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VERSLAG 

Strategisch Atelier Stadsontwikkeling 

 

Plaats        Herentals 

Digitaal       donderdag 1 december 2021 

          

Augustijnenlaan 30, 2200 Herentals    19.30 – 21:30 uur 

 

Aanwezigheidslijst 

 Mien Van Olmen - burgemeester niet aanwezig 

 Pascal Van Nueten – schepen ruimtelijke ordening, openbare 
werken, groen, milieu en begraafplaatsen 

Niet aanwezig 

 Laurens Moubax  - sectormanager stadsontwikkeling aanwezig 

 Jo Spiessens - participatieambtenaar aanwezig 

 Jill loos – diensthoofd omgeving niet aanwezig 

 Kristof Gommers – diensthoofd technische dienst niet aanwezig 

 Stein Geuens – ruimtelijk planner aanwezig 

 Claire Laeremans – studiebureau LAMA Landscape Architects niet aanwezig 

 Friedel Dessoy – studiebureau LAMA Landscape Architects aanwezig 

   

 Effectieve leden:  

1. Marc Van Hoof niet aanwezig 

2. Stefan Van den Eynden  niet aanwezig 

3. Jos Gysels niet aanwezig 

4. Mattias Deboutte niet aanwezig 

5. Edmond Gysen niet aanwezig 

6. Dominique Bellens niet aanwezig 

7. Willy Bastiaens niet aanwezig 

8. Kirsten Schoonaert niet aanwezig 

9. Tine Willekens niet aanwezig 

10. Kris Peeters aanwezig 

11. Stefan Sablon aanwezig 

12. Jan Hermans aanwezig 

13. Pieter Soetewey aanwezig 

14. Hans Van den Eynden niet aanwezig 

15. Hermans Puls (effectief lid milieuraad) aanwezig 

16. Guy Peeters (effectief lid landbouwraad) aanwezig 

17. Tinne Willekens (effectief lid jeugdraad) niet aanwezig 

18. Tim Vekemans (effectief lid gecoro) niet aanwezig 
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STRATEGISCH ATELIER STADSONTWIKKELING 

 

Doel van het atelier: Eerste bespreking van de resultaten van het participatietraject over de toekomst 

van de zuidkant van de Grote Markt.  

 

Agenda: 

- Toelichting en bespreking van de resultaten van de bevraging zuidkant Grote Markt (zie 

bijlage) 

- Toelichting stand van zaken beleidsplan ruimte en mobiliteit en masterplannen 

dorpskernen 

- Werking en evaluatie strategisch atelier 

- Varia 

 

• Bevraging zuidkant Grote Markt 

o Bespreking van de resultaten en de respons van de online bevraging (zie bijlage). 

+/- 390 ingevulde enquêtes.  

o Rangschikking van de criteria die belangrijk zijn bij de opwaardering van de 

markt. Atelier wil rekening houden met deze criteria in het finaal advies.  

o In de bevraging geeft 40.4% aan dat er schaduw van bomen moet zijn om te 

vertoeven. Tegelijk moet er ruimte zijn voor ontmoeting (30.5%). Minder animo 

voor waterpartij (20.1%) en een ‘eye-catcher’(5.1%) 

o De bevraging is door vrijwel elke leeftijdsgroep ingevuld. In de toekomst extra 

inzetten op de jeugd zodat ook zij deze bevraging invullen.  

o Algemeen is de ‘bloeiende markt’ als een positief concept onthaald. 

o Een rode draad doorheen de opmerkingen zijn enerzijds de bedenkingen 

omtrent het wegvallen van de parkeerplaatsen, anderzijds is er de vraag om geen 

gemotoriseerd verkeer toe te laten op de Grote Markt en de Markt 

fietsvriendelijker te maken. Het comfort voor fietsers moet verbeterd worden.  

o De ontmoetings- en speelmarkt werd eveneens als positief ervaren. Vooral een 

combinatie met de ‘bloeiende markt’ wordt als interessant beschouwd in de 

bevraging. Het element ‘sport’ vindt men minder thuishoren op de Grote Markt. 

Het element ‘spel’ wordt wel geapprecieerd. Ook hier moet er aandacht zijn voor 

het fietsvriendelijker maken. Link met lokale economie wordt als een 

meerwaarde gezien in de bevraging.  

o Het concept van de verfrissende markt moet niet op zich geïmplementeerd 

worden, maar eerder in combinatie met ander concept.  

o Uit de bevraging bleek er het minst animo te zijn voor het concept van een 

‘eyecatcher’. Er zijn immers al eyecatchers aanwezig, nl. standbeeld van de 

Boerenkrijg en Lakenhal.  

o Ontmoeten, groen, kindvriendelijk, ontharden worden in vrijwel alle scenario’s 

als positief ervaren.  
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o Het advies kan bestaan uit een beeld voor de toekomst van de Grote Markt en 

anderzijds een link met andere dossiers zoals de het beleidsplan- en het 

mobiliteitsplan.  

o Er moet gezocht worden naar compromissen om de bereikbaarheid met de auto 

te kunnen blijven garanderen, maar best wel streven naar een autoluwe plek. 

Eventueel kan er gewerkt worden met uursloten om toegang toch mogelijk te 

maken. 

o Het atelier vindt het concept van de bloeiende markt complementair aan de 

ontmoetings- en speelmarkt.  

o Voorkeur om de kop van de Grote Markt intensief te vergroenen (ter hoogte van 

kleine boompjes nu). Dit heeft weinig of geen impact voor de kermis en de 

markt.  

o Eventueel kunnen er banken aan de Lakenhal geplaatst.  

o Link met horeca moet opgepikt worden. Dit kan een win-win zijn.  

o Referentie naar horeca in het stadpark wordt door het atelier als positief 

ervaren.  

o Het atelier vraagt aandacht voor het ontwerp van een nieuwe rijweg, zowel wat 

betreft het comfort als naar het afremmen van autoverkeer (bv. een 

karrenspoor). De evolutie naar een verkeersarme markt moet ingezet worden.  

o Het woonerf moet zeker blijven.  

o Bloemengordels van het hof kunnen eventueel ook rond Lakenhal toegepast 

worden.  

o Printbeton is een mogelijk te onderzoeken piste voor de toekomst van de rijweg 

op de Grote Markt. Kwaliteitscontrole is hierbij wel noodzakelijk.  

o Ontmoeten hangt samen met de terrassen van de horeca.  

o LAMA werkt finaal concept uit (vogelperspectief en maaiveldperspectief).  

o De verlichting op de markt moet eventueel ook aangepast worden. Door 

studiebureau te bekijken.  

o Het atelier vraagt om actief op zoek te gaan naar subsidiemogelijkheden om 

budget te verhogen.  

o Er moet ook aandacht zijn voor fietsenstallingen.  

 

• Toelichting beleidsplan ruimte en mobiliteitsplan en masterplannen dorpskernen 

o Toelichting door Stein Geuens omtrent inhoud, onderlinge afstemming, fasering, 

timing en participatieve aanpak. 

 

 

• Evaluatie werking strategisch atelier 

o Interne evaluatie zal besproken op een volgend atelier.  

 

 

• Varia 

o Werkgroep milieu en natuur 

1. Er werden adviezen over PRUP Olympiadelaan en behoud van bomen op de 

Begijnendreef overgemaakt aan het bestuur. De werkgroep betreurt de 

huidige beslissing die toch volgens de werkgroep een effectieve kap inhoudt. 
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Omtrent het Poederkot werd ook een advies geformuleerd omtrent de 

nikkelvervuiling.  

 

 

• Bijlagen 

1. Resultaten bevraging zuidkant Grote Markt 

2. Advies werkgroep milieu bodem- en grondwatervervuiling site Poederkot 

3. Advies werkgroep milieu plannen Olympiadelaan 

4. Advies werkgroep milieu ‘oude bomen zijn van tel’ 

5. Advies werkgroep milieu bomen Begijnenvest 

 

 

 

 

 


