaan worden.

Er moeten voorzieningen zijn op maat van zowel 
jongeren als ouderen. Lokale handelaars willen meer 
ondersteund worden. Ook de verbindingen naar het 
centrum van Houthalen-Oost moeten beter, zodat 
meer mensen de weg vinden naar dat centrum.
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Waar heeft Lillo nood aan volgens Samina? 
Lees het op www.houthalenhelchterenmorgen.be

        Samina is geboren en getogen in Lillo. Haar 

flamencodansschool is in Houthalen-Helchteren 

en omstreken bekend. Natuurwandelingen 

geven Samina zuurstof. De Noord-Zuidverbinding 

moet volgens Samina onze gemeente zuurstof 

geven. Jarenlang reed ze naar Pelt voor haar job 

als leerkracht. Ze kan dus meespreken over de 

nood aan de Noord-Zuid: “Het is heel goed dat 

deze knoop wordt doorgehakt, want het dossier 

sleept al veel te lang aan. Het verkeer op de 

Grote Baan is nu vaak gewoon een ramp. Maar 

er komt beterschap aan. Als we allemaal wat 

compromissen kunnen sluiten, zie ik het zeker 

goedkomen.”

“Ik word 52 jaar 
in 2030”

Samina

De Noord-Zuid zal 
mensen dichter bij 
elkaar brengen.

NA MEER DAN 40 JAAR WACHTEN KOMT ER EEN NOORD-ZUIDVERBINDING. TWEE TUNNELS 

ZORGEN ERVOOR DAT HET DOORGAAND VERKEER VLOTTER DOOR HOUTHALEN-HELCHTEREN 

STROOMT. MAAR DE NOORD-ZUID IS MEER DAN DE TUNNELS ALLEEN. HET GEEFT DE KANS OM 

ANDERS NAAR ONZE GEMEENTE TE KIJKEN.

HOE ZAL HET LEVEN IN HOUTHALEN-HELCHTEREN ERUIT ZIEN?

Het uitzicht van onze gemeente transformeert. Dat geeft zuurstof. De fiets nemen of 
wandelen wordt in het nieuwe Houthalen-Helchteren een evidente keuze. Houthalen-
Helchteren wordt nog meer een geheel. Bovendien wordt het een groen geheel van pleinen 
en perken. Omdat het grootste deel van het verkeer onder de dorpskernen van Houthalen 
en Helchteren loopt, ontstaat er ruimte voor groene pleinen die ervoor zorgen dat onze 
gemeente zich nog meer in de kijker kan zetten als groene gemeente.

WAT ZIJN DE MOEILIJKHEDEN?

In 2030 zal onze gemeente er helemaal anders uitzien. Maar er zal veel gebeurd zijn. 
Sommige inwoners en handelaars hebben hun huis of zaak verlaten. Voor de rest van jullie 
zullen de werken aan de Noord-Zuid voor hinder zorgen. We doen er in samenwerking met de 
Vlaamse overheid alles aan om deze hinder te beperken. Vergeet vooral niet waarom we dit 
doen: de toekomst van Houthalen-Helchteren veiliger, gezonder en groener maken.
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De fietsbrug in Helchteren, het fietspad op bedrijventerrein Centrum-Zuid, de heraanleg van de fietspaden op de Grote 
Baan en de vrachtwagenverbinding op Centrum-Zuid. Het zijn 4 uitvoeringswinsten van de Noord-Zuid die focussen op 
veilige en comfortabele omstandigheden voor fietsers. En dat is nog maar het begin. Dankzij de ondertunneling van 
Houthalen-Helchteren komt de auto veel minder in het straatbeeld voor. Dat is heel goed nieuws voor fietsers.  

Houthalen-Helchteren wordt in de toekomst een van de meest 
fietsvriendelijke gemeentes van België. Dat biedt veel voordelen voor 
inwoners, want bewegen is goed voor de lichamelijke en geestelijke 
gezondheid. Hoe aantrekkelijker de fiets wordt, hoe vaker de auto aan 
de kant blijft. Dat is goed voor het klimaat en het zorgt dat we met 
zijn allen meer propere lucht kunnen inademen. Investeren in fietsen 
betekent investeren in een gezonder Houthalen-Helchteren.

DE FIETSER BOVEN

TOTALE VERBINDING 
VAN HOUTHALEN-HELCHTEREN

De Noord-Zuid geeft de kans om anders na te denken over 
mobiliteit. De tunnels verlossen de Grote Baan van de grote 
verkeersdrukte. De muur van auto’s en vrachtwagens die 
oost-west in tweeën splitst valt weg. Pleinen, zoals het John 
Cuppensplein, worden doorgetrokken naar de andere kant 
van de Grote Baan. Alle kernen (Helchteren, Laak, Houthalen) 
worden via een netwerk van fiets-, wandel- en autoroutes 
met elkaar verbonden. Fietsers kunnen in alle rust gebruik 
maken van de Grote Baan, auto’s worden via alternatieve 
routes omgeleid. De trambus, die wel op de Grote Baan zal 
rijden, verbindt de verschillende kernen van onze gemeente. 
Dat zorgt voor de totale verbinding van Houthalen-Helchteren 
dankzij de Noord-Zuid.

SEGMENTEN 
ROND DE GROTE BAAN

Houthalen-Helchteren zal dus een heel ander 
uitzicht krijgen. Het geeft ons de kans om de 
gemeente te transformeren en dat zullen we 
samen met jullie doen. Concreet splitsen we 
Houthalen-Helchteren op in 8 delen die we 
segmenten noemen. We gaan samen met jullie 
onderzoeken hoe deze delen in de toekomst 
ingericht moeten worden om fijner te kunnen 
wonen, bewegen en leven. Dat doen we tijdens 
verschillende zogenaamde cocreatiemomenten, 
waar we verschillende meningen proberen 
samen te brengen tot een mooi geheel. De 
Werkvennootschap en het departement 
Omgeving van de Vlaamse overheid nemen 
samen met de gemeente het initiatief voor deze 
momenten.

NIEUWE FUNCTIES VAN DE GROTE BAAN

Momenteel is de belangrijkste functie van de Grote Baan mobiliteit. Duizenden 
automobilisten en vrachtwagenchauffeurs gebruiken de Grote Baan om door 
Houthalen-Helchteren te rijden. In de toekomst zullen ze dat via de tunnels 
doen. Dat geeft ons de kans om de Grote Baan nieuwe functies te geven:

Mobiliteit

Dit blijft een belangrijke functie, 
maar wel helemaal anders dan nu. 
De Grote Baan wordt een autoluwe 
zone en een verbindingsas voor 
fietsers, wandelaars en de trambus. 
Voor fietsers vormt de Grote 
Baan een rechtstreekse en veilige 
verbinding tussen de verschillende 
kernen. Houthalen-Helchteren wordt 
zo een echte fietsgemeente.

Ontwikkelen van handelscentra 

De trambus zal op verschillende 
plaatsen stoppen in onze 
gemeente. Op deze locaties 
komen Hoppinpunten. Dat zijn 
knooppunten waar verschillende 
vormen van verkeer samenkomen. 
Het zijn interessante plaatsen 
voor handelaars omdat ze zo vlot 
bereikbaar zijn. Zo kunnen de 
handelscentra hun potentieel ten 
volle benutten. 

Groen 

We hebben zeer mooie 
natuurgebieden in Houthalen-
Helchteren, zoals Wild-en 
wandelpark Molenheide en 
Kelchterhoef. Deze groene gebieden 
willen we doortrekken naar het 
centrum. Dankzij de Noord-Zuid 
kunnen we de Grote Baan inrichten 
als een groene parkstrip. Dat maakt 
het aangenaam om te wonen in 
onze gemeente en het is ook een 
toeristische troef. 

BEGELEIDING BEWONERS EN HANDELAARS

De begeleiding van eigenaars, huurders en handelaars die hun woning of handelspand moeten verlaten is 
een prioriteit voor het gemeentebestuur. Vooral aan de oostzijde van de Grote Baan moeten heel wat mensen 
hun huis of handelspand achterlaten. Het is moeilijk om het huis of de handelszaak waarin je energie hebt 
gestoken te moeten verlaten. Daarom is het belangrijk dat iedereen die daar nood aan heeft geholpen wordt 
om een nieuwe plaats te vinden. Mensen die op zoek moeten naar een nieuwe woning kunnen een beroep 
doen op een individuele woonbegeleider. Deze begeleider zal samen met de getroffen gezinnen die moeten 
verhuizen op zoek gaan naar een gepaste woning. Deze begeleiding is maatwerk, iedere situatie is anders. 
Daarnaast is er ook een coördinator binnen Studio NZL (Noord-Zuid Limburg) die mensen de weg wijst naar 
toekomstige ontwikkelingsprojecten. Voor de handelaars en bedrijven wordt een apart begeleidingstraject 
opgestart.Voor uitgebreide informatie kan je terecht op

www.noordzuidlimburg.be/begeleiding

© De Werkvennootschap © De Werkvennootschap

© De Werkvennootschap



                Na 8 jaar in Lommel is Brahim samen met 

zijn gezin opnieuw neergestreken in de gemeente 

waar hij is opgegroeid. Met zijn vrouw Myriam 

baat hij een halalfrituur uit in Meulenberg. In die 

frituur verwelkomt Brahim dagelijks mensen van 

verschillende culturen en religies. Het is een van 

de dingen die Houthalen-Helchteren zo uniek 

maakt volgens hem: “In Houthalen-Helchteren 

groet iedereen elkaar. We weten allemaal dat er 

veel nationaliteiten in de gemeente wonen. Maar 

iedereen is gewoon vriendelijk tegen elkaar. Ik ga 

dan ook niet meer weg. Wij voelen ons hier thuis 

en dat zal zo blijven.”

“Ik word 45 jaar 
in 2030”

Brahim
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Hoe brengt de frituur Houthalen-Helchteren 
samen volgens Brahim? Lees het op  
www.houthalenhelchterenmorgen.be

ELKE INWONER TELT. OM ALLE INWONERS VAN ONZE GEMEENTE TE BEREIKEN, STAAN ER EEN 

AANTAL PROJECTEN KLAAR DIE ERVOOR ZORGEN DAT IEDEREEN IN HOUTHALEN-HELCHTEREN OP 

EEN FIJNE MANIER KAN LEVEN EN BELEVEN. WELZIJN EN ONTSPANNING STAAN DAARBIJ CENTRAAL. 

WELKE UITDAGINGEN ZIJN ER?

Voor het gemeentebestuur is het van groot belang dat iedere inwoner goede 
levensomstandigheden heeft en daarnaast ook genoeg mogelijkheden heeft om vrije tijd 
in te vullen. De periode waarin we leven maakt dat niet gemakkelijk. De coronacrisis heeft 
onze manier van leven twee jaar lang uitgedaagd. De oorlog in Oekraïne en stijgende prijzen 
zorgen er bovendien voor dat het leven een pak duurder wordt. Vele mensen vragen zich 
luidop af: “Hoe moeten wij alles blijven betalen?” 

WAAR BESTEDEN WE AANDACHT AAN?

Gelukkig biedt Houthalen-Helchteren voldoende mogelijkheden om betaalbaar te leven en te 
beleven. Hierbij wordt veel aandacht besteed aan jongeren, zorg, vrije tijd en andere sociale 
projecten. In de toekomst willen we dat nog duidelijker maken met projecten die gericht zijn 
op verschillende doelgroepen. 

Op een fijne 
manier leven 
en beleven.

SAMEN LEVEN
HET SOCIALE GEZICHT VAN HOUTHALEN-HELCHTEREN 
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NIEUWBOUW BASISSCHOOL ’T CENTRUM EN 
GEMEENSCHAPSZALEN

De gemeentelijke bassischool ’t Centrum in de 
Guldensporenlaan kampt al enkele jaren met 
plaatsgebrek. Het Parochiaal Cultureel Centrum 
(PCC) heeft een nieuw gebouw nodig, want de 
locatie in de Pastorijstraat is verouderd en 
wordt afgebroken. Ook de Koninklijke Harmonie 
Broederkring heeft nood aan een nieuwe omgeving. 
Een oplossing is belangrijk, want vrije tijd en cultuur 
staan hoog op de agenda van het gemeentebestuur. 
Daarom slaan we 3 vliegen in 1 klap. Er komt een 
nieuwbouw. Die bestaat uit 3 kleuterklassen en 
gemeenschapszalen voor de Harmonie en parochie. 
Daarnaast renoveren we ook het bestaande gebouw, 
zodat het moderner en energiezuiniger wordt. Het 
is een van de grote investeringsprojecten van de 
gemeente, met eigen middelen en subsidies.

ZORG IN HOUTHALEN-HELCHTEREN:  
ZORGCAMPUS  

Iedereen verdient het om haar/zijn oude dag 
kwaliteitsvol te beleven. Een belangrijk project in dat 
opzicht is de Zorgcampus in Houthalen-Oost. Op termijn 
komt daar rond het Lindeplein een woonzorgcentrum 
met 47 bedden en een 20-tal assistentiewoningen. Het 
unieke aan de Zorgcampus is de wisselwerking met de 
buurt. Naast het woonzorgcentrum zal er op termijn 
een ontmoetingscentrum en dienstencentrum komen. 
De bewoners van de Zorgcampus nemen op die manier 
deel aan leuke activiteiten. Met basisschool De Griffel 
die vlakbij ligt is ook het contact tussen jong en oud 
verzekerd. Op die manier kunnen generaties veel van 
elkaar leren. Daarnaast worden alle bejaardenwoningen 
aan het Vinkenhof vernieuwd en uitgebreid.

Jeugdhuizen helpen bij de ontwikkeling van jongeren. In Helchteren en Houthalen hebben we met De 
Zool en Get Wood City twee goed draaiende jeugdhuizen. We denken na over de verschillende functies 
van een jeugdhuis. We bekijken een samenwerking met Arktos, een organisatie die kwetsbare jongeren 
begeleidt, om in het jeugdhuis van Houthalen jeugdwelzijnswerk aan te bieden. Het jeugdcentrum Mine 35 in 
Houthalen-Oost vervult momenteel al meerdere functies. Jongeren kunnen er praten met jongerenwerkers 
of gezellig iets drinken. Er is een mooi evenwicht tussen plezier en hulpverlening. In Meulenberg denken we 
na over een nieuw jeugdhuis in het kader van Groene Long Meulenberg. 

Houthalen-Helchteren investeert verder in alle deelkernen in jeugdverenigingen en jeugdbewegingen. 
Voldoende middelen en verzorgde lokalen zijn prioritair. Zo willen we de KSA-lokalen in de Hortelstraat in 
Lillo renoveren en het dak van het Chirolokaal in Helchteren vernieuwen. In Meulenberg opende onlangs een 
nieuw gebouw voor de plaatselijke jeugdbeweging. Jongeren moeten ook in de buitenlucht terecht kunnen 
om zichzelf uit te leven. We denken na over sport- en spelruimte voor jongeren en kinderen.

JEUGD IN HOUTHALEN-HELCHTEREN

CORONACRISIS EN HET SOCIAAL RESPONS 
TEAM

Tijdens de coronacrisis legden de lockdowns 
het sociale leven zo goed als stil. De problemen 
verdwenen natuurlijk niet. We moesten snel 
handelen om toch genoeg steun te bieden aan 
kwetsbare groepen. Omdat de sociale werkers ook 
in lockdown zaten, stelden we het Sociaal Respons 
Team samen. Het team bestaat uit een aantal sociaal 
werkers die ondanks de lockdown toch in contact 
kwamen met de kwetsbare groepen. Het Sociaal 
Respons Team ving signalen uit de wijken op en ging 
ermee aan de slag. De inzichten van het Sociaal 
Respons Team bieden ons de mogelijkheid om bij 
toekomstige crisissen beter gewapend te zijn.

PROJECTEN VOOR KANSARME GEZINNEN

Het leven wordt steeds duurder en dat merken we in onze 
portefeuille. Als gemeentebestuur hebben we een paar 
projecten lopen die gezinnen in moeilijkheden nu en in de 
toekomst helpen om ondanks hun moeilijke situatie een fijn 
leven te leiden. Hier stellen we er 2 voor:

• Pamperbank: We hebben in Houthalen-Helchteren een 
pamperbank. Iedereen kan luiers doneren en zelf kopen 
we ook pampers aan om de voorraad aan te vullen. 1 keer 
per maand mogen ouders een pamperpakketje afhalen. 

• Verjaardagsdozen: Voor elk kwetsbaar kind tussen 6 en 
12 jaar voorzien we een verjaardagsdoos, in samenwerking 
met vzw ’t Kietelt. Daarin zitten een cadeau, versiering, 
ingrediënten voor een taart en traktaties voor de 
klasgenoten.

VERENIGINGSLOKALEN 
HORTELSTRAAT IN LILLO

Het Ontmoetingscentrum Lillo (OCL), hondenclub  
‘De Kriekel’, jeugdclub ‘Jezabel’ en de KSA brengen veel 
mensen samen. Ze zijn erg belangrijk voor het sociale 
leven in onze gemeente. Het probleem: de bestaande 
ontmoetingsgebouwen zijn verouderd. De verenigingen 
hebben nieuwe lokalen nodig voor hun activiteiten. 
We werken samen met hen en de buurtbewoners aan 
een scenario waarbij het huidige recreatiegebied blijft 
behouden voor de jeugdverenigingen en ‘De Kriekel’. De 
kerk van Lillo en het gebied daarrond wordt op termijn 
een ontmoetingsplaats voor het lokale verenigingsleven. 
Het participatietraject is onlangs opgestart. Lillo wordt 
een bruisende plaats die een sociale voortrekkersrol 
speelt in Houthalen-Helchteren.

FIETSBIEB

De fiets speelt een grote rol in onze toekomst. 
Helaas is een fiets kopen niet voor iedereen 
evident, voor sommige gezinnen is het een 
grote hap uit het budget. Daar hebben we 
een oplossing voor. 

Bij de Fietsbieb in Meulenberg kan je voor 20 euro per 
jaar (plus 20 euro waarborg) een jaar lang een kinderfiets 
gebruiken. De Fietsbieb maakt deel uit van de Kindcampus 
op de site Berkenveld. Als je zelf een kinderfiets schenkt, 
kan jouw kind zelfs gratis een andere fiets gebruiken. Onze 
vrijwilligers zorgen ervoor dat alle fietsen tiptop in orde 
zijn om zeker te zijn dat alle kinderen veilig kunnen fietsen 
door onze mooie gemeente.



   In de steigers   

Bouwprojecten Bellefleurs
• Start werken (mei 2022)

Sociale woningen Kempisch tehuis
• Houthalen De Standaard: start participatie & ontwerp
• Lillo: start participatie & ontwerp

Restauratiedossier schachtbokken
• Start van stabiliteitsstudie

Herbestemming drukkerijgebouw Mijnpark
• Voorstudie

  Zuurstof voor de toekomst  

Wild- en wandelpark Molenheide
• Start eerste fase werken (september 2022)

Landschapspark De Pastorij
• Afbraakwerken

  Allemaal Samen  

Groene Long Meulenberg
• Doorlopend participatietraject 
• Opening Kindcampus

Speelplein Laak
• Participatietraject

Speelplein Merelstraat Houthalen-Oost
• Participatietraject

  Onderweg naar morgen  
 
Fietsbrug Helchteren 
• Start werken (februari 2022)

Fietspad Centrum-Zuid 
• Start werken (najaar 2022)

Fietspaden en kruispunten Grote Baan
• Start werken (april 2022)
• Einde werken (september 2022)

Hoppinpunt John Cuppensplein
• Start werken (najaar 2022)

2022

  In de steigers  

Sociale woningen Kempisch Tehuis
• Woonproject Muveld Helchteren: start werken

  Onderweg naar morgen  
 
Vrachtwagenverbinding Centrum-Zuid
• Start werken (voorjaar 2023)

Fietsbrug Helchteren
• Einde werken (maart 2023)

Hoppinpunt John Cuppensplein 
• Einde werken 

Weg naar Zwartberg 
• Aanstellen ontwerper

  Samen Leven  

Herbestemming Koninklijke Fanfare 
St-Trudo/De Pastorie Helchteren
• Participatietraject

  Zuurstof voor de toekomst  

Landschapspark De Pastorij
• Einde werken

  In de steigers  

Bouwproject Bellefleurs
• In uitvoering

Restauratiedossier schachtbokken 
• Mogelijke start van werken

Herbestemming drukkerijgebouw
• In ontwikkeling

  Onderweg naar morgen  
 
Vrachtwagenverbinding Centrum-Zuid
• Einde werken

Centrumontwikkeling: Vredelaan
• Ontwerpfase

  Zuurstof voor de toekomst  

Toeristische Poort De Plas
• In ontwerp

  Allemaal Samen  

Koolmijnlaan/Souwstraat
• Start werken

Speelplein Laak
• Start werken

Speelplein Merelstraat  
• Start werken

  Samen Leven  

Renovatie basisschool Centrum
• In uitvoering

Huisvesting KSA Lillo
• In uitvoering

2023 2024

  Allemaal Samen  

Koolmijnlaan/Souwstraat
• In uitvoering

Masterplan Lindepark
• Sporthal: in ontwikkeling
• Zorgcampus Houthalen-Oost: in ontwikkeling

TIJDLIJN 
PROJECTEN
Dit jaar en de komende jaren staan er 
veel projecten op de planning. 
Wanneer beginnen ze? Welke projecten 
zijn lopende? Wanneer eindigen ze? 
Ontdek het op deze tijdlijn.
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Wat wil Iclal in de toekomst voor Houthalen-
Helchteren betekenen? Lees het op   
www.houthalenhelchterenmorgen.be

        Iclal is de dochter van een mijnwerker die 

tot zijn pensioen in de mijnen werkte. Ze woonde 

lange tijd in een cité langs de Grote Baan. Nu woont 

ze met haar gezin in Helchteren. Iclal werkt als 

verpleegkundige in het Vinkenhof. Haar oude dag 

zou ze graag slijten in onze gemeente: “Ouderen 

en jongeren moeten hier kunnen blijven wonen. Ik 

wil dat er voor ouderen genoeg zorgvoorzieningen 

zijn zodat ze niet naar een woonzorgcentrum in 

een andere gemeente moeten. Daarnaast moeten 

bouwprojecten voor een modern uitzicht zorgen, 

zodat Houthalen-Helchteren aantrekkelijk blijft 

voor onze eigen jeugd.”

“Ik word 59 jaar 
in 2030” Iclal

HOUTHALEN-HELCHTEREN STAAT DE KOMENDE JAREN IN DE STEIGERS. HET UITZICHT VAN 

HOUTHALEN-HELCHTEREN VERANDERT OP VERSCHILLENDE PLAATSEN.  ER IS NATUURLIJK 

HET POSITIEVE EFFECT VAN DE NOORD-ZUID WAARDOOR ALLES ER GROENER EN RUIMER 

ZAL UITZIEN. MAAR ER IS MEER.

WIE IS DE DOELGROEP?

Iedereen. Iedereen verdient het namelijk om een mooie thuis te hebben. In Houthalen-
Helchteren zijn er wat dat betreft verschillende mogelijkheden. Voor singles, voor gezinnen, 
voor jongeren, voor ouderen, voor mensen die het financieel wat moeilijker hebben,… Zeker 
in uitdagende tijden zoals nu is het van groot belang dat iedereen betaalbaar kan wonen. 

WAT DOEN WE MET ONZE GESCHIEDENIS?

Houthalen-Helchteren wil haar geschiedenis niet uit het oog verliezen. Daarom gaat er ook 
aandacht naar het onderhoud van erfgoed in onze gemeente. Ons mijnverleden staat daarbij 
centraal. Een aantal belangrijke gebouwen wordt onder handen genomen.

In onze gemeente van de toekomst zullen meerdere bouwprojecten gerealiseerd worden en 
verschillende vormen van wonen gepromoot worden. Op die manier willen wij Houthalen-
Helchteren nog aantrekkelijker maken, zowel op het gebied van wonen als het uitzicht van de 
gemeente.

Iedereen verdient 
het om een mooie 
thuis te hebben.

BOUWEN AAN DE TOEKOMST

IN DE STEIGERS
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HANDHAVING 
VAN BOUWREGELS

In Houthalen-Helchteren verdient iedereen de kans om te leven in een aangename woning. Daar zijn 
wel spelregels aan gebonden, die onze leefruimte op een slimme manier inrichten. We houden rekening 
met persoonlijke en gemeenschappelijke belangen. We doen veel controles op omgevingsvergunningen. 
Zo proberen we te voorkomen dat mensen bouwmisdrijven begaan. We willen strafrechtelijke dossiers 
vermijden. Daarom zetten we ook in op preventie en bewustmaking bij onze inwoners. We maken 
bijvoorbeeld filmpjes die laten zien wat wel en niet kan bij de bouw en verbouwing van een huis. Sinds 2020 
maken we ook gebruik van een handhavingsplan, via Intergemeentelijke Samenwerking (IGS) met de stad 
Genk. In dat plan staan overtredingscategorieën beschreven. Een sanctie bij een bouwovertreding wordt 
bepaald door de categorie van overtreding. Deze aanpak is uniek in Vlaanderen.

ZORGWONEN

Zorgwonen is een fenomeen dat de laatste jaren steeds belangrijker is. Zorgwonen heeft als bedoeling 
om hulpbehoevenden op te vangen in jouw eigen huis, of in het huis van de persoon die zorg nodig heeft. 
Meestal gaat het om familie, maar dat hoeft niet. Op die manier kan je als zorgverlener snel hulp bieden aan 
iemand die je graag ziet. Tegelijkertijd heb je wel nog steeds jouw privacy. In Houthalen-Helchteren hebben 
we een kader waarin dat zorgwonen mogelijk is. Op die manier kan iedereen zorg op maat ontvangen, of dat 
nu in een woonzorgcentrum of in een zorgwoning is. 

EIGEN BOUWPROJECTEN: BELLEFLEURS

Wonen en werken. In het Houthalen-Helchteren van de toekomst 
gaan ze hand in hand. In de schaduw van de schachtbokken komt 
Bellefleurs tot leven. Dit bouwproject telt 3 delen:

Met energiezuinige woningen en kantoren in het Mijnpark zet Houthalen-Helchteren de volgende stap 
naar een klimaatneutrale toekomst. 

De groene woonwijk Botanica  

Bestaat uit 110 moderne 
appartementen, die te koop en 
te huur aangeboden worden. Je 
kan ook gebruik maken van de 
hamsterhuurformule. Daarbij kan 
je eerst een appartement huren 
en die huurprijs later aftrekken 
als je het appartement wilt kopen.

Sociale huisvesting 
 
Bestaat uit 40 bouweenheden 
voor mensen die nood hebben 
aan een sociale woning. Wordt 
gebouwd door de sociale 
huisvestingsmaatschappijen 
Kempisch Tehuis en Vooruitzien.

Greenville Campus 

Een bedrijventerrein dat focust 
op ondernemingen die bezig zijn 
met duurzame en ecologische 
technologie. De oppervlakte 
bedraagt 10 000 m2.

SOCIALE WONINGBOUW: KEMPISCH TEHUIS 

Om iedereen een thuis te kunnen bezorgen in  
Houthalen-Helchteren zijn sociale woningen van 
groot belang. Verschillende sociale woningprojecten 
van Kempisch Tehuis staan de komende jaren op de 
planning. Op deze locaties zijn we de komende jaren 
bezig met sociale woningbouw: 

ERFGOED: SCHACHTBOKKEN 
EN DRUKKERIJGEBOUW MIJNPARK

Hoewel alle mijnnijverheid in 1992 definitief werd stopgezet, 
bepaalt de steenkoolmijn nog steeds het uitzicht van onze 
gemeente. De rijke diversiteit in onze gemeente hebben we te 
danken aan de mijnen. De 2 schachtbokken die boven Houthalen-
Helchteren uittorenen, vormen een belangrijke blik op het 
verleden. Met hun 71 meter zijn ze ook nog eens de hoogste 
schachttorens van West-Europa. We mogen ze dus niet verloren 
laten gaan. Daarom krijgen de schachtbokken in de nabije 
toekomst een renovatie zodat ze in ere hersteld worden. Het 
restauratieproject kadert bovendien in de vernieuwing van de 
voormalige mijnsite en het Mijnpark. De schachtbokken geven 
samen met het NAC, Greenville en Bellefleurs deze locatie glans. 

Ook het drukkerijgebouw naast de schachtbokken is voor 
Houthalen-Helchteren belangrijk in de toekomst. 
Het gemeentebestuur wil samen met Toerisme Vlaanderen het 
gebouw opwaarderen. We plannen om hier oude drukmachines te 
plaatsen. Dit drukkerijgebouwtje wordt een creatieve box die een 
link vormt tussen verleden, heden en toekomst. Zowel recreatief, 
educatief als op cultureel vlak willen we dit gebouw een plaats 
geven in het geheel van het Mijnpark. Alle inwoners en bezoekers 
van Houthalen-Helchteren kunnen daarvan genieten, 
fysiek en online.

• In Helchteren bouwen we op Muveld.
 
• In Houthalen-Centrum hoort sociale huisvesting 
bij het project Bellefleurs. Verder komen er ook 
sociale woningen in de wijk De Standaard. 
 
• In Lillo hangt de ontwikkeling van een nieuwe 
woonwijk samen met een masterplan rond de 
zone aan de kerk. 
 
• Aan de Palmenstraat in Houthalen-Oost.

• De site rond de Sijsjes wordt ook onderzocht.

We verdelen het nieuwe aanbod van sociale woningen over de verschillende deelkernen van onze gemeente. Zo ontstaat 
er een evenwicht. We beseffen dat er een groot sociale woningaanbod is. Toch is dat nodig om genoeg betaalbare 
huisvesting te kunnen bieden in Houthalen-Helchteren. Dat zal zeker het geval zijn als mensen langs de Grote Baan 
hun huis moeten verlaten in het kader van de Noord-Zuid.
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        Imano uit Houthalen-Oost heeft een drukke 

agenda. Na school gaat hij voetballen, naar de 

tekenles of naar de dansles. Hij speelt ook graag 

in de bossen van Houthalen-Oost. Imano is dan 

ook een echte natuurmens die zich zorgen maakt 

over het klimaat en de impact daarvan op ons: “Ik 

heb wel schrik voor de opwarming van de aarde. 

Ik vrees dat we veel slecht weer gaan krijgen 

en dat de zeespiegel te hoog komt te staan. De 

oplossingen zijn volgens mij onder andere meer 

elektrische auto’s en minder waterverspilling. 

Daarnaast zou ik ook graag wat meer bossen zien. 

Dat is ook goed voor het klimaat.”

Wat ziet Imano nog graag verschijnen in zijn buurt?
Lees het op www.houthalenhelchterenmorgen.be

“Ik word 20 jaar 
in 2030”

Imano

Meer groen 
betekent meer 
zuurstof.

82 %. DAT IS DE TOTALE OPPERVLAKTE GROEN GEBIED IN HOUTHALEN-HELCHTEREN. 

ONZE GEMEENTE BEZIT PARELTJES VAN NATUURGEBIEDEN. MAAR NATUUR IS MEER DAN DE 

NATUURGEBIEDEN. OOK DE WOONKERNEN VAN DE GEMEENTE WILLEN WE GROENER MAKEN 

ZODAT ZE EEN GEHEEL VORMEN MET DE NATUUR.

WAAROM IS DE NATUUR ZO BELANGRIJK VOOR ONZE GEMEENTE? 

Meer groen betekent meer zuurstof. Als er iets is wat de coronacrisis ons geleerd heeft, 
is dat mensen nood hebben aan de natuur. Een wandeling of fietstocht in de natuur 
kan wonderen doen voor de fysieke en mentale gezondheid. Omdat welzijn hoog op de 
agenda van Houthalen-Helchteren staat, is investeren in natuur dan ook een logische 
keuze. We maken binnenkort een beleidskader waardoor inwoners zelf kunnen deelnemen 
aan de vergroening van hun buurt. 

WAT ZIJN DE ONDERDELEN VAN HET GROENBELEID?

De opwarming van de aarde is een van de grootste problemen waar we voor staan. 
Een goed klimaatbeleid is dan ook belangrijk. De aanplanting van nieuwe bossen en 
het onderhoud van bestaande bossen helpt daarbij. Meer natuur betekent ook meer 
biodiversiteit. Verder kunnen we Houthalen-Helchteren nog meer als toeristisch gebied 
op de kaart zetten.
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In het vorige hoofdstuk hadden we het over de schachtbokken 
en het drukkerijgebouw. Erfgoed is belangrijk en het 
Kolenspoor is daar onderdeel van. Tussen het Pomphuis aan 
de Laambroekvijvers ten westen van Centrum-Zuid en de 
schachtbokken op het Mijnwerkersplein loopt het Kolenspoor 
door mooie stukjes natuur. Het Pomphuis zelf willen we 
omvormen tot een belevingsvolle plaats in samenwerking met 
Limburg Sterk Merk (LSM). Dankzij de nieuwe fietsontsluiting 
op Centrum-Zuid zal een belevingspad ervoor zorgen dat jong 
en oud samen plezier kunnen beleven tijdens het fietsen en 
wandelen. Het nieuwe pad wordt aangelegd in september en is 
een van de uitvoeringswinsten van de Noord-Zuid. Het fietspad 
zorgt er verder voor dat mensen die werken op Centrum-Zuid 
hun job nog beter kunnen bereiken.

KOLENSPOOR: FIETSVERBINDING 
TUSSEN POMPHUIS EN SCHACHTBOKKEN

Kelchterhoef maakt deel uit van het 
overkoepelende gebied De Wijers. Ze noemen De 
Wijers ook wel eens het ‘land van 1001 vijvers’. 
En welke vijver is de bekendste in Houthalen-
Helchteren? De Plas. Daarom is De Plas 
geselecteerd als toegangspoort van de Wijers. 
Om De Plas meer uitstraling te geven binnen 
en buiten Limburg investeren we in een nieuw 
poortgebouw. Daarnaast wordt het landschap van 
de Plas heringericht samen met RLLK, ANB en de 
Vlaamse Landmaatschappij (VLM). De ambitie is 
om van De Plas een bruisende plaats te maken 
waar zeker tijdens de zomermaanden altijd wel 
iets te doen is.

TOERISTISCHE POORT DE PLAS

WILD- EN WANDELPARK MOLENHEIDE

Europa vindt het Wild- en wandelpark Molenheide heel 
waardevol omdat onder de dennenbomen eeuwenoude 
zandbergen liggen. Deze landduinen willen we naar boven 
halen. Daarom worden op bepaalde plaatsen dennenbomen 
gekapt. Dat klinkt niet goed, maar in het zand leven 
duizenden diertjes die makkelijker kunnen overleven dankzij 
deze ingrepen. We herstellen ook de heide in het park. Dat 
doen we in samenwerking met het Agentschap Natuur en 
Bos (ANB) en Regionaal Landschap Lage Kempen (RLLK). 
Het park is ook een ideaal plekje voor een dagje uit met 
familie. Ter hoogte van de boskantine komt er een speel-en 
belevingsduin voor kinderen.

Een groene long in het centrum van Houthalen. 
Dat is het doel met het park aan de pastorij. 
Momenteel is het een klein stukje groen dat aan 
het pastorijgebouw tussen de dorpskern van 
Houthalen en het Mijnpark ligt. Maar we willen dat 
uitbreiden. De jeugdlokalen en de kapelanij zijn 
om die reden al afgebroken. Ook het Parochiaal 
Cultureel Centrum gaat na het nieuwbouwproject 
in de Guldensporenlaan verdwijnen. Het 
pastorijgebouw blijft staan. Op die manier krijgt 
het gebouw een functie als historisch monument 
in een groene, rustgevende omgeving.

LANDSCHAPSPARK DE PASTORIJ

Als gemeente is het moeilijk om alleen de strijd tegen 
klimaatopwarming aan te gaan. Daarom heeft Houthalen-
Helchteren het Lokaal Energie- en Klimaatpact (LEKP) van de 
Vlaamse overheid ondertekend. Het doel is de hoeveelheid 
CO2 die in onze lucht terecht komt te beperken. Onze 
gemeente levert een bijdrage door onder meer in te zetten op 
elektrische auto’s en fietsen om verplaatsingen te maken. Maar 
de gevolgen van klimaatopwarming voelen we vandaag al. Als 
gemeente moeten we ons aanpassen. We willen bijvoorbeeld 
meer bomen planten in de dorpskernen om tijdens de zomer 
voor schaduw en verkoeling te zorgen. Daarnaast zoeken we 
oplossingen om minder last van overstromingen te hebben.

KLIMAATPLAN

In de nabije toekomst willen we ons nog meer 
profileren als groene én sociale gemeente. Die 
2 zaken gaan hand in hand wanneer het over 
groenbeheer gaat. Groenonderhoud in onze 
gemeente omvat onder andere onderhoud van 
de publieke ruimte, rond sociale woningen en 
sporthallen. Daarnaast zorgen we er ook voor 
dat er zo weinig mogelijk zwerfvuil is. Tot 2025 
staat Bewel vzw in voor deze aspecten van het 
groenbeheer in Houthalen-Helchteren. Bewel 
is een sociale organisatie die werk biedt aan 
mensen die moeilijk toegang tot de arbeidsmarkt 
vinden. De mensen van Bewel houden onze mooie 
gemeente piekfijn in orde terwijl ze hun eigen 
talenten kunnen ontplooien.

GROENBEHEER 
EN SOCIALE TEWERKSTELLING

In 1999 werd het eerste CO2-bos van Limburg aangeplant 
in Houthalen-Oost. Het Luciebos telt meer dan 14 hectare 
inheemse boomsoorten. Meer dan 20 jaar later is het een 
waardevol natuurgebied met hoge ecologische waarde. Het 
bos kwam er op initiatief van Limburg.net, in samenwerking 
met BOS+, een organisatie die zich inzet voor bosbehoud, en 
Houthalen-Helchteren. Intussen telt onze gemeente ook een 
tweede CO2-bos, in Lillo. Het Hortelbos opende feestelijk 
in 2019. Het bos is 15 hectare groot. Intussen blijven we 
bekijken welke opties er zijn om bossen bij te planten. Het 
mooiste voorbeeld daarvan is het Heldenbos, dat grenst aan 
het Hortelbos. Het is een eerbetoon voor de helden van de 
coronacrisis.

CO2-BOSSEN

In 2020 kwam de Vlaamse regering met een plan 
om de strijd tegen droogte en waterschaarste 
aan te pakken. Een deel van dat plan bestaat uit 
de creatie van natte natuur waar water en CO2 
opgeslagen worden. Houthalen-Helchteren zet de 
schouders mee onder het project en stelde voor 
om de Laambeekvallei in Kelchterhoef voor een 
stuk opnieuw om te vormen naar natte natuur. 
Het gebied werkt als een spons. Het houdt 
enorme hoeveelheden water en CO2 vast. Dat 
draagt bij aan een hoger grondwaterpeil en het 
helpt om onze klimaatdoelstellingen te bereiken.

BLUE DEAL



MET EEN 
GERUST HART
VEILIGHEID IN EEN GROEIENDE GEMEENTE

Woont Emile in 2030 nog in onze gemeente? 
Lees het op www.houthalenhelchterenmorgen.be
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              Student sociaal werk Emile woont al 

zijn hele leven in Houthalen. Dicht bij familie en 

vrienden voelt hij zich helemaal thuis in onze 

gemeente. Tijdens de zomermaanden valt er ook 

altijd iets te beleven. Je vindt Emile regelmatig 

terug in jeugdhuis Get Wood City in Houthalen. 

In de late avonduurtjes naar huis fietsen? Geen 

probleem voor Emile. Hij voelt zich nooit onveilig. 

“Ik begrijp dat sommige mensen zich soms wel 

onveilig voelen. Camera’s kunnen daar volgens 

mij bij helpen. Maar privacy is even belangrijk. 

Waar wordt gefilmd en wat wordt ermee gedaan? 

Dat moet duidelijk zijn.”

“Ik word 30 jaar 
in 2030”

Emile

IEDEREEN MOET ZICH VEILIG VOELEN IN HOUTHALEN-HELCHTEREN. DAT IS DE TAAK VAN HET 

GEMEENTEBESTUUR, MAAR DAT KUNNEN WE NIET ALLEEN. ONZE GEMEENTE WERKT ZOWEL 

MET DE POLITIE, ANDERE ORGANISATIES ALS MET JOU SAMEN OM DE VEILIGHEID TE VERHOGEN. 

OP DIE MANIER KAN IEDEREEN MET EEN GERUST HART LEVEN IN HOUTHALEN-HELCHTEREN. 

Iedereen kan een bijdrage 
leveren aan veiligheid in 
Houthalen-Helchteren.

WAT BETEKENT VEILIGHEID IN HOUTHALEN-HELCHTEREN?

Jezelf veilig voelen is een belangrijk deel van jezelf goed voelen. Daarom nemen we 
maatregelen die criminaliteit en overlast beperken. Het uitgangspunt: jij en jouw familie 
moeten veilig door de straten van onze gemeente kunnen bewegen. Daar hoort natuurlijk 
ook verkeersveiligheid bij, iets waar bijvoorbeeld de Noord-Zuid aan zal bijdragen. Maar 
daar stopt veiligheid niet.

HOE DRAAG IK ZELF BIJ AAN EEN VEILIGE GEMEENTE?

Soms lijkt het misschien alsof jij niet veel impact hebt op de veiligheid van jezelf en 
jouw omgeving. Maar dat klopt niet. Sociale veiligheid is in een respectvolle samenleving 
ook van groot belang. Daar kan iedereen een bijdrage aan leveren. Daarnaast zorgt de 
onderlinge communicatie in straten en buurten ervoor dat er snel gereageerd wordt 
op onveilige situaties. Op die manier is de wisselwerking tussen inwoners, politie en 
gemeentebestuur compleet.
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CAMERA’S IN HOUTHALEN-HELCHTEREN

In onze gemeente gebruiken we 14 camera’s voor 
verschillende doelen. Zoals preventie van overlast en zwerfvuil 
en de handhaving van de openbare orde. We maken daarbij 
gebruik van vaste camera’s en verplaatsbare camera’s. Aan de 
Plas hangen telcamera’s om het aantal bezoekers onder controle 
te houden. Camera’s mogen natuurlijk niet ten koste gaan van 
de privacy. Daarom houden we rekening met de bepalingen over 
de bescherming van de persoonlijke levenssfeer. We plaatsen 
bordjes bij zones waar camera’s instaan voor de beveiliging, 
zodat iedereen gewaarschuwd is dat er gefilmd wordt.

GAS-BOETE

Op basis van de beelden die de camera’s maken kunnen 
er vaststellingen worden gedaan. Dat kan ook door een 
politieagent op straat. Als dat het geval is, worden de beelden 
van de overtreding aan politie CARMA bezorgd. De GAS-dienst 
van de stad Genk stelt dan een GAS-boete op. GAS staat voor 
Gemeentelijke Administratieve Sanctie. Mensen ervaren deze 
GAS-boetes niet altijd als een fijne maatregel. Toch zijn ze nodig 
voor veiligheid in onze gemeente. Dankzij de GAS-boetes kunnen 
we kleine overtredingen bestraffen die voor ergernis zorgen en 
zo ook voor onveilige situaties kunnen zorgen. Een overtreding 
op het overlastreglement levert niet altijd een geldboete op. 
Ook gemeenschapsdienst kan een mogelijke sanctie zijn.

FIETSSTRATEN

Houthalen-Helchteren wil een aantrekkelijke 
fietsgemeente worden. De heraanleg van de 
fietspaden naast de Grote Baan is een stap in de 
goede richting. Ook de fietsstraten maken van 
Houthalen-Helchteren een veilige haven voor 
fietsers. Meerdere straten werden de voorbije 
jaren omgevormd tot fietsstraat. Dat is het geval 
in de Binnenvaartstraat, Dorpsstraat, Vredelaan 
en Rafnusstraat. In deze straten komen fietsers 
op de eerste plaats. Dat betekent concreet 
dat auto’s en bromfietsers geen fietsers 
mogen voorbij steken. Er geldt ook steeds een 
snelheidslimiet van 30 kilometer per uur voor 
alle verkeer.

Sinds 2020 vind je in het NAC het virtueel politieloket terug. 
Dit is een wereldprimeur. Je kan een aangifte doen bij een agent 
van politiezone CARMA. Deze agent verschijnt op een scherm. 
Maar dankzij de technologie voelt het gesprek persoonlijk en 
natuurlijk aan. Voor Houthalen-Helchteren betekent dit dat 
onze wijkagenten vaker in de wijken aanwezig kunnen zijn. In de 
toekomst bekijken we of de openingsuren van het virtueel loket 
kunnen worden uitgebreid. Het virtueel loket biedt in ieder geval 
een zicht op hoe we in samenwerking met CARMA op innovatieve 
manieren inzetten op veiligheid.

VIRTUEEL LOKET 

STRAATHOEKWERK

Onze straathoekwerkers zijn onder andere 
actief in De Standaard, Houthalen-Oost, 
Meulenberg en Berkenveld. Jongeren 
kunnen problemen bespreken met de 
straathoekwerkers of gewoon een babbeltje 
slaan. Straathoekwerkers helpen jongeren 
daarnaast om organisaties zoals de VDAB en 
het OCMW te bereiken. Op die manier draagt 
straathoekwerk bij aan veiligheid. Enerzijds 
door te helpen zorgen dat jongeren geen 
overlast bezorgen. Anderzijds, en dat is het 
belangrijkste, versterken de straathoekwerkers 
de sociale veiligheid van de jongeren. 
Dankzij vertrouwelijke gesprekken met de 
straathoekwerkers, voelen jongeren zich veilig. 
Dat is het doel dat we willen bereiken.

WHATSAPP-BUURTPREVENTIE 

• S: Signaleer wanneer je iets verdachts opmerkt
• A: Alarmeer de politie via 101. 
• A: App van Whatsapp gebruiken om buurt te verwittigen. 
• R: Reageer door bijvoorbeeld naar buiten te gaan
of lichten aan te doen.

CEL OVERLASTPREVENTIE

Overlast kan de levenskwaliteit van mensen 
aantasten. Dat willen we uiteraard vermijden. 
De meeste gevallen van overlast zijn van korte 
duur en verdwijnen zonder bemiddeling. Soms 
ontstaan er langdurige overlastsituaties die 
veroorzaakt worden door factoren zoals drank- 
en drugsmisbruik. Dan is de tussenkomst van 
politie of andere diensten nodig. Daarom 
werd in 2013 de Cel Overlastpreventie (COP) 
opgericht. De COP is een orgaan binnen 
het gemeentebestuur die bestaat uit 
sleutelmedewerkers binnen de wijkwerking en 
politie. Ze komen sowieso 4 keer per jaar samen 
om overlastsituaties aan te pakken. Als het 
nodig is, vergaderen ze nog vaker. Op die manier 
zijn we er snel bij als er nieuwe overlastsituaties 
ontstaan. Nu en in de toekomst.

Je kunt zelf ook het veiligheidsgevoel van jouw gezin en jouw 
buren vergroten. Een van de instrumenten daarvoor is de 
Whatsapp-buurtpreventie. Om deel uit te maken van zo een 
Whatsapp-buurtgroep, moet je online registreren via www.
houthalen-helchteren.be/aansluiting-buurtpreventienetwerk. 
Een coördinator uit de buurt beheert de groep. Als jij iets 
verdachts opmerkt, reageer je volgens het SAAR-principe:

Jij en jouw buurt blijven op de hoogte van mogelijke 
dreigingen waardoor het algemene veiligheidsniveau omhoog 
gaat. De Whatsapp-buurtpreventie zorgt voor de ultieme 
samenwerking tussen bewoners van Houthalen-Helchteren, het 
gemeentebestuur en de politie.



LAAT VAN JE HOREN

Heb jij ideeën over bepaalde projecten of wil je 
Houthalen-Helchteren in het algemeen een duwtje in 
de rug geven? Laat dan van jou horen. Bij verschillende 
projecten vragen wij jullie de mening. Aarzel niet 
om jouw stem te laten horen. Heb je vragen over 
bepaalde projecten of wil je deelnemen aan één van de 
participatietrajecten? Op de nieuwe projectwebsite kan 
je een webformulier invullen om antwoorden te krijgen 
op jouw meest brandende vragen.
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BLIJF OP DE HOOGTE VIA ONZE GLOEDNIEUWE PROJECTWEBSITE 
EN ONZE ANDERE KANALEN 

Goed geïnformeerde burgers zijn de ideale ambassadeurs voor een gemeente. Daarom 
proberen we in Houthalen-Helchteren zoveel mogelijk informatie te bieden. Dat doen 
we via onze website www.houthalen-helchteren.be, sociale media en onze wekelijkse 
nieuwsbrieven. Wie meer informatie wil over de verschillende projecten in onze 
gemeente, kan vanaf nu terecht op www.houthalenhelchterenmorgen.be. Deze website 
is een verlengstuk van het toekomstmagazine waar je terecht kan voor de meest recente 
info over de projecten.

Lees je liever op papier? Ons gemeentelijk infoblad In&Om houdt je ook op de hoogte 
van de belangrijkste nieuwsfeiten en evenementen in Houthalen-Helchteren.

Om samen de toekomst van Houthalen-Helchteren tegemoet te gaan hebben 
wij jou nodig. Ontdek hier welke mogelijkheden er zijn om bij te dragen 
aan een aangename gemeente.

BOUW MEE AAN 
MIJN HOUTHALEN-HELCHTEREN 
MORGEN
WWW.HOUTHALENHELCHTERENMORGEN.BE

We willen dan ook ten eerste onze inwoners bedanken voor hun waardevolle meningen. 
Jullie inzichten en kritische noten zorgen ervoor dat wij als gemeentebestuur weten waar 
we naartoe willen en hoe we dat moeten realiseren. Laat jullie stem ten allen tijde horen.  

Daarnaast mogen we ook onze partners niet vergeten. We hebben verschillende 
toegewijde partnerorganisaties en andere overheden die samen met ons de toekomst 
van Houthalen-Helchteren uittekenen. Zonder hen kunnen we een stuk minder projecten 
realiseren. Wij willen deze organisaties dan ook bedanken voor de steun.

Ten slotte willen we ook Ely, Samina, Brahim, Iclal, Imano en Emile bedanken voor hun 
bijdrage aan dit magazine. Zij geven Houthalen-Helchteren een gezicht. Dankzij hun 
leerrijke en fijne babbels weten we als gemeentebestuur beter wat er leeft bij de inwoners 
van onze gemeente. Zo komen we een stap dichter bij Mijn Houthalen-Helchteren Morgen.  

Het schepencollege

Zoals je hebt kunnen lezen staat er de komende jaren veel op de planning van 
Houthalen-Helchteren. Onze gemeente staat aan het begin van een positieve 
transformatie die ervoor zorgt dat Houthalen-Helchteren groener, leefbaarder en 
gezelliger wordt. Als gemeentebestuur kunnen we dat uiteraard niet alleen.
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