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doelstelling  
Herinrichting van de doortocht met aandacht voor groen, beeldkwaliteit, 
verblijfskwaliteit en verkeersveiligheid. 
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 ontwerp 

 detail schetsontwerp 

Madonna identiteit wandel gemeente:
de dreven en voetwegels: verhaal seizoenarbeiders;
beeldherstel vroegere bosrand: verhaal van de
‘boskanters’;

publieke ruimte kerkplein het nieuwe centrumplein voor jong en oud;
autoluw + een ‘zachte’ doorgang;
ontmoeting, zitten, afspreken aan ‘de bietenman’ start
wandelingen;
centrale punt voor kermis, koers, markt, ….. ;
bomen en verlichtingsaccent

‘straat-plein’ een ‘straat-plein’ voor de bewoners, + verschillende
voorzieningen
toegankelijk en oversteekbaar

groen speelplein gekoppeld aan school en Madointje;
een multi-plein en een ruimte voor spel (gras);
ontsloten via Klerkenstraat en de Gistelhofstraat;

verkeersveiligheid poorten profiel versmallen tot 3,5 m.;
de automobilist die kern verlaat heeft voorrang;

smal wegprofiel versmallen tot 5.40m.
suggestiestrook voor fietsers

parkeren langs parkeren aan Klerkenstraat;
extra parking op multi-plein

nieuwe toegang
school

toegang via Gistelhofstraat

dreven +
voetwegels

doortrekken tot in de kern;
begaanbaar maken;
oversteekbaarheid Klerkenstraat;

wonen landelijk, sociaal
wonen in de
kern

wonen voor o.a. ouderen in het groen (publiek of
semi-publiek of privé);
voetgangers verbinding naar Klerkenstraat

landelijk gebied dreven +
voetwegels

openstellen en onderhouden;
boomaanplant langs de dreven;
struweel groepen en knotbomen langs de voetwegels;

vroegere
bosrand
voelbaar maken

= geest van de plek;
aanplant van bomen en struweel

beeldkwaliteit landschappelijke randafwerking aan bedrijven;
privé vrachtwagens een geïntegreerde parkeerplaats
geven
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