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Buurtanalyse Hamont-Lo
Het afgelopen jaar zijn er door de gemeente cijfers en gegevens verzameld over jouw buurt: Hamont-Lo en de
straten ten zuiden van de spoorlijn. Op woensdag 23 en donderdag 24 september 2020 werden de bevindingen
al gepresenteerd op een infovergadering. Met deze folder informeren we je opnieuw. Ben je nieuwsgierig naar de
resultaten? Lees dan zeker verder, want wij zetten graag in op jouw buurt en hiervoor hebben we je hulp nodig.

Bevolkingsopbouw
• 2930 inwoners en 1150 woningen
• Veel grote gezinnen en weinig alleenwonenden in vergelijking met
de andere kerkdorpen van Hamont-Achel
• Weinig verschillende nationaliteiten
• Een stijgend aantal ouderen

Cijfers

Maatschappelijke kwetsbaarheid
Volgende factoren werden bekeken om een zicht te krijgen op de maatschappelijke kwetsbaarheid in Hamont-Lo:
•
•
•
•
•
•
•

Leefloon
Budget voor participatie en sociale activering
Budgethulp
Voedselbedeling
Budgetmeters
Verwarmingstoelage
Werkloosheid

Hamont-Lo scoort laag op deze factoren. Er lijken dus niet veel kwetsbare bewoners te wonen.

Mobiliteit
• 97% van de inwoners van Hamont-Achel heeft een auto in het gezin.
• Weinig gebruik van de Minder Mobiele Centrale (10 personen) in het Lo
• 1 bushalte aanwezig

Gesprekken
Thuis voelen
Hamont-Lo wordt ervaren als:
• Een rustige buurt
• Weinig divers
• Mooie, groene omgeving
• Aangenaam wonen
• Buren kennen elkaar
• Over het algemeen een goede burensamenhang

Kansen tot ontmoeting
• Het aanbod is niet heel uitgebreid maar voldoende
• Een betere bekendmaking van het aanbod is
aangewezen
• Populaire ontmoetingsplaatsen zijn de kermis,
parochiezaal en lagere school
• Huidige buurtcomités vinden 2 activiteiten per jaar
voldoende
• Trekkers voor buurtactiviteiten zijn moeilijk te vinden
door een druk leven

Helpen
• Bewoners staan voor elkaar klaar en helpen elkaar,
zeker in noodgevallen
• Familie helpt veel en woont nog dichtbij
• Familie schakelt professionele hulp in

Tijdens gesprekken met buurtbewoners, professionelen, verenigingen…
werden de 6 kenmerken van een zorgzame buurt besproken.

Professionele hulp
• De weg naar hulp lijkt gekend
• Hoe complexer de situatie, hoe moeilijker om de juiste
hulp- en dienstverlening te vinden
• Professionele instanties ontvangen weinig klachten vanuit
Hamont-Lo

Afgestemd zorgaanbod
• Bezoekersteam bij alleenwonende 65-plussers en koppels
waarvan 1 persoon 80 jaar of ouder is:
- 55 huisbezoeken ( = een bereik van 71%)
- 12 zorgvragen ter opvolging

Publieke ruimte
• Er is geen behoefte aan extra openbare ontmoetingsplaatsen.
• Vraag om op te waarderen wat er nu is zoals speeltuin van de
Bergwijk en de parochiezaal met terras en speeltuin
• Mobiliteit is een probleem
• Op bepaalde plaatsen is
verkeer een pijnpunt

Aandachtspunten
Onderstaande aandachtspunten kwamen tijdens de gesprekken naar boven. Deze punten kunnen we niet rechtstreeks

Toenemende vergrijzing
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met bewoners opnemen, maar worden wel opgenomen door het beleid en de desbetreffende diensten.
• Verkeer
Verkeer is en blijft een belangrijk beleidsitem met extra aandacht voor de zwakke weggebruiker.
• Mobiliteit
Er wordt binnen het openbaar vervoersplan regio Limburg gewerkt aan een busverbinding tussen de kerkdorpen om
tegemoet te komen aan het probleem rond openbaar vervoer. Ook aangepast vervoer krijgt de nodige aandacht binnen
dit vervoersplan. Samen met de bewoners hoopt de stad op een zo spoedig mogelijke realisatie.
• Vergrijzing
Door te werken aan zorgzame buurten gaan we positief om met de vergrijzing. Uiteraard wordt er nog
steeds ingezet op dienstverlening voor ouderen zowel in voorzieningen als in de thuissituatie.
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Uitnodiging
We willen graag samen met jullie inzetten op de 3 grote actiepunten die naar boven zijn gekomen. Hiervoor willen we 3
werkgroepen samenstellen met bewoners uit de buurt.
• Werkgroep 1: Op zoek gaan naar laagdrempelige manieren om ontmoeting in de buurt te organiseren.
Bijvoorbeeld opstarten van een buurtcomité, samenkomen met enkele buren, een koffieklets op het speelplein…
• Werkgroep 2: Uitwerken van een betere bekendmaking van het ontmoetings- en verenigingsaanbod van Hamont-Lo.
• Werkgroep 3: Ideeën uitwerken rond het opwaarderen van de parochiezaal, het bijhorende terras en speeltuintje.
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