INVENTARISATIEFASE - VERSLAG OVERLEG STAKEHOLDERS

hangt samen met werking BKO in Rummen;
één centrale opvang tijdens vakantieperiodes;
die centrale opvang moet nog groter zijn

Dit verslag is een louter neerslag van individuele uitspraken en bedenkingen van de deelnemers en houdt geen beleidsstandpunten of - beslissingen in.

- 4 m2/kind + berging/keuken/
wc’s

VOORMALIGE RIJKSWACHT
gewenst
• herontwikkeling
aandachtspunten:
• woonvormen voor alleenstaanden nodig
opmerkingen:
• gebouw is verouderd

BUITENSCHOOLSE KINDEROPVANG
B
(BKO)

- liefst op 1 niveau
- nabij school
- combinatie met KDV;

geen concreet idee

gewenst (cfr BKO Geetbets)
g
• uitbreiding i.f.v. min. 50 kinderen
• uitbreiding met andere diensten
• buitenruimte (gras/groen/plein)
a
aandachtspunten:
j
andere naschoolse activiteiten
• nabijheid
opmerki
opmerkingen:
bijvoorbeeld:
bij
ge
is rot (af te breken)
- bijlessen / huiswerkbegeleiding • oud gemeentehuis
- logopedie
geen appartementen boven opvang
• beter g
- dans-/yogaruimte, kapper, strijkdienst,
meeneemmaaltijden, afhaaldienst pakjes
maar moet afz.
ffunctioneren(toegang e.d.)

soort cohousing project ?
toename
name 1-pers. gezinnen:
i
ouderen, jjongere singles,
gescheiden ouders met deeltijds
kinderen,…

kan ook in een multifunctionele
z
aal id bu
zaal
buurt

spelende / huilende kinderen worden vaak
als overlast beschouwd

bv. in oud gemeentehuis,
met doorkijk nr. sporthal
meer als brasserie voor het dorp
+ ev. vergaderzalen

herlocalisatie gevechtssporten,
dans, ev. volleybal nr deze sporthal
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KERK
gewenst
• nevenbestemming kerk als
multifunctionele zaal vr dorp
aandachtspunten:

minder/langzaam zwaar verkeer
snelheid beperken
sensibilisering autobestuurders en wildparkeerders
groen i.p.v. betonmassa’s

’
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bv:
- ouders t.h.v. school
- bewoners (op berm/fietsstrook)

• kerk wordt niet ontwijd
• conceptueel voorstel uitgewerkt
• kerkhof kan vmdl. wel vergroenen
opmerkingen:

‘ce

• verkeersveilige en aangename Ketelstraat
aandachtspunten:

moet
moeten andere locatie zoeken
((KSK, KVLV, brassband,…)
(KS

bv. cultuurzaal aan sporthal
waardoor dubbelgebruik ruimtes mogelijk

behoefte cfr wensen cultuurraad
(zie verslag Administratief
Hart), maar cultuurzaal ev. in
Rummen i.p.v. Geetbets

gewenst
• geen uitbreidingswensen

voorbeeld: kapel v. Klein Vorsen
(Gingelom)
diverse lokale verenigingen
dive

ev. met ‘forum’ / buitentheater in een park
(in achterliggende groene verbinding)

nu uitwijken naar zaal in Herk-de-Stad
voor opvoering schoolmusical

• geen ‘open school’

BKO
B
KO als hub van waaruit ki
kinderen
naar/van andere activiteiten gaan/komen
= nieuwe regelgeving

gewenst
g
uitbreiding sporthal
• uitbre
concrete ruimtebehoeften nog
ssite
ite is groot,
cafeta
cafetaria aan straatzijde ipv achterin
•
nader te onderzoeken
d
us ru
dus
ruimte voor uitbreiding a
aandach
aandachtspunten:
parking veel te groot
• parkin
aanpa
aanpak Ketelstraat gewenst, maar
•
zal er nog jaarlijkse koers zijn ?
kunn
kunnen snelheidsremmende obstakels ?
opmerki
p
opmerkingen:
cultuurzaal koppelen aan sporthal
• ev. cul
collectief, ook voor buurt
grote dakopp. i.f.v. zonnepanelen
• gro

kan ev. publiek worden gemaakt

• gebruikt sporthal als turnzaal
opmerkingen:
• cultuurzaal nodig
• kribbe/onthaalouder dicht bij school is
pluspunt
• betere verbinding met Geetbets nodig
(bus, vielige fietsverbinding)

moet niet exclusief zijn / kan
openbaar domein zijn (bv.
buurtplein)

ook verkeersveiliger maken:
- kruispunt Biesemstraat
- Looksbergen (‘pleintje’ Kraaistraat/
Ketelstraat)
te moeilijk beheer: schade, opruimen, concierge,…
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• multifunctionele zaal (kerk) en
omgeving school/sporthal ‘verbinden’
(= centrum vh dorp)
• ook omgeving kerk/oude kleuterschool/
voormalige parochiezaal in Grazen is
strategische locatie

kapel
voorstel financiering: gedeeld door
kerkfabriek, parochiale werken, gemeente

huidige parochiezaal kan ni
niet
in stand worden gehouden

niet alle activiteiten toelaatbaar,
bv. géén bal, fuif,…
kan vergroenen,
maar geen parking of bebouwing

