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CONCLUSIES BEWONERSAVOND
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BEWONERSAVOND 20 MAART
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het centrum oogt momenteel niet groen

het aanzicht / gevoel van groen is veel minder dan 
op de luchtfoto te zien is

de locatie van huis Bruyneel moet groen blijven, het 
kan opener en toegankelijk worden gemaakt

het groen kan meer worden aangeplant, zodat het 
niet enkel gras is

de groene omliggende ruimte moet zo blijven, en 
niet verkaveld worden

er is veel groen, maar slecht toegankelijk en onzicht-
baar. samenwerking met eigenaars zou goed zijn

GROEN EN PUBLIEKE RUIMTE



BEWONERSAVOND 20 MAART
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BEWONERSAVOND 20 MAART
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de kleine weggetjes zijn een kwaliteit van Zandhoven

de dorpskern slibt dicht

het moet veiliger worden voor voetgangers

geen bomen meer kappen voor parkeerplaatsen

er is veel sprake van wildparkeren in de dorpskern

er zijn meer trage wegen nodig, de bestaande kunnen 
beter worden aangeduid en worden onderhouden

groene parking bij school

de beleving van de kerkomgeving wordt verstoord 
door bussen en verkeer

de parkeerplaatsen bij de kerk zijn noodzakelijk

het is levensgevaarlijk voor fietsers

MOBILITEIT



BEWONERSAVOND 20 MAART
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BEWONERSAVOND 20 MAART
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de parochiezaal biedt kansen om een bib-functie te 
krijgen

de landelijke sfeer van het dorp moet terugkomen in 
de architectuur

er is een groot tekort aan seniorenwoningen in het 
dorpscentrum

de huidige bibliotheek is te klein

de bibliotheek kan een ontmoetingsplaats worden

het huis van Bruyneel kan een nieuwe aanbouw 
krijgen, die eventueel kan fungeren als bib
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de locactie van huis Bruyneel kan nog meer gebruikt 
worden

als de ingang van de school aan de andere kant 
komt, biedt de voorkant meer ruimte voor groen

de kerkomgeving geeft een mooi zicht, maar er is 
weinig beleving (volk)

in het politiegebouw kan mogelijk het jeugdhuis 
gevestigd worden

in het huidige OCMW gebouw kan het 
kinderdagverblijf zich vestigen

de hele driehoek zou afgebroken moeten worden, 
zodat de hele site opnieuw ontwikkeld kan worden

PATRIMONIUM



ALGEMENE VISIE



meer lucht voor de dorpskern opeenvolging van sferengrote parkeervlakken aan de rand groene dwarsverbinding 

ALGEMENE VISIE . PUBLIEKE RUIMTE EN GROEN



ALGEMENE VISIE . MOBILITEIT

BESTAANDE SITUATIE GEWENSTE SITUATIE



ALGEMENE VISIE . MOBILITEIT

150m

150m

150m

150m

PARKEREN

150m = 1´50” wandelen



onderzoek van locaties

ALGEMENE VISIE . PATRIMONIUM
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ALGEMENE VISIE . PATRIMONIUM

01

03

OCMW

KLEUTERSCHOOL

direct beschikbaar

400 m²

in redelijke staat

goede parkeermogelijkheid

architectonisch weinig waardevol

gebruik op weekdagen

beschikbaar vanaf c.a. 2025, mogelijk eerder

1300 m²

in redelijke staat

goede parkeermogelijkheid

architectonisch minder waardevol, bepalende locatie

intensief gebruik op weekdagen

op korte termijn beschikbaar

600 m² incl. bijgebouwen

in redelijke staat, deels rerenoveerd

openbaar vervoer dichtbij

matig karakteristieke architectuur

momenteel intensief gebruik op alle dagen 

02 POLITIE - RIJKSWACHT



ALGEMENE VISIE . PATRIMONIUM
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GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL EN TURNZAAL

BIBLIOTHEEK

direct beschikbaar

volledig in gebruik

250 m²

1.050 m²

te renoveren

te renoveren

nabij openbaar vervoer en parkeren

nabij openbaar vervoer en parkeren

karakteristieke architectuur

redelijk beeldbepalend, weinig kwalitatief

intensief gebruik

intensief gebruik

06 GEMEENTELIJKE BASISSCHOOL

op termijn beschikbaar, mits verhuis

1750 m² (turnzaal 380 m²)

in matige staat, nieuwbouw te overwegen

nabij openbaar vervoer en parkeren

(deels) karakteristieke architectuur

intensief gebruik tijdens schoolperiodes 



ALGEMENE VISIE . PATRIMONIUM
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DEKENIJ

BRASSERIE ‘T CROONHOF

PAROCHIEZAAL

huurcontract tot 2020

350 m²

deels te renoveren

redelijk bereikbaar

op belangrijke locatie in het dorp

beperkt gebruik

in eigendom van de kerkfabriek 

langlopende concessie

800 m²

400 m²

in slechte staat

in 2016 volledig gerenoveerd

redelijk bereikbaar

goed bereikbaar voor wandelaars en fietsers

op belangrijke locatie in het dorp

op belangrijke locatie in het dorp

gebruik tijdens avonden, weekends

intensief gebruik op alle dagen, avonden



ALGEMENE VISIE . PATRIMONIUM
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GEMEENTEHUIS

JEUGDHUIS

direct beschikbaar mits aanpassingen

1700 m²

goede staat, uitbreidingsmogelijkheid

goede parkeermogelijkheden

modern, markant gebouw in centrum

intensief gebruik op weekdagen

beschikbaar mits verhuis jeugdhuis

in zeer slechte staat

goede parkeergelegenheid

zeer gesloten, weinig toegankelijk

gebruik in weekends

330 m²

12 KINDERDAGVERBLIJF

op lange termijn beschikbaar

800 m²

constructie goede staat,  niet geïsoleerd

nabij openbaar vervoer, parkeermogelijkheid

geen waardevolle architectuur

intensief gebruik



ALGEMENE VISIE . PATRIMONIUM
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VOORMALIG REGISTRATIEKANTOOR

HUIS BRUYNEEL

direct beschikbaar mits verhuis diensten

400 m²

deels gerenoveerd

nabij openbaar vervoer, parkeermogelijkheid

karakteristieke architectuur

beperkt gebruik

direct beschikbaar

350 m²

deels gerenoveerd

nabij openbaar vervoer, parkeermogelijkheid

zeer beeldbepalend voor het dorp

beperkt gebruik

13 BRANDWEERKAZERNE

op lange termijn beschikbaar

800 m²

constructie goede staat,  niet geïsoleerd

nabij openbaar vervoer, parkeermogelijkheid

karakteristieke architectuur

intensief gebruik brandweer



MASTERPLAN



MASTERPLAN . WENSBEELD 2035



Huis Bruyneel als ‘woonkamer’ voor 
het dorp in een groene omgeving.

Vernieuwd gemeentehuis met 
aantrekkelijk gemeenteplein

Nieuwe doorsteken en trage wegen

Open en groene kerkomgeving 

Parkeercluster nabij het 
gemeentehuis

De nieuwe bibliotheek en mogelijke 
weekelijkse versmarkt genereert 
een nieuwe levendigheid van het 
Frankisch plein 

Nieuwe woonontwikkeling met 
supermarkt en parking. 

Herontwikkeling van een veilige en 
aangename scholencluster.

Dubbel éénrichtingsverkeer geeft meer 
ademruimte aan het statieplein

MASTERPLAN . WENSBEELD 2035



MASTERPLAN . FASE 1

FASE 1: KORTE TERMIJN

MAATREGELEN MOBILITEIT

 - herinrichten van het kruispunt Amelbergastraat – Driehoekstraat. 
 - aanbrengen van een knip langsheen de Amelbergastraat. 
 - reduceren parkeren Liersebaan
 - aanpassen mobiliteit rond kerk
 - Aanleg doorsteek Amelbergastraat - Beggard
 - aanpassingen De Lijn
 - aanbrengen van de knip langsheen De Linden. 

MAATREGELEN PUBLIEK DOMEIN EN GROEN

 - aanleg parkeerzone Driehoek
 - aanleg parkeerzone achter gemeentehuis
 - aanleg parkeerzone naast rijkswachtkazerne
 - aanleg groenzone rondom schoolplein Driehoek 
 - aanleg trageweg tussen voormalig registratiekantoor en tuin 

Bruyneel
 - versterken trageweg parallel aan Amelbergastraat, achter kerk

MAATREGELEN GEBOUWEN

 - sloop huurwoningen Amelbergastraat
 - sloop kinderdagverblijf en jeugdhuis
 - realisatie nieuwe bibliotheek
 - herlocalisatie jeugdhuis
 - integratie OCMW in gemeentehuis
 - herlocalisatie kinderdagverblijf in OCMW-gebouw



MASTERPLAN . FASE 2

FASE  2: MIDDELLANGE TERMIJN

MAATREGELEN MOBILITEIT

 - heraanleg Liersebaan rondom Statieplein
 - aanpassingen De Lijn

MAATREGELEN PUBLIEK DOMEIN EN GROEN

 - aanpassingen aan groenzone tussen kerk en Amelbergastraat
 - aanpassingen aan openbare weg zone Vredegerecht

MAATREGELEN GEBOUWEN

 - realisatie nieuwbouw school op Driehoek
 - verbouwing zuidelijke driehoek als ontmoetingscentrum en 

academie
 - nieuwbouwvolume gemeentehuis
 - verbouwingswerken en uitbreiding huis Bruyneel
 - verbouwingswerken registratiekantoor
 - verhuis Vredegerecht
 - uitbreiding bibliotheek naar gebouw Vredegerecht
 - verhuis politie naar site gemeentehuis
 - verkoop Dekenij
 - verkaveling site Regie der Gebouwen



MASTERPLAN . FASE 3

FASE 3: LANGE TERMIJN

MAATREGELEN MOBILITEIT

 - aanpassingen De Lijn

MAATREGELEN PUBLIEK DOMEIN EN GROEN

 - aanleg parkeerzone site brandweer
 - versterken tragewegen-netwerk doorheen groenzone Het Veld - 

Veldstraat - Beggard - Amelbergastraat
 - uitbreiding dreef met dubbele bomenrij kerkhof richting Schriekweg

MAATREGELEN GEBOUWEN

 - verhuis kleuterschool naar driehoek
 - verkaveling site supermarkt
 - verkaveling site kleuterschool



UITWERKINGEN



UITWERKINGEN . SITE BRUYNEEL



UITWERKINGEN . SITE BRUYNEEL



UITWERKINGEN . SITE STATIEPLEIN



UITWERKINGEN . SITE STATIEPLEIN



UITWERKINGEN . SITE GEMEENTEHUIS



UITWERKINGEN . SITE GEMEENTEHUIS



2 x 180 m²

UITWERKINGEN . SITE GEMEENTEHUIS



UITWERKINGEN . SITE GEMEENTEHUIS



UITWERKINGEN . SITE KERKOMGEVING



UITWERKINGEN . SITE KERKOMGEVING



UITWERKINGEN . SITE VREDEGERECHT



UITWERKINGEN . SITE VREDEGERECHT



UITWERKINGEN . SITE VREDEGERECHT



UITWERKINGEN . SCHOLENCLUSTER




