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verslag Participatiemoment Kardinaal Sterckxpleintje 
  

datum 27 april 2022 

plaats Zaal De Sneppe 

verslag Sofie Thoné – deskundige openbare werken en mobiliteit 

  

  

aanwezig Koen T’Sijen (burgemeester), Philip Verstappen (schepen publiek domein 

en wijkontwikkeling), Rudi Goyvaerts (schepen van mobiliteit) , Joke 

Schepens (diensthoofd OWM), Sofie Thoné (deskundige OWM), +/- 30 

bewoners 

 

  

agenda 1. Voorstelling projectzone via powerpoint 

2. Denkmoment aan de hand van verschillende situatieschetsen 

3. Overlopen van de verschillende ideeën 

  

 

Bewoners worden voor het denkmoment in 4 groepen verdeeld. 

 

Groep 1 

Plein – voorkeur voor enkelrichting zijde onpare nummers, niet doodlopend +  

versmalling Guido Gezellestraat thv ‘t Zeepaardje 

• Uitbreiding van het plein richting pare huisnummers, smallere Kardinaal Sterckxstraat 

• Geen glasbollen 

• Minimum 21 parkeerplaatsen 

• Bewonerskaarten 

• Snelheidsremmer door bloembakken geschrankt te plaatsen – geen verkeersdrempels 

• Kunstwerk 

• Drinkfontein 

• Kriekenboom 

• Speeltuin voor peuters en kleuters 

• Zitbanken in zon en schaduw 
Wijk 

• Boompjes Kardinaal Sterckxstraat vervangen door hogere bomen zonder vuil 

• In Kardinaal Sterckxstraat plantvakken zoals in de Frans Van Der Muerenstraat 

• Enkelrichtingsverkeer: 
o In Kardinaal Sterckxstraat, tussen de Gillegomstraat en Guido Gezellestraat,  

inrijden via de Gillegomstraat,  
o In Guido Gezellestraat, tussen Kardinaal Sterckxstraat en Schransstraat, inrijden 

via Kardinaal Sterckxstraat 
 

Groep 2 

Plein – voorkeur voor doodlopende straat aan de zijde van de onpare nummers + 

versmallen van de Guido Gezellestraat thv ‘t Zeepaardje 

• Ontharden 

• Hagen voorzien 

• Eerder zitbank dan picknickbank om overlast te vermijden 

• Wadi is tof 

• Tuinstraat 

• Meer pro grasdals dan woonerf 
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Blz. 2 
 
 

  

Wijk 

• Eerst visie over de hele wijk ontwikkelen alvorens het plein in te richten 

• Nieuwe bomen Guido Gezellestraat 

• Fietsgarages promoten 

• Kiezeltuinen bij appartementen 

• Deelbatterij 

• Betere doorwaadbaarheid van de wijk voor voetgangers en fietsers (nog doorgangen 
mogelijk?) 

 

Groep 3 

Plein – geen doodlopende straat, wel versmalling Guido Gezellestraat ter hoogte van 

‘t Zeepaardje 

• Liefst geen speelplein 

• Geen versmalling aan de onpare nummers zodat er nog naast het plein geparkeerd kan 
worden – vuilniskar moet kunnen passeren 

• Geen tuinstraat 

• Berken mogen weg 

• 1 glasbol te behouden 

• Vuilnisbakken plaatsen 

• In het begin van de wijk liefst bloembakken 

• Overdekte fietsbeugels 
Wijk 

• Voetpaden herleggen 

• Promotie deelauto’s 
 

Groep 4 

Plein - Enkelrichting aan de zijde van de onpare nummers – Guido Gezellestraat niet 

versmallen ter hoogte van ’t Zeepaardje 

• Stoep ligt heel slecht 

• 2 glasbollen te behouden – maandelijkse glasophaling mogelijk? 

• Essentie plein: 
Ontmoetingsplek 

Groen 

Auto niet vergeten 

Rekening houden met rolstoeltoegankelijkheid 

• Camera’s om sluikstort tegen te gaan 

• Voldoende vuilnisbakken 

• Haag rond cabine en parkeerplaatsen 

• Postbus te behouden 

• Goed verlicht 

• Picknickbank 

• Rechte bank – rekening houden met de zon 

• Speeltuigje 

• Haag rond parkeerplaatsen 

• Petanquebaan 

• Meer kleine bomen in de straat 
 

Wijk 

• Geen enkelrichtingsstraten – iedereen moet rondrijden 

• Voetpaden niet versmallen voor rolstoelgebruikers – momenteel te smal 

• Geen bloembakken zoals Vinkenstraat – te weinig parkeerplaats 

• Veel appartementen – weinig parking 

• Geen fietsbeugels 

• Meer groen in de wijk. Voldoende ruimte in de bermen. 
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Blz. 3 
 
 

  

• Geschrankt parkeren ipv beurtelings parkeren 
 

Losse bedenkingen: 

• Maximum 4 parkeerplaatsen mogen verdwijnen op het plein 
 

• Bomen in de hele wijk 
 

• Gillegomstraat:  
o aangepast fietspad 
o Ontharden voortuinen 
o Vaste parkeerplaatsen 
o Bomen + Plantvakken 

 

Bijkomende vraag: 

 

Hebben nadien mensen die niet aanwezig konden zijn kans om hun bemerkingen nog door 

te geven? 

Powerpoint, situatieschetsen en verslag zullen op de website worden geplaatst. We zullen 

bekijken om dit bekend kan gemaakt worden via Hoplr. 

 

 

 


