


Een open data platform/ 

Kempen in Cijfers 

Efficiënte logistiek door de bouw van  

een logistieke tussenlaag mbv  

Gridbox platform.  

Resultaat: minder dubbel transport  

Betere spreiding van transport enz. 

Iedereen zen in 2030 

ONDERNEMENDE KEMPEN in 2030! 

Kempen is een regio waar bedrijven  

en starters ondersteund  

worden en plaats hebben  

om te ondernemen en te groeien!! 

Betere geestelijke gezondheidszorg,  

ook in de Noorderkempen! 



Naar een sterkere open ruimte 
Doorgedreven uitrol van smart  

cities in de Kempen 

Olympische spelen in de Kempen 

De kempen "behaagt" meer.  
De open vlaktes mogen gerust veel meer  

houtwallen en  houtkanten hebben .  
Een kader maken voor de boeren om hier  

meer op in te zetten of op te leggen. 
Eventueel gecombineerd  met terugwinning  

biomassa voor lokale energie  
opwekking!! 

Kempenaren verplaatsing zich meer 

met de fiets dan met de auto! > 



Kempense gemeentes moeten meer inzetten op 
vlottere los-laadlocaties en mogelijkheden 

langsheen kanalen. Niet lokale vrachten zouden 
zeer vlot op  en af het water moeten kunnen. 

 We hebben de kanalen, maar voor vele 
bedrijven is er nog koud-water vrees.  

Elke gemeente aan het water een strategische  
los/laad plaats.  

Inzetten op de natuur en onthaasting 

door campagnes te lanceren. 

We mogen in de Kempen best wat meer 
"chauvinisme” vertonen. 

Samen werken met onze streekgenoten heeft 
op alle vlak alleen maar voordelen voor beide 

partijen. 
-minder file en uitstoot 

-we groeien door elkaar meer omzet te gunnen 
-betere marges door betere controle 

Laat mij maar gewoon in de 

denktank zitten. ik los alles op. 

Een gepaste opleiding voor al onze 

jongeren ook diegene die niet in 

“hokjes” passen. 



Slaapplekken na een TD of cantus 

(anders kunnen sommigen niet 

drinken) 

Verbinding door lucht of grond 

Meer duurzame mobiliteit in de Kempen: in de 
Kempen is de auto jammer genoeg nog koning. Ik 

droom ervan dat we tegen 2030 geen (tweede) 
wagen meer nodig hebben omdat de 

fietsinfrastructuur, openbaar vervoer en de 
mogelijkheden voor deelauto's dan helemaal op 
elkaar zijn afgestemd! Als we in 2030 nog een 

wagen nodig hebben voor ons gezin hoop ik dat dit 
een elektrische wagen kan zijn die we op heel veel 

verschillende plaatsen snel kunnen opladen.  

Kempen blue zone: gezonder, 

veerkrachtiger, verbonden 
Een Kempense waterbus 



Voetgangervriendelijk 

lokale oude stortplaatsen worden 

omgebouwd tot (burgercoöperatieve) 

zonneparken 

De Kempen "Ver-neet-en". 
Waarom gebruiken we de bestaande rivieren in de 

Kempen niet om deze uit te breiden, nieuwe 
aansluitingen en beddingen te leggen en 

aftakkingen op bestaande rivieren zodat water 
meer en verder kan indringen op locaties waar 

geen of weinig "water" is.  
Water geeft meerwaarde aan een streek of een 

stad en natuur en helpt grondwaterpeilen in stand 
houden. 

Leger kazerne van Tielen.omvormen naar 
een A.D.O ( algemene dienst voor ouderen). 
Waarin we alles centraliseren in het kader 

van ouderen. Ook scholen en 
gehandicapteninstellingen mogen gebruik 

maken van de faciliteiten. kinderopvang ook 
in het domein. 

Lokale werking tussen besturen, 

management en het voetvolk.  

Samenwerking tussen partners  

Uniforme systemen 



Bijdragen aan het afschaffen van 

Vlaanderen 

actief bebossen van( 

minderwaardige) landbouwgronden 

of restgronden. 

Vergisten van ons restafval voor 

verdere verwerking. 

Groenere en blauwere Kempen. 

Waarom geen coöperatieve 

waterboeren? … 

De Kempense dorpen worden 
onderling verbonden door echte 

"honey-highways" ter bevordering van 
de biodiversiteit naast hun grote en 

of kleine verbindingswegen. We 
geven de Kempen meer kleur, 



De Kempen kiest volop voor lokaal 

verankerd, groen toerisme om zowel 

tewerkstellings als sociale en 

ecologische doelen te behalen. 

Onze bermobstakels meer 
vergevingsgezind maken. Ik droom van 

een burgerparticipatie waar we geld 
kunnen verzamelen om samen met 

bedrijven uit de Kempen om bestaande 
bermen van doorgangs- en 

verbindingswegen veilig in te richten. 

Forelvissen op de Nete 

, Herstel de oude tramlijn Mol-

Turnhout om zo de mega drukke as 

te ontlasten van dagelijks 

woon/werk/school verkeer door 

middel van een schone tramlijn ...  

Een Dronehub voor leveringen per 

drone in de Kempen, zodat de centra 

gevrijwaard kunnen blijven van 

allerhande bestelbusjes. 



Centra in de hoogte uitbouwen in 
plaats van lintbebouwing en met 

natuurgebieden rond dorpscentra. 
Alle centra dienen ook ontsloten te 

worden van doorgaand (zwaar) 
verkeer. 

Ruim je eigen vuiligheid op ! Laat het 

niet over aan anderen! 

Overal waar mogelijk windmolens 
plaatsen om in eigen regio een 

zelfvoorzienend elektriciteitsnet uit te 
bouwen en minder afhankelijk te zijn 

van energie-import. Windmolens 
moeten echter op meer dan 1 km van 

bewoning geplaatst worden. 

Warme wijken waar iedereen zorgt 
voor iedereen: 

zorg voor ouderen en (jonge) 
kinderen (wisselwerking!) = minder 

eenzaamheid = meer 
veiligheidsgevoel= meer integratie 

Nog meer groene ruimte: 

- verbinden van groene kamers 

- optimale benutting van bebouwde 

zones 



Een warme samenleving waar 

interculturaliteit evident is 

Werkbaar werk voor alle 

Kempenaren. Allemaal met goesting 

naar ons werk. 

100 extra windmolens 

Minder windmolens 

Stilte is een kwaliteit, een grondstof, 

een manier van zijn, een helende 

kracht. 



De bereikbaarheid van en naar de 

Kempen 

Het is fundamenteel belangrijk dat 

welvaart welbevinden versterkt 

wordt.  

Groene sterke economische regio. 

Sterke groene economische regio. 

Onderwijs-bedrijven versterken 
Lilse bergen fusioneren met Euro 

Disney 



Bij IOK wordt het WK wiezen 

ingericht. 
Spooroverwegen in centra elimineren 

Opwarming van de Kempen 

Het laatste huis isoleren 

Groene verbindingen. We kunnen 

elke Kempense gemeente bezoeken 

zonder “een voet te zetten” op 

asfalt/beton. 



Een bloeiend innovatiepark Geel De oost-west verbinding verbeteren 

Economisch welvarende regio die zichzelf 
voor iedere inwoner en omwonende vlot, 

veilig en milieuvriendelijk bereikbaar maakt 
gebruik makende van en met respect voor 

het unieke Kempische, 
groen/kanalen/velden landschap - 

maximaal inzetten over alle gemeenten 
heen 

Over geen enkele spooroverweg in de 

Kempen moet je in 2030 nog met de 

auto, fiets of kar over. 

Elke overweg heeft een tunnel of fly-

over. 

Zonnepanelen recycleren in de regio 



De Kempen zou een voortrekker kunnen zijn in het 
doorgedreven organiseren van naschoolse 

activiteiten voor kleuters en scholieren, zoals 
sportlessen, muzieklessen, tekenschool, ... vlak na 

en dicht bij de school. Win-win voor iedereen: 
kinderen hebben een leuke tijd, ouders kunnen 

werk en privé beter combineren en aanbieders van 
deze lessen krijgen meer klanten. Dit idee 
promoten of ondersteunen zou goed zijn.  

Meer groen! 

Betere infrastructuur voor fietsers en 

openbaar vervoer 

Moge het een regio zijn waar het 

goed is om ouder te worden! 
Geothermie in Hoogstraten 



Betere verbindingen bij het openbaar 

vervoer tussen steden. 

Nog meer veiligheid i.v.m. fietspaden 

aanleg 

Overal een warmtenet 

De bosbrossers lachen terug 
Stop nieuwe infrastructuur voor 

fossiele brandstof 



Eenzaamheid bij ouderen, 

overbevolking WZC, druk op 

mantelzorgers, aanpakken, samen, 

nu! 

Als je de juiste job hebt, hoef je nooit 

meer te werken! 

21% taks op buitenlandse  

internetverkoop 

Fietwegen verbeteren en  

niet vlak naast de weg leggen  

Meer groen,  

minder auto’s in de dorpskernen  



Bevorder duurzame energie Veel bomen 

Autoluwe dorpskern 

 (trage wegen, wandelpadjes rond  

de kern 

 picknickbankjes etc…) 

Duurzame bekers ter beschikking  

van de verenigingen  

Meer zelfstandige winkels, minder 

internetverkoop  



Algemeen mobiliteitsplan waarover  

nagedacht wordt in heel de Kempen 

Samenwerken tussen verschillende  

sectoren 

biedt kansen tot  

creativiteit en innovatie 

Alle handelaars op 1 lijn  

Samenhorigheid  

en geen individuele spelers 

Bredere fietspaden 

Gemakkelijk openbaar vervoer  

(bv. van Genk naar Turnhout)  

Netheid straten 



Meer gezellige bars 
Dat de integratie van de burger en de 

ondernemer goed zit  

Meer activiteiten voor kinderen 

Meer zaken/voorzieningen voor 

feestjes/fuiven/evenementen voor 

de Kempense jeugd 

Verkeersveiligheid 



Positivisme over de eigen 

Regio  
Een bruisende binnenstad. 

Meer openbaar vervoer (ook 

‘snachts)  

Mobiliteit (bus/trein) met Nederland 

(Bels lijntje)  

Turnhout als brug naar Nederland en 

Duitsland 



1 grote samenwerking tussen alle 

ondernemers 
Verdraagzaamheid 

Eerlijkheid  

Meer veiligheid en 

verdraagzaamheid  
Buslijnen Turnhout /Noorderkempen 



Het bestaande groen behouden 

Een groene oase waar mensen op 

hun eigen ritme de streek en hun 

producten kunnen leren kennen. Een 

plek waar het goed is om te 

vertoeven en te wonen.  

Minder auto’s!  

Weg met de Zalando busjes  

(Winkelhier!) 
Meer muziek op straat  



Dat de kleinhandel wordt 

gerespecteerd door hun ambacht  
Een simpele regering  

Meer plezier in de straten  

1 geïntegreerd ticket voor alle 

openbaar vervoer (trein, bus)  
Een Kempense vlag  



Verbeteren van het openbaar vervoer 

(NMBS, De Lijn) 

Blijven samenbrengen van alle 

mensen. 

Inzetten op waterstofenergie ipv heel 

de Kempen volzetten met 

windmolens  

Fiets-o-strade Turnhout-Herentals-

Antwerpen  

Terug gewoon doen 

Terug naar de basis  

Terug naar het gezonde 

boerenverstand  

 



Energie! 

Zon- en windenergie 

Participatie door bewoners  

Nog steeds voldoende zuurstof voor 

een gezond economisch klimaat als 

drager voor een goede sociale 

zekerheid  

Meer aandacht aan onze plaatselijke 

horeca  

Het landelijke karakter bewaken  Goed wegen- en fietsnet  



Statie-geld op  

blikjes en petflessen 

Plattelandsgevoel moet gewaarborgd 

blijven. Woon-werken moet primeren.  

Inzeten op sport-initiatieven exclusief 
wandelen en fietsen. Bv. zwembad, 
vrije badminton, fitness, squash… of 

samenwerking met omliggende 
gemeenten om de kostprijs te 

drukken van sport.  

De Kempen, een pareltje van een 

plaatske waar iedereen zichzelf mag 

en kan zijn. Samen werken aan een 

mooie plaats voor iedereen!! 

Alternatief innovatief 

mobiliteitsnetwerk volgens het “IP” 

principe (pilootproject)  



Energie! 

Zon- en windenergie 

Participatie door bewoners  

Nog steeds voldoende zuurstof voor 

een gezond economisch klimaat als 

drager voor een goede sociale 

zekerheid  

Meer aandacht aan onze plaatselijke 

horeca  

Het landelijke karakter bewaken  Goed wegen- en fietsnet  



Kempense buurtkar  




