
VISIE OP DE DEELKERNEN

Dorpsdebat Zandhoven

31 januari 2017



INHOUD

19.30 verwelkoming burgemeester

19.40 presentatie wensbeelden door OMGEVING

20.15 praatmarkt met stand per deelgemeente

21.15 afsluiting
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 - Het vele auto- en vrachtverkeer vormt soms een bedreiging voor de leefbaarheid

 - De voorzieningen in de deelgemeenten worden steeds vaker gecentraliseerd

 - De kleinhandel staat onder druk.

 - De autogerichtheid resulteert in een parkeerproblematiek.

 - De identiteit van de dorpen dreigt steeds meer verloren te gaan.

 - Demografische evoluties scheppen nieuwe woonbehoeftes (vergrijzing, 

gezinsverdunning).

 - Sociale interactie en ontmoetingsruimte nodig om individualisering tegen te gaan.
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OPMERKINGEN DORPSDEBAT



KANAALDORP MASSENHOVEN



MASSENHOVEN MOBILITEIT

- Geen vrachtverkeer meer door Hoge Weg door verbinding Antwerpsebaan

- Nieuwe fietspaden langsheen noordelijke deel van de Kerkstraat

- Nieuwe parkverbinding tussen Kerk en kasteel Montens

- Duidelijke parkeerorganisatie



MASSENHOVEN GEBOUWEN

- Vernieuwing van het Stefaancentrum als polyvalente ruimte 

- Behoud van gemeentehuis als strijkatelier en voor kleinschalige activiteiten



MASSENHOVEN PUBLIEKE RUIMTE

- Groot samenhangend dorpspark tussen kerk en kasteeldomein Montens

- Nieuwe trage verbindingspaden naar het dorpspark

- Nieuwe facade van het Stefaancentrum richting het dorpspark

- Op termijn nieuwe relatie met het kanaal



MASSENHOVEN WENSBEELD



MASSENHOVEN WENSBEELD



MASSENHOVEN WENSBEELD
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OPMERKINGEN DORPSDEBAT



FEESTDORP PULDERBOS



PULDERBOS MOBILITEIT

-   Langse parkeerplaatsen ter hoogte van postbus om onveilige situaties tegen te gaan

-   Haakse parkeerplaatsen langheen belangrijkste verbindingswegen vervangen door   

    langsparkeren

-  Grote parkeerstrip (haaks parkeren) langs de kerk

-  Verplaatsen bushalte en fietsenberging ter hoogte van kerkplein



PULDERBOS GEBOUWEN

- De bibliotheek als toeristisch infopunt en heemkundig museum.

- Het oude gemeentehuis als ontmoetings- en activiteitenplaats voor verenigingen. 

- Een nieuwe feestschuur voor openlucht activiteiten centraal in het dorp. 



PULDERBOS PUBLIEKE RUIMTE

- Vergroenen van de dorpskern.

- Open en groen kerkplein (enkel parkeren bij evenementen).

- Nieuwe bushalte met fietsberging (rolstoeltoegankelijk).



PULDERBOS WENSBEELD



PULDERBOS WENSBEELD



PULDERBOS WENSBEELD



PULLE
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OPMERKINGEN DORPSDEBAT



CULTUURDORP PULLE



 - Vergroenen van de Boudewijnlaan.

 - Maximale invulling van langsparkeren in de centrumzone.

 - Verplaatsen van een aantal haakse parkeerplaatsen in de kerkomgeving. 

 - Inschakelen van de schoolparking buiten de schooluren.

 - Nieuwe parking in de Torenstraat.

 - Eénrichting in zuidelijke toegang via Dorpsstraat.

PULLE MOBILITEIT



 - Pastorie als toegang tot de dorpstuin en ontmoetingsplek.

 - Renovatie van het repetitielokaal van de harmonie.

 - Verhuur of verkoop van het oude gemeentehuis.

 - Meer culturele activiteiten in de Sint-Petrus en Pauluskerk.

PULLE GEBOUWEN



- Torenstraat en kerkomgeving als aaneengesloten dorpsplein.

- Pastorietuin wordt publiek toegankelijke dorpstuin.

- Nieuwe verbindingspaden naar de dorpstuin.

- Muziekkiosk in de dorpstuin. 

- Nieuwe aantrekkelijke toegang langs dorpsstraat vanaf de Boudewijnlaan. 

- Herinrichting Boudewijnlaan als monumentale dreef. 

PULLE PUBLIEKE RUIMTE



PULLE WENSBEELD
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PULLE WENSBEELD
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OPMERKINGEN DORPSDEBAT



NATUURDORP VIERSEL



VIERSEL MOBILITEIT

 - Langsparkeren in de centrumstraten.

 - Nieuwe voetgangersverbinding tussen parochiestraat en basisschool.

 - Verbeterd wandelpad tussen centrum en Viersels Gebroekt.



VIERSEL GEBOUWEN

 - Vernieuwing van het parochiecentrum in combinatie met wonen. 

 - Bibliotheek als vergaderlokaal en ontmoetingsplek.

 - Stimuleren van B&B of horeca in pastorie. 

 - Eventuele inbreidingsprojecten in het centrum.



VIERSEL PUBLIEKE RUIMTE

 - Vergroenen van de dorpskern. 

 - Nieuwe verbindingswegen voor voetgangers- en fietsers.
 - Op (lange) termijn het kerkhof transformeren tot dorpspark. 

 - Hoogwaardige toegangen tot de dorpskern vanaf Herentalsebaan.



VIERSEL WENSBEELD



VIERSEL WENSBEELD



VIERSEL WENSBEELD



SYNTHESE



CONNECTIVITEIT

MASSENHOVEN              

PULLE   

PULDERBOS 

 

  

VIERSEL

IDENTITEIT COLLECTIVITEIT CENTRALITEIT

nieuwe woonprojecten 

in het dorpscentrum

vernieuwing Stefaan-

centrum

nieuwe trage verbinding-

swegen in het centrum

vernieuwd busstation 

en fietsenberging aan 
kerkplein

vergroenen dorpskern

vernieuwde relatie met 

het kanaal

dorpstuin met muziek-

kiosk

nieuwe feestschuur op 

dorpsweide

nieuwe trage weg door 

binnengebied

nieuw fiets- en wan-

delpad

nieuwe parkeerzones 

aan de rand van de 

dorpskern

vernieuwde parkeeror-

ganisatie

vernieuwing van het paro-

chiecentrum

nieuw dorpspark

Torenstraat als nieuwe 

pleinzone

toeristisch infomunt en 

heemkundig museum



PRAATMARKT


