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Dit bundel vormt de weergave van de werkzaamheden die in kader van de 
conceptsubsidie Hendrik Heymanplein door Blauwdruk, in nauwe samenwerking 
met de stad Sint Niklaas, Common Ground, CityD/Wes en TML zijn gebeurd. Dit 
ontwerp- en onderzoekstraject liep vanaf de 2de helft van 2014 tot eind 2016. 
Het Hendrik Heymanplan is een bijzondere en kansrijke plek in het centrum van 
Sint-Niklaas, waar we met veel plezier en enthousiasme aan gewerkt hebben. 

De concrete aanleiding voor dit project is de conceptsubsidie die door de Vlaamse 
regering werd toegekend aan de stad om te onderzoeken hoe we het Hendrik 
Heymanplein kunnen verbeteren. Het Hendrik Heymanplein is vandaag een 
levendige plek, met de bibliotheek en de lokale handelaars (supermarkt, slager, 
groentenwinkel, …) als grote publiekstrekkers. Door zijn centrale ligging is het een 
erg gegeerde plaats om te wonen, te winkelen of een zaak uit te baten. Zeker voor
de bezoekers van de lokale handelaars zijn ook de parkeermogelijkheden een grote 
troef. Toch is het Hendrik Heymanplein vandaag geen plaats waar volwassenen en 
kinderen naartoe trekken om elkaar te ontmoeten, rustig te vertoeven of te spelen. 
Het Hendrik Heymanplein is als open ruimte en parkeerplaats, geen plein. De 
beweging en levendigheid op het plein is vandaag vaak beperkt tot het in en uit 
de auto stappen, het binnen- en buitenstappen van de supermarkt of bibliotheek,... 
Bovendien ligt het plein in een zeer dichtbevolkte wijk waar publiek groen schaars 
is. De vraag naar groene speel- en ontmoetingsruimte, naar kwaliteitsvolle publieke 
ruimte voor jong én oud, komt dan ook duidelijk naar voor.

INLEIDING





ANALYSE
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Ferrariskaart (1777) Militaire stafkracht (1948)

Historische groei
Op de Ferrariskaart is zichtbaar hoe het Hendrik Heymanplein oorspronkelijk deel 
uitmaakte van een open landschap rond het Castrohof, gebouwd in 1626 achter 
de dichtbebouwde stedelijke wand. Later geraakt het gebied ingesloten tussen 
de Grote Markt, Kokkelbeekstraat, Mgr. Stillemansstraat en Hoveniersstraat. 
Het blijft wel een groen binnengebied met een grote formele tuin horende bij 
het “Castrohof”, en met een zijarm van de Molenbeek die erdoor loopt. Tot in de 
jaren ’50 blijft het binnengebied van het bouwblok, samen met het achterliggend, 
zuidoostelijk deel van de stad onbebouwd, in tegenstelling tot de noordoostelijke 
uitbreiding tussen de Grote Markt en het station.

Vanaf de jaren ’70 - ’80 ontstaat in het binnengebied een eerste noordoostelijke 
rand in het binnengebied, met de bouw van de bib, het ACV en de CM. In 1995 
wordt het BPA ‘Buurt De Castro’ goedgekeurd. In dit BPA zijn de inplanting en 
bouwhoogtes bepaald voor de zone voor grootwinkelbedrijven (maximaal 7 m 
bouwhoogte, huidige Carrefour), en de zuidelijke randen voor handel en wonen 
met 1 en 3 lagen en een zadeldak. Dit heeft geleid tot de ontwikkeling zoals ze er 
vandaag staat.
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BPA ‘Buurt de Castro’ 1995 Vandaag, een gefragmenteerd bouwblok
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Gemengd stedelijk programma
Het Hendrik Heymanplein behoort tot het kernwinkelgebied, maar vormt geen 
uitloper van de winkel/wandelstraat Stationsstraat. Het handelsapparaat rond het 
plein bestaat voornamelijk uit een aantal druk bezochte speciaalzaken op het plein, 
zoals de slagerij, de groentenwinkel, een bank, een kebabzaak, ... en Carrefour als 
supermarkt. 

Aanvullend vormt de bibliotheek een belangrijk publiek gebouw met een goede 
werking, aan het Hendrik Heymanplein. Samen met het Welzijnshuis op site Gerda 
vormt de bibliotheek een belangrijk publiek gebouw aan de westelijke zijde van de 
stad. De bib biedt tevens lokalen voor verenigingen, er zijn computers beschikbaar 
en ‘s middags vormt de kleine cafetaria een lunchplek voor scholieren uit de buurt. 
Vele bezoekers hebben een affiniteit met het brutalitisch gebouw met zijn hoge 
plafonds dat toezicht houdt over het plein. Desondanks is het gebouw verouderd, 
toont het een aantal technische defecten en wordt het stilaan te klein. 

Verder wordt het plein gekenmerkt door de kantoren van ACV/CM als een 
belangrijke hoek aan de Castrodreef en het plein. Ook in de plint van het Gaudi-
gebouw en de gaanderij zijn enkele kantoren te vinden.

Het aandeel wonen is in de randen van het plein eerder beperkt. Boven het Gaudi-
gebouw bevinden zich 119 appartementen (waarvan slechts een deel zich naar het 
plein oriënteert) en boven de gaanderij, aan de zuidoostelijke zijde zijn er nog eens 
57 appartementen. 

Gedurende het jaar worden er ook tijdelijke events op het plein gehouden: 
een markt (als de Grote Markt plaats biedt aan een ander groot event), de 
vredesfeesten, afterwork-party’s,...

Programma rondom het Hendrik Heymanplein Aanduiding van het kernwinkelgebied en publieke/culturele gebouwen
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Ruimtelijke fragmentatie
Ondanks de ‘geplande’ ontwikkeling van het Hendrik Heymanplein en zijn randen, 
lijkt het gebied eerder fragmentair tot stand gekomen. Het gebied kenmerkt zich 
door een gebrek aan ruimtelijke samenhang. In een klassiek stedenbouwkundig 
opzet bestaat een stedelijk plein bij gratie van zijn randen, maar de wanden van het 
Heymanplein zijn versnipperd en weinig betekenisvol. De wegen doorsnijden het 
gebied ook in drie delen. 

Zo vormen Carrefour en de zuidelijke rand van wonen en handel één geheel met 
het Hendrik Heymanplein, dat enkel is ingezet als parking. Het domein van het 
Castrohof is herleid tot een fragment met ongeveer 1/3de van zijn oorspronkelijke 
omvang. Door zijn beperkte omvang, de ligging tussen achterkanten, en het 
parkeren errond is deze groene plek geëvolueerd tot een kwetsbaar, zwak 
groengebied. De bibliotheek, de aansluitende kantoren en de voorliggende 
openbare ruimte vormen een derde fragment in het binnengebied. Dit fragment is 
door de bomenrij langs de weg sterk afgezonderd van het Hendrik Heymanplein. 
De bibliotheek met de voorliggende open ruimte heeft op zich nog een zekere 
uitstraling. 

Naast een gebrek aan ruimtelijke samenhang, ervaart men op deze plek amper 
stedelijkheid. Het lijkt eerder een perifere parking met kleinhandelfuncties, dan 
een binnenstedelijk plein. Het is een hybride omgeving bestaande uit diverse 
typologieën, bouwhoogtes en programma’s.  Zo is er in de oostelijke rand een 
groot onderscheid tussen het wonen in begijnhofstijl van 1 laag en een hellend dak 
aan de Monseigneur Stillemansstraat, de rand met handel van één laag met een 
dak, en het appartementsblok met 5 bouwlagen en een zesde teruggetrokken laag. 
Ook de korrel van bebouwing verschilt heel sterk, van smalle randen met weinig 
buitenruimte, grote kantoorblokken rond een gemeenschappelijke parking, tot een 
volledig vrijstaand grootschalige supermarkt. Dit leidt tot verschillende vormen 
van stedelijk leven op het plein (van bezoekers supermarkt, parkingbezoekers, 
kantoorbedienden, … ), maar zeker niet tot een kwalitatieve stedelijkheid waarin 
verschillende functies en activiteiten elkaar versterken en samen stad maken.

Verschillende bouwhoogtes en gevelindelingen zorgen voor een onsamenhangende ruimtelijkheid
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Het plein wordt in drie fragmenten gesplitst door enkele drukke wegen
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Achterkanten
De randen van het ‘directe Hendrik Heymanplein’ (zijnde de parking) zijn geen 
krachtige wanden, maar bestaan wel uit voorkanten. De randen aan het Castrohof 
zijn vandaag niet enkel gefragmenteerd, maar bestaan voor een groot deel ook 
uit achterkanten en blinde gevels. Zo zijn de randen rondom het Castrohof 
opgebouwd uit tuinmuren en garagepoorten, waarbij ook nog dwarsparkeren op 
deze wanden is toegelaten; en bevindt de Carrefour zich in een gesloten doos. Dit 
alles draagt niet bij tot een aangename verblijfsplek, maar creëert een gevoel van 
onveiligheid.

Achterkanten aan het Castrohof Achterkanten aan de Carrefour
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Achterkanten en blinde gevels grenzend aan het plein
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Supermarkt als vrijstaande, blinde doos
Aan het Hendrik Heymanplein kent Carrefour een goede centrale ligging in de stad 
en is de parking voor de deur een belangrijke troef. Ruimtelijk profileert Carrefour 
zich echter als een perifere supermarkt, door zijn opzet als een grote blinde doos 
met een toegang op de parking. Met zijn 2400m² (bruto) winkeloppervlakte is 
Carrefour tevens de grootste supermarkt binnen de ring.

De supermarkt is vooral populair bij passanten, scholieren tijdens hun middagpauze 
en bij zondag-shoppers. Uit gesprekken met omwonenden valt op dat de Carrefour 
werkt als een ontmoetingsplaats, waar je je buren tegen het lijf loopt.

Carrefour aan het plein Achterkant Carrefour is een blinde doos
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Rand met galerij en woningen
In de galerij aan de zuidrand van het Hendrik Heymanplein zijn een aantal 
handelszaken, horeca, kantoren en praktijkruimtes gevestigd. Aan de oostzijde zijn 
de drukst bezochte winkels zoals de slagerij en de groentenwinkel. Op het einde 
van de galerij zitten meer kantoren en praktijkruimtes. De galerij zorgt voor een 
verminderde zichtbaarheid van de aanwezige zaken, ze trekken zich eerder terug 
van het plein, dan zich te profileren. Aangezien de galerij aan de westkant ook 
doodloopt, is de passage over de hele lengte eerder beperkt.

In de galerij zijn ook toegangen gesitueerd tot de hogergelegen appartementen. 
De ondergrondse garage van het gebouw is beperkt doorverbonden (enkel 
via trappen) naar de appartementen. Bijgevolg moeten alle bewoners hun 
boodschappen laden en lossen aan de voorzijde van het gebouw, en vervolgens de 
auto de garage inrijden.
Het gebouw heeft bovendien een lage beeldwaarde, bovenal in de gelijkvloerse 
verdieping. 

Populaire buurtwinkels Op het einde van de galerij staan er meerder panden te huur/te koop, de galerij loopt er ook dood

Groot hoogte verschil op het einde van de galerij
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Groenarme Castrowijk
Het Hendrik Heymanplein is gelegen binnen de Castrowijk, waar een structureel 
tekort aan groen wordt ervaren. Aan de andere zijde ligt de Grote Markt als 
een grote verharde ruimte, en zou een groene tegenpool zeker wenselijk zijn. 
Het weinige groen dat vandaag aanwezig is, is ook weinig kwalitatief of moeilijk 
bereikbaar (achter Parklaan). Het oversteken voor voetgangers en fietsers van de 
Parklaan maakt het stadspark erg onbereikbaar voor bewoners van de Castrowijk. 
Het nieuw aangelegde Jef Burm park oogt eerder privaat en daardoor ook weinig 
uitnodigend. De verblijfswaarde van het Castrohof is beperkt door de geringe 
oppervlakte, de ligging tussen wegen en uitkijkend op een gesloten doos van 
Carrefour. De inrichting van de buitenruimte laat de historische erfgoedkwaliteit van 
het Hof ook niet tot zijn rechtkomen.

Tuin aan het Castrohof Jef Burmpark
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Publiek groen binnen de stad Sint-Niklaas

Romain de Vidtspark

Zwijgershoek

Jef Burm Park

Castrohof

Casino Park

Station

Grote Markt

Gerdapark

Begraafplaats Tereken
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Types centrum parking

Wijkcirculatie

Kaart De Lijn, stadslijnen 1 & 3 houden halt aan het Heymanplein

Mobiliteit en parkeren
Vandaag is het Hendrik Heymanplein moeilijk bereikbaar. Om vanaf de Parklaan 
het Hendrik Heymanplein te bereiken, dient men helemaal om de Grote Markt heen 
te rijden. Dit zorgt voor heel wat sluipverkeer in de zuidelijke woonstraten omdat 
mensen liever niet stilstaan rond de Grote Markt.
Met het openbaar vervoer is het Hendrik Heymanplein goed bereikbaar. Op het 
plein zelf houden stadslijnen 1 en 3 halte. 
Wat betreft parkeren, vormt het Hendrik Heymanplan een unicum in de stad: enkel 
op deze parking kan men maximaal twee uur parkeren, en is het ‘s avonds gratis. 
Dit maakt het tot een populaire parking in de stad. De andere centrumparkings 
kennen telkens een verschillende maximale parkeerduur en tarief. Deze zijn 
bovendien niet allen vlot bereikbaar, wat sluipverkeer met zich meebrengt. De 
parking onder de Grote Markt en de parking aan het station onder de cinema zijn 
het vlotst bereikbaar. Toch worden deze parkings niet optimaal benut. 

max 4u parkeren

24/24u parkeren

max 2u parkeren

148

Schouwburg
63

Kokkelbeek
76

Kroonmolenstraat
54

Zwijgershoek
140Grote Markt

366
80%

Heymanplein
167
75%

Station
500
40%

Stationstraat
200
25%

dubbele rijrichting

enkelrichting
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auto

bus

Bereikbaarheid van het Hendrik Heymanplein vanaf de Parklaan

24/24u parkeren
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Gebruik van centrumparking
Met een publieke parking van 167 pp op het plein en nog 36 publieke parkings 
rond het Castrohof, is er quasi nooit een tekort aan parkeerplaatsen. Bovendien 
beschikken ACV/CM, het Gaudi-gebouw en het gaanderij-gebouw ook over een 
eigen (ondergrondse) parking voor medewerkers/bewoners.

Uit de parkeertellingen en enquêtering van de stad en TML kunnen er verschillende 
redenen worden aangehaald om te parkeren op het Hendrik Heymanplein. De 
gemiddelde bezetting is rond 88 % ingeschat, oftewel 147 wagens. De supermarkt 
is de grootste trekker, en neemt gemiddeld 36% van de parkeerplaatsen in. ‘s 
Avonds en in het weekend wordt de parking vooral gebruikt door bezoekers aan 
de stad, voornamelijk omdat het parkeren er dan gratis is. De andere trekkers 
rond het plein, bibliotheek (5%) kleine handelaars (14%) en de mutualiteit (13%) 
zouden met een 55-tal parkeerplaatsen kunnen worden bediend. Het aantal 
bewonersparkings varieert tussen 20 en 28, voor deze bewoners kan het parkeren 
eventueel elders worden georganiseerd. 

Het belangrijkste vraagstuk in het ontwerpend onderzoek zal zijn wie de parking op 
het Hendrik Heymanplein moet bedienen?

Private parking achter de bibliotheek voor ING en UnizoKort parkeren op het Hendrik Heymanplein
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136 
voor CM

2838

11

20

7

64 + 24 ondergronds
voor ACV

119 ondergronds
voor bewoners

57 ondergronds
voor bewoners

36 voor 
ING en Unizo

167

Gebruik van de parking overdag kantoor

speciaalzaken

horeca

bibliotheek

publiek parkeren, max 2u

supermarkt



Bevraging bewoners en gebruikers
Doelstellingen van de participatiestrategie
Het herontwerpen van een plein op maat van de buurt en de stad. Het Hendrik 
Heymanplein, gelegen in het hart van de stad en vandaag voornamelijk bekend 
vanwege de bibliotheek, de Carrefour en de parking, klaarstomen voor de 
toekomst. Dat is de uitdaging die vervat zit in deze conceptsubsidie. 
Enerzijds een echte ontwerpuitdaging, maar anderzijds zeker ook een uitdaging 
op het vlak van draagvlakcreatie bij de huidige gebruikers van het plein 
(grondeigenaars, bewoners, handelaars, bezoekers, passanten, …). De vraag bij 
de start van dit traject was bijgevolg hoe we de verschillende stakeholders in het 
proces kunnen betrekken zodat zij zich mee eigenaar voelen van het eindresultaat 
en er bijgevolg draagvlak ontstaat voor de ingrijpende veranderingen die zullen 
worden voorgesteld. 

In dit kader is er tijdens het verloop van de studie dan ook heel wat aandacht 
gegaan naar het informeren en betrekken van deze verschillende doelgroepen. En 
dit concreet met twee doelstellingen. 
In eerste instantie hebben we de verschillende doelgroepen benaderd om hun 
wensen en dromen voor het Hendrik Heymanplein te leren kennen. Als dagelijkse 
gebruikers van het plein zijn zij immers het beste geplaatst om de capaciteiten en  
knelpunten van het Hendrik Heymanplein in kaart te brengen en te benoemen. Zij 
hebben een zeer diverse kijk op het projectgebied en de mogelijke herbestemming 
ervan. Het verzamelen van deze rijke informatie is een eerste uitdaging met 
betrekking tot de participatiestrategie. 

Een tweede doelstelling is het creëren van een positieve dynamiek. Om 
draagvlak te creëren bij de verschillende betrokkenen, is het van belang hen te 
betrekken bij de besluitvorming rond de ruimtelijke verandering. Op die manier 
maken we ruimte voor begrip en inzicht, wat een positieve dynamiek genereert 
bij de betrokken doelgroepen. Naast een positieve invloed op de ruimtelijke 
verandering kan deze positieve dynamiek ook het stedelijk weefsel versterken en 
samenwerkingsverbanden smeden die het projectgebied ten goede komen. 

Te betrekken doelgroepen 
We onderscheiden 3 doelgroepen. Een eerste belangrijke doelgroep zijn de 
eigenaars binnen het projectgebied. Hen betrekken bij de herbestemming van 
het gebied is een evidentie. Daarom ook kiezen we ervoor om hen al van bij 
de aanvang van het analysetraject te gaan consulteren, om op die manier snel 
zicht te krijgen op de mogelijkheden en de knelpunten. Een tweede belangrijke 
doelgroep is het politiek bestuur. De herbestemming van een projectgebied is 
een proces van lange adem, dat over meerdere bestuursperiodes zal worden 
gerealiseerd. Daarom is het van belang om mogelijke politieke tegenstellingen 
al van bij het begin te neutraliseren, zodat we tot een breed gedragen oplossing 
komen voor het projectgebied. Tot slot zijn er de gebruikers van het Hendrik 
Heymanplein: buurtbewoners, bibliotheekbezoekers, werknemers,... Daar maken 
we een onderscheid tussen de mensen die op en rond het plein wonen, werken 
en vertoeven, en de mensen uit de Castrowijk, die aansluiting vindt aan het 
projectgebied. Dat we de eerste groep meenemen in het participatietraject lijkt ons 
evident. Dit zijn immers de mensen die de verandering het sterkst zullen voelen, en 
er dus ook de meeste hinder van zullen ondervinden. De tweede groep is cruciaal 
omwille van het politieke draagvlak en dus de uitvoering op langere termijn. De 
laatste  groep is belangrijk voor het creëren van een positieve dynamiek rond het 
project. Dit zijn immers de (toekomstige) gebruikers van het plein.
De focus van de participatie- en communicatieacties die in dit hoofdstuk worden 
toegelicht, spitst zich voornamelijk toe op deze laatste doelgroep, de gebruikers 
van het Hendrik Heymanplein.
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Bilaterale gesprekken met betrokken stadsdiensten en gebruikers van het 
Hendrik Heymanplein
In eerst instantie werden een aantal gesprekken gevoerd met verschillende 
vertegenwoordigers van stadsdiensten die, elk op hun manier, geconfronteerd 
worden met de werking van het Hendrik Heymanplein vandaag. Daarnaast 
benaderden we een aantal bewoners en handelaars van het Hendrik Heymanplein, 
bewoners vanuit naburige straten en de Castrowijk, de scholen en toevallige 
voorbijgangers om ook hun visie op het huidige en toekomstige plein te leren 
kennen. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de gevoerde (groeps-)
gesprekken. In deze gesprekken lag de focus op het leren kennen van het 
Hendrik Heymanplein zoals dat vandaag door zijn gebruikers wordt ervaren. Op 
verschillende vlakken werden knelpunten en ambities benoemd. Deze input werd 
door de ontwerpers van het studiebureau Blauwdruk meegenomen in de uitwerking 
van verschillende scenario’s die op de infomarkt aan de inwoners werden 
voorgesteld.

Naam    Functie/ Betrokkenheid
Jan Thuy   Buurtmanager
Tom Aerens   Groendienst
Tim De Brabander  Jeugddienst, trekker speelweefselplan
Rachid Ouifak  Participatie
Conny Quinteliers  Wijkagent
Kirsten Janssens  Bibliotheek
Patty De Meester  Stadsarchief (en inwoner Mgr. Stillemansstraat)
(Input per mail ontvangen) Dienst evenementen en plechtigheden
Christa Claes  Leerkracht Broederschool
Michel Peeters  Bewoner Mgr. Stillemansstraat
Marc   Bewoner Mgr. Stillemansstraat
Jonathan Van Steelandt  Bewoner Nieuwstraat
Tom Verhaegen  Bewoner Nieuwstraat
Pieter Stas   Bewoner Nieuwstraat
Mevr. Thierens  Bewoner H. Heymanplein
M. en Mevr. De Meulenaere Bewoners H. Heymanplein
Uitbaters slager “De Castro” Handelaar H. Heymanplein
Uitbaatster Tearoom “Het Zwaantje” Handelaar H. Heymanplein
Freya Peeters  Projectverantwoordelijke “Koek & Ei”
Droogkuis “Ronny Van de Velde”  Handelaar H. Heymanplein
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Input : uitgangspunten uit de 
verkennende gesprekken
In het kader van elk van deze participatieacties werd heel wat input verzameld. 
Graag geven we een samenvattend overzicht van de input en suggesties. In bijlage 
kunnen tevens de uitgebreide verslagen van de bilaterale gesprekken worden 
teruggevonden.

Feedback n.a.v. bilaterale gesprekken met betrokken stadsdiensten en 
gebruikers van het Hendrik Heymanplein
Troeven van de ligging/locatie
•	 Centrale ligging nabij de grote markt
•	 Mogelijkheid tot parkeren nabij het centrum
•	 Bibliotheek als publiekstrekker, laagdrempelig en toegankelijk, maar ook 

omwille van sociale controle
•	 Aanwezigheid supermarkt Carrefour & lokale handelaars
•	 Pleisterplaats voor scholieren
•	 Ideale locatie voor een zaak (veel passage)
•	 Centrumfunctie / kleinhandelsfunctie samen met de zaken in de 

Kokkelbeekstraat.
•	 Ideale plaats om te “Wonen op je oude dag”
•	 Centraal én rustig wonen, zeker ‘s avonds

Publiek groen en speelkansen
•	 Groenarme buurt
•	 Weinig speelkansen in de buurt
•	 Sint-Janssite en site Welzijnshuis te ver uit de buurt
•	 Parklaan vormt fysieke barrière voor stadspark
•	 Jef Burm park geeft indruk privaat te zijn
•	 Castrohof slechts beperkt als speelruimte gebruikt
•	 In (ruimere) buurt geen speelkansen voor de allerkleinsten
•	 Heymanplein enige “open ruimte” in drukbevolkte wijk
•	 Troeven van het plein, bv. de bomen voor de bib, kunnen meer worden 

uitgespeeld
•	
•	
•	

Parkeren
•	 Heymanplein gebruikt als centrumparking, gaat niet altijd over 

bestemmingsverkeer
•	 Parking Castrohof geen efficiënte parking omwille van vele achteruitgangen en 

poorten
•	 Bezetting enkel hoog op zondagvoormiddag (gratis parkeren, veel bezoekers 

bibliotheek) en ‘s avonds (avondonderwijs & activiteiten in de bib)
•	 Hoge parkeerdruk in de buurt (bewoners) rond het Heymanplein (o.a. Mgr. 

Stillemansstraat)
•	 Andere centrumparkings onderbenut? Drempel om te parkeren onder de 

markt? Impact van gratis parkeren onder de markt?
•	 Te weinig fietsenstalling
•	 Parkeren is noodzakelijk voor de leefbaarheid van de handelszaken op het 

plein. Nood aan kort parkeren vlakbij de handelszaken.
•	 Men vindt de parkeertarieven wel hoog. Ook de maximale parkeertijd (2 uur) 

geeft beperkingen.
•	 Inrichting parking vandaag zorgt voor verwarring (m.b.t. waar parkeren, 

rijrichting, parkeerpalen onvoldoende opvallend)
•	 Heymanplein als locatie voor autodelen (Cambio) is zeer positief

Ontmoetingsfunctie
•	 Plein niet ingericht voor ontmoetingsfunctie (weinig bankjes, vuilbakken,…) 

waardoor er overlast ontstaat
•	 Plein aan de bib heeft geen ontmoetingsfunctie, is vandaag enkel een brede 

doorgang/passage
•	 Compenseert “leegte” van de Grote Markt vandaag niet.
•	 Plein geeft een wat achtergestelde, triestige indruk. Het plein wordt soms wat 

“vergeten” (bv. kerstverlichting, strooien,…) 
•	 Bewoners van het plein maken weinig/geen gebruik van het plein als 

ontmoetingsplaats
•	 Verplaatste markt brengt leven en ontmoeting, maar kramen staan met 

“ruggen” naar het plein
•	 Beweging op het plein beperkt zich vaak tot in- en uit de auto stappen.
•	 Gaanderij trekt mensen vandaag niet aan
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Hoekjes en kantjes
•	 (Achterkant parking) Castrohof
•	 Sluikstorten
•	 Illegale activiteiten
•	 Onveiligheidsgevoel 
•	 Statuut Castrohof onduidelijk (publiek/privaat)
•	 Achterkant Carrefour + doorgang
•	 Ruimte voor de bib ‘s avonds erg donker en aan het zicht onttrokken door o.a. 

hoge bloembakken
•	 Zone buurt publiek toilet
•	 Gaudi Gallerij

Bereikbaarheid
•	 Wie de weg niet kent, staat eindeloos in de file in de buurt van/ rond de markt
•	 Bereikbaarheid vanuit de Parklaan is niet goed
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UITGANGSPUNTEN
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eigendom CM, ACV

eigendom stad Sint-Niklaas

private eigenaars

Belangrijke grondpositie van de stad
Het stadsbestuur heeft een sterke positie door haar grote eigendom van zowel de 
publieke ruimte als de terreinen van het Castrohof, de Carrefour en de bibliotheek. 
Dit zorgt voor een grote kans op haalbaarheid en realisme. Er zijn al vele zaken 
mogelijk zonder inbreng van andere eigenaars. Uiteraard wordt wel gezocht naar 
allianties met de huidige handelszaken, omwonenden, kantoren, ... In het bijzonder 
is  Carrefour (of een andere supermarktconcern) een belangrijke marktpartij om 
mee te onderhandelen. Carrefour heeft op het terrein van de stad een concessie 
lopende tot 2019. Het verlopen van de concessie is een belangrijke aanleiding 
voor deze studie. 

Eigendomssituatie vandaag



conceptstudie Hendrik Heymanplein, eindrapport 31

Nieuwe bibliotheek?
Gelet op de vele renovatienoden aan het huidige gebouw, en de krappe 
uitbreidingsmogelijkheden, wil het stadsbestuur overwegen om een nieuwe 
bibliotheek op het Hendrik Heymanplein te bouwen. Uitgaande van een 
beschikbaar budget in de stadskas van 10 miljoen euro, zal er een nieuwe 
bibliotheek van maximaal 5000m² (bruto) gebouwd worden. Dit is een aanzienlijke 
vergroting van de bibliotheek die vandaag 3600m² (bruto) vloeroppervlakte telt. 
Wat betreft het meubilair, is nog niet duidelijk in hoeverre het bestaande meubilair 
kan gerecupereerd worden.

bibliotheek            5000 m²

bouwkost   1350 euro/m²
incl btw / erelonen   1890 euro/m²

   9.450.000 euro

 
meubilair     500 euro/m²
incl btw / erelonen     700 euro/m²

   3.500.000 euro

 
totaal   12.950.000 euro

De huidige bibliotheek, een karakteristiek brutalistisch gebouw



Lobbenstadmodel / beeldkwaliteit
In september 2014 werd het Lobbenstad-model voor Sint-Niklaas goedgekeurd 
door de gemeenteraad. In dit ruimtelijk model wordt de stadskern radiaal versterkt  
door een netwerk van blauwgroene vingers. Hierbij vormt de toekomstige 
heraanleg van het centraal gelegen Hendrik Heymanplein een unieke opportuniteit. 
Het blauwgroene netwerk kan tot midden in het centrum van de stad worden 
doorgetrokken. 

Ook in het masterplan publieke ruimte opgesteld door Stramien wordt het Hendrik 
Heymanplein aangeduid als bijzondere plek waar ruimte wordt voorzien voor 
vergroening. Het Hendrik Heymanplein wordt zo de groene tegenpool van de 
Grote Markt op schaal van de stad en vormt samen met de andere bijzondere 
plekken een afwisseling op de verharding van de MARKTstad.
Op schaal van de buurt dat nood heeft aan groene en veilige speelruimte voor de 
allerkleinste wordt hiermee ook een antwoord geboden op het nijpende tekort.

Het vergroenen van het Hendrik Heymanplein volgens het Lobbenstad model
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masterplan publieke ruimte Sint-Niklaas MARKTstad, opgesteld door Stramien



Gefaseerde invoering:  7 lobben  

 

enkel richting

ontsluiting wijk

ontsluitingas stad

bereikbaarheid plein

Mobiliteitsplan
Het lobbenstadmodel is niet enkel het versterken van een blauwgroen netwerk 
maar impliceert ook een verandering van verkeersmodel voor de stad. Het 
verkeersmodel, uitgewerkt in het mobiliteitsplan van Traject, beperkt het verkeer 
tot een aantal assen om de verschillende woonwijken te bedienen. Er wordt in dit 
nieuwe model verhoogd ingezet op de fiets en het openbaar vervoer.

Om het Hendrik Heymanplein substantieel op te nemen in het verhaal van een 
groene vinger, zal het onderzoek naar zowel mobiliteit en parkeren cruciaal zijn. 
Het autovrij maken van het Hendrik Heymanplein om maximaal in te zetten op 
groen wordt opgenomen in het onderzoek. Ook het parkeren op het plein wordt 
in een minimaal scenario onderzocht, maar het is een uitdaging om centraal 167 
parkeerplaatsen te schrappen. In het nieuwe mobiliteitsplan zal het zaak zijn de 
parkings aan de rand van de stad beter te laten renderen. Het blijft de vraag of 
in het nieuwe mobiliteitsplan het Hendrik Heymanplein als centrum parking kan 
worden geschrapt, of niet?
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7 lobben volgens het mobiliteitsplan, opgesteld door Traject





ONTWERPEND ONDERZOEK IN VIER SCENARIO’S
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Ontwerpend onderzoek in vier 
scenario’s
Binnen de huidige beleidsvisie op Sint-Niklaas als lobbenstad en binnen de 
nieuwe mobiliteitsvisie op de stad, is Blauwdruk Stedenbouw gaan verkennen hoe 
de dynamiek van een (nieuwe) bibliotheek en een stadssupermarkt kan behouden 
worden binnen een groene, aangename stedelijke omgeving. Concreet wordt 
vertrokken van een parkachtige omgeving met nieuwe bebouwde randen van 
wonen, supermarkt, bibliotheek, … Om de leefbaarheid te verhogen wordt het 
doorgaand verkeer geknipt, en het aantal parkeerplaatsen op het maaiveld beperkt 
tot een aanvaardbaar aantal kortparkeerplaatsen (voor supermarkt, bibliotheek en 
andere handelszaken/horeca). Ondergronds worden parkings voor de bewoners 
voorzien. In volgende vier scenario’s wordt deze visie ruimtelijk getoetst op zijn 
haalbaarheid en wenselijkheid. Vervolgens werden deze scenario’s voorgelegd aan 
buurtbewoners, handelaars,... op een infomarkt om hierop feedback te ontvangen.  
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wonen; 240m²
2 appartementen

wonen; 470m²
3 appartementen

wonen; 4700m²
34 appartementen

supermarkt
1285m2

bibliotheek
5000m2

handelspanden; 1000m²

wonen; 5289m²
38 appartementen

38
www.blauwdrukstedenbouw.be

1. Woontoren en bib midden in groen
In het eerste scenario wordt ervoor gekozen om een krachtig ruimtelijk gebaar te 
maken en de bibliotheek (4 bouwlagen, 5000m2) onder een heuse woontoren 
(7 bouwlagen) te plaatsen midden in het groen. De bibliotheek is in dit scenario 
alzijdig te bereiken vanuit de omliggende stadstuin. Het gebouw als geheel kent 
twee vormen; vooraan sluit het aan bij de stedelijkheid van de Grote Markt terwijl 
het achteraan met maar vier bouwlagen zich minder prominent opstelt en ruimte 
laat voor het Castrohof. Een stadssupermarkt (1285m2) wordt in dit scenario naar 
de plint van een nieuwbouw (4 bouwlagen) verschoven oostelijk van de bestaande 
gebouwen van ACV/CM. In deze nieuwbouw zal er in de plint naast de supermarkt 
ook nog plaats zijn voor kleine handelszaken en horeca. Hierboven worden drie 
woonlagen voorzien.

Oppervlaktes van het te realiseren programma

Fiche

•	 nieuwe bibliotheek  5000m2

•	 supermarkt  1285m2

•	 aantal handelspanden 10
•	 aantal appartementen 77
•	 publieke ruimte  16.500m2 (14.000m2 park & 2500m2 plein)
•	 parkeerplaatsen   30 kortparkeren / 104 ondergronds
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10m 50m

supermarkt

bibliotheek
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2. Nieuwe bibliotheek aan het park
In het tweede scenario vormt de beleving van het park als één grote groene ruimte 
het belangrijkste uitgangspunt (waarbij in het vorig scenario het park nogal in 
twee werd gedeeld door de bibliotheek). De nieuwe bibliotheek (5250m2) schuift 
in dit scenario op naar het zuiden, zodat het park breed doorloopt tussen de 
bibliotheek en het bankfiliaal richting het Castrohof. Het gebouw van de bibliotheek 
(5 bouwlagen) staat nu op zichzelf als trekker in het groen. Naast de bibliotheek 
wordt nog een deel wonen voorzien om de rand naar de Hoveniersstraat toe af te 
werken. In dit scenario wordt de supermarkt weer verhuisd naar de plint van een 
nieuwbouw in de rand naast de gebouwen van ACV/CM. Deze rand wordt in dit 
scenario iets steviger opgezet, er worden 5 bouwlagen voorzien en een zesde 
teruggetrokken. In dit scenario wordt de stedelijkheid en dynamiek vanuit de Grote 
Markt doorgetrokken langsheen de nieuwbouw plint, voorzien van  handelszaken 
en horeca, naar de bibliotheek toe. Hierna neemt het luwe karakter van het groen 
over.

wonen; 1608m²
12 appartementen

handelspanden; 1030m²

wonen; 6917m²
50 appartementen

Oppervlakte wonen en handel op terrein van de stad

Fiche

•	 nieuwe bibliotheek  5250m2

•	 supermarkt  1250m2

•	 aantal handelspanden 7
•	 aantal appartementen 62
•	 publieke ruimte  15.200m2 (11.200m2 park & 4000m2 plein)
•	 parkeerplaatsen   26 kortparkeren / 16 + 97 ondergronds

supermarkt
1250m2

bibliotheek
5250m2



10m 50m

supermarkt

bibliotheek
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wonen; 3125m²
22 appartementen

wonen; 4380m²
32 appartementen

handelspanden; 990m²

Oppervlakte wonen en handel op terrein van de stad

supermarkt
1250m2

bibliotheek
5250m2
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3. Nieuwe bibliotheek op huidige plek
In het derde scenario wordt de nieuwe bibliotheek (5250m2) verplaatst van 
centraal in het park naar de rand naast de ACV/CM op de plek van de huidige 
bibliotheek. De supermarkt wordt ernaast geplaatst in de plint van een nieuwbouw 
waar bovenop drie woonlagen worden voorzien. De rand tegenover het Castrohof 
en naast de zuidelijk gelegen appartementen wordt voorzien van wonen in het 
groen, over een maximum van vier bouwlagen. De stedelijkheid en dynamiek blijft in 
dit scenario geconcentreerd tot de rand met bibliotheek en supermarkt, terwijl de 
stadstuin voor het grootste deel zal ervaren worden als rustig en luw.

Fiche

•	 nieuwe bibliotheek  5250m2

•	 supermarkt  1250m2

•	 aantal handelspanden 5
•	 aantal appartementen 54
•	 publieke ruimte  16.000m2 (13.800m2 park & 2200m2 plein)
•	 parkeerplaatsen   26 kortparkeren / 32 + 30 ondergronds



10m 50m

supermarkt

bibliotheek
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4. Behoud van de bibliotheek
In het laatste scenario is het uitgangspunt het behouden en renoveren van de 
huidige bibliotheek (3600m2). Om een met de andere scenario’s vergelijkbare 
oppervlakte te bekomen wordt de huidige bibliotheek ook uitgebreid (1785m2). 
De uitbreiding wordt voor de huidige bibliotheek geplaatst, samen met nog een 
klein aandeel wonen, zodat de bibliotheek op deze manier vanaf de Grote Markt 
al wordt aangekondigd als trekker naar het plein. Omdat het niet wenselijk is om 
een supermarkt midden in het groen te plaatsen wordt er geen ingetekend in dit 
scenario. Het Hendrik Heymanplein verliest zo één van zijn belangrijke trekkers. 
Het wonen in het groen in de zuidelijke rand, wordt ook in dit scenario voorzien 
zoals in scenario 3.

wonen; 1050m²
8 appartementen

wonen; 4380m²
32 appartementen

Oppervlakte wonen op terrein van de stad

uitbreiding
bibliotheek

1750m2

bestaande 
bibliotheek

3600m2
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Fiche

•	 bibliotheek  renovatie: 3600m2, uitbreiding: 1750m2

•	 supermarkt  -
•	 aantal handelspanden -
•	 aantal appartementen 40
•	 publieke ruimte  16.300m2 (14.000m2 park & 2300m2 plein)
•	 parkeerplaatsen   10 kortparkeren / 32 + 9 ondergronds



10m 50m

bibliotheek

uitbreiding
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Toelichting van de vier scenario’s op 
verschillende infomomenten
Op zaterdag 9 mei tussen 9.30-12.30 uur werd een infomarkt georganiseerd voor 
de buurtbewoners van het Hendrik Heymanplein. Aan de hand van verschillende 
infopanelen werd het traject geschetst dat tot dan toe werd doorlopen en 
werden er ook vier verschillende scenario’s voor een nieuw Hendrik Heymanplein 
voorgesteld. Daarnaast waren er ook verschillende medewerkers van de stad, 
Blauwdruk Stedenbouw en Common Ground aanwezig om eventuele vragen te 
beantwoorden. De bezoekers van de infomarkt konden hun feedback, suggesties 
en bekommernissen over de inrichting van het toekomstige Hendrik Heymanplein 
achterlaten op een postkaart. In totaal werden 140 postkaarten ingevuld met 
circa 300 opmerkingen en/of suggesties. Daarnaast maakten ook 19 kinderen 
een tekening met hun wensen en dromen voor het Hendrik Heymanplein. Ook na 
afloop van de infomarkt kwamen er nog verschillende (schriftelijke) reacties van 
buurtbewoners binnen bij de stad.

Aanvullend werden in de loop van mei-juni 2015 ook nog bijkomende 
infomomenten gehouden onder meer voor de handelaars op/rond het plein, de 
NAV (Nationaal Architecten Verbond) en de seniorenraad.

Uit deze verschillende infomomenten is er geen uitgesproken consensus over 
één van de vier scenario’s gekomen, maar een aantal scenario’s waren minder 
wenselijk.
De voornaamste opmerkingen en suggesties waren de volgende; Een supermarkt 
op het plein is én blijft een grote meerwaarde. Het plan zal dus zeker plaats 
voorzien voor een stadssupermarkt. Er is geen nood aan bijkomende handelsruimte 
op het plein. Er moet meer kortparkeren worden ingetekend en voor de fietsers 
moet een overdekte fietsenstalling worden voorzien.
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Infomoment voor de bewoners
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Infomoment voor de bewoners De scenario’s werden toegelicht aan de hand van panelen en een maquette



Reacties op de vier scenario’s
Feedback n.a.v. infomarkt op het Hendrik Heymanplein
Bibliotheek & supermarkt
•	 Meerderheid van de bezoekers is van mening dat de supermarkt op het plein 

aanwezig moet blijven. 
•	 In sommige gevallen wenst men een kleinere (buurt)supermarkt, in andere 

gevallen wil men juist de oppervlakte behouden omwille van het brede aanbod.
•	 Wel wordt gewezen op de veiligheid (leveringen met camions – vandaag 

onveilige situaties)
•	 Suggestie om meerdere buurtwinkels te openen in de stad op zondag, niet 

enkel Heymanplein
•	 Bezoekers willen ook dat de bibliotheek op het plein blijft.
•	 Een aantal benoemd expliciet dat de huidige bib moet blijven omwille van zijn 

architecturale waarde
•	 De bib mag het middelpunt van het plein vormen

Inrichting
•	 Aandacht voor creatieve speelruimte, ook voor kleuters 
•	 Ontmoetingsruimte voor jongeren
•	 Bomen/groen
•	 Veel groen, maar aandacht voor properheid en veiligheid bij keuze groen
•	 Geen (hoge) bomen langs de gaanderij i.f.v. licht en zicht
•	 Huidige bomen bewaren
•	 Daktuinen/ moestuinen
•	 Afval/zwerfvuil: voldoende vuilbakken voorzien
•	 Oude bedding Kokkelbeek terug boven halen
•	 Picknick-zone
•	 Voorzien van openbare toiletten
•	 Overdekte fietsenstallingen voor bezoekers én bewoners
•	 Ondergrondse fietsenstallingen voor bewoners 
•	 Uitwijkmogelijkheid donderdagse markt?
•	 Goede fietspaden voorzien

Mobiliteit
•	 Bereikbaarheid (handels)zaken is een aandachtspunt 
•	 ook voor zaken in de Nieuwstraat
•	 Bereikbaarheid bank, CM, … voor mindervaliden
•	 CM voor personeelsleden (400 personeelsleden via Nieuwstraat op zelfde 

moment als scholieren)
•	 Bereikbaarheid gaanderij/ appartementen
•	 Rijweg voor appartementen (i.f.v. leveringen, mindervaliden, …)
•	 Doorsteek Mgr. Stillemansstraat behouden
•	 Vermijden extra verkeer door de Mgr. Stillemansstraat, zeker wat betreft de 

bussen
•	 Verbinding Parklaan – Heymanplein positief, maar realistisch?
•	 Onduidelijkheid i.v.m. verkeerscirculatie/ verkeerssituatie

Parkeren
•	 Voldoende parking voor handelaars noodzakelijk voor leefbaarheid van de 

handelszaken
•	 Ook parkeerplaatsen voorzien voor de gaanderij, niet enkel aan de overkant
•	 voor klanten, patiënten, …
•	 ook i.f.v. leveringen, laden en lossen door bewoners, …
•	 Meer plaatsen voor kortparkeren voorzien
•	 Mogelijkheid tot gratis kortparkeren i.f.v. handelaars (min 30 min)
•	 Ondergrondse parking: 
•	 voldoende brede inritten en parkeerplaatsen (<> parking Grote Markt)
•	 ondergronds parkeren is een meerwaarde
•	 duurder dan bovengronds parkeren
•	 Gratis (lang)parkeren voor buurtbewoners met bewonerskaart behouden
•	 Parking CM beter benutten

Evaluatie scenario’s
•	 Zeer diverse voorkeuren, met uitzondering van scenario 4 (omwille van het 

ontbreken van de supermarkt)
•	 Frequent voorkomende opmerkingen:
•	 Hoogbouw geeft zichtbelemmering voor de appartementen
•	 Landmark voor Heymanplein goed idee
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•	 Parkruimte met dagelijkse dynamiek
•	 Mooie ideeën, goede verhouding tussen parking en groen
•	 Naast bijkomende winkels en horeca, plaats voor creatieve ateliers
•	 Daarnaast zijn er ook wel een aantal personen die liever niets zien veranderen.
•	 Vragen bij financiële haalbaarheid van het plan
•	 Verplaatsen bib grote kost?
•	 Dak bib net aangepast? Ramen worden vervangen?
•	 Ondergrondse parking duur
•	 Beter andere, dringendere problemen aanpakken

Input uit de kleurplaten
•	 Groen
•	 Bomen 
•	 Bloemen
•	 Struiken
•	 Speelbos
•	 Vijver
•	 Fontein
•	 Gras
•	 Speelruimte
•	 Speeltuin (schommel, wip)
•	 Fietsparcours/ steppen
•	 Voetballen/ badmintonnen
•	 Speelhuisje/ hutje
•	 Trampoline/ springkasteel
•	 Boomhut/ klimtoren
•	 Wiebelbrug/ touw om op te lopen
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Feedback n.a.v. College van burgemeester en schepenen 23 april 2015
•	 in het plan moet de mogelijkheid ingebouwd worden om een bijkomende 

(ondergrondse) publieke bezoekersparking te voorzien indien dit later nodig 
zou zijn (als doorgroeiscenario)

•	 de circulatie en toegankelijkheid via de Nieuwstraat moet verder onderzocht 
worden

•	 er moet een grote fietsenstalling voorzien worden op het Hendrik Heymanplein
•	 de verplaatste markt moet mogelijk zijn voor de volledige markt (bv. via 

grindgazon)
•	 er moet onderzocht worden welke activiteiten/evenementen in het nieuwe park 

in de toekomst kunnen plaatsvinden (via voorbeelden en referenties)
•	 de doorsteek voor fietsers en voetgangers naar de Mgr. Stillemansstraat 

moet behouden blijven ev. te combineren met kortparkeren en/of parking voor  
mindervaliden (tgv de bib).

Feedback n.a.v. Gemeenteraadscommissie 20 mei 2015
•	 verplaatste markt - (hele Markt)
•	 scenario met supermarkt op -1 (cf. Beveren)
•	 financiële haalbaarheid
•	 timing
•	 laad- en loszone supermarkt
•	 verkeersafwikkeling/circulatie van de directe omgeving

Feedback n.a.v. gesprek met personeel bibliotheek 27 mei 2015
•	 voorportaalruimte bij bib voorzien voor mini-evenementen
•	 parkeerplaatsen voor personeel van de bib 
•	 overdekte fietsenstalling voor personeel voorzien (voldoende ruim), ook 

overdekte fietsenstalling voor bezoekers
•	 toelevering bib
•	 verplaatste markt
•	 openbaar vervoer op plein voorzien
•	 een knip van autoverkeer zorgt voor doods plein (geen passage, onveiligheid)
•	 openbaar toilet op plein voorzien
•	 geen hoekjes en kantjes bij ontwerp publieke ruimte (onveilig, vuil, ongewenst 

gedrag)
•	 kunst en licht voorzien bij inrichting groene ruimte (creatieve plek van maken) 

en water
•	 bereikbaarheid vanuit het noorden van de stad?

•	 bib = 1 volume, geen aparte volumes naast elkaar (cf. scenario 4)
•	 bib en supermarkt niet naast elkaar cf. scenario 3 (eigen profilering, eigen 

gezicht)
•	 bij de plannen rekening houden met minder mobiele mensen
•	 ook horeca in de bib voorzien
•	 voldoende functies rond het plein voorzien (ook ’s avonds) anders doods en 

onveilig plein

Feedback n.a.v. gesprekken met handelaars 27 mei 2015
•	 er is geen nood aan extra winkelruimte!!
•	 rond het plein zit ook net wat dienstverlening waarmee moet rekening 

gehouden worden (dokterspraktijk, kinepraktijk, kantoren, bank, …) 
•	  er moet ook expliciete aandacht zijn voor de aanwezige handelaars rond het 

plein (o.m. in galerij), deze worden nu niet tot weinig belicht in de plannen
•	  voldoende kortparkeerplaatsen voorzien voor de handelaars dichtbij de zaak 

(o.m. kant galerij)
•	 ook parkeerruimte voor werknemers voorzien (bv. via overschotparking);
•	  ruimte voor laden en lossen voorzien voor bestaande handelaars en bewoners 

(kant galerij)
•	 hoe verloopt de verkeerscirculatie naar het plein (rijrichtingen, ontsluiting 

via Hoveniersstraat, Nieuwstraat, Mgr. Stillemansstraat)? Er zijn redelijk wat 
klanten van buiten Sint-Niklaas, wie hier de circulatie niet goed kent, vraagt 
zich vaak af hoe hij of zij er moet geraken, borden centrum zuid leiden je naar 
overal …

•	 bij verplaatste markt rekening houden met bereikbaarheid handelaars (bv. deel 
naar Sint-Nicolaasplein)

•	  bij de toekomstige werken moet rekening gehouden worden met de 
leefbaarheid van de handelaars (leefbaarheidsplan tijdens de werken)

•	  veel handelaars hebben zich hier gevestigd omwille van de parking
•	 de parkeercijfers worden in vraag gesteld (“de cijfers kloppen niet”), er is nood 

aan transparantie van de parkeercijfers (er zijn extra tellingen nodig, wat is het 
profiel van de langparkeerders?)

•	 wat is het profiel van de klant (en de toekomstige klant)?
•	 relatie tot het Kokkelbeekplein, dat gaat ook heraangelegd worden, best 

gezamenlijk te bekijken want als daar ook de parkeerplaatsen verdwijnen...
•	 bezonning onderzoeken van nieuwe bebouwing (geen hoogbouw) en 

pleininrichting via bezonningsstudie;
•	  een groene ruimte/park is niet altijd aantrekkelijk (hondentoilet, onveilig, 
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criminaliteit, hangjongeren)
•	 aandacht voor minder mobiele mensen en autoafhankelijke zaken (bv. 

droogkuis, gehoorcentrum, kinepraktijk)
•	  de fietscultuur promoten is ook een mentaliteitswijziging
•	  korte-keten-verplaatsingen en langparkeerders zijn ook belangrijk voor 

handelaars
•	 waar is de inbreng en de kennis van zaken van op het plein zelf, blijven inzetten 

van bv. Filip Van Bel als centrummanager om info te laten doorstromen

Feedback n.a.v. gesprek met NAV (nationaal architectenverbond) 8 juni 
2015
•	 het toekomstig plein mag geen grote lege vlakte zijn zoals de Grote Markt 

maar moet gezelligheid uitstralen, dit hangt ook samen met de groeninrichting, 
geen  gazonvlakte maar verschillende sferen, plekken die uitnodigen tot gebruik 
en verblijf (bv. via referentiebeelden uit andere steden)

•	  het gebouw in het park (scenario 1) moet alzijdig zijn, geen achterkanten
•	 ook aandacht voor achterkanten aan het toekomstig park (tuinmuren e.d.)
•	 wat met het busverkeer?
•	  laden/lossen supermarkt kan niet zoals het nu staat ingetekend (scenario 2 en 

3)
•	 kan een supermarkt onder de grond met aantrekkelijke entree op het 

gelijkvloers?
•	  kan in scenario 2 bib en supermarkt niet gewisseld worden?
•	  het nieuwe woonprogramma (bv. woontoren) mag geen concentratie van 

(sociale) bewoners zijn maar een gezonde mix van doelgroepen;
•	 de parking voor kortparkeren moet ook centraal liggen voor de handelaars in 

de galerij
•	 het niveauverschil tussen de galerij en het plein moet weggewerkt worden 

voor meer betrokkenheid op het plein (bv. door uitbreiding terrassen)

Visueel verslag verspreid in de buurt
Op basis van de feedback die werd verzameld op de infomarkt, werd door 
Blauwdruk de tijd genomen om een aantal zaken bijkomend te onderzoeken en 

een vijfde scenario uit te werken waarin aan een aantal bekommernissen van de 
gebruikers van het plein tegemoet wordt gekomen. In deze periode werd tevens 
een nieuwsbrief opgemaakt en bedeeld in de buurt. Deze nieuwsbrief vatte de 
verschillende stappen van het traject samen, zowel naar het verleden als naar de 
toekomst toe, en gaf ook nog eens het overzicht van de vier scenario’s die op de 
infomarkt werden voorgesteld en de feedback die men naar aanleiding hiervan had 
mogen ontvangen. Ook na de bedeling van deze nieuwsbrief in de directe buurt 
(zelfde verspreidingsgebied als de uitnodiging voor de infomarkt) zijn er bij de stad 
nog een aantal (schriftelijke) reacties binnengekomen met soortgelijke inbreng.

Hoe kunnen we het Hendrik Heymanplein klaarstomen voor de 
toekomst? Deze vraag hebben we voorgelegd aan een aantal experts en 
aan gebruikers van het plein. Zij dromen alvast van een levendig en groen 
plein, met plaats voor spel en ontspanning, met een prominente plaats 
voor de bibliotheek èn voldoende ruimte voor lokale handelaars. Een 
plein om te ontmoeten en te genieten. 

Een duidelijke opdracht voor het ontwerpteam dat aan de slag gaat  
om al deze wensen en dromen te verzoenen in een ontwerp voor  
een nieuw Hendrik Heymanplein. 

2 3

Conceptsubsidie voor onderzoek naar  
toekomst van het plein

De concrete aanleiding voor dit project is de conceptsubsidie 
die door de Vlaamse regering werd toegekend aan de stad 
om te onderzoeken hoe we het Hendrik Heymanplein kunnen 
verbeteren. Het Hendrik Heymanplein is vandaag een heel 
levendig plein, met de bibliotheek en de lokale handelaars 
(supermarkt, slager, groentenwinkel, …) als grote publiekstrek-
kers. Door zijn centrale ligging is het een erg gegeerde plaats 
om te wonen, te winkelen of een zaak uit te baten. Zeker voor 
de bezoekers van de lokale handelaars zijn ook de parkeermo-
gelijkheden een grote troef. Toch is het Hendrik Heymanplein 
vandaag geen plaats waar volwassenen en kinderen naartoe 
trekken om elkaar te ontmoeten, rustig te vertoeven of te 
spelen. De beweging en levendigheid op het plein is vandaag 
vaak beperkt tot het in en uit de auto stappen, het binnen- en 
buitenstappen van de supermarkt of bibliotheek,... Bovendien 
ligt het plein in een zeer dichtbevolkte wijk waar publiek 
groen schaars is. De vraag naar groene speel- en ontmoetings-
ruimte, naar kwaliteitsvolle publieke ruimte voor jong én oud, 
komt dan ook duidelijk naar voor.

Dromen van een plein op maat van  
de buurt en de stad

De buurt én de stad dromen dan ook van een nieuw Hen-
drik Heymanplein. Een groener plein waar er plaats is voor 
ontmoeting, voor spel en ontspanning, voor jong en oud. Een 
plein dat zijn levendigheid van vandaag behoudt, dat de buurt 
en bij uitbreiding alle inwoners van de stad aantrekt, waar het 
bruist en leeft, elke dag van de week. Een plein dat comple-
mentair is aan de Grote markt, een groene tegenhanger voor 
het grote verharde evenementenplein. 

Samen met u

In dit hele ontwerptraject wil de stad de buurtbewoners, de 
handelaars en de gebruikers van het plein betrekken. We wil-
len samen de plannen voor het nieuwe Hendrik Heymanplein 
uittekenen. Op verschillende momenten in het traject zullen 
de plannen dan ook worden voorgesteld aan de bevolking. Op 
basis van de antwoorden kan het plan verder op maat van de 
buurt en de stad worden uitgetekend.

Wat is er al gebeurd?

• In december 2014 en januari 2015 ging het studiebureau 
langs bij enkele bewoners en handelaars op en rond het 
Hendrik Heymanplein. In deze gesprekken werd heel 
wat input verzameld over wat men graag zou willen 
behouden of juist veranderen aan het plein. Verschillen-
de thema’s kwamen daarbij aan bod: groen, speelruimte, 
parkeren, mobiliteit, de bibliotheek en de supermarkt, …  

• Met deze input ging het ontwerpteam aan de slag. Zij 
werkten verschillende toekomstscenario’s uit voor het 
plein. Die scenario’s werden in mei en juni 2015 aan de 
bevolking voorgesteld. Zo was er een infomarkt op het 
Hendrik Heymanplein, een toelichting voor de senioren-
raad, een infoavond voor de handelaars, … 

HEEL WAT OPMERKINGEN  
EN SUGGESTIES ONTVANGEN

De stad Sint-Niklaas ontving heel wat 
opmerkingen en suggesties. Dit waren 
de belangrijkste: 

• De feedback was duidelijk, een 
supermarkt op het plein is én blijft 
een grote meerwaarde. Het plan zal 
dus zeker plaats voorzien voor een 
stadssupermarkt.

• Ook de bibliotheek behouden we graag  
op het plein.

• Er is geen nood aan bijkomende 
handelsruimte op het plein. De 
gelijkvloerse verdiepingen van de 
nieuwe gebouwen kunnen worden 
ingezet als woonruimte.

• Wel zal worden gezocht naar een 
manier om de gaanderij, met zijn 
handelszaken, dichter bij het plein 
te brengen zodat deze handelszaken 
beter zichtbaar en bereikbaar worden.

• Er zal worden bekeken hoeveel plaatsen 
voor kortparkeren er wenselijk zijn.

• En ook voor de fietsers wordt een 
overdekte fietsenstalling voorzien.

• Tenslotte worden de verkeerscirculatie 
en buslijnen ingepast conform het 
nieuwe mobiliteitsplan.

TOEKOMST HENDRIK
HEYMANPLEIN

Een groener plein waar er 
plaats is voor ontmoeting, 
voor spel en ontspanning, voor 
jong en oud. 
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HET VOORKEURSCENARIO



Het ideale voorkeurscenario
Op basis van de reacties op de verschillende infomomenten is er gekozen om 
verder te werken rond scenario 2, en hierop een aantal aanpassingen te maken. 
In dit nieuwe scenario wordt ingezet op het park als één groot geheel met de 
bibliotheek hierin centraal. In deze nieuwe plankaart wordt de stedelijke dynamiek 
met parkeren en verkeersbewegingen verlegd van de noordzijde naar de zuidzijde 
aan de winkels en kleinhandelszaken onder de galerij. Naast een supermarkt 
worden er geen bijkomende handelsruimten meer voorzien en het aantal 
kortparkeerplaatsen wordt verhoogd en ingetekend in de rand aan de zijde van 
de handelaars. De doorgang naar de Mgr. Stillemanstraat, achter de bibliotheek 
wordt behouden en er worden bijkomende parkeerplaatsen voor bewoners 
georganiseerd. Om dit optimaal te organiseren werd het hoekpand aan de Mgr. 
Stillemansstraat (nr. 47) opgekocht door de stad.

wonen; 7284m²
54 appartementen

Oppervlakte wonen op terrein van de stad

supermarkt
1480m2

bibliotheek
5750m2

Zicht op de bibliotheek en de handelaars

Fiche

•	 nieuwe bibliotheek  5750m2

•	 supermarkt  1480m2

•	 aantal handelspanden 0
•	 aantal appartementen 61
•	 publieke ruimte  14.370m2 (10.270m2 park & 4100m2 plein)
•	 parkeerplaatsen   50 kortparkeren / 12 + 102 ondergronds
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10m 50m

bibliotheek

supermarkt
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Impact op mobiliteit
Om het Hendrik Heymanpark te realiseren zoals voorgesteld moet het doorgaande 
verkeer over het plein worden geschrapt. De impact van het park zal bijgevolg 
het grootst zijn op de mobiliteit, en de wijkcirculatie in het bijzonder. Het voorzien 
van een knip was voor de meeste bevraagden geen probleem. Vooral ook omdat 
het plein in de toekomst (volgens het mobiliteitsplan) rechtstreeks bereikbaar zal 
worden vanaf de Parklaan. 

Het parkeergebouw van de CM blijft bereikbaar vanaf de Nieuwstraat en De 
Castrodreef. Opdat het verkeer niet door het park zou moeten rijden (wat het 
luwe karakter ervan zou ondermijnen), wordt de aanbeveling gemaakt om het 
leegstaande perceel in de Hoveniersstraat (nr. 14) op te kopen om het verkeer 
achterom via een enkelrichtingslus terug naar de Hoveniersstraat te leiden.

De hertekening naar een park betekent ook dat de busroute een aandachtspunt 
vormt. Een busroute door het park, is eveneens een inbreuk op het karakter. Een 
alternatieve route moet worden onderzocht. De bushalte zelf kan voorzien worden 
aan het begin van het plein aan het Gaudi-gebouw. Van hieruit is het een kleine 
100m wandelen naar de bibliotheek, 20m naar de supermarkt en slechts 5m om in 
het park te staan. 

?

busnetwerk - verbinding over het plein zal niet meer mogelijk zijnmobiliteitsplan Sint-Niklaas (Traject), wijkcirculatieplan

Stadslussen als wijkontsluiting 
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enkel richting

ontsluiting wijk

ontsluitingsas stad

bereikbaarheid plein

autovrije straat
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Organisatie, beeldkwaliteit en 
verschillende bouwprojecten
De verdere verfijning van de plankaart wordt opgesplitst in twee delen. Een eerste 
omvat de publieke ruimte, waarbij er wordt ingegaan op de inrichtingsconcepten, 
de organisatie van het parkeren, de fietsenstallingen en de marktopstelling. Om 
het beeld te vervolledigen wordt er tot slot nog een korte visie op materialisatie 
meegegeven.

Het tweede deel omvat de verschillende gebouwen rondom het plein. Hierbij zal 
er eerst worden ingegaan op de beeldkwaliteit van het geheel vooraleer de drie 
verschillende deelprojecten worden omschreven. Een eerste is de bibliotheek 
en het wonen in de zuidelijk rand. Het tweede project is de organisatie van de 
supermarkt, het wonen erboven en de bijhorende ondergrondse parking. Tot slot 
wordt de bestaande gaanderij waaronder de handelaars zich bevinden grondig 
aangepakt. 
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publieke ruimte: 
beeldkwaliteit 
en organisatie

project supermarkt + wonen

project bibliotheek + wonen

project gaanderij
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OPENBARE RUIMTE: BEELDKWALITEIT EN ORGANISATIE



OPENBARE RUIMTE: BEELDKWALITEIT EN ORGANISATIE



Hendrik Heymanpark
De belangrijkste krachtlijn om de nieuwe park opzet te doen slagen is het 
doorgaande verkeer van het Hendrik Heymanplein halen. Het plein wordt een 
park, een nieuwe groene publieke ruimte met een grote verblijfskwaliteit vlakbij de 
verharde Grote Markt. Het park vormt het sluitstuk in de stedelijke-as en verharde 
sequens van Stationsplein, Stationsstraat, Sint Nicolaasplein en Grote Markt. 
Het nieuwe park speelt een rol op twee schalen; op schaal van de wijk voorziet het 
in het ontbrekend groen, en op schaal van de stad door belangrijke trekkers als 
de bibliotheek en de supermarkt te plaatsen tegen een achtergrond van groene 
kwaliteitsvolle verblijfsruimte. 

Het park is opgezet met de groene ruimte rondom het Castrohof als basis, die 
verder zo ver mogelijk opgerekt wordt naar de randen. Een duidelijke scheiding 
werd gemaakt tussen groen park en de stenige rand ter hoogte van de handelaars 
waar het parkeren wordt  georganiseerd. De scheiding tussen beiden wordt 
benadrukt door de waterpartij/wateropvang op de grens tussen beide. Bestaande 
looplijnen liggen logisch ingebed en vormen de toegangen tot het park/plein. 
Op vlak van materialiteit vormt het materialenpalet en de principes uit ‘MARKTstad 
- Masterplan publieke ruimte Sint-Niklaas’ opgesteld door Stramien de basis. 

Deze drie inrichtingsconcepten van het park worden hierna afzonderlijk toegelicht. 
De organisatie van het publiek parkeren, de plaatsing van de fietsenstallingen en 
de opzet van de markt worden ook behandeld.

verblijfsruimte en park naast de verharde ruimte van de Grote Markt

Grote Markt
Sint-Nicolaasplein

park
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organisatie van de stenige rand, met ruimte voor 50 kortparkeerplaatsen en fietsenstalling

1. Stenige rand
Om het park enige maat te geven, werd getracht de aaneengesloten open groene 
ruimte zo groot mogelijk te maken. De contramal op deze groene ruimte wordt 
gevormd door een functionele, stenige rand in het zuiden aan de zijde van de 
handelaars. Deze stenige rand verbindt in één lange lijn de Grote Markt tot voorbij  
de bibliotheek, passerend langs de handelaars en rijgt de verschillende gebouwen 
aan het park  aaneen. Functioneel wordt het ook ingezet als plek waarop het 
kortparkeren wordt georganiseerd en een grotere centrale fietsenstalling wordt 
ingeplant. De verharding voor parkeren is identiek aan de overige verharding. 
Parkeervakken worden subtiel afgetekend door een kleinschalig element 
(‘punaises’). Daarnaast wordt het geheel ingepakt door een clustering van bomen. 

parkeren en fietsenstalling worden georganiseerd op de stenige rand
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2. Park
Het park wordt ingezet als zachte rand, opgebouwd uit een open grasvlakte 
met parkpaden naar de verschillende toegangen. Bij het Castrohof wordt een 
bomenclustering georganiseerd.  De bestaande bomencluster wordt versterkt door  
enkele extra bomen en lage heesters, zodat de achterliggende tuinmuur de visuele 
grens van het park vormt.  De hoger opgeschoten struikgroei wordt weggehaald.
Het park is bewust vormgegeven als open vlakte met een minimale programmering 
om zoveel mogelijk verschillende gebruiken toe te laten. Een verblijfsruimte even 
flexibel als de Grote Markt, maar in het groen.

inrichting van het park aan de zuidzijde beeld van het park
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3. Water op de grens
Omdat de ingebuisde Kokkelbeek dat nu onder de Mgr. Stillemansstraat loopt, 
en historisch over het plein liep, onmogelijk terug boven kan worden gehaald, 
wordt er geopteerd om water op een andere manier betekenis te geven op het 
plein. Een lineair, ondiep maar wat breder gootelement scheidt de zachte groene 
wereld van de harde stenige wereld.  Dit accentvlak wordt uitgevoerd  in een 
bijzonder materiaal, nl. natuursteen (blauwe hardsteen) uit het materialenpalet 
van het masterplan publieke ruimte en een contrast oplevert met de klinkers in de 
overige verharde ruimte. Het waterelement kan op verschillende manieren worden 
ingezet; als bijkomende waterafvoer, buffering indien nodig bij hevige regenbuien of 
gewoon als speelelement bij warm weer.

wateropvang langsheen de grens tussen hard en zacht beeld van het water langs de grens tussen verharding en park
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impressie van de stenige rand aan de handelaars, voor (links) en na

impressie van het park rond Castrohof, voor (links) en na 
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Ontsluiting en parkeren in het openbaar 
domein
Op basis van een uitvoerige telling en enquêtering van huidige parkeerders op 
het plein vandaag is er getracht een beeld te vormen van hoeveel parkeerplaatsen 
noodzakelijk zijn om kortparkeerders op te vangen. De tellingen en enquêtering 
werden dagelijks uitgevoerd van 21 tot 27 september door de dienst mobiliteit 
van de stad, telkens op drie tijdstippen doorheen de dag (in bijlage de volledige 
telling). Hieruit kan worden geconcludeerd dat 36% van de parkeerders de 
Carrefour bezoekt, 14% is er voor de overige kleine handelaars, 5% voor de 
bibliotheek, 13% voor de overige diensten (zoals de mutualiteit) en 32% er 
parkeert om de stad te bezoeken. In het opgetekend voorstel zal er enkel parkeren 
worden voorzien worden voor de kleine handelaars, de diensten, de bibliotheek 
en de bewoners (ca. 28). De supermarkt zal in de eigen parkeerbehoefte moeten 
voorzien, zoals ook andere supermarkten elders in de stad. De bezoekers aan de 
stad zullen worden omgeleid tot een andere centrum parking, bijv. onder de Grote 
Markt, of aan het station onder het cinemacomplex.

Dit vraagt om een totaal van 46 parkeerplaatsen. Volgens kengetallen van het 
CROW (ook in bijlage te vinden) zouden er 69 kortparkeerplaatsen moeten 
worden voorzien. In een minimaal scenario werden kortparkeerders en bewoners 
opgeteld (28 bewoners), dit levert minimaal 74 en maximaal 97 plaatsen op. Het 
voorstel voorziet er 96 in totaal; 50 voor kortparkeerders rechtstreeks toegankelijk 
vanaf de Parklaan en in de nabijheid van de handelaars, 25 voor bewoners en 
eventueel bibliotheek bezoekers achter de bibliotheek bereikbaar vanaf de Mgr. 
Stillemansstraat en tot slot nog 21 parkeerplaatsen voor bewoners, te bereiken 
vanaf De Castrodreef.
Om het verkeer hier vlot af te wikkelen afkomstig uit het parkeergebouw van de 
CM en de bewonersparking is het aangewezen een enkelrichtingslus te voorzien 
achter het park door tot aan de Hoveniersstraat. Hiervoor zal het leegstaand 
perceel aan de Hoveniersstraat moeten worden opgekocht door de stad. Om het 
zoekverkeer alsnog in de omliggende straten rond het park te vermijden is het 
aanbevolen om op beide kleinschalige bewonersparkings effectief enkel bewoners 
toe te laten.

Tot slot zal het hoofdparkpad (paarse stippellijn) ondergronds moeten worden 
verstevigd door grindkoffers om het park te ontsluiten voor de brandweer.
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Fietsenstalling
Het fietsparkeren wordt verdeeld en ingetekend op een aantal plaatsen nabij 
de belangrijkste trekkers rondom het plein. Aan de bibliotheek wordt een 
grotere overdekte stalling voorzien voor 80 fietsen, elders rond het plein aan 
de supermarkt, de Belfius, het Castrohof, ... worden de fietsen per 10 of 20 
gegroepeerd. De grotere overdekte fietsenstalling kan mee een eye-catcher 
vormen op het plein, een architecturaal element dat een relatie aangaat met 
de vormgeving van de buitenruimte en de gebouwen. De slanke fietsenstalling 
van URA Architecten aan het station Nekkerspoel te Mechelen is hiervoor een 
referentie. Voor de kleinere fietsenstallingen wordt gebruik gemaakt van de 
fietsbeugels (nietjes) zoals omschreven in het Masterplan publieke ruimte van 
Stramien. Een fietsenstalling voor fietsbezoekers voor het centrum van St Niklaas, 
wordt voorzien op de Grote markt, dit wordt verder onderzocht, maar maakt geen 
deel uit van deze studie. 
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Marktopstelling
Op een paar momenten in het jaar moet de marktopstelling van de Grote Markt 
uitbreiden naar het Hendrik Heymanplein. In een minimale situatie moet er ruimte 
worden voorzien voor 34 marktkramen. Dit is steeds te organiseren op de stenige 
rand. Bij een grotere uitbreiding, bijv. tijdens de Wintermarkt, moet er een 811 
lopende meter kraam kunnen worden voorzien. Dit kan deels op de stenige 
rand worden georganiseerd en deels in de straat grenzend aan het plein (in het 
paars). Voor wat betreft de gelegenheden waarbij de markt volledig moet worden 
verplaatst, zal er een oplossing worden gezocht in lijn met het mobiliteitsplan.
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opstelling tijdens de Wintermarkt
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Bomen
Op basis van foto’s en luchtfoto’s werd een korte waardering van de bestaande 
bomen gemaakt. De waardevolle bomen die niet opgenomen worden in het 
voorstel zouden indien mogelijk herplant moeten worden op een andere locatie. 
Een lindeboom is een boom die, mits goed verbereid zo’n verplanting vrij goed 
aankan. 
De inplanting van de bomen wordt denser ingezet als kader rondom het Castrohof 
en rond de parkeerplaatsen. De grasvlakte wordt opengehouden om een divers 
gebruik te faciliteren en een open zicht te bewaren in verschillende richtingen.

korte analyse van de huidige waardevolle en minder waardevolle bomen
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Materialiteit
De materialiteit van het plein wordt gekaderd binnen het materialenpalet en de 
principes van ‘Marktstad - Masterplan publieke ruimte Sint-Niklaas’ van Stramien. 
Hierin wordt het Hendrik Heymanplein tot de ‘bijzondere plekken’ gerekend waarbij 
er gebakken klinkers wordt voorgesteld om aan te sluiten op het ‘kernwinkel 
weefsel’ en verbijzonderingen in natuursteen. 
De stenige rand wordt uitgewerkt in gebakken klinker en sluit zo aan op het 
omliggende stratenweefsel. Het lineaire waterelement vormt de verbijzondering en 
wordt uitgewerkt in natuursteen. Deze verbijzondering kan ook in de detaillering 
van de nieuwbouw gevels worden ingezet om de verbinding met het openbaar 
domein te versterken.
De zachte grasrand wordt voorzien van ingesneden paden. Dit om het effect van 
een doorlopende vlakte te verkrijgen.

richtlijnen materialisatie zoals voorgesteld door Stramien in het ‘Masterplan publieke ruimte’
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boven; Bryant Park, een multifunctionele groen ruimte / onder; Landgoed Vollenhoeve, ingesneden paden onder; waterfilm op natuursteen (Gustafson-Porter), boven; natuurstenen waterlijn (Townshend Landscape Architects)

conceptstudie Hendrik Heymanplein, eindrapport 77





BEBOUWING: BEELDKWALITEIT EN PROJECTEN



Beeldkwaliteit van de randen
Vandaag vormt de bebouwing rondom het H. Heymanplein een ratjetoe van 
verschillende soorten en kwaliteiten van bebouwing waar enige samenhang in 
ontbreekt. De noordelijke gevel is enigszins karakteristiek, maar het wegdenken 
van de bibliotheek laat in feite een ‘halve gevel’ achter. Overige gevels zijn of erg 
versnipperd in schaal en onsamenhangend of hebben een erg lage beeldkwaliteit ( 
de zuidelijke gevel van de galerij). De ontwikkeling van heel wat nieuwe bebouwing, 
laat toe om samenhang en kwaliteit op het plein te installeren. Immers, een plein 
bestaat in eerste instantie bij de gratie van haar wanden. 
 
De beeldkwaliteit van de gebouwen rond het H. Heymanplein vormen in de 
toekomst een coherent geheel, een ensemble met een identiteit. De inzet op de 
kwaliteit en statuut van de buitenruimte hoort ook in de bebouwing een antwoord 

te krijgen. Dit zowel voor de zuidelijke kant, in aansluiting op de nieuwe bibliotheek, 
als voor de noordzijde met supermarkt en appartementen. 

De uitbreiding aan de galerij vormt in de opwaardering van het Hendrik 
Heymanplein een belangrijk aandachtspunt. Door de verharde ruimte aan de zijde 
van dit gebouw te leggen, richt het plein zich in feite hierop. De zuidelijke gevel 
zoekt verder naar het westen aansluiting met het gebouw van de bibliotheek. 
Overstaand vormt de uitwerking van het appartementsgebouw met supermarkt ook 
een totaalproject. Dit gebouw zoekt mee aansluiting met zijn randen door een gevel 
met variërende diepte, zoals ook te zien in de naastgelegen gebouwen, Belfius en 
ACV. 

vandaag, een plein georganiseerd rond verkeer en parkeren
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Naar een ruimte met sprekende randen
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Doortrekken van een levendige plint
De nieuwe gevels aan het Hendrik Heymanpark worden ingezet om de bestaande 
levendige plint van de Grote Markt hoekje om, tot op het Hendrik Heymanplan te 
trekken, te laten oversteken in een nieuw opzet voor de gaanderij en verder door te 
trekken tot aan de bibliotheek achterin het park. 
In de uitwerking wordt er aandacht besteed aan de opbouw van het hoekgebouw 
waarin de supermarkt zal worden ondergebracht. Dit gebouw wordt stevig  
ingezet, in relatie tot z’n randen, als schakelpunt in de doorlopende levendige 
plint en met een duidelijke toegang voor de supermarkt op de hoek. Toegangen 
naar ondergrondse parkings en het achterliggend gebied worden als volwaardige 
gevelelementen uitgewerkt.  Hierna neemt de nieuwe gevel van de handelaars aan 
de overzijde het over. Door deze nieuwe gevel naar voor te schuiven wordt een 
stevige, nieuwe plint gevormd aan het plein. Een robuuste gevel, met voldoende 
ritme (afwisseling open en gesloten delen) en met aandacht voor de  uitwerking in 
architectuur zorgt ervoor dat het bestaande gebouw met lage beeldkwaliteit 

toch een volwaardigere plek aan het plein vormt.  De handelaars hebben de 
mogelijkheid tot een rechtstreeks front aan het plein en worden niet langer 
verscholen achter een gaanderij. Dit front wordt doorgetrokken tot aan de 
gevel van de nieuwe bibliotheek, een sculpturaal gebouw, dat wordt uitgewerkt 
als het belangrijkste gebouw in het ensemble. Tussen nieuw handelsfront en 
bibliotheek wordt de doorgang naar het achterliggend (parkeer-)veldje bij de Mgr. 
Stillemansstraat opgenomen. De huidige ‘achterkanten-situatie’ wordt omgevormd 
naar een volwaardige ‘secundaire’ ruimte door de doorgang naar het veldje 
formeler aan te kondigen vanaf het H. Heymanplein. De doorlopende wand met 
een bijzondere ‘opening’ kan samen met een pergolastructuur als dak meer ‘diepte’ 
en daarmee een bijzondere betekenis krijgen. 
De gebouwen vormen samen een geheel zodat het nieuwe Hendrik Heymanpark 
een karakteristiek leesbaar ensemble wordt binnen Sint-Niklaas.

de levendige plint aan de markt verbindt door naar het Hendrik Heymanplein en articuleert toegang op de hoek
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de levendige plint pakt over van supermarkt naar detailhandelszaken

het nieuwe, robuuste en ritmische front voor de handelszaken wordt doorgetrokken en verbonden met de nieuwe bib. De doorgang naar het achterliggende veldje aan de M. Stillemansstraat krijgt een formele doorgang, als onderdeel 
van deze statige wand
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Lineaire elementen en 
materiaalverwijzing leggen relatie tussen 
gebouwen en buitenruimte
De nieuwe zuidelijke gevel (plint) voor de bestaande handelszaken zorgt voor een 
stevigere inzet van dit gehele bestaande gebouw, de lineairiteit wordt benadrukt en 
er wordt een aankondiging gemaakt van de bibliotheek die zich op het einde van 
de gevel manifesteert als trekker van het plein. Het lineaire waterelement zorgt er 
bijkomend voor dat je geleid wordt tot aan de bibliotheek. 
We stellen voor deze nieuwe gevel en gebouwen qua materialen aansluiting 
te laten zoeken met zowel de klinkerverharding als met de natuursteen van het 
waterelement. Het werken met natuursteen in de detaillering van de plint van 
de nieuwe gevel kan in die zin een aanbeveling zijn (zie referentie Résidence 
Sonneville, Maastricht door AWG).

ref; militair hospitaal Antwerpen, lineaire elementen verbinden de voor- en achterruimte Natuurstenen waterlijn, London (Townshend Landscape Architects)
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lineaire elementen leggen de relatie tussen gebouwen en buitenruimte

Plint van het gebouw loopt door in de materialisering van het openbaar domein (Residence Sonneville, AWG)
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Een sculpturaal beeldbepalend gebouw
Het gebouw van de bibliotheek vormt de schakel tussen de nieuwe wand en de 
verderliggende nieuwe woongebouwen in de zuidelijke gevel. Het gebouw wordt 
gekenmerkt door een sculpturale vormgeving met integriteit. De bibliotheek is een 
robuust bakstenen gebouw dat relatie zoekt met de bestaande gebouwen, dat 
alzijdig is en een antwoord biedt op de omliggende context: 
1. Naar het voorplein toe is de bibliotheek groots opgezet. Een gevel die de borst 
opsteekt enerzijds, maar met een toegang in de plint op maat van de bezoeker 
anderzijds. 
2. Naar het Castrohof toe zoekt het gebouw de tussenmaat, een grote raampartij 
als kijkdoos op het Catrohof. Deze openheid contrasteert met de besloten gevels 
naastliggend.
3. Het wonen in de rand dat de aansluiting tot de Hoveniersstraat vervolledigt, 
wordt bescheiden opgezet zodat beide volumes hun eigen entiteit blijven. 
4. De onderdoorgang tot de Mgr. Stillemansstraat wordt verwerkt in de overgang 
tussen de gevel van de handelaars en de gevel van de bibliotheek, en vormt zo een 
leesbare doorgang, zonder dat er een gat ontstaat tussen beide gebouwen. De 
afbouw met een lager volume van de bib, dat wel nog een duidelijke gevel maakt 

een sculpturaal gebouw dat verschillende relaties aangaat met de omgevingbibliotheek als beeldbepalend alzijdig gebouw

naar de secundaire ruimte van de Mgr. Stillemansstraat neemt ook de secundaire 
toegangen tot de bib op, in combinatie met de onderdoorgang. 
5. Zoals eerder vermeld vormt de nieuwe gevel van de handelaars de aankondiging 
van de bibliotheek.
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bibliotheek gebouw legt verschillende relaties tot de omgeving, het wonen in de rand wordt bescheidener ingezet referentie; gemeentehuis Säynätsalo, Finland (Alvar Aalto)
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Programma en parkeren
Het volume van de bibliotheek is opgebouwd uit verschillende delen, die elk 
verschillende bouwhoogtes krijgen. Het hoofdvolume telt 5,5 bouwlagen, het 
volume naar het Castrohof telt 4 bouwlagen en de beide achterin liggende 
volumes tellen 3 bouwlagen. Samen geeft dit een totaal van 5743m2, waarbij er 
moet worden gerekend dat minstens 20% van het gebouw vide zal worden (dus 
ca. 4594m2 nuttige oppervlakte). Het woonprogramma ernaast wordt opgedeeld 
in een appartementsgebouw (voor 4 appartementen) aan de Hoveniersstraat en 
3 grondgebonden woningen in het park. De 7 nodige parkeerplaatsen worden 
voorzien in een ondergrondse parking onder het hoekgebouw of in één van 
beide bewonersparkings (achter de bibliotheek of aan De Castrodreef). De 
bewonersparking bereikbaar vanaf de Mgr. Stillemansstraat biedt plek aan 25 
auto’s. Dit is mogelijk dankzij de aankoop van het hoekpand nr. 47 aan de Mgr 
Stillemansstraat. Het voorste deel van de woning blijft behouden en het achterste 
gedeelte wordt gesloopt. Om het ‘gat’ in de straat te dichten wordt er voorgesteld 
om een nieuwbouw te realiseren tussen het hoekpand en het pand van de Waasse 

Landmaatschappij, waarbij de gelijkvloerse verdieping grotendeels openblijft. Op 
deze manier kan er een ‘afgesloten’ secundaire ruimte worden gecreëerd dat niet 
meer als straat oogt.
Een afwerking zonder nieuwbouw is eveneens een optie. In dit geval is het 
belangrijk dat de achterliggende parkeerruimte nog steeds wordt ingericht als 
een secundaire ruimte, maar zonder dat het een achterkant wordt. Om dit te 
realiseren wordt er voorgesteld om het voetpad niet te onderbreken tussen de 
Waasse Landmaatschappij en pand nr 47, zodat er geen ‘straat’ wordt gevormd. 
Ook de blinde gevel van pand nr 47 moet in dit geval worden verbouwd tot een 
volwaardige zichtgevel, zodat het gevoel van een ‘gat’ in de Mgr Stillemansstraat 
wordt beperkt.
Vanaf deze secundaire ruimte zijn nog steeds alle aanwezige toegangen 
bereikbaar; de bestaande garages achterin, de ondergrondse parking en 
leveringen aan de bibliotheek.

ontsluiting voor leveringen opgekocht pand aan de Mgr. Stillemansstraat
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appartementen

grondgebonden woning

handelspanden

bibliotheek, 5743m2

grondplan en programma bibliotheek en wonen in de rand
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PROJECT SUPERMARKT EN WONEN



Een gebouw passend in de rand
Het hoek gebouw dat de link legt tussen Grote Markt en het Hendrik Heymanpark 
wordt forser uitgewerkt in de aankondiging naar het park, waarna het deelneemt 
aan de bestaande context van Belfius en ACV. Deze bestaande gebouwen 
hebben een interne logica, van verspringende en terugliggende delen, deze logica 
wordt verder gezet in het nieuwe hoekgebouw. De plint waarin de supermarkt 
wordt verwerkt, zal duidelijk worden aangezet om de leesbaarheid hiervan te 
vergroten. Deze plint of gelijkvloerse verdieping onderscheidt zich duidelijk 
van de bovenbouw. Er wordt ook aandacht besteed aan de toegangen tot de 
bovenliggende appartementen, deze worden bescheidener uitgewerkt maar 
maken wel integraal deel uit van de plint. De parkpaden worden ook ingezet om de 
leesbaarheid te vergroten. De publiekere functies zoals Belfius en het café Koek en 
Ei worden door een groter oppervlakte verharding omkaderd, en de toegangen tot 
de appartementen worden door een pad ontsloten.

zijde acv & belfius: het ensemble maakt gevel en zoekt interne samenhang de verbijzonderde hoek (boven), de plint en maatverhoudingen binnen het gevelstramien

94
www.blauwdrukstedenbouw.be



Wonen
De plint van het hoekgebouw wordt groten deels in beslag genomen door een 
supermarkt. Hiernaast worden er nog twee grondgebonden woningen voorzien 
en de toegangen tot de bovenliggende appartementen(zie plankaart pag 95). 
Het gebouw telt in totaal 6 bouwlagen en biedt ruimte aan 54 appartementen 
van variërende grootte (60m2 - 132m2). Het bewonersparkeren kan ondergronds 
worden voorzien.

+1 en +2

+3

+4

+5
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supermarkt: draaibewegingen grote oplegger (15,5m lang, R12,5m)

6

13

6

Grootte van een stadssupermarkt?
In het onderzoek van CityD/wes werden verschillende vragen voor een aantal 
scenario’s onderzocht. Om de ideale grootte van de supermarkt te bepalen werd 
de marktruimte binnen de stad Sint-Niklaas, de omzet en de parkeerbehoefte voor 
een aantal verschillende groottes van supermarkten uitgewerkt. Uit de gedane 
marktruimteberekening kan worden geconcludeerd dat Sint-Niklaas nog niet aan 
haar plafond zit, een verkleining van de supermarktoppervlakte kan dus niet worden 
beargumenteerd vanuit de marktruimteberekening. Ook het omzet potentieel 
van de supermarkt is voor verschillende groottes berekend, en hieruit blijkt dat 
de omzet steeds heel positief is. De parkeerbehoefte wordt hierna uitgebreider 
toegelicht, maar vormt ook slechts in beperkte mate een randvoorwaarde aan 
de grootte. Het is dus enkel vanuit een ruimtelijke standpunt dat een ‘kleinere‘ 
supermarkt wenselijk is op deze centrum locatie. De ontworpen supermarkt van 
1484m2 bruto is nog steeds een supermarkt van een aanzienlijk oppervlakte. Dit is 
de grootte van een Carrefour Market of AD Delhaize waarin nog een groot deel van 
het voedingsaanbod kan worden voorzien. 

Een Carrefour Express of Proxy Delhaize (met een beperkter aanbod) zijn eerder 
900m2 bruto.

Het laden en lossen zal achterin gebeuren om het park niet te belasten. Ook de 
achterin gelegen parking van ACV/CM wordt achterom ontsloten om het park van 
autoverkeer te vrijwaren. Hiervoor werd de achterliggende parking van ING en 
Unizo hertekend om een vrije doorgang te creëren om beide parkings te ontsluiten 
en om het laden en lossen aan de supermarkt te faciliteren. De parking is met 3 
plaatsen vergroot en is vooral groener ingetekend.
Deze ontsluitingsweg is gelegen op grond van de stad. Om het laden en lossen zo 
vlot mogelijk te laten doorgaan zal nog een erfpacht moeten worden onderhandeld 
met zowel ING/Unizo als ACV/CM om de verchillende steekbewegingen van de 
vrachtwagen toe te laten.
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toegang appartementen

grondgebonden woning

supermarkt 1484m2 bruto

programma gelijkvloers: supermarkt: 1484m2  + 2 woningen (72 + 108m2)
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ontsluiting aan de achterzijde van de noordelijke bebouwing om het park te vrijwaren huidige opstelling van de parking van ING en Unizo

36pp voor 
ING en Unizo

Ondergronds parkeren
De parkeerbehoefte van een stedelijke supermarkt werd ook door CityD/wes 
onderzocht voor verschillende scenario’s en op verschillende manieren. Op 
basis van de omzet en modal split werd er berekend dat de parkeerbehoefte 
van een middelgrote supermarkt (1820m2 bruto) wordt ingeschat op 47 parkeer 
plaatsen op doorsneemomenten en tot 141 op topmomenten. Op basis van 
parkeerkencijfers en oppervlakte wordt de parkeerbehoefte van een supermarkt in 
stedelijk gebied geschat tussen min 31 en max 81 parkeerplaatsen.

Een ondergrondse parking uitbouwen vraagt om een grote investering en zal 
dus een enorme invloed hebben op de uitbating en levensvatbaarheid van de 
supermarkt. De beslissing van een supermarkt om het onder die omstandigheden 
uit te baten zal echter niet alleen van de initiële investering afhangen, maar ook 
van de invloed van ondergronds parkeren op het consumentengedrag (mogelijkse 
daling in omzet), de exacte formule om de parking uit te baten (verplicht kopen, 
mogelijkheid tot huren, werken met parkingtickets, ….), het belang van de locatie 

voor de supermarktketen (blinde vlek, soms wil een supermarkt op een bepaalde 
plek per sé ergens aanwezig zijn) en de combinatie met de plannen- of 
ontwikkelingsmogelijkheden van de bovenliggende appartementen. In dit geval 
is het in het geheel moeilijk in te schatten, maar wel wordt verondersteld dat 
de ontwikkeling van een middelgrote supermarkt, die moet voorzien in eigen 
(ondergrondse) parkeerplaatsen haalbaar is, maar het wel raadzaam is ze te 
koppelen aan de ontwikkeling van bovenliggende appartementen. 

Daarnaast is er de vraag gekomen van de stad Sint Niklaas om de mogelijkheid op 
een tweede laag ondergronds parkeren open te houden, eventueel in functie van 
extra publieke parkings. Ruimtelijk is dit geen enkel probleem. 
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54 voor appartementen
48 voor supermarkt?
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Volwaardige uitbreiding gaanderij
De keuze om het stedelijke plein aan de zijde van de bestaande handelaars in 
te tekenen, vraagt om een ruimtelijk ‘antwoord’. Het gebrek aan kwaliteit van het 
huidige gebouw (lage beeldkwaliteit van het gebouw, hoogteverschil tussen pas 
gaanderij en pleinpas, doodlopende galerij,...); en de terugliggende, verdoken 
gevels van handelspanden en de toegangen tot de appartementen vraagt een 
herziening. Deze gevel moet een formeel front maken aan het plein en vormt een  
cruciaal element in het plan. 

Door middel van een stevige uitbouw, tot 5m naar voor (op het openbaar domein), 
worden de handelspanden niet langer verstopt achter een galerij maar maken 
nu deel uit van het plein. Door de nieuwe plint wat hoger op te trekken dan een 
verdiepingshoogte (tot 4 meter) wint het gebouwen aan ‘stevigheid’ en wordt er 
aansluiting gezocht met de plint van de bibliotheek.  De vooruitspringende gevel 
moet met de nodige aandacht voor beeldkwaliteit worden uitgewerkt, zodat het 
een volwaardige plaats inneemt in het beoogde ensemble rond het plein. 

Uitbreiding van de handelszaken tot op het plein

2m

2m

1m 1m
galerij

oorspronkelijke gevel handelaars

5m uitbreiding in het openbaar domein
handelsplint 5m naar voor uitgebouw tot een waardige plint aan het plein

De uitbouw heeft voor de bewoners van de huidige bouw het voordeel dat de 
inkompartijen wat ruimer worden, en er mogelijkheden tot extra stallingsruimte kan 
ontstaan, en op het dak van de uitbouw kunnen terrassen voor bewoners van de 
1ste verdieping worden gemaakt. 

De praktische invulling van deze uitbouw houdt geen voor de handliggend 
proces in. In eerste instantie moet de stad akkoord gaan met een gedeeltelijke 
inname en overdracht van het openbaar domein. Verder valt te zien  op welke 
manier handelaars kunnen uitbreiden (conform de basisaktes van het gebouw) en 
eigenaars instemmen met het uitbreiden van de toegangen. Echter de ruimtelijke 
noodzaak voor een gebouwaanpassing is groot, wil men het Hendrik Heymanplein 
als een volwaardige nieuwe ruimte gaan beschouwen binnen het centrum van Sint-
Niklaas. 
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Portiek in het openbaar domein
Gesteld dat een ontwikkelingsproces met bestaande eigenaars onmogelijk blijkt, 
dat er niet tot een akkoord met de eigenaars van het appartementsgebouw kan 
worden gekomen, blijft het nog steeds wenselijk om de beeldkwaliteit aan deze 
kant van het plein te verbeteren, op een substantiële manier. Er wordt voorgesteld 
de voorgestelde gevel te behouden, en deze voor de bestaande gevel te plaatsen. 
Zo kan de link alsnog naar de bibliotheek worden gelegd en wordt er een stevig 
front opgezet voor de galerij. De uitwerking van de portiek weerspiegelt de 
ritmering die te vinden is achter de galerij, een afwisseling van handelszaken en 
toegangen tot de bovenliggende appartementen. De minder strakke ritmering 
doorbreekt de lange lengte van het gebouw. Het plein wordt doorgetrokken tot 
aan de handelszaken onder de galerij, zonder pas-verschil. Het pas-verschil wordt 
opgelost ter hoogte van de bibliotheek, richting de Mgr Stillemansstraat. 

galerij vandaag, een hoogte verschil van ca. 60cm wordt opgelost met een trap en helling voor de bestaande galerij wordt een portiek geplaatst dat aansluit op de bibliotheek
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DOORREKENING, PROCESARCHITECTUUR  EN FASERING



Eigendom
Het stadsbestuur heeft een sterke positie door haar grote eigendom van zowel de 
publieke ruimte als de terreinen van het Castrohof, de Carrefour en de bibliotheek. 
De concessie van de Carrefour vervalt al in 2019 en het verleende erfpacht voor 
het Castrohof door de stad aan CM verloopt iets later in 2030.
Het project rond de nieuwe bibliotheek enerzijds en de nieuwe supermarkt + 
appartementen anderzijds zijn beide gelegen op grond van de stad. Ook het kleiner 
project in de Mgr. Stillemansstraat voor het bewonersparkeren is op gronden 
van de stad. De uitbouw van de gaanderij, dat samenhangt met de bib en de 
gehele zuidelijke gevel, zal er met de verschillende eigenaars van het pand een 
overeenkomst moeten worden afgesloten. Om de stad hierbij te begeleiden wordt 
er voorgesteld om een externe partij in te roepen. De verkennende gesprekken 
hierrond en een bezoek aan een gelijkaardig project vormen hiertoe de opstap.
Om de Nieuwstraat niet verder te belasten met verkeer en om te vermijden dat er 
verkeer door het park wordt gestuurd, wordt een enkelrichtingslus voorgesteld. 
Deze lus verbindt De Castrodreef achter het Castrohof met de Hoveniersstraat. 
Om dit te realiseren zal de stad het perceel aan de Hoveniersstraat moeten 
opkopen. 

 

 

 

 

 

   

castro

© 28/09/2015 Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie. Het publiek gebruik van dit niet-officiële document is onderworpen aan de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Algemene Administratie van de
Patrimoniumdocumentatie, die als enige bevoegd is voor het afleveren van een officieel uittreksel.

Gecentreerd op:SINT-NIKLAAS 3 AFD

Schaal: 1/1000Toestand Laatste fiscale versie. (01.01.2015)

aankoop nodig van het perceel in de Hoveniersstraat om de enkelrichtinglus te realiseren beeld van het aan te kopen perceel
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eigendom CM, ACV

eigendom stad Sint-Niklaas

private eigenaars



opbrengsten – kosten; voorkeurscenario

WONEN (bib) BIBLIOTHEEK PROJECT SUPERMARKT HENDRIK HEYMANPARK

hoeveelheid prijs hoeveelheid prijs hoeveelheid prijs hoeveelheid prijs

947 1.904 3.059 17.220
2.400 4.130

KOSTEN

AFBRAAK
Afbraak gebouw 75 euro/m² 2.400 180.000 € 4.130 309.750 € 0 €

BOUWRIJP MAKEN 10 euro/m² 0 2400 24.000 € 1.145 11.450 € 0 €

GRONDKOSTEN
Residuele grondwaarde 

OPENBAAR DOMEIN 20 euro/m² 947 18.940 € 1904 38.080 € 2.659 53.180 € 15.020 300.400 €
nivellering terrein 5 euro/m² 0 €
afvoeren van grond 26 euro/m² 0 €
rooien en afvoeren bomen 125 euro/st 0 € 22 2.750 €
rooien en afvoeren heesters 5 euro/m² 0 € 960 4.800 €

verharding gebakken straatstenen (incl. Fundering) 95 euro/m² 181 0 € 5.970 567.150 €
verharding asfalt (incl. Fundering) 30 euro/m² 1.050 31.500 €
verharding gestabiliseerde grindpaden (incl. Fundering) 60 euro/lm 525 31.500 €

gazon (inzaaien) 7 euro/m² 474 3.318 € 374 2.618 € 10.500 73.500 €
nieuwe bomen (20/25) 1.250 euro/st 3 3.750 € 1 1.250 € 46 57.500 €
bodembedekkers 30 euro/m² 960 28.800 €
teelaarde met compost (0,5m diep onder bodembedekkers + 1m3 bomen in verharding) 58 euro/m² 3 174 € 1 58 € 499 28.942 €

Verlichtingsmast 4,5m (elke 20m langs P) 3.000 euro/st 0 € 5 13.500 € 7 21.000 €
verlichtingsmast 2,5m (elke 10m langs alle grindpaden) 2.000 euro/st 53 105.000 €
zitbank 800 euro/st 10 8.000 €
vuilnisbak 400 euro/st 1 400 € 1 400 € 10 4.000 €
Fietsnietje (1 nietje voor 2 fietsen) 200 euro/st 80 16.000 €
decoratieve goot / lijnvormig waterelement uit blauwe hardsteen500 euro/lm 238 119.000 €
Waterfilm / watervlak uit blauwe hardsteen 1.000 euro/m² 148 148.000 €

BOUWKOSTEN 
Bibliotheek nieuwbouw (incl erelonen) 2.500 euro/m² 4.594 11.486.000 € 0 € 0 €
Bibliotheek renovatie 1.600 0 0 €
Handel 900 euro/m² 0 0 € 0 0 € 1.484 1.335.600 € 0 €
Wonen 1.100 euro / m² 944 1.038.400 € 0 0 € 5.344 5.878.400 € 0 €
Parking (ondergronds) 20.000 7 140.000 € 0 0 € 104 2.080.000 € 0 €
Parking (bovengronds) 2.000 0 0 € 0 0 € 0 € 0 €

ANDERE KOSTEN
Erelonen 12% 0 144.079 € 0 € 1.165.811 € 181.961 €
Onvoorzien 3% 0 36.020 € 0 € 291.453 € 45.490 €
BTW 21% 0 0 € 2.464.355 € 0 € 318.432 €
Financieringskost 5% 0 60.033 € 0 € 544.045 € 75.817 €

Opp terrein
Opp bestaand gebouw

afbraak verhardingen (ruwweg alles behalve castrohof en plantsoenen)

euro / pl
euro / pl

recup op wonen

Ontwikkelingsmarge 12,5% 0 150.082 € 0 € 1.396.544 € 189.543 €

TOTALE KOSTEN 1.590.872 € 14.199.377 € 13.112.940 € 2.327.585 €

OPBRENGSTEN

100 GROND!! 946 94.600 3.059 305.900 0
1.600 euro/m² 0 1.484 2.374.400 0

Verkoopopbrengst wonen 1.900 euro/m² 944 1.793.600 5.344 10.153.600 0
Verkoop Ondergrondse parking 20.000 7 140.000 104 2.080.000 0
Verkoop bovengrondse parking 5.000 0 0 0

TOTALE OPBRENGSTEN 2.028.200 14.913.900 0
Opbrengsten - kosten 437.328 -14.199.377 1.800.960 -2.327.585

Resultaat met bib eruit -14.288.673

Verkoopopb bibliotheek
Verkoopopb handel

euro/pl
euro/pl

Rekentabel
De doorrekening van het voorkeurscenario is hiernaast met aandacht voor detail 
uitgevoerd. Het betreft een eerste doorrekening op basis van de ingetekende 
oppervlaktes en geeft de opbrengsten en kosten weer per project. De aanleg 
van het plein (2.327.585 euro) kan op een paar euro’s na worden gefinancierd 
met de opbrengsten van  het wonen naast de bibliotheek en het project 
supermarkt+appartementen (437.328€euro+ 1.800.960 euro). De bibliotheek zal 
door de stad moeten worden gefinancierd. Hierbij is met een ruime oppervlakte 
van 4594m2 gerekend (5743m2 x 20% vide) om tot de prijs van11,5 milj. euro excl. 
BTW (wel incl. interierur, erelonen, ...) of  14,2 milj. euro incl. BTW te komen.
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Procesarchitectuur en fasering
Op het H. Heymanplein ligt de unieke kans om aan integrale stadsontwikkeling 
te doen. De voorbereidingen die in deze conceptstudiefase werden getroffen, 
leverden een kwalitatief, haalbaar, en gedragen kader op. Dit vormt idealiter 
de basis voor een stevig en nauwgezet  vervolgtraject.  Bovendien is op basis 
van dit integraal kader een deeluitwerking van verschillende projecten goed te 
onderscheiden. De 4 omschreven projecten (het project bibliotheek + wonen(1); al 
dan niet procesmatig gekoppeld aan de uitwerking van de gaanderij (2); het project 
supermarkt + appartementen (3), en het project aanleg openbaar domein(4)) 
kunnen als aparte dossiers worden uitgewerkt. Opdat het geheel nog steeds een 
ensemble zou vormen, de garantie dat de verschillende projectgebieden blijven in 
elkaar passen, ...etc. is in het verdere traject de regierol van cruciaal belang. Per 
project kan een projectdefinitie worden opgesteld, waarbij de krachtlijnen van het 
voorkeurscenario worden meegenomen. Deze regierol kan bijvoorbeeld in de vorm 
van een supervisor worden vormgegeven, een supervisor die de stad ondersteunt 
of begeleidt in het opstellen van de verschillende projectdefinities, het opzetten van 
de verschillende procedures,... en de kwaliteiten van het geheel bewaken.
Omdat de supermarkt en bibliotheek de belangrijkste trekkers zijn van het H. 
Heymanplein vandaag, blijven beiden best tijdens de werken aanwezig op het plein.

In een eerste fase wordt de Carrefour afgebroken en wordt een pop-up supermarkt 
midden op het plein geïnstalleerd. Dit halveert het aantal parkeerplaatsen en 
zo kunnen bezoekers aan het plein al wennen aan de toekomstige situatie. De 
bibliotheek en het wonen ernaast wordt gerealiseerd op grond van de stad. We 
adviseren de stad hierbij een sterke regie-rol op te nemen en het verloop van het 
traject zelf te bepalen. Een sterke projectdefinitie en een goed proces  vormt hierbij 
de basis. Een verkoop onder voorwaarden, waarbij een ontwerpteam zich samen 
met ontwikkelaar/aannemer aanbiedt is bijvoorbeeld goed denkbaar.  
Eens de nieuwe bibliotheek is gebouwd, kan de oude worden afgebroken en kan 
het gebouw van de supermarkt en appartementen worden opgetrokken. Ook dit 
project is op grond van de stad en ook hierbij adviseren we om een sterke regie-rol 
op te nemen in een gesloten procedure. 
Tot slot kan het plein worden heraangelegd tot park en kan de uitbreiding van de 
gaanderij worden gerealiseerd, volgens één van beide scenario’s.

overzicht van de oppervlaktes van de verschillende projecten
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winkels 544m2

bibliotheek 5743m2

carrefour 1484m2

grondgebonden woningen 3

appartementen 4+2+54 - 60



fase 2; bouw van de bibliotheek, afbraak van de oude bibliotheek

fase 1; afbraak Carrefour, opbouw van een tijdelijke supermarkt fase 3; bouw van het project supermarkt+appartementen, afbraak van de tijdelijke supermarkt

fase 4; uitbreiding van de gaanderij, afwerking van het plein
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VERVOLG COMMUNICATIE TRAJECT



Advies communicatieacties bij afronding 
studie
Wat en wanneer te communiceren?
Bij de afronding van deze studie in kader van de conceptsubsidie rest nog de 
vraag hoe het verdere participatie- en communicatietraject kan verlopen. In kader 
van dit eindrapport beschrijven we graag beknopt de (mogelijke) volgende acties 
die op korte termijn kunnen worden ondernomen. In de volgende paragraaf geven 
we ook nog een aantal eerste ideeën en suggesties mee met betrekking tot het 
opnemen van participatie en communicatie in een aanbestedingsdossier voor 
het verdere ontwerp en/of de uitvoering van de aanleg van het nieuwe Hendrik 
Heymanplein.
Zoals eerder aangehaald, werd op basis van de feedback die naar aanleiding van 
de verschillende participatiemomenten werd ontvangen, een vijfde scenario voor 
het masterplan uitgewerkt. Doelstelling is om dit plan dan ook opnieuw terug te 
koppelen naar de betrokken stakeholders. 
Belangrijk aandachtspunt hierbij is evenwel de discussie rond mobiliteit 
en circulatie die in een aantal omliggende straten (waaronder de Msgr. 
Stillemansstraat) vandaag sterk speelt. Op deze vragen en bezorgdheden dient 
een antwoord te worden geboden wanneer de aangepaste plannen worden 
voorgesteld. Dit antwoord is evenwel een samenspel van verschillende factoren: 
een deel van het antwoord zit vervat in het plan voor het Hendrik Heymanplein zelf, 
een ander deel van het antwoord zal voortkomen vanuit de wijkcirculatieplannen en 
daarnaast kunnen ook een aantal specifieke maatregelen in de straat (straten) een 
oplossing bieden (bv. snelheidsremmers, aangepaste snelheidszones, …). Om een 
afdoend antwoord te kunnen bieden op de bekommernissen van de buurt zal het 
bijgevolg nodig zijn om deze puzzelstukken samen te brengen. 
Toch is het belangrijk om het voeren van de communicatie over het plan (het vijfde 
scenario) voor het Hendrik Heymanplein los te koppelen van de oefening met 
betrekking tot de wijkcirculatieplannen. In een ideaal scenario waarin er op korte 
termijn uitsluitsel kan worden gegeven over het wijkcirculatieplan of minstens 
de krijtlijnen van het plan, kan de communicatie rond beiden worden gekoppeld. 
Wanneer de uitwerking van de wijkcirculatieplannen echter om welke reden dan 
ook vertraagd wordt of stil komt te liggen, mag dit echter de communicatie over 
het herontwerp van het Hendrik Heymanplein niet blokkeren. Er zijn bij de buurt 
(bewoners, handelaars, …) immers verwachtingen ontstaan over dit ontwerp 

(n.a.v. de infomarkt, de nieuwsbrief die werd bedeeld, …) en zij verwachten hier 
ook een opvolgende communicatie rond. In dit geval is het dus noodzakelijk om 
alsnog de onderstaande communicatieacties te organiseren, met dien verstande 
dat er wel een duidelijke link moet worden gemaakt naar de zaken die nog in 
onderzoek zijn, en bijgevolg nog kunnen worden aangepast, naar aanleiding van 
het wijkcirculatieplan (en eventueel andere zaken die nog op til staan). 

Concrete aanpak van de communicatie
Om deze communicatie, zowel op het niveau van de omliggende wijken als 
stadsbreed, aan te pakken, stellen wij voor om een aantal verschillende acties te 
combineren.
Plaatsen van een infotentoonstelling in de bibliotheek op het Hendrik Heymanplein, 
gekoppeld aan een aantal specifieke infomomenten voor bepaalde doelgroepen 
(buurtbewoners, bewoners van de Msgr. Stillemanstraat, handelaars, …)
•	 De infotentoonstelling bestaat uit een aantal infopanelen die op een visuele en 

beknopte wijze het vijfde (voorkeur)scenario verbeelden en toelichten.
•	 Doelstelling is om gekoppeld hieraan een aantal infomomenten te organiseren 

waarbij specifieke doelgroepen worden uitgenodigd en bijkomende toelichting 
krijgen aan de hand van de infopanelen. We denken hierbij o.a. aan een 
specifiek moment voor: de inwoners van het Hendrik Heymanplein, inwoners 
van de Msgr. Stillemanstraat, handelaars op en rond het plein, … Het voordeel 
van dergelijke infomomenten is en blijft dat de mogelijkheden om het plan 
genuanceerd te communiceren groter zijn, dat je onmiddellijk kan inspelen op 
vragen en bekommernissen die bij mensen leven en dat je op die manier tot 
een genuanceerdere discussie komt. Door de opdeling in een aantal kleinere 
doelgroepen heb je bovendien minder mensen nodig voor de begeleiding van 
dit moment en kan dieper ingegaan worden op specifieke aspecten op maat 
van de doelgroep.

•	 Nadat deze doelgroepen zijn geïnformeerd kan de infotentoonstelling 
vervolgens nog een tijdje blijven staan zodat ook andere geïnteresseerden 
(andere dan deze uit de doelgroepen die specifiek werden uitgenodigd) de 
plannen kunnen bekijken. 

•	 Idealiter kan je hieraan ook een leuke actie koppelen in samenwerking 
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met de bibliotheek. Bv. In samenwerking met de bibliotheek en de (kinder)
stadsdichter een gedicht maken voor het nieuwe Hendrik Heymanplein. 
Eventueel ondersteund met kindertekeningen, … Met andere woorden op 
zoek gaan naar een manier om het project nog meer op een positieve manier 
in de kijker te zetten, de focus te leggen op draagvlakcreatie bij de buurt.

Daarnaast voorzien we de opmaak en verdeling van een vervolgnieuwsbrief (in de 
lijn van het eerder opgemaakte visueel verslag) die wordt verspreid in de buurt met 
daarin een beknopte toelichting van het uiteindelijke plan en de verdere stappen 
in het proces (inclusief timing), alsook een verwijzing naar de infomarkt in de 
bibliotheek en de voorziene infomomenten.
Om de plannen met betrekking tot het herontwerp van het Hendrik Heymanplein 
ook stadsbreed te communiceren, wordt een uitgebreid artikel in de Stadskroniek 
opgenomen. Naast het uiteindelijke voorkeursscenario schetsen we hier ook kort 
het doorlopen proces en nodigen we de mensen ook uit om de infotentoonstelling 
in de bibliotheek te bezoeken.
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Advies aanpak participatie en 
communicatie bij verder ontwerp en 
uitvoering
Eerst en vooral is het belangrijk om vanuit de opdrachtgever verder na te denken 
over hoe men de participatie- en communicatie in het verdere traject wenst 
vorm te geven. Welke bijkomende input wil men nog krijgen uit de buurt, over 
welke onderwerpen of aspecten van het plan kan nog bijkomende input gewenst 
zijn, welke doelgroepen wil men eventueel nauwer betrekken, … Het is dus 
belangrijk om, vanuit wat er vandaag reeds op tafel ligt naar aanleiding van de 
conceptsubsidie, kritisch na te denken over de vervolgstappen. De eerste stap in 
dit traject is met andere woorden het uittekenen van de gewenste participatie- en 
communicatiestrategie. Het gaat dus onder meer over het maken van keuzes met 
betrekking tot de te betrekken doelgroepen, het niveau van participatie dat men 
wenst na te streven (informeren, consulteren, adviseren, co-creëren) en bijgevolg, 
de wijze waarop je wenst dat de opdrachtnever (van ontwerp en/of uitvoering) 
met de input van de burgers aan de slag gaat. Wanneer hier een duidelijk zicht 
op en consensus over is bij de opdrachtgever, kan dit ook vertaald worden in 
een concrete opdracht. Deze opdracht kan deel uitmaken van bv. een verdere 
aanbesteding voor ontwerp en/of uitvoering, maar kan evengoed afzonderlijk 
worden aanbesteed en/of intern worden opgenomen.
Bij het doorlopen van een traject voor het verdere ontwerp en de ontwikkeling van 
het Hendrik Heymanplein kunnen een aantal kritische succesfactoren op het vlak 
van participatie en communicatie worden benoemd. 

•	 De verwachtingen naar de opdrachtnemer op vlak van participatie en 
communicatie worden beschreven aan de hand van de vooropgestelde 
participatie- en communicatiestrategie enerzijds en een aantal duidelijke 
doelstellingen die hieruit zijn afgeleid anderzijds. Dit houdt concreet in 
dat wordt beschreven wat moet bereikt worden met de participatie- en 
communicatie-acties, maar niet hoe dit bereikt moet worden (bv. niet 3 
infomomenten, 3 werkgroepen over thema X of Y, …). Op die manier laat 
je de vrijheid aan de opdrachtnemer om een voorstel op te maken, vanuit 
zijn ervaring en creativiteit, dat optimaal aansluit bij de opdracht zonder 
voorafgaandelijk reeds té veel vast te leggen.

•	 Geef duidelijk aan welke rol de stadsdiensten wensen op te nemen in dit 
traject en voor welke ondersteuning zij wel of niet kunnen zorgen. Op die 
manier kan de opdrachtnemer ook de juiste acties in zijn budget opnemen en 
kom je bij de uitvoering niet voor verrassingen te staan.

•	 Wanneer de participatie en communicatie in één geheel wordt aanbesteed 
met het ontwerp en de ontwikkeling (er wordt m.a.w. gekozen voor één 
allesomvattende opdracht), zorg er dan voor dat ook de voorstellen voor 
participatie en communicatie mee kunnen wegen bij de beoordeling van de 
voorstellen. Het belang van deze weging moet in lijn liggen met de ambities 
die de stad formuleerde voor deze opdracht.

•	 Een goede samenwerking tussen de partner die de communicatie en 
participatie zal opnemen enerzijds, en de partner die het ontwerp en de 
ontwikkeling van het plein zal opnemen anderzijds is uiteraard cruciaal. Het 
is belangrijk dat de aanpak van beiden optimaal op elkaar wordt afgestemd 
zodat bv. de input van de participatie-acties op het juiste moment wordt 
verzameld zodat de ontwerpers hiermee aan de slag kunnen, dat de juiste 
vragen worden gesteld tijdens deze acties die input bieden op vragen die bij 
de ontwerpers leven, … Hoe meer deze beide plannen bijgevolg geïntegreerd 
kunnen worden opgemaakt (bv. als partners die gezamenlijk een dossier 
indienen voor de globale opdracht), hoe beter deze beide sporen op elkaar 
kunnen worden afgestemd in plan van aanpak én uitvoering.
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SCENARIO 6



Communicatie voorkeursscenario
Het voorkeursscenario werd breed gecommuniceerd aan de verschillende 
belanghebbende van en rond het plein; de handelaars (18/05), personeel van de 
bib (18/05), bewoners Hendrik Heymanplein (18/05), gemeenteraadscommissie 
ruimtelijke ordening en stadsvernieuwing (18/05), gecoro (19/05), eigenaar 
Carrefour (20/05), bewoners Monseigneur Stillemansstraat, Hoveniersstraat, 
Kokkelbeekstraat en Nieuwstraat (23/05), ACV CM en Belfius (27/05). Op 12 juni 
2016 werd er ook nog een infomarkt georganiseerd op het Hendrik Heymanplein 
voor bewoners en geïnteresseerden. Medewerkers van de stad en Blauwdruk 
waren aanwezig om het plan en de gemaakte keuzes toe te lichten. Op elk van 
deze momenten werd de feedback, suggesties en bekommernissen genoteerd en 
verwerkt door de stad (zie bijlage). Op basis van deze opmerkingen besliste het 
college om het voorkeursscenario bij te sturen met verwerking van 6 belangrijke 
aandachtspunten waarmee Blauwdruk weer aan de slag kon;

•	 Mogelijkheid om een bushalte te voorzien voor de bib
•	 De zichtbaarheid van ACV-gebouw
•	 Bereikbaarheid geldtransport/klanten van Belfius
•	 De confrontatie tussen het nieuwe appartementsgebouw (locatie huidige bib) 

en het Gaudi-blok
•	 Meer kortparkeren voorzien achter het Castrohof 
•	 Mogelijkheid om meer bestaande bomen te behouden
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Scenario 6, een stedelijker park-plein
De bibliotheek en supermarkt blijven de hoofdtrekkers van het plein en behouden 
hun plaats ten opzichte van elkaar en het voorgaande scenario. Het park-verhaal 
wordt genuanceerd en vertaald naar een groene gradiënt van luw tot stedelijker en 
dynamischer. De groene fragmenten worden omkaderd door het verharde plein dat 
doorloopt tot aan de beide randen. De randen worden in dit plan gelijkwaardiger 
behandeld, alle toegangen tot de verschillende gebouwen zijn bereikbaar vanaf het 
plein.

wonen; 5535m²
44 appartementen

Vogelvlucht impressie van het nieuw plan, met aanduiding van de verschillende functies en oppervlaktes op terrein van de stad

supermarkt
1420m2

bibliotheek
5420m2

Fiche

•	 nieuwe bibliotheek  5420m2

•	 supermarkt  1420m2

•	 aantal handelspanden 0
•	 aantal appartementen 58
•	 publieke ruimte  ca. 15.725m2 (7925m2 park & 7800m2 plein)
•	 parkeerplaatsen   52 kortparkeren / ca. 160 ondergronds (over 2 lagen)

wonen; 720m²
6 appartementen

wonen; 330m²
3 appartementen

wonen; 645m²
5 appartementen
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Organisatie, inrichtingsprincipes en 
verschillende bouwprojecten
De verdere verfijning van de plankaart wordt opgesplitst in twee delen. Een eerste 
omvat de inrichtingsprincipes voor de publieke ruimte die kunnen dienen als 
handleiding voor de buitenruimte ontwerper. Per principe worden de belangrijkste 
concepten toegelicht alsook de ‘te vervullen functie’; zoals de organisatie van het 
parkeren, de fietsenstallingen en de marktopstelling. 

Het tweede deel omvat de verschillende gebouwen rondom het plein. Per 
project wordt kort de gewenste volumetrie toegelicht en de impact hiervan op de 
beeldkwaliteit van het plein. Het eerste project is de bibliotheek en het wonen in de 
zuidelijk rand. Het wonen aan de toegang tot de Msgr. Stillemansstraat vormt het 
tweede project. Het derde project is de organisatie van de supermarkt, het wonen 
erboven en de bijhorende ondergrondse parking (over twee lagen).
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publieke ruimte: 
inrichtingsprincipes
en organisatie

project supermarkt + wonen

project bibliotheek + wonen

wonen
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OPENBARE RUIMTE: PRINCIPES EN ORGANISATIE



(1) De levendige plint loopt door aan 
beide zijden van het plein
Een eerste uitgangspunt is het stedelijk karakter van beide zijden van het plein 
erkennen door de verharding en de levendige plint aan beide zijden door te 
trekken vanaf de Grote Markt. Beide zijden worden op deze manier evenwaardig 
behandelt. De toegangen tot de verschillende bestaande en nieuwe gebouwen 
rondom het plein zijn dus steeds te bereiken vanaf het plein. De randen rondom 
het Castrohof en richting de Hoveniersstraat zijn minder dynamisch, en vormen de 
overgang tot het luw wonen.

(1) De levendige plint loopt door aan beide zijden van het plein

Het Hendrik Heymanplein is een schakelpunt tussen
luw wonen het bruisende stedelijk centrum De levendige plint van de markt wordt doorgezet naar het Hendrik Heymanplein, en eindigt/begint aan het markante bibliotheek gebouw

luw wonen

Grote Markt
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(2) Betekenisvolle verblijfsplekken als 
omkaderende structuur
Aan de levendige plint rondom het plein worden betekenisvolle verblijfsplekken 
gekoppeld. Samen vormen deze plekken een omkaderende structuur van 
verharding en vormen de basis van het plein. Naast de ruimtes voor de bibliotheek 
en het café, vormt de ruimte aan de supermarkt (komende van de Grote Markt) 
ook een verblijfsplek. Deze werkt als aankondiging en entreeruimte tot het Hendrik 
Heymanpark. Daarnaast werd het (kort)parkeren eveneens opgenomen in de 
omkaderende structuur van verharding.

(2) Betekenisvolle verblijfsplekken vormen grotere verharde delen en vormen de basis van het plein

(2) Aan levendige functies worden betekenisvolle verblijfsplekken gekoppeld: 
verblijven en parkeren vormen samen de omkaderende structuur
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(3) Gradiënt van luwer park groen tot 
meer stedelijk groen
Ook in dit zesde scenario voor het Hendrik Heymanplein vormt een groene 
verblijfsruimte naast de verharde Grote Markt het uitgangspunt. De groene ruimte 
rond het Castrohof wordt uitgebreid tot over het hele plein. Het luwe karakter 
dat vandaag aanwezig is in het park rond het Castrohof wordt behouden. De 
nieuwe tuinmuur rondom het Castrohof en de zichtgevels van de bibliotheek en 
het wonen in de zuidelijke rand staan met hun voeten in het gras en hebben een 
eerder ‘passieve relatie’ tot het groen. Naar de Grote Markt toe zijn de randen veel 
dynamischer en zal er een grotere doorwaadbaarheid van het groen nodig zijn, 
waardoor een gradiënt van verstedelijking ontstaat.

(3) Gradiënt van luwer park rondom het Castrohof tot meer stedelijk groen

De vergroening van het plein zet zich in vanaf het Castrohof
Naast de verharde Grote Markt vormt het 
Hendrik Heymanplein een groene verblijfsplek
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(4a) Verbindende hoofdroutes
Om de doorwaadbaarheid over het plein te voorzien zijn er enkele belangrijke 
hoofdroutes. De verbinding tussen de Hoveniersstraat en de Grote Markt vormt 
een belangrijke doorgang waar er een vlotte verbinding moet worden voorzien 
voor fietsers en voetgangers. De verbinding tussen Castrodreef en Msgr. 
Stillemansstraat langs de bibliotheek vormt ook een belangrijke verbinding. Beide 
worden uitgewerkt als hoofdroute. Tot slot is een connectie tussen beide zijden 
van het plein en de verschillende handelszaken nodig om de levendigheid over 
het plein in stand te houden. Deze hoofdroutes worden uitgewerkt in dezelfde 
verharding als het omkaderend plein zodat er visueel een geheel ontstaat.

(4a) De hoofdroutes zorgen voor de belangrijkste verbindingen over het plein

Grote Markt
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(4b) Secundaire routes zorgen voor 
doorwaadbaarheid
Naast de hoofdroutes zijn er enkele secudaire routes door het groen die de 
doorwaadbaarheid van het plein verbeteren. Deze secundaire routes maken eerder 
deel uit van het park dan het plein en worden in een andere materiaal uitgewerkt. 
Ze worden uitgewerkt als een ‘parkpad’ dat opgaat in het groen waar voetgangers 
voorrang krijgen.

(4b) Secundaire routes vormen parkpaden doorheen de groene delen

Routes door het groen
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(5) Omkadering verleent schaal aan de 
groene verblijfsplekken
Om de groene verblijfsplekken een meer menselijke schaal te geven worden 
bomen in de omliggende verharding voorzien als omkadering. De gebouwde 
randen van het plein staan op een te grote afstand van elkaar (ca. 70m) om een 
menselijke schaal te verlenen aan de groene plekken. Door grote bomen in de 
verharde rand te plaatsen ontstaat een ‘tweede facade’ dat de ruimte van de 
groene verblijfsplekken begrensd, waardoor er een menselijkere maat wordt 
geïntroduceerd van ca. 40m, zodat de verblijfskwaliteit van de groene ruimtes 
wordt vergroot. De omkaderende bomen zorgen er mee voor dat de groene 
ruimtes als één groot park functioneren binnen een kader van dynamische randen.

(5) Bomen worden voorzien rondom de groene delen in de verharding en verlenen 
schaal aan de groene verblijfsplekken

(5) Bomen voorzien in de verharde ruimte begrenzen en omkaderen de groene ruimte
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Organisatie verharding: bus route en 
halte
Ten opzichte van het voorgaande scenario is in dit scenario de mogelijkheid 
meegenomen om een busroute te voorzien over het plein en een halte te plaatsen 
aan de bibliotheek. Door de bushalte vlak voor de bibliotheek te voorzien wordt hier 
het STOP-principe gerespecteerd. Stappers en trappers kunnen tot vlak aan de 
inkom van de bibliotheek, dan het openbaar vervoer en dan pas de personenwagen 
die slechts kan kortparkeren op het plein. Om de impact van de busroute op het 
plein te minimaliseren wordt de routing van de bus ingetekend over de parking. 
Omdat de bus te gast zal zijn op het plein, wordt dezelfde plein verharding 
doorgetrokken. Er wordt verwacht dat er stapvoets over het plein zal worden 
gereden.

Om de verbinding tot de Msgr. Stillemansstraat te maken werd de bibliotheek naar 
achter geschoven zodat er een volwaardige straat ontstaat. De maat van deze 
straat is ca. 12m, om voldoende ruimte te laten voor de draaibewegingen van de 
bus en om aan beide zijden van de (nieuwe) straat nog volwaardige woongevels te 
kunnen voorzien.
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ca. 12m
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Organisatie verharding: parkeren
Ter hoogte van de handelaars onder de galerij worden 52 kortparkeerplaatsen 
voorzien. Achter het Castrohof wordt de parking uitgebreid en worden er 39 
parkeerplaatsen voorzien. Dit geeft een totaal van 91 parkeerplaatsen, waarmee er 
nog steeds wordt voldaan aan de vraag gebaseerd op de tellingen en kengetallen 
(zie tekstbox hiernaast en p.68). 
Onder het blok van de nieuwe supermarkt wordt een ondergrondse parking 
voorzien over twee lagen, bedoelt voor zowel de bewoners erboven, bezoekers 
aan de supermarkt als andere bezoekers aan het plein die er langer willen 
parkeren. Onder de nieuwe appartementen in het zuidwesten naast de bibliotheek 
wordt ook een kleine ondergrondse parking voorzien die bereikbaar is vanaf de 
Hoveniersstraat. De bestaande parkings van ACV en ING achter het plein blijven 
bereikbaar, maar worden achterom ontsloten. 

Parkeer routes

P ondergronds

P ondergronds

P publiek

P publiek
P ing

P acv
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14

52

39

136

64

groep parkeerders die we willen blijven bedienen in de openbare ruimte op 
basis van de telling en aanname van aantallen:

- 20 kleine handelaars+ 7bib+ 19 mutualiteit en overig = 46 plaatsen 

- bewoners nemen we 20 (HHP) + 8 (Castrohof)= 28 plaatsen

   gevraagd aantal plaatsen 46+28= 74 
 beschikbare plaatsen HHp en Castrohof en achter bib = 91
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Organisatie verharding: fietsenstalling
In het nieuwe plein opzet worden de fietsenstallingen verspreid over het plein 
voorzien nabij de verschillende functies. In totaal worden er 120 fietsenbeugels 
voorzien waaraan er telkens twee fietsen kunnen worden vastgemaakt. De 
plaatsing van de fietsbeugels en eventuele overdekte fietsenstallingen dienen 
opgenomen te worden in de beeldkwaliteit van de buitenruimte en inrichting van 
het plein. De overdekte fietsenstalling aan de bibliotheek kan ook worden verwerkt 
binnen het bouwvolume.

Referentie; fietsbeugels op het Theaterplein in Antwerpen Plaatsing van fietsbeugels (voor de stalling van twee fietsen) verspreid over het plein telkens in de nabijheid van verschillende functies
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Organisatie verharding: wintermarkt
In dit nieuwe scenario, waarbij de oppervlakte verharding lichtjes is toegenomen 
ten opzichte van het voorgaande scenario, is er nog steeds voldoende ruimte om 
de wintermarkt op te stellen op het Hendrik Heymanplein.

Mogelijke organisatie van de wintermarkt
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Groen karakter
De groene gradiënt over het park verloopt van luw tot meer stedelijk. Aan de 
eerder luwe zijde van het park rond het Castrohof staan de bibliotheek en het 
wonen ernaast met hun voeten in het gras, zoals de kerk in het referentiebeeld 
hieronder van het Emile Braunplein. In dit deel van het park is het rustig vertoeven. 
De kadrerende bomen vormen een groene wand tussen de achterkanten van de 
woningen aan de Hoveniersstraat en het park zodat een parkgevoel overheerst op 
een stadsgevoel. Richting de Grote Markt neemt de dynamiek in de randen toe 
en zijn er meerdere secundaire paden die het groen doorkruisen. De kadrerende 
bomen staan nu in de verharding rondom de grasvelden waardoor het groen 
een stedelijker karakter krijgt. In beide delen wordt er gekozen om het grasveld 
minimaal te programmeren zodat verschillende gebruiken kunnen worden 
toegelaten. 

Referentie; Emile Braunplein Gent, waarbij de achterkant van de kerk in het gras staat
Referentie; Bryant Park New York, open 
grasveld laat een veelheid van program-
matie toe

Referentie; park ontwerp gedempte zuiderdokken Antwerpen
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Routings
De uitwerking van de hoofdroutes wordt uitgewerkt in eenzelfde verharding, zodat 
het plein doorloopt. Een onderscheid tussen de verschillende routings, tussen 
plekken waar kan worden verbleven en routes die geörienteerd zijn op passage, 
kan gemaakt worden door de boord van de grasvlakken anders uit te werken 
(zoals in het referentiebeeld hieronder). De hoofdroutes moeten telkens ruimte 
bieden aan zowel fietsers als voetgangers en bereikbaar zijn voor de hulpdiensten 
en geldtransport van Belfius. De secundaire routes door het groen worden eerder 
geconcipieerd als parkpaden, voornamelijk bedoeld voor voetgangers. 

Referentie; Kloostertuin Dordrecht, waarbij voor verschillende routings de boordsteen aan het grasvlak een andere uitwerking krijgt, de verharding zelf blijft uniform Referentie; ingesneden parkpaden

Routings fietsers
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Omkadering; bomen
Een van de opmerkingen uit de communicatie was de wens om meer bestaande 
bomen te behouden. Dit werd meegenomen in de uitwerking, en resulteerde in het 
behoud van 5 waardevolle bomen en 10 minder waardevolle bomen. Daarnaast 
moeten een heel aantal nieuwe bomen worden voorzien om het omkaderend effect 
rond de groene plekken te creëren. Bij het aanplanten zijn dit liefst al bomen van 
enige omvang. 

waardevol
minder waardevol

Eigen klassering van de bestaande bomen, met onderscheid tussen waardevolle en minder waardevolle bomenReferentie; Kloostertuin Dordrecht
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Te behouden bomen opgenomen in het nieuw plan

waardevol te behouden
minder waardevol te behouden
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Beeldkwaliteit plein en nieuwe gevels
De materialiteit van het plein wordt gekaderd binnen het materialenpalet en de 
principes van ‘Marktstad - Masterplan publieke ruimte Sint-Niklaas’ van Stramien. 
Hierin wordt het Hendrik Heymanplein tot de ‘bijzondere plekken’ gerekend waarbij 
er gebakken klinkers worden voorgesteld om aan te sluiten op het ‘kernwinkel 
weefsel’ en verbijzonderingen in natuursteen. De omkaderende rand wordt 
uitgewerkt in gebakken klinker en sluit zo aan op het omliggende stratenweefsel. 
De boordsteen omheen de grasvlakken worden uitgewerkt in natuursteen. Deze 
verbijzondering kan ook in de detaillering van de nieuwbouw gevels worden ingezet 
om de verbinding met het openbaar domein te versterken.
De materialisatie van de nieuwbouw gevels zal een groot effect hebben op 
de beeldkwaliteit van het plein. Hier moet voldoende aandacht aan worden 
geschonken eens het plan in verschillende projecten wordt verdeeld. Het opmaken 
van een overkoepelend beeldkwaliteitsplan voor de inrichting van het plein en een 
visie op de materialiteit van de nieuwe gebouwen wordt sterk aangeraden. Een 
samenhang tussen beide zijn van belang voor het totaalbeeld en de identiteit van 
het plein.

richtlijnen materialisatie van het plein zoals voorgesteld door Stramien in het ‘Masterplan publieke ruimte’
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Materialisatie van de nieuwe gebouwen in samenhang met de buitenruimte zijn van belang voor de totale beeldkwaliteit van het plein

Gevel van de galerij bestaat uit donker bruine baksteen en betonnen kolommen
Gevel CM aan het Castrohof, bestaat uit lichte beton en 
lichte bakstenen

Gevel van ACV bestaat uit betonnen pijlers en gevelelemen-
ten en rode baksteen aan de zijkanten

Gevel Belfius is zwart en wit geschilderd, 
met witte lamellen
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Volumetrie bouwblok bibliotheek
In dit scenario wordt het bouwblok aan de Mgr. Stillemansstraat en Hoveniersstraat 
afgebouwd met de bibliotheek. De appartementen aan weerszijde van de 
bibliotheek sluiten aan op de context van beide straten, zodat de bibliotheek als 
echte protagonist de aandacht trekt. Aan de toegang tot de Mgr. Stillemansstraat 
wordt het volume onderverdeeld in kleinere onderdelen, passend in de ritmering 
van de Mgr. Stillemanssstraat met aandacht voor fijne detaillering. Aan de 
Hoveniersstraat wordt het volume ook opgedeeld in kleinere onderdelen. De 
uitwerking van de appartementen is eenvoudig zoals de arbeiderswoningen die de 
Hoveniersstraat typeren. 
De bibliotheek richt zich in hoofdzaak tot het plein ervoor, deze gevel wordt met 
grote gebaren uitgewerkt. De gevel richting het Castrohof is secundair maar 
behoort nog steeds tot het ‘hoofdvolume’. De gevels van de bib die grenzen aan 

de appartementen worden rustig uitgewerkt zodat de aandacht volledig naar het 
hoofdvolume wordt getrokken. De bibliotheek in zijn geheel wordt uitgewerkt als 
een imposant gebouw dat zich onderscheidt van de rest van het plein. Het kleine 
appartement volume op het einde van de galerij vormt de aankondiging van de 
bibliotheek en wordt in eenzelfde taal als de zijgevels van de bibliotheek uitgewerkt.

Bouwblok afmaken met markante bibliotheek en wonen dat volumetrisch aansluit op de Msgr. Stillemansstraat en Hoveniersstraat

6 bwl

4 bwl

3 
bw

l

4 bwl
referentie; gemeentehuis Säynätsalo, Finland Alvar Aalto referentie; bibliotheek Viipura, Rusland, Alvar Aalto

referentie; Prado Museum Madrid, Spanje Rafael Moneo
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Msgr. Stillemansstraat: statige rijwoningen met veel detail

Hoveniersstraat: eenvoudige arbeiderswoningen
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Bibliotheek
De naar achtergeschoven bibliotheek behoudt ook in dit scenario een oppervlakte 
van ca. 5420m2. Het hoofdvolume gericht naar het plein werpt zich op als 
belangrijkste gevel en telt 6 bouwlagen. Om de hoek, naar het Castrohof toe, telt 
de bibliotheek 4 bouwlagen en het volume ernaast sluit met 3 bouwlagen aan op 
het wonen aan de Hoveniersstraat. 
Het bibliotheekgebouw blijft de belangrijkste protagnonist van het plein, en wordt 
opgevat als een alzijdig gebouw. De hoofdentree bevindt zich op het plein, een 
ruimte waar verschillende bibliotheek-evenementen kunnen plaats nemen.  
Bij de uitwerking van de bibliotheek kan  de mogelijkheid worden onderzocht 
om bijkomend in het achtergebied een auto- en fietsparking te voorzien voor het 
bibliotheekpersoneel.

Aanduiding site van de bibliotheek en draaibewegingen voor het laden en lossen Programma en oppervlakte van de bibliotheek en omliggende nieuwe appartementen

TOT BRUTO OPP BIB: 5420m2

toegang
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Wonen Hoveniersstraat
Op de hoek van de Hoveniersstraat wordt een appartementsgebouw over drie 
bouwlagen voorzien, met tuin achterin en mogelijkheid tot het organiseren van 
een beperkte ondergrondse parking. De toegang tot de woningen en tot de 
ondergrondseparking worden voorzien aan de Hoveniersstraat. Hierdoor kan het 
gebouw aan de parkzijde echt met zijn voeten in het gras staan, zonder bijkomende 
paden of toegangen. 

Project hoekappartementen Hoveniersstraat, een volume van 3 bouwlagen met (gemeenschappelijke) tuin Binnen de footprint van het terrein is een kleine ondergrondse parking mogelijk voor ca. 6 wagens
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3 projecten aan de nieuwe straat Deze holle hoek aan de galerij krijgt door een nieuwbouw appartement een voorkant

ca. 28m

ca. 12m

ca. 8m

(1)

(2)

(3)

Wonen aan toegang tot Mgr. 
Stillemansstraat
Door de bibliotheek naar achter te verschuiven moet een volwaardige straat 
gecreëerd worden naar de Mgr. Stillemansstraat toe. Een volwaardige straat wordt 
opgebouwd uit sterke hoeken en gevels gericht naar de straat. Op grond van 
de stad worden daarom drie nieuwe woonentiteiten gebouwd telkens over drie 
bouwlagen. De gevels en toegangen ervan worden georiënteerd op de nieuwe 
straat. Om dit te realiseren wordt de hoekwoning die werd aangekocht door 
de stad gesloopt en vervangen door twee patio-appartementen (1). Om van de 
bestaande holle en rommelige hoek aan de galerij een volwaardige  ‘voorkant’ te 
maken wordt ook hier een nieuw appartementsgebouw geplaatst. Om de hoek en 
het ensemble af te maken wordt nog een tuinmuur voorzien waarin de toegang 

tot de ondergrondse parking van de galerij wordt gemaakt (2). Op grond van de 
Waase Landmaatschappij kan een privaat project worden opgetrokken met een 
soortgelijk volume (3).
Indien de busroute doorheen deze straat wordt voorzien is er een minimum maat 
van ca. 12m nodig om de draaibewegingen van de bus toe te laten. De nieuw op te 
trekken patio-appartementen kunnen dan niet dieper zijn dan 8m.
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Volumetrie noordelijke rand
De noordelijke rand van het plein springt vanaf de hoek van Belfius terug. De gevel 
van ACV ligt hierdoor in tweede lijn. Opdat de nieuwe gevel van de appartementen 
en supermarkt het bestaande gebouw niet verder naar de achtergrond dringen, 
wordt het eveneens opgebouwd uit een aantal verspringingen. De volumetrie 
van de nieuwe gevel wordt in drie segmenten onderverdeeld; twee van een 
gelijkaardige lengte als ACV die de verspringende gevel opbouwen en een derde 
segment als prominente hoek. Hiermee wordt de  gevelopbouw van de noordelijk 
rand beëindigd refererend naar het Belfius gebouw. 
De plint wordt in de nieuwe gevel benadrukt door het terugtrekken van het 
bovenliggend volume. Ondanks het programma van een supermarkt op het 
gelijkvloers, wordt deze plint ‘open’ uitgewerkt, met ramen en leesbare toegangen 
tot de bovenliggende appartementen.

Volumetrie van de noordelijke rand, Belfius en ACV, is erg grillig, het nieuwe gebouw met supermarkt en appartementen doet hierin mee
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gelijke segmenten van ca. 20-25m

Levendige plint wordt doorgetrokken vanaf de Grote Markt - supermarkt plint is open

De verspringende gevel wordt doorgetrokken in het nieuw volume, en wordt beeindigd met een prominente hoek als antwoord op Belfius

Open plint Albert Heijn, Hessenplein Antwerpen

4 bwl

4 bwl

Belfius

ACV

5 bwl
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Project supermarkt en appartementen Ondergrondseparking over twee bouwlagen; -1 en -2 tellen elk ca. 80 parkeerplaatsen 

Project supermarkt en wonen
Aan het project supermarkt en wonen zijn vier kleine wijzigingen gebeurt ten 
opzichte van het voorgaande scenario. Een eerste is een deel van het gebouw naar 
achterschuiven tot net achter de rooilijn van het café voor ACV. Beide gebouwen 
creëren op deze manier een soort plek op het plein. De hoek aan het Gaudi-
appartement is lichtjes verdraaid, waardoor er meer afstand is tussen beiden. De 
extra stoepruimte die hiermee is gewonnen kan worden vergroend met enkele 
bomen. De supermarkt blijft even groot, ca. 1420m2, maar de organisatie van het 
laden en lossen wordt lichtjes gewijzigd. Tot slot wordt de ondergrondse parking 
uitgebreid met een tweede laag zodat er ca. 160 ondergrondse parkeerplaatsen 
worden voorzien. 
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Organisatie van het laden en lossen voor de supermarktProgramma gelijkvloers; een supermarkt van ca. 1420 m2, appartementen en toegangen tot de bovenliggende

6

13
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DOORREKENING, PROCESARCHITECTUUR  EN FASERING



DOORREKENING, PROCESARCHITECTUUR  EN FASERING



Eigendom
Het stadsbestuur heeft een sterke positie door haar grote eigendom van zowel de 
publieke ruimte als de terreinen van het Castrohof, de Carrefour en de bibliotheek. 
De concessie van de Carrefour vervalt al in 2019 en het verleende erfpacht voor 
het Castrohof door de stad aan CM verloopt iets later in 2030.
Het project rond de nieuwe bibliotheek enerzijds en de nieuwe supermarkt + 
appartementen anderzijds zijn beide gelegen op grond van de stad. Ook het kleiner 
project in de Mgr. Stillemansstraat voor de bewoning is op gronden van de stad. 

Om de Nieuwstraat niet verder te belasten met verkeer en om te vermijden dat er 
verkeer door het park wordt gestuurd, wordt een enkelrichtingslus voorgesteld. 
Deze lus verbindt de Castrodreef achter de Castrohof met de Hoveniersstraat. 
Om dit te realiseren zal de stad de percelen en gebouwen aan de Hoveniersstraat 
moeten opkopen. 

 

 

 

 

 

   

castro

© 28/09/2015 Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie. Het publiek gebruik van dit niet-officiële document is onderworpen aan de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Algemene Administratie van de
Patrimoniumdocumentatie, die als enige bevoegd is voor het afleveren van een officieel uittreksel.

Gecentreerd op:SINT-NIKLAAS 3 AFD

Schaal: 1/1000Toestand Laatste fiscale versie. (01.01.2015)

aankoop nodig van het perceel in de Hoveniersstraat om de enkelrichtinglus te realiseren beeld van het aan te kopen perceel

bestaande supermarkt en bibliotheek worden gesloopt
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Hendrik Heymanpark
18580  m2

Supermarkt
2813  m2

Bibliotheek
1905  m2

Wonen Hovenierstraat
400  m2

Wonen HHP
152  m2

Wonen Msgr St.
284  m2
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oppervlakte eigendom stad 
Sint-Niklaas
oppervlakte private ontwikkelingen 
op grond van de stad



Rekentabel
De doorrekening van het zesde scenario is hiernaast met aandacht voor detail 
uitgevoerd. Het betreft een eerste doorrekening op basis van de ingetekende 
oppervlaktes en geeft de opbrengsten en kosten weer per project. 
De bibliotheek zal door de stad moeten worden gefinancierd. Hierbij is met een 
ruime oppervlakte van 4336m2 gerekend (5420m2 x 20% vide) om tot de prijs 
van 11 milj. euro excl. BTW (wel incl. interieur, erelonen, ...) of  13,4 milj. euro incl. 
BTW te komen.
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programma nieuwbouw

BRUTO OPP BIB: 5420m2
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hoeveelheid prijs hoeveelheid prijs hoeveelheid prijs hoeveelheid	   prijs hoeveelheid	   prijs hoeveelheid prijs
m2 m2 m2 m2 m2 m2

Opp	  terrein 400 284 152 1.905 2.813 18.580
Opp	  bestaand	  gebouw / 325 / 2.400 3.600
Opp	  bestaand	  openbaar	  domein

Grondwaarde commercieel 300 euro/m² 120.000€	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   85.200€	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   45.600€	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   843.900€	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
openbaar	  nut 100 euro/m² 190.500€           
opbrengsten	  -‐	  kosten euro/m² 173.519€	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   249.957€	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   144.011€	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	   2.404.721€	  	  	  	  	  	  	  	  

OPTIE	  PP	  -‐2
BOUWKOSTEN

AFBRAAK
Afbraak	  gebouw 75 euro/m² 325 24.375	  € 2.400 180.000	  € 3.600 270.000	  €

BOUWRIJP	  MAKEN Bouwrijp	  maken 10 euro/m² 400 4.000	  € 195 1.950	  € 152 1.520	  € 2400 24.000	  € 1.145 11.450	  €

OPENBAAR	  DOMEIN afbraak	  verhardingen	  (ruwweg	  alles	  behalve	  castrohof	  
en	  plantsoenen)

20 euro/m² 16.380 327.600	  €

nivellering	  terrein 5 euro/m²
afvoeren	  van	  grond 26 euro/m²
rooien	  en	  afvoeren	  bomen	   125 euro/st 25 3.125	  €
rooien	  en	  afvoeren	  heesters 5 euro/m² 960 4.800	  €

verharding	  gebakken	  straatstenen	  (incl.	  Fundering) 95 euro/m² 260 24.700	  € 10.548 1.002.060	  €
verharding	  asfalt	  (incl.	  Fundering) 30 euro/m² 924 27.720	  €
verharding	  gestabiliseerde	  grindpaden	  (incl.	  Fundering) 60 euro/lm 200 12.000	  €

gazon	  (inzaaien) 7 euro/m² 150 1.050	  € 62 434	  € 456 3.192	  € 5.705 39.935	  €
nieuwe	  bomen	  (20/25) 1.250 euro/st 2 2.500	  € 1 1.250	  € 39 48.750	  €
bodembedekkers 30 euro/m² 960 28.800	  €
teelaarde	  met	  compost	  (0,5m	  diep	  onder	  
bodembedekkers	  +	  1m3	  bomen	  in	  verharding)	  

58 euro/m² 2 116	  € 1 58	  € 999 57.942	  €

Verlichtingsmast	  4,5m	  (elke	  20m	  langs	  P) 3.000 euro/st 14 42.000	  €
verlichtingsmast	  2,5m	  (elke	  10m	  langs	  alle	  grindpaden) 2.000 euro/st 40 80.000	  €
zitbank 800 euro/st 2 1.600	  €
vuilnisbak 400 euro/st 1 400	  € 10 4.000	  €
Fietsnietje	  (1	  nietje	  voor	  2	  fietsen) 200 euro/st 125 25.000	  €
boordsteen	  uit	  hardsteen 1.000 euro/m² 469 469.000	  €

BOUWKOSTEN	  
Bibliotheek	  nieuwbouw	  (incl	  erelonen) 2.500 euro/m² 4.336 10.840.000	  €
Handel 900 euro/m² 1.420 1.278.000	  €
Wonen 1.100 euro	  /m² 720 792.000	  € 645 709.500	  € 330 363.000	  € 5.535 6.088.500	  €
Parking	  (ondergronds	  -‐1) 563 euro	  	  m² 400 225.200	  € 2.450 1.379.350	  €
Parking	  (ondergronds	  -‐2) 600 euro	  /m² 2.450 1.470.000	  €

ANDERE	  KOSTEN
Erelonen 12% 122.670	  € 88.351	  € 43.742	  € 0	  € 1.086.759	  € 176.400	  € 257.593	  €
Onvoorzien 3% 30.668	  € 22.088	  € 10.936	  € 0	  € 271.690	  € 44.100	  € 64.398	  €
BTW 21% recup	  op	  wonen 0	  € 0	  € 0	  € 2.325.731	  € 0	  € 345.744	  € 450.789	  €
Financieringskost 5% 51.113	  € 36.813	  € 18.226	  € 0	  € 507.154	  € 84.525	  € 107.331	  €
Ontwikkelingsmarge 12,5% 127.781	  € 92.032	  € 45.565	  € 0	  € 1.301.847	  € 254.531	  € 0	  €

TOTALE	  KOSTEN 1.354.481	  € 975.543	  € 482.989	  € 13.400.639	  € 12.223.779	  € 2.375.300	  € 3.026.723	  €

OPBRENGSTEN

Verkoopopb	  bibliotheek 100 euro/m²
Verkoopopb	  handel 1.600 euro/m² €	  0 1.420 €	  2.272.000 €	  0
Verkoopopbrengst	  wonen 1.900 euro/m² 720 €	  1.368.000 645 €	  1.225.500 330 €	  627.000 €	  0 5.535 €	  10.516.500 €	  0
Verkoop	  Ondergrondse	  parking	  -‐1 20.000 euro/pl 8 €	  160.000 €	  0 92 €	  1.840.000 €	  0
Verkoop	  Ondergrondse	  parking	  -‐2 20.000 euro/pl €	  0 80 €	  1.600.000 €	  0

TOTALE	  OPBRENGSTEN €	  1.528.000 €	  1.225.500 €	  627.000 €	  0 €	  14.628.500 €	  1.600.000 €	  0

Opbrengsten	  -‐	  kosten €	  173.519 €	  249.957 €	  144.011 -‐€	  13.400.639 €	  2.404.721 -‐€	  775.300 -‐€	  3.026.723

opbrengsten	  –	  kosten;	  voorkeurscenario

HENDRIK	  HEYMANPARKWONEN	  (hoek	  galerij)WONEN	  (Hoveniersstraat) BIBLIOTHEEKWONEN	  (Msgr.	  Stillemanstraat) PROJECT	  SUPERMARKT
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Bestaande toestand H. Heymanplein geprojecteerd op scenario 6
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BIJLAGEN



Parkeertellingen

TELLINGEN PARKEREN, HENDRIK HEYMANPLEIN (167pp) & CASTROHOF (38pp)

MAANDAG21-‐09-‐2015

HHP CASTROHOF
Type OCHTEND	  (9u) NAMIDDAG	  (14u) AVOND	  (19u) OCHTEND	  (9u)

Parkeerticket 36 25 0 6
Geen 13 17 69 0
Handicap 6 8 6 1
Cambio 1 1 1 0

kortparkeren 56 51 76 7
Dagticket 6 4 0 4
Maandabonnement 2 3 0 1
Kwartaalabonnement 8 7 0 1
Bewonerskaart 13 17 13 5

langparkeren 29 31 13 11
Totaal 85 82 89 18
Bezettingsgraad 50% 49% 53% 47%

DINSDAG22-‐09-‐2015

HHP CASTROHOF
Type OCHTEND	  (9u) NAMIDDAG	  	  (14u) AVOND	  (19u) OCHTEND	  (9u)

Parkeerticket 34 46 0 5
Geen 10 25 100 1
Handicap 3 10 1 2
Cambio 1 0 0 0

kortparkeren 48 81 101 8
Dagticket 6 3 0 1
Maandabonnement 4 4 0 1
Kwartaalabonnement 10 9 0 1
Bewonerskaart 19 15 12 7

langparkeren 39 31 12 10
Totaal 87 112 113 18
Bezettingsgraad 52% 67% 67% 47%

WOENSDAG23-‐09-‐2015 stortregen! stortregen!

HHP CASTROHOF
Type OCHTEND	  (9u) NAMIDDAG	  	  (14u) AVOND	  (19u) OCHTEND	  (9u)

Parkeerticket 47 39 0 9
Geen 30 12 60 5
Handicap 3 9 1 3
Cambio 1 0 1 0

kortparkeren 81 60 62 17
Dagticket 11 7 2 3
Maandabonnement 5 2 0 0
Kwartaalabonnement 9 11 1 0
Bewonerskaart 18 14 16 8

langparkeren 43 34 19 11
Totaal 124 94 81 28
Bezettingsgraad 90% 56% 48% 73%

DONDERDAG24-‐09-‐2015

HHP CASTROHOF
Type OCHTEND	  (9u) NAMIDDAG	  (14u) AVOND	  (19u) OCHTEND	  (9u)

Parkeerticket 64 36 0 18
Geen 7 6 77 1

NAMIDDAG	  	  (14u) AVOND	  (19u)

12 0
2 1
2 1
0 0

16 2
1 0
0 0
1 0
9 9

11 9
27 11
71% 29%

NAMIDDAG	  	  (14u) AVOND	  (19u)

1 0
4 10
1 1
0 0

6 11
1 0
1 0
1 0
4 5

7 5
13 16
34% 42%

NAMIDDAG	  	  (14u) AVOND	  (19u)

7 0
3 6
2 1
0 0

12 7
2 0
0 0
0 0
6 4

8 4
20 11
52% 29%

NAMIDDAG	  	  (14u) AVOND	  (19u)

7 0
0 16

TELLINGEN PARKEREN, HENDRIK HEYMANPLEIN (167pp) & CASTROHOF (38pp)

MAANDAG21-‐09-‐2015

HHP CASTROHOF
Type OCHTEND	  (9u) NAMIDDAG	  (14u) AVOND	  (19u) OCHTEND	  (9u)

Parkeerticket 36 25 0 6
Geen 13 17 69 0
Handicap 6 8 6 1
Cambio 1 1 1 0

kortparkeren 56 51 76 7
Dagticket 6 4 0 4
Maandabonnement 2 3 0 1
Kwartaalabonnement 8 7 0 1
Bewonerskaart 13 17 13 5

langparkeren 29 31 13 11
Totaal 85 82 89 18
Bezettingsgraad 50% 49% 53% 47%

DINSDAG22-‐09-‐2015

HHP CASTROHOF
Type OCHTEND	  (9u) NAMIDDAG	  	  (14u) AVOND	  (19u) OCHTEND	  (9u)

Parkeerticket 34 46 0 5
Geen 10 25 100 1
Handicap 3 10 1 2
Cambio 1 0 0 0

kortparkeren 48 81 101 8
Dagticket 6 3 0 1
Maandabonnement 4 4 0 1
Kwartaalabonnement 10 9 0 1
Bewonerskaart 19 15 12 7

langparkeren 39 31 12 10
Totaal 87 112 113 18
Bezettingsgraad 52% 67% 67% 47%

WOENSDAG23-‐09-‐2015 stortregen! stortregen!

HHP CASTROHOF
Type OCHTEND	  (9u) NAMIDDAG	  	  (14u) AVOND	  (19u) OCHTEND	  (9u)

Parkeerticket 47 39 0 9
Geen 30 12 60 5
Handicap 3 9 1 3
Cambio 1 0 1 0

kortparkeren 81 60 62 17
Dagticket 11 7 2 3
Maandabonnement 5 2 0 0
Kwartaalabonnement 9 11 1 0
Bewonerskaart 18 14 16 8

langparkeren 43 34 19 11
Totaal 124 94 81 28
Bezettingsgraad 90% 56% 48% 73%

DONDERDAG24-‐09-‐2015

HHP CASTROHOF
Type OCHTEND	  (9u) NAMIDDAG	  (14u) AVOND	  (19u) OCHTEND	  (9u)

Parkeerticket 64 36 0 18
Geen 7 6 77 1

NAMIDDAG	  	  (14u) AVOND	  (19u)

12 0
2 1
2 1
0 0

16 2
1 0
0 0
1 0
9 9

11 9
27 11
71% 29%

NAMIDDAG	  	  (14u) AVOND	  (19u)

1 0
4 10
1 1
0 0

6 11
1 0
1 0
1 0
4 5

7 5
13 16
34% 42%

NAMIDDAG	  	  (14u) AVOND	  (19u)

7 0
3 6
2 1
0 0

12 7
2 0
0 0
0 0
6 4

8 4
20 11
52% 29%

NAMIDDAG	  	  (14u) AVOND	  (19u)

7 0
0 16

Handicap 15 5 0 1
Cambio 0 0 0 0

kortparkeren 86 47 77 20
Dagticket 6 5 0 1
Maandabonnement 7 4 0 1
Kwartaalabonnement 14 11 0 0
Bewonerskaart 17 19 24 8

langparkeren 44 39 24 10
Totaal 130 86 101 30
Bezettingsgraad 74% 51% 60% 79%

VRIJDAG25-‐09-‐2015

HHP CASTROHOF
Type OCHTEND	  (9u) NAMIDDAG	  (14u) AVOND	  (19u) OCHTEND	  (9u)

Parkeerticket 25 49 0 1
Geen 0 0 81 0
Handicap 1 7 0 1
Cambio 1 1 0 0

kortparkeren 27 57 81 2
Dagticket 1 3 0 1
Maandabonnement 5 0 0 1
Kwartaalabonnement 9 0 2 0
Bewonerskaart 23 20 16 7

langparkeren 38 23 18 9
Totaal 65 80 99 11
Bezettingsgraad 39% 48% 59% 29%

ZATERDAG26-‐09-‐2015

HHP CASTROHOF
Type OCHTEND	  (9u) NAMIDDAG	  (14u) AVOND	  (19u) OCHTEND	  (9u)

Parkeerticket 35 26 0 0
Geen 15 12 73 1
Handicap 3 6 0 0
Cambio 1 1 0 0

kortparkeren 54 45 73 1
Dagticket 2 0 0 0
Maandabonnement 2 1 0 0
Kwartaalabonnement 3 0 1 0
Bewonerskaart 22 27 20 7

langparkeren 29 28 21 7
Totaal 83 73 94 8
Bezettingsgraad 49% 44% 59% 21%

ZONDAG27-‐09-‐2015 evenement	  op	  de	  grote	  markt evenement	  op	  de	  grote	  markt

HHP CASTROHOF
Type OCHTEND	  (9u) NAMIDDAG	  (14u) AVOND	  (19u) OCHTEND	  (9u)

Parkeerticket 0 0 0 0
Geen 71 158 107 5
Handicap 2 3 3 1
Cambio 1 0 0 0

kortparkeren 74 161 110 6
Dagticket 0 0 0 0
Maandabonnement 0 0 0 0
Kwartaalabonnement 0 0 0 0
Bewonerskaart 31 19 19 8

langparkeren 31 19 19 8
Totaal 105 180 129 14
Bezettingsgraad 63% 100% 93% 37%

1 1
0 0

8 17
1 0
1 0
0 0
6 4

8 4
16 21
42% 55%

NAMIDDAG	  	  (14u) AVOND	  (19u)

5 0
1 2
1 1
0 0

7 3
1 0
1 0
0 0
3 5

5 5
12 8
31% 21%

NAMIDDAG	  	  (14u) AVOND	  (19u)

1 0
1 2
2 1
0 0

4 3
0 0
0 0
0 0
6 6

6 6
10 9
26% 23%

evenement	  op	  de	  grote	  markt

NAMIDDAG	  	  (14u) AVOND	  (19u)

0 0
26 9
2 1
0 0

28 10
0 0
0 0
0 0
8 7

8 7
36 17
95% 45%
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Handicap 15 5 0 1
Cambio 0 0 0 0

kortparkeren 86 47 77 20
Dagticket 6 5 0 1
Maandabonnement 7 4 0 1
Kwartaalabonnement 14 11 0 0
Bewonerskaart 17 19 24 8

langparkeren 44 39 24 10
Totaal 130 86 101 30
Bezettingsgraad 74% 51% 60% 79%

VRIJDAG25-‐09-‐2015

HHP CASTROHOF
Type OCHTEND	  (9u) NAMIDDAG	  (14u) AVOND	  (19u) OCHTEND	  (9u)

Parkeerticket 25 49 0 1
Geen 0 0 81 0
Handicap 1 7 0 1
Cambio 1 1 0 0

kortparkeren 27 57 81 2
Dagticket 1 3 0 1
Maandabonnement 5 0 0 1
Kwartaalabonnement 9 0 2 0
Bewonerskaart 23 20 16 7

langparkeren 38 23 18 9
Totaal 65 80 99 11
Bezettingsgraad 39% 48% 59% 29%

ZATERDAG26-‐09-‐2015

HHP CASTROHOF
Type OCHTEND	  (9u) NAMIDDAG	  (14u) AVOND	  (19u) OCHTEND	  (9u)

Parkeerticket 35 26 0 0
Geen 15 12 73 1
Handicap 3 6 0 0
Cambio 1 1 0 0

kortparkeren 54 45 73 1
Dagticket 2 0 0 0
Maandabonnement 2 1 0 0
Kwartaalabonnement 3 0 1 0
Bewonerskaart 22 27 20 7

langparkeren 29 28 21 7
Totaal 83 73 94 8
Bezettingsgraad 49% 44% 59% 21%

ZONDAG27-‐09-‐2015 evenement	  op	  de	  grote	  markt evenement	  op	  de	  grote	  markt

HHP CASTROHOF
Type OCHTEND	  (9u) NAMIDDAG	  (14u) AVOND	  (19u) OCHTEND	  (9u)

Parkeerticket 0 0 0 0
Geen 71 158 107 5
Handicap 2 3 3 1
Cambio 1 0 0 0

kortparkeren 74 161 110 6
Dagticket 0 0 0 0
Maandabonnement 0 0 0 0
Kwartaalabonnement 0 0 0 0
Bewonerskaart 31 19 19 8

langparkeren 31 19 19 8
Totaal 105 180 129 14
Bezettingsgraad 63% 100% 93% 37%

1 1
0 0

8 17
1 0
1 0
0 0
6 4

8 4
16 21
42% 55%

NAMIDDAG	  	  (14u) AVOND	  (19u)

5 0
1 2
1 1
0 0

7 3
1 0
1 0
0 0
3 5

5 5
12 8
31% 21%

NAMIDDAG	  	  (14u) AVOND	  (19u)

1 0
1 2
2 1
0 0

4 3
0 0
0 0
0 0
6 6

6 6
10 9
26% 23%

evenement	  op	  de	  grote	  markt

NAMIDDAG	  	  (14u) AVOND	  (19u)

0 0
26 9
2 1
0 0

28 10
0 0
0 0
0 0
8 7

8 7
36 17
95% 45%

ondanks	  dat	  HHp	  een	  kortparkeerstatuut	  heeft,	  zit	  er	  nog	  behoorlijk	  wat	  langparkeren	  op	  (avonden	  en	  zondagen	  zijn	  gratis)
	  hoofdzakelijk	  voor	  bewoners,	  met	  een	  gemiddelde	  van	  19	  en	  een	  piek	  van	  31	  bewoners
langparkeren	  bezoekers/uitgaan	  Sint	  niklaas	  tijdens	  avonduren	  en	  zondag

Castrohof	  is	  erg	  onderbenut,	  enkel	  vrij	  stabiel	  aandeel	  bewoners	  van	  gemiddeld	  	  7-‐tal

tickets	  HHP	  op	  basis	  van	  enquete: 36%	  van	  de	  parkeerders	  is	  voor	  de	  GB	  
(uitgezet	  in	  verhouding	  tot	  het	  max	  van	  167plaatsen,	  zijn	  dit	  61	  plaatsen-‐	  
maar	  van	  de	  167	  wordt	  gemiddeld	  20	  plaatsen	  ingenomen	  door	  bewoners…
uitgezet	  in	  verhouding	  tot	  147	  plaatsen,	  zijn	  dit	  53	  plaatsen)

14%	  van	  de	  parkeerders	  voor	  de	  kleine	  handelaars	  
(uitgezet	  in	  verhouding	  tot	  het	  max.	  Van	  167	  plaatsen	  ,	  zijn	  dit	  23	  plaatsen)
(uitgezet	  in	  verhouding	  tot	  147	  plaatsen,	  zijn	  dit	  20	  plaatsen)

5%	  van	  parkeerders	  voor	  de	  bib	  
(uitgezet	  in	  verhouding	  tot	  het	  max.	  van	  167	  plaatsen,	  zijn	  dit	  8	  plaatsen)
(uitgezet	  in	  verhouding	  tot	  147	  plaatsen,	  zijn	  dit	  7	  plaatsen)

13%	  overige	  parkeerdersvoor	  mutualiteit,	  …
	  (uitgezet	  in	  verhouding	  tot	  het	  max.van	  167	  plaatsen,	  zijn	  dit	  21	  plaatsen)
(uitgezet	  in	  verhouding	  tot	  147	  plaatsen,	  zijn	  dit	  19	  plaatsen)

32%	  van	  de	  parkeerders	  voor	  bezoek	  St	  Niklaas	  (geen	  directe	  link	  HHP)
	  (uitgezet	  in	  verhouding	  tot	  het	  max.van	  167	  plaatsen,	  zijn	  dit	  53	  plaatsen)
(uitgezet	  in	  verhouding	  tot	  147	  plaatsen,	  zijn	  dit	  47	  plaatsen)

ondanks	  dat	  HHp	  een	  kortparkeerstatuut	  heeft,	  zit	  er	  nog	  behoorlijk	  wat	  langparkeren	  op	  (avonden	  en	  zondagen	  zijn	  gratis)
	  hoofdzakelijk	  voor	  bewoners,	  met	  een	  gemiddelde	  van	  19	  en	  een	  piek	  van	  31	  bewoners
langparkeren	  bezoekers/uitgaan	  Sint	  niklaas	  tijdens	  avonduren	  en	  zondag

(uitgezet	  in	  verhouding	  tot	  het	  max	  van	  167plaatsen,	  zijn	  dit	  61	  plaatsen-‐	  
maar	  van	  de	  167	  wordt	  gemiddeld	  20	  plaatsen	  ingenomen	  door	  bewoners…

(uitgezet	  in	  verhouding	  tot	  het	  max.	  Van	  167	  plaatsen	  ,	  zijn	  dit	  23	  plaatsen)

(uitgezet	  in	  verhouding	  tot	  het	  max.	  van	  167	  plaatsen,	  zijn	  dit	  8	  plaatsen)

	  (uitgezet	  in	  verhouding	  tot	  het	  max.van	  167	  plaatsen,	  zijn	  dit	  21	  plaatsen)

	  (uitgezet	  in	  verhouding	  tot	  het	  max.van	  167	  plaatsen,	  zijn	  dit	  53	  plaatsen)
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Kengetallen CROW
In de publicatie van CROW (2004), het Nederlands Kenniscentrum voor 
Verkeer, Vervoer en Infrastructuur, zijn er parkeerkencijfers opgenomen.

matig stedelijk n.v.t. n.v.t. 9,7 11,7 10,5 12,5 12,3 14,3
weinig stedelijk n.v.t. n.v.t. 9,7 11,7 10,5 12,5 12,3 14,3
niet stedelijk n.v.t. n.v.t. 9,7 11,7 10,5 12,5 12,3 14,3
Opmerking
Verkeersgeneratie combinatie zwembad overdekt en openlucht: bereken via verhouding bassin overdekt en 
openlucht aan de hand van kengetallen overdekt per 100 m2 bassin en kengetallen openlucht per 100 m2 bassin

Parkeerkencijfers zwembad openlucht
parkeren per 100 m2

bassin
centrum schil centrum rest bebouwde 

kom
buitengebied aandeel 

bezoekers

min. max. min. max. min. max. min. max. 99%
zeer sterk stedelijk n.v.t. n.v.t. 8,0 10,0 10,5 12,5 14,8 16,8
sterk stedelijk n.v.t. n.v.t. 9,1 11,1 11,9 13,9 14,8 16,8
matig stedelijk n.v.t. n.v.t. 9,1 11,1 11,9 13,9 14,8 16,8
weinig stedelijk n.v.t. n.v.t. 9,1 11,1 11,9 13,9 14,8 16,8
niet stedelijk n.v.t. n.v.t. 9,1 11,1 11,9 13,9 14,8 16,8
Opmerking
Verkeersgeneratie combinatie zwembad overdekt en openlucht: bereken via verhouding bassin overdekt en 
openlucht aan de hand van kengetallen overdekt per 100 m2 bassin en kengetallen openlucht per 100 m2 bassin

Parkeerkencijfers wellnesscentrum (thermen, kuurcentrum, beautycentrum)
parkeren per 100 m2 bvo centrum schil centrum rest bebouwde 

kom
buitengebied aandeel 

bezoekers
min. max. min. max. min. max. min. max. 99%

zeer sterk stedelijk n.v.t n.v.t n.v.t n.v.t 8,3 9,3 9,8 10,8
sterk stedelijk n.v.t n.v.t n.v.t n.v.t 8,8 9,8 9,8 10,8
matig stedelijk n.v.t n.v.t n.v.t n.v.t 8,8 9,8 9,8 10,8
weinig stedelijk n.v.t n.v.t n.v.t n.v.t 8,8 9,8 9,8 10,8
niet stedelijk n.v.t n.v.t n.v.t n.v.t 8,8 9,8 9,8 10,8

Parkeerkencijfers sauna, hammam
parkeren per 100 m2 bvo centrum schil centrum rest bebouwde 

kom
buitengebied aandeel 

bezoekers
min. max. min. max. min. max. min. max. 99%

zeer sterk stedelijk 1,6 2,6 3,3 4,3 5,0 6,0 6,8 7,8
sterk stedelijk 2,0 3,0 4,1 5,1 6,1 7,1 6,8 7,8
matig stedelijk 2,0 3,0 4,1 5,1 6,2 7,2 6,8 7,8
weinig stedelijk 2,0 3,0 4,1 5,1 6,2 7,2 6,8 7,8
niet stedelijk 2,0 3,0 4,1 5,1 6,2 7,2 6,8 7,8

Parkeerkencijfers bibliotheek
parkeren per 100 m2 bvo centrum schil centrum rest bebouwde 

kom
buitengebied aandeel 

bezoekers
min. max. min. max. min. max. min. max. 97%

zeer sterk stedelijk 0,1 0,6 0,4 0,9 0,6 1,1 1,1 1,6
sterk stedelijk 0,2 0,7 0,5 1,0 0,8 1,3 1,1 1,6
matig stedelijk 0,2 0,7 0,5 1,0 0,9 1,4 1,1 1,6
weinig stedelijk 0,2 0,7 0,5 1,0 0,9 1,4 1,1 1,6
niet stedelijk 0,2 0,7 0,5 1,0 0,9 1,4 1,1 1,6

Parkeerkencijfers bioscoop
parkeren per 100 m2 bvo centrum schil centrum rest bebouwde 

kom
buitengebied aandeel 

bezoekers
min. max. min. max. min. max. min. max. 94%

zeer sterk stedelijk 1,6 3,6 5,5 7,5 8,1 10,1 12,7 14,7
sterk stedelijk 2,2 4,2 6,9 8,9 10,0 12,0 12,7 14,7
matig stedelijk 2,2 4,2 7,0 9,0 10,2 12,2 12,7 14,7
weinig stedelijk 2,2 4,2 7,0 9,0 10,2 12,2 12,7 14,7
niet stedelijk 2,2 4,2 7,0 9,0 10,2 12,2 12,7 14,7
Opmerkingen
1 zitplaats is circa 3 m2 bvo
Bij bioscopen moet voor parkeren rekening worden gehouden met een eventuele overlap tussen twee 
voorstellingen (+ 40%). Gegeven kengetallen betreffen de drukste voorstelling op de drukste dag van de 
drukste maand

Parkeerkencijfers filmtheater/filmhuis
parkeren per 100 m2 bvo centrum schil centrum rest bebouwde 

kom
buitengebied aandeel 

bezoekers
min. max. min. max. min. max. min. max. 97%

zeer sterk stedelijk 1,0 3,0 3,0 5,0 5,0 7,0 8,9 10,9
sterk stedelijk 1,6 3,6 4,2 6,2 6,7 8,7 8,9 10,9
matig stedelijk 1,6 3,6 4,3 6,3 6,9 8,9 8,9 10,9
weinig stedelijk 1,6 3,6 4,3 6,3 6,9 8,9 8,9 10,9
niet stedelijk 1,6 3,6 4,3 6,3 6,9 8,9 8,9 10,9
Opmerkingen
1 zitplaats is circa 3 m2 bvo
Bij filmhuizen moet voor parkeren rekening worden gehouden met een eventuele overlap tussen twee 
voorstellingen (+ 20%). Gegeven kengetallen betreffen de drukste voorstelling op de drukste dag van de 
drukste maand

Parkeerkencijfers theater/schouwburg
parkeren per 100 m2 bvo centrum schil centrum rest bebouwde 

kom
buitengebied aandeel 

bezoekers
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groep parkeerders die we willen blijven bedienen in de openbare ruimte op 
basis van kengetallen bib de inschatting van mutualiteit is met de huidige 
gegevens onduidelijk:

- 30 bib + 20 kleine handelaars+ 19 mutualiteit en overig ?? = 69 plaatsen 

- bewoners nemen we 20 (HHP) + 8 (Castrohof)= 28 plaatsen

   gevraagd aantal plaatsen 69+28= 97
 beschikbare plaatsen HHp en Castrohof en achter bib = 96

PARKEERBEHOEFTE OP BASIS VAN KENGETALLEN

3.3 Hoofdgroep werken 
De volgende functies worden onderscheiden:

• Kantoor (zonder baliefunctie)
Administratief en zakelijk.

• Commerciële dienstverlening
Kantoren met een baliefunctie.

• Bedrijf arbeidsintensief/bezoekersextensief
Bijvoorbeeld industrie, laboratorium of een werkplaats (relatief veel werknemers en relatief weinig bezoekers).

• Bedrijf arbeidsextensief/bezoekersextensief:
Bijvoorbeeld loods, opslag of transportbedrijf (relatief weinig werknemers en relatief weinig bezoekers).

• Bedrijfsverzamelgebouw
Mix van kantoren (zonder baliefunctie) en bedrijven.

• Tuinbouwkas (kencijfer gebaseerd op praktijkervaring van de gemeente Westland)

Het aandeel bezoekers staat voor het percentage of aantal bezoekers waarmee in het kencijfer rekening is gehouden. Het 
weergegeven parkeerkencijfer is dus inclusief bezoekersparkeren; het weergegeven kencijfer verkeersgeneratie is inclusief 
de verkeersgeneratie van bezoekers.
Bij bedrijf arbeidsintensief/bezoekersextensief, bedrijf arbeidsextensief/bezoekersextensief en bedrijfsverzamelgebouw zijn 
de parkeerkencijfers exclusief het vrachtwagenparkeren. De kencijfers verkeersgeneratie zijn bij deze functies juist inclusief 
verkeersgeneratie van het vrachtverkeer.
Bij de verkeersgeneratie werken geldt nog een belangrijke vuistregel: een weekdag kan worden omgerekend naar werkdag 
door de kencijfers te vermenigvuldigen met 1,33.

kantoor (zonder baliefunctie)

Parkeerkencijfers (per 100 m2 bvo)

centrum schil centrum rest bebouwde
kom

buitengebied aandeel 
bezoekers

min. max. min. max. min. max. min. max.
zeer sterk stedelijk 0,6 1,1 0,9 1,4 0,9 1,4 2,3 2,8

5%

sterk stedelijk 0,9 1,4 1,3 1,8 1,4 1,9 2,3 2,8
matig stedelijk 1,3 1,8 1,7 2,2 1,8 2,3 2,3 2,8
weinig stedelijk 1,6 2,1 2,1 2,6 2,3 2,8 2,3 2,8
niet stedelijk 1,6 2,1 2,1 2,6 2,3 2,8 2,3 2,8

Verkeersgeneratie (per 100 m2 bvo)

centrum schil centrum rest bebouwde 
kom

buitengebied aandeel 
bezoekers

min. max. min. max. min. max. min. max.
zeer sterk stedelijk 2,1 3,8 3,0 4,7 3,2 4,9 7,9 9,6

5%
sterk stedelijk 3,2 4,9 4,4 6,2 4,7 6,5 7,9 9,6
matig stedelijk 4,3 6,1 5,9 7,7 6,3 8,1 7,9 9,6
weinig stedelijk 5,5 7,2 7,4 9,2 7,9 9,6 7,9 9,6
niet stedelijk 5,5 7,2 7,4 9,2 7,9 9,6 7,9 9,6

commerciële dienstverlening (kantoor met baliefunctie)

Parkeerkencijfers (per 100 m2 bvo)

centrum schil centrum rest bebouwde
kom

buitengebied aandeel 
bezoekers

min. max. min. max. min. max. min. max.
zeer sterk stedelijk 0,9 1,4 1,1 1,6 1,4 1,9 3,3 3,8

20%

sterk stedelijk 1,3 1,8 1,6 2,1 2,0 2,5 3,3 3,8
matig stedelijk 1,8 2,3 2,1 2,6 2,6 3,1 3,3 3,8
weinig stedelijk 2,2 2,7 2,7 3,2 3,3 3,8 3,3 3,8

niet stedelijk 2,2 2,7 2,7 3,2 3,3 3,8 3,3 3,8

Verkeersgeneratie(per 100 m2 bvo)

centrum schil centrum rest bebouwde 
kom

buitengebied aandeel 
bezoekers

min. max. min. max. min. max. min. max.
zeer sterk stedelijk 4,2 6,6 5,1 7,5 6,5 1,8 15,4 17,7

50%
sterk stedelijk 6,3 8,6 7,5 9,9 9,4 11,8 15,4 17,7
matig stedelijk 8,4 10,8 10,0 12,4 12,4 14,8 15,4 17,7
weinig stedelijk 10,5 12,9 12,5 14,8 15,4 17,7 15,4 17,7
niet stedelijk 10,5 12,9 12,5 14,8 15,4 17,7 15,4 17,7

Page 1 of 3

24/09/2015http://kennisbank.crow.nl/Kennismodule/

matig stedelijk n.v.t. n.v.t. 9,7 11,7 10,5 12,5 12,3 14,3
weinig stedelijk n.v.t. n.v.t. 9,7 11,7 10,5 12,5 12,3 14,3
niet stedelijk n.v.t. n.v.t. 9,7 11,7 10,5 12,5 12,3 14,3
Opmerking
Verkeersgeneratie combinatie zwembad overdekt en openlucht: bereken via verhouding bassin overdekt en 
openlucht aan de hand van kengetallen overdekt per 100 m2 bassin en kengetallen openlucht per 100 m2 bassin

Parkeerkencijfers zwembad openlucht
parkeren per 100 m2

bassin
centrum schil centrum rest bebouwde 

kom
buitengebied aandeel 

bezoekers

min. max. min. max. min. max. min. max. 99%
zeer sterk stedelijk n.v.t. n.v.t. 8,0 10,0 10,5 12,5 14,8 16,8
sterk stedelijk n.v.t. n.v.t. 9,1 11,1 11,9 13,9 14,8 16,8
matig stedelijk n.v.t. n.v.t. 9,1 11,1 11,9 13,9 14,8 16,8
weinig stedelijk n.v.t. n.v.t. 9,1 11,1 11,9 13,9 14,8 16,8
niet stedelijk n.v.t. n.v.t. 9,1 11,1 11,9 13,9 14,8 16,8
Opmerking
Verkeersgeneratie combinatie zwembad overdekt en openlucht: bereken via verhouding bassin overdekt en 
openlucht aan de hand van kengetallen overdekt per 100 m2 bassin en kengetallen openlucht per 100 m2 bassin

Parkeerkencijfers wellnesscentrum (thermen, kuurcentrum, beautycentrum)
parkeren per 100 m2 bvo centrum schil centrum rest bebouwde 

kom
buitengebied aandeel 

bezoekers
min. max. min. max. min. max. min. max. 99%

zeer sterk stedelijk n.v.t n.v.t n.v.t n.v.t 8,3 9,3 9,8 10,8
sterk stedelijk n.v.t n.v.t n.v.t n.v.t 8,8 9,8 9,8 10,8
matig stedelijk n.v.t n.v.t n.v.t n.v.t 8,8 9,8 9,8 10,8
weinig stedelijk n.v.t n.v.t n.v.t n.v.t 8,8 9,8 9,8 10,8
niet stedelijk n.v.t n.v.t n.v.t n.v.t 8,8 9,8 9,8 10,8

Parkeerkencijfers sauna, hammam
parkeren per 100 m2 bvo centrum schil centrum rest bebouwde 

kom
buitengebied aandeel 

bezoekers
min. max. min. max. min. max. min. max. 99%

zeer sterk stedelijk 1,6 2,6 3,3 4,3 5,0 6,0 6,8 7,8
sterk stedelijk 2,0 3,0 4,1 5,1 6,1 7,1 6,8 7,8
matig stedelijk 2,0 3,0 4,1 5,1 6,2 7,2 6,8 7,8
weinig stedelijk 2,0 3,0 4,1 5,1 6,2 7,2 6,8 7,8
niet stedelijk 2,0 3,0 4,1 5,1 6,2 7,2 6,8 7,8

Parkeerkencijfers bibliotheek
parkeren per 100 m2 bvo centrum schil centrum rest bebouwde 

kom
buitengebied aandeel 

bezoekers
min. max. min. max. min. max. min. max. 97%

zeer sterk stedelijk 0,1 0,6 0,4 0,9 0,6 1,1 1,1 1,6
sterk stedelijk 0,2 0,7 0,5 1,0 0,8 1,3 1,1 1,6
matig stedelijk 0,2 0,7 0,5 1,0 0,9 1,4 1,1 1,6
weinig stedelijk 0,2 0,7 0,5 1,0 0,9 1,4 1,1 1,6
niet stedelijk 0,2 0,7 0,5 1,0 0,9 1,4 1,1 1,6

Parkeerkencijfers bioscoop
parkeren per 100 m2 bvo centrum schil centrum rest bebouwde 

kom
buitengebied aandeel 

bezoekers
min. max. min. max. min. max. min. max. 94%

zeer sterk stedelijk 1,6 3,6 5,5 7,5 8,1 10,1 12,7 14,7
sterk stedelijk 2,2 4,2 6,9 8,9 10,0 12,0 12,7 14,7
matig stedelijk 2,2 4,2 7,0 9,0 10,2 12,2 12,7 14,7
weinig stedelijk 2,2 4,2 7,0 9,0 10,2 12,2 12,7 14,7
niet stedelijk 2,2 4,2 7,0 9,0 10,2 12,2 12,7 14,7
Opmerkingen
1 zitplaats is circa 3 m2 bvo
Bij bioscopen moet voor parkeren rekening worden gehouden met een eventuele overlap tussen twee 
voorstellingen (+ 40%). Gegeven kengetallen betreffen de drukste voorstelling op de drukste dag van de 
drukste maand

Parkeerkencijfers filmtheater/filmhuis
parkeren per 100 m2 bvo centrum schil centrum rest bebouwde 

kom
buitengebied aandeel 

bezoekers
min. max. min. max. min. max. min. max. 97%

zeer sterk stedelijk 1,0 3,0 3,0 5,0 5,0 7,0 8,9 10,9
sterk stedelijk 1,6 3,6 4,2 6,2 6,7 8,7 8,9 10,9
matig stedelijk 1,6 3,6 4,3 6,3 6,9 8,9 8,9 10,9
weinig stedelijk 1,6 3,6 4,3 6,3 6,9 8,9 8,9 10,9
niet stedelijk 1,6 3,6 4,3 6,3 6,9 8,9 8,9 10,9
Opmerkingen
1 zitplaats is circa 3 m2 bvo
Bij filmhuizen moet voor parkeren rekening worden gehouden met een eventuele overlap tussen twee 
voorstellingen (+ 20%). Gegeven kengetallen betreffen de drukste voorstelling op de drukste dag van de 
drukste maand

Parkeerkencijfers theater/schouwburg
parkeren per 100 m2 bvo centrum schil centrum rest bebouwde 

kom
buitengebied aandeel 

bezoekers
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groep parkeerders die we willen blijven bedienen in de openbare ruimte op 
basis van kengetallen bib de inschatting van mutualiteit is met de huidige 
gegevens onduidelijk:

- 30 bib + 20 kleine handelaars+ 19 mutualiteit en overig ?? = 69 plaatsen 

- bewoners nemen we 20 (HHP) + 8 (Castrohof)= 28 plaatsen

   gevraagd aantal plaatsen 69+28= 97
 beschikbare plaatsen HHp en Castrohof en achter bib = 96

PARKEERBEHOEFTE OP BASIS VAN KENGETALLEN

3.3 Hoofdgroep werken 
De volgende functies worden onderscheiden:

• Kantoor (zonder baliefunctie)
Administratief en zakelijk.

• Commerciële dienstverlening
Kantoren met een baliefunctie.

• Bedrijf arbeidsintensief/bezoekersextensief
Bijvoorbeeld industrie, laboratorium of een werkplaats (relatief veel werknemers en relatief weinig bezoekers).

• Bedrijf arbeidsextensief/bezoekersextensief:
Bijvoorbeeld loods, opslag of transportbedrijf (relatief weinig werknemers en relatief weinig bezoekers).

• Bedrijfsverzamelgebouw
Mix van kantoren (zonder baliefunctie) en bedrijven.

• Tuinbouwkas (kencijfer gebaseerd op praktijkervaring van de gemeente Westland)

Het aandeel bezoekers staat voor het percentage of aantal bezoekers waarmee in het kencijfer rekening is gehouden. Het 
weergegeven parkeerkencijfer is dus inclusief bezoekersparkeren; het weergegeven kencijfer verkeersgeneratie is inclusief 
de verkeersgeneratie van bezoekers.
Bij bedrijf arbeidsintensief/bezoekersextensief, bedrijf arbeidsextensief/bezoekersextensief en bedrijfsverzamelgebouw zijn 
de parkeerkencijfers exclusief het vrachtwagenparkeren. De kencijfers verkeersgeneratie zijn bij deze functies juist inclusief 
verkeersgeneratie van het vrachtverkeer.
Bij de verkeersgeneratie werken geldt nog een belangrijke vuistregel: een weekdag kan worden omgerekend naar werkdag 
door de kencijfers te vermenigvuldigen met 1,33.

kantoor (zonder baliefunctie)

Parkeerkencijfers (per 100 m2 bvo)

centrum schil centrum rest bebouwde
kom

buitengebied aandeel 
bezoekers

min. max. min. max. min. max. min. max.
zeer sterk stedelijk 0,6 1,1 0,9 1,4 0,9 1,4 2,3 2,8

5%

sterk stedelijk 0,9 1,4 1,3 1,8 1,4 1,9 2,3 2,8
matig stedelijk 1,3 1,8 1,7 2,2 1,8 2,3 2,3 2,8
weinig stedelijk 1,6 2,1 2,1 2,6 2,3 2,8 2,3 2,8
niet stedelijk 1,6 2,1 2,1 2,6 2,3 2,8 2,3 2,8

Verkeersgeneratie (per 100 m2 bvo)

centrum schil centrum rest bebouwde 
kom

buitengebied aandeel 
bezoekers

min. max. min. max. min. max. min. max.
zeer sterk stedelijk 2,1 3,8 3,0 4,7 3,2 4,9 7,9 9,6

5%
sterk stedelijk 3,2 4,9 4,4 6,2 4,7 6,5 7,9 9,6
matig stedelijk 4,3 6,1 5,9 7,7 6,3 8,1 7,9 9,6
weinig stedelijk 5,5 7,2 7,4 9,2 7,9 9,6 7,9 9,6
niet stedelijk 5,5 7,2 7,4 9,2 7,9 9,6 7,9 9,6

commerciële dienstverlening (kantoor met baliefunctie)

Parkeerkencijfers (per 100 m2 bvo)

centrum schil centrum rest bebouwde
kom

buitengebied aandeel 
bezoekers

min. max. min. max. min. max. min. max.
zeer sterk stedelijk 0,9 1,4 1,1 1,6 1,4 1,9 3,3 3,8

20%

sterk stedelijk 1,3 1,8 1,6 2,1 2,0 2,5 3,3 3,8
matig stedelijk 1,8 2,3 2,1 2,6 2,6 3,1 3,3 3,8
weinig stedelijk 2,2 2,7 2,7 3,2 3,3 3,8 3,3 3,8

niet stedelijk 2,2 2,7 2,7 3,2 3,3 3,8 3,3 3,8

Verkeersgeneratie(per 100 m2 bvo)

centrum schil centrum rest bebouwde 
kom

buitengebied aandeel 
bezoekers

min. max. min. max. min. max. min. max.
zeer sterk stedelijk 4,2 6,6 5,1 7,5 6,5 1,8 15,4 17,7

50%
sterk stedelijk 6,3 8,6 7,5 9,9 9,4 11,8 15,4 17,7
matig stedelijk 8,4 10,8 10,0 12,4 12,4 14,8 15,4 17,7
weinig stedelijk 10,5 12,9 12,5 14,8 15,4 17,7 15,4 17,7
niet stedelijk 10,5 12,9 12,5 14,8 15,4 17,7 15,4 17,7
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Samenvatting van de verschillende 
bilaterale gesprekken
1. Gespreksgoep 1
Aanwezig:
Common Ground: Hella Rogiers & Inge Dorssers
Blauwdruk stedenbouw: Peggy Totté & Tara Op de Beeck
Jan Thuy - buurtmanager
Conny Quinteliers – wijkagent
Tim De Brabander – hoofddeskundige jeugddienst en trekker van het 
speelweefselplan
Tom Aerens – landschapsarchitect
Rachid Ouifak– medewerkers participatie

Korte toelichting context en plan van aanpak
Door Hella & Peggy
Vermelding dat er ook een afgevaardigde van stedenbeleid (Vlaams niveau) 
deelneemt aan de stuurgroep, zij benadrukken ook het belang van participatie in dit 
traject
Traject zit momenteel in de analysefase, er wordt bewust voor gekozen om reeds in 
deze fase al ruimte te maken voor participatie
Participatie zo vroeg in een traject is nieuw voor Stad Sint-Niklaas

Verslag gesprek (samenvatting van de verschillende aspecten die aan bod zijn 
gekomen):
Eigenschappen van de wijk
Heel dicht bevolkte & compacte wijk, zeer dichte bewoning
Heymanplein vormt in deze wijk de enige open ruimte
Er zijn weinig/ geen plaatsen in deze wijk waar kinderen speelkansen kunnen 
vinden
Eigenschappen van de stad
Sint-Niklaas is een echte scholenstad
met meer dan 20.000 leerlingen
waarvan 60% afkomstig is van buiten Sint-Niklaas
de scholen liggen allemaal in het stadshart, rond de grote markt

Sterke punten van het plein
Centraal gelezen
Goede parkeermogelijkheden
Goede locatie van de bib, locatie maakt bib zeer toegankelijk en laagdrempelig
Castrohof kan een zeer gezellige plaats zijn, bv. tijdens villa pace, of pop-up apero 
after work
Plaats voor de “verplaatste markt”, bijvoorbeeld naar aanleiding van Sint in de piste 
(vanaf zaterdag 22/11)
Aanwezigheid van de Carrefour, is een publiekstrekker (samen met de bib)

Zwakke punten van het plein
Geen/weinig groen, is gewoon een parking
Dit is een grote open ruimte in de stad, maar het is geen ontmoetingsruimte terwijl 
de aanwezigheid van de bib hier juist aanleiding toe kan geven.
Het plein heeft op dit moment eigenlijk hetzelfde probleem als de grote markt, 2 
grote plaatsen waar de ontmoetingsfunctie niet wordt ingevuld
Veel jongeren komen hier tussen de middag voor de lunchpauze, maar plein is hier 
niet voor ingericht (geen zitplaatsen, te weinig vuilbakken,…) waardoor er o.a. veel 
vuil wordt achtergelaten
Geeft veel werk voor de wijkagent en de reinigingsdienst
Brengt ergernis teweeg bij de bewoners
Aantal “marginalere” mensen die typisch op het plein vertoeven, maar geen plaats 
hebben om beschut te zitten. Zitten dan vaak in het bushokje waardoor hier voor 
reizigers geen plaats meer is.
Deze groep van mensen wordt sterk aangetrokken door de bib, maken daar 
gebruik van de sanitaire faciliteiten, beschutting
Markt is een evenementenplein, Heymanplein zou een tegenhanger moeten zijn, 
een plaats waar ontmoeting wordt gestimuleerd, maar dit is vandaag niet het geval
Hondenpoep probleem: veel honden in de stadskern
Stad maakt hier bewust de keuze om geen hondenweides aan te leggen
“eerst plaats voor de kinderen, dan pas voor de honden”
Achterkant Castrohof (parking) wordt gebruikt om drugs te dealen
Castrohof en het groen errond hebben een onduidelijk statuut

Publiekstrekkers
Bibliotheek
Carrefour
Lokale handelaars (in mindere mate)
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CM en ACV in mindere mate

Nabijgelegen groen en speelkansen
Het stadspark ligt op zich nabij, maar de Parklaan vormt een barrière om er effectief 
naartoe te gaan, er is ook maar één plaats waar je vanuit de wijk kan oversteken 
naar het stadspark.
Wordt veel gepicknickt in de zomer
Zijn ook een aantal speeltoestellen aanwezig
Sint-Jansplein: te ver uit de buurt voor kleinere kinderen, oudere kinderen trekken 
wel naar het plein om er bv. te voetballen
Gerdasite: te ver uit de buurt voor kleinere kinderen
Jef Burm park: is in principe ook openbaar domein (open tot 22 uur), maar geeft 
niet die indruk
Is geprofileerd geweest als extra groen in groenarme buurt
Maar lijkt door inrichting eerder privaat
De buurt rond het Heymanplein is een zeer groenarme buurt

Gebruikers van het plein
Pleisterplaats voor scholieren
Voornamelijk tijdens de middagpauze
Zowel van scholen kortbij (bv. broederschool) als van veraf (bv. VTS Breedstraat)
Probleem van zwerfvuil
Bij slecht weer ok in bib, Gaudigallerij (en Reinaartgallerij)
Aanwezigheid van carrefour is voor de scholieren echt een trekpleister
Bezoekers van de bib
Bezoekers van de carrefour
Gebruikers van het bushokje (aan getrokken door faciliteiten in de bib)

De grote markt
De grote markt is ingericht als evenementenplein om er éénmaal per jaar de 
ballonfeesten te kunnen organiseren
Men heeft deze “kale” markt willen “aankleden”, daarvoor is er 2 jaar geleden een 
studie uitgevoerd (rond beeldkwaliteit). De ontwerpers hebben op dat moment 
echter zoveel “maar-en” en voorwaarden meegekregen dat zij uiteindelijk zeer 
weinig bewegingsruimte hadden. Uiteindelijk lijkt het er op dat men naar aanleiding 
van dit plan geen verdere acties zal ondernemen.
Vanuit deze vaststelling is het belangrijk om ervoor te zorgen dat niet dezelfde soort 
claims (verplaatste markt, ballonfeesten,…) op het Heymanplein komen te liggen, 

want dan zal dit ook resulteren in een leeg plein.

Parkeren op het plein
Parking voor carrefour en omliggende handelaars
Parking voor markt op donderdag 
Parking voor bib
Parking voor mensen die markt vermijden omwille van de file (en bijgevolg niet 
onder de markt parkeren)
Er is een parkeerprobleem in de omliggende straten
Bewoners kunnen met bewonerskaart niet onder de markt parkeren, wel op het 
heymanplein
Mogelijks niet haalbaar voor oudere bewoners
Capaciteit markt dan onvoldoende?
Er zijn een aantal centrumparkings die onderbenut zijn, mogelijks kan een deel van 
het niet-bestemmingsverkeer weg te nemen van het heymanplein
Er is te weinig fietsparking aan de bib en carrefour

Mobiliteit
Problemen met mobiliteit in het stadshart, zeker rond de markt
Stad is bezig met een nieuw mobiliteitsplan, men zal er bijvoorbeeld voor kiezen 
om de centrumparkings explicieter te bewegwijzeren, op die manier hoopt men een 
deel van de druk op het centrum weg te nemen (oa op het heymanplein)
Er nemen vandaag meer mensen de fiets, maar we zijn nog geen fietsstad, de stad 
zet hier wel verder op in met o.a. een fietsactieplan.

Supermarkt op het plein
Deze functie moet op het plein blijven, maar misschien niet even groot
80% van de klanten zijn passanten, zorgt voor veel bezoekers op het plein
vraag is wel of deze winkel dan nog zo gericht moet zijn op autogebruikers?

Gezellige plaatsen in Sint-Niklaas
Café Congé: tijdelijk zomercafé in de tuin van het museum (concessie via de stad)
Walburgkasteel in het stadspark (ook concessie via de stad
De Casino in de Stationstraat
Regentieplein
Paar zaken in de Nieuwstraat: Tijd & boterhammen, Italiaans restaurant,…

Wonen op het Heymanplein
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Veel mensen wonen er graag omdat ze in het centrum wonen, maar ergeren zich 
aan het vuil
Scholieren laten vuil achter
Maar ook aan de glasbakken wordt dikwijls vuil achtergelaten
Verdoken plekken trekken “vuilstorters” aan
Rond het plein wonen vooral oudere mensen
In de omliggende wijken
Zeer divers publiek
Een paar straten met eerder “art deco” huizen
Meeste straten zeer gemengd publiek (altijd maar meer)

ACV, CM,…
Lijken er op zich te staan, los van het plein
Wordt niet ervaren als onderdeel van het Heymanplein
Nemen geen/beperkt deel aan het leven op het Heymanplein

Dromen voor het plein
Een groen plein
Een schoon plein (bv. glasbakken ondergronds)
Een plein met een duidelijke functie
Speelkansen voor kinderen
Een plein met een ontmoetingsfunctie
Voor jongeren/scholieren
Voor alle lagen van de bevolking
Tegenhanger van de grote markt

Aandachtspunten
Groen moet voldoende open zijn om sociale controle toe te laten
De wijk rond het Heymanplein behoort echt tot het stadshart. Men kiest ervoor 
om hier geen echte gekleurde speeltoestellen te voorzien, maar opteert hier voor 
bespeelbare kunst, …

Extra info (op te vragen)
Planning plaatsing markt (ook verplaatste markt)
In verband met het water terugbrengen op het plein, best eens contact opnemen 
met Stefan Baas

2. Gespreksgoep 2
Aanwezig:
Common Ground: Hella Rogiers & Inge Dorssers
Blauwdruk stedenbouw: Peggy Totté & Tara Op De Beeck
Jan Thuy - buurtmanager
Michel Peeters – bewoner Msgr Stillemanstraat, voorstander van groene en 
verkeersvrije ruimtes
Marc – bewoner, architect, vroeger werkzaam bij huisvesting en onroerend 
erfgoed, in de jaren 80 gewerkt aan structuurplan voor Sint-Niklaas
Patty De Meester – werkt in het stadsarchief en bewoner van de Msgr 
Stillemanstraat

Korte toelichting context en plan van aanpak
Door Hella & Peggy

Verslag gesprek (samenvatting van de verschillende aspecten die aan bod zijn 
gekomen):
Ontstaan van het Heymanplein
In oorsprong was het plein bedoeld om volledig verkeersvrij te zijn, met een 
ondergrondse parking die aansloot op de parking van de bib. Deze plannen zijn 
toen afgekeurd, de parking van de bib heeft nooit een inrit gekregen en wordt nu 
gebruikt als stadsarchief (maar is hier geen goede locatie voor)
In het plan zat ook ooit het idee om een kleine schouwburg te bouwen
Het water:
Kokkelbeek kwam oorspronkelijk vanuit het zuiden van de stad, over stadspark 
(waar nu de vijver ligt) richting SVK
Een aftakking van de beek liep over het Heymanplein
Je zou deze waterloop kunnen reconstrueren a.d.h.v. van de rioolputjes
Stadsarchief is ook bezig met een reconstructie aan de hand van oud 
kaartmateriaal
Ook Marc heeft hier een onderzoek naar gedaan, o.a. door dossiers van 
omliggende straten te bestuderen
Ook vorige jaar is er een deel historisch onderzoek gedaan naar aanleiding van het 
bouwdossier m.b.t. de bib

Sterke punten van het plein
Ruimte die het meest wordt gebruikt zijn de bankjes voor de bib en Castrohof 
wanneer het mooi weer is
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Castrohof kan een zeer leuke plaats zijn (bv. tijdens villa pace)

Zwakke punten van het plein
Groene zones die er nu zijn rond het plein worden vooral gebruikt om vuil te storten
Er is geen plaats voor de jeugd
Geen bankjes, onvoldoende vuilbakken
Zone castrohof wordt nauwelijks gebruikt, “men heeft daar niks te zoeken”
Achterkant castrohof wordt als onveilig en vuil ervaren
Drugs dealen
Rondhangende types
Castrohof en bepaalde hoekjes van het plein worden gemeden door bv. jonge 
meisjes en oudere mensen omwille van het onveiligheidsgevoel
Voor de meeste mensen onduidelijk wat de functie van het Castrohof is
Parkeerprobleem in de buurt
Gaudigallerij
Er staat veel leeg
Wordt ook veel afval achtergelaten. Niet alleen door voorbijgangers, ook door 
mensen die bv. in de interimkantoren werken.

Publiekstrekkers
De bibliotheek
Veel jongeren komen er studeren
Tijdens middagpauze wordt er ook gebruik gemaakt van bv. de cafetaria
Meeste bezoeken zijn vrij kort
Uitgebreide publiekswerking trekt ook veel bezoekers aan
Bv. ook krantenhoek, pc’s,…
Vergaderruimtes worden ook door allerhande verenigingen gebruikt
Sluiten van de bib op deze locatie zou een ramp zijn
Bib bepaalt de aantrekking van quasi alle bezoekers tijdens het weekend
Bib heeft zeer ruime openingsuren
Bib is meer dan een bib!

Gebruikers van het plein
Carrefour en lokale handelaars
Vooral een parking
Je komt er wel de buren tegen, voornamelijk in de carrefour
Carrefour = buurtwinkel = ontmoetingsplek
Er is één druk bezocht koffiehuisje en ’s avonds trekt de pittazaak nog volk. Voor de 

rest is het plein redelijk doods, zeker ’s avonds aan de kant van de gallerij

De grote markt
“Grote markt is een “schraal gedoe”, je krijgt veel fijn stof binnen als je op het terras 
zit.”

Parkeren op en rond het plein
In de Msgr Stillemansstraat zijn er maar 7 mensen die een garage hebben, de 
overige moeten hun auto op straat parkeren, in principe kunnen zij ook parkeren op 
het Heymanplein
Er is een dreefje in de buurt van het plein waar je niet moet betalen, enkel je schijf 
moet zetten. Veel mensen die naar carrefour gaan of in carrefour werken parkeren 
daar. Als deze plaatsen voor bewoners worden gereserveerd zou dit een deel van 
de parkeerdruk voor de buurtbewoners weg kunnen nemen.
In bepaalde straten mag niet/beperkt geparkeerd worden, mensen wijken dan o.a. 
uit naar het Heymanplein
Bezoekers bib of archief parkeren op Heymanplein
Zondagochtend is de enige moment dat het plein echt vol staat
Er lijkt een drempel te zijn om te parkeren onder de markt
Als er parking voor de deur is, willen mensen ook voor de deur staan
Op zich is dit relevant voor de carrefour
Maar veel minder voor bib of archief
De bib zal niet minder bezoekers hebben omdat er minder parking is
Wel zouden er bij voorkeur een aantal plekken voor kort parkeren moeten zijn 
Ook in de Nieuwstraat is er een parkeerprobleem

Mobiliteit
Mgsr Stillemansstraat is een “racestraat”
Veel fietsers en voetgangers in de buurt, maar er zijn stukken die zeer onveilig zijn 
ingericht (geen of erg smalle voetpaden of fietspaden)
Wanneer het Heymanplein wordt afgesloten (bv. ikv verplaatste markt), gaat alle 
verkeer via de Msgr Stillemansstraat
Sowieso wordt de Stillemansstraat ook gebruikt om de stad uit te rijden, bv vanuit 
de kant van Dalstraat (Westerbuurt)
Geen doorgaande weg op het plein zou deel van de druk op de buurt wel kunnen 
verminderen als de lussen goed worden gemaakt
Er zijn een aantal “doorsteekjes”, o.a. naar Kokkelbeekstraat, deze zijn vrij verborgen 
en worden niet zo frequent gebruikt
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Slechte en onveilige fiets- en voetpaden in de buurt

Supermarkt op het plein
Veel bezoekers zijn scholieren

Gezellige plaatsen in Sint-Niklaas
De Casino
Het park
Castrohof wanneer er iets wordt georganiseerd
Wonen op het Heymanplein
Men kent niemand die op het plein woont
Men vermoed dat de bewoners vaak wisselen, specifiek in de appartementsblokken
Er zijn een aantal pleinbewoners (daklozen)

Dromen voor het plein
Plein moet groen en verkeersarm worden
Bib moet zeker op het plein blijven

Aandachtspunten
Er zijn een aantal wijkcomités die eventueel kunnen worden betrokken ikv 
bijkomende en bredere participatie (Stillemansstraat, Hoveniersstraat,…)
Extra info (op te vragen)
Archiefonderzoek ikv waterloop
Archiefonderzoek ikv bouwdossier bib
Onderzoek door buurtbewoner Marc

3. Gespreksgoep 3
Aanwezig:
Common Ground: Hella Rogiers & Inge Dorssers
Blauwdruk stedenbouw: Peggy Totté 
Jonathan Van Steelandt, – bewoner Nieuwstraat
Christa Claes – leerkracht broederschool
Jan Thuy - buurtmanager

Korte toelichting context en plan van aanpak
Door Hella & Peggy

Verslag gesprek (samenvatting van de verschillende aspecten die aan bod zijn 

gekomen):

Sterke punten van het plein
Castrohof kan een zeer leuke plaats zijn (bv. tijdens villa pace)
Castrohof wordt ook gebruikt om te voetballen
Bib is een heel belangrijk gebouw
Carrefour: er zijn geen andere alternatieven in de stad, zeer druk op 
zondagvoormiddag, functie moet zeker behouden blijven
Heeft het potentieel om iets van te maken

Zwakke punten van het plein
Geen plaats voor de scholieren tijdens middagpauze
Halen eten in de carrefour
Bij mooi weer Castrohof, bij slecht weer gebruik gallerij
Donker hoekje aan de parking Castrohof
Veel vuil en rommel, zeker niet alleen van jongeren, ook van buurtbewoners? (bv. 
kattenbakvulling)
Hier gebeuren ook “niet-koosjere” dingen
Het is pikdonker ’s avonds, onttrokken aan het zicht, onduidelijk statuut (privaat, 
publiek)
Geen aanbod voor kinderen
Bv. scouts met 40 pers spelen op een klein hoekje
Vuile parking
Plein voor bib is groot en bombastisch, maar geen verblijfsruimte
‘s avonds gebeurt er niet zo veel op het plein
Het is geen gezellig plein, het heeft geen uitstraling
Appartementsblokken zien er niet aantrekkelijk uit
Aan achterkant Castrohof zit altijd veel volk, eerder marginaler volk
Gallerij is ook geen geweldig succes
Castrohof wordt eigenlijk niet gebruikt, soms door iets oudere kinderen

Publiekstrekkers
Lokale handel
Bib trekt veel volk
Kinderbib is mooi uitgewerkt
Maar je kan niet op plein blijven zitten om boek te lezen bij mooi weer
ACW en CM
Belfius
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Gildenhuis? (Ziet er eerder onaantrekkelijk uit, donker hok, wordt niet als 
aantrekkelijk ervaren)

De grote markt
Één desolate vlakte
Er wordt wel veel gedaan om activiteiten te organiseren op de markt (valt op de 
laatste jaren, is bijna elk weekend iets te doen)
Opm: plein is niet vol te krijgen met mensen alleen
Markt werkt voor evenementen, maar heeft geen inrichting voor dagelijks gebruik

Parkeren op en rond het plein
parking aan Castrohof wordt gebruikt voor avondschool (is niet elke avond)
werknemers Broederschool parkeren aan het Sint-Janstraat (enige plaats waar je 
gratis kan parkeren)
niet eenvoudig parkeren bij handelaars in de Kokkelbeekstraat, men parkeert dan 
op het Heymanplein

Mobiliteit
uitspraak: “eigenlijk is het stom dat hier een straat doorloopt”

Gezellige plaatsen in Sint-Niklaas
De Casino
Het park
Castrohof wanneer er iets wordt georganiseerd (bv. pop-up after work), idem 
regentieplein
Apostelplein voor jongeren (place to be, eerder dan echt gezellig)
Dromen voor het plein
Een groot groen plein
Achteruitgangen (en bijhorende parkeerplaatsen van de woningen) behouden, 
want geen parkeermogelijkheden in de Nieuwstraat (werd voornamelijk benoemd 
ifv eigen garage)

Aandachtspunten
Veel publieke plaatsen worden nu niet door de hele afspiegeling van de bevolking 
gebruikt, vaak vooral door “marginalere bevolking” 
In dit kader werd ook verwezen naar voetbalveldje aan de Hemelaersstraat

Gespreksgoep 4
Aanwezig:
Common Ground: Inge Dorssers
Jan Thuy – buurtmanager
Kirsten Janssens – bibliothecaris
Tom Verhaegen - bewoner Nieuwstraat
Pieter Stas - bewoner Nieuwstraat

Verslag gesprek (samenvatting van de verschillende aspecten die aan bod zijn 
gekomen):
Sterke punten van het plein
Groene ruimte Castrohof (wordt o.a. gebruikt om te voetballen, voor picnic door 
scholieren en werknemers van de bib,…)
Castohof en het Heymanplein worden één geheel bij de vredesfeesten
Publiekstrekkers Carrefour en bib
Beiden moeten op het plein blijven, laten het plein leven
Mss kan Carrefour wel iets kleiner
Wordt wel terug beter aanzien dan vroeger (kwaliteitsvol, uitgebreid gamma)
Meeste mensen die naar carrefour komen, komen met de fiets, niet voor grote 
boodschappen
Enige winkel aan deze kant van de stad
Hoort thuis in een stad, anders moet je voor elke boodschap de auto nemen
Gebouw valt niet op, stoort ook niet echt. Is wel een gesloten doos, weinig/geen 
interactie met de omgeving
Bib
Luchtig gebouw, veel ruimte (men is bang dat men in een nieuw gebouw nooit over 
eenzelfde ruimtes (met hoge plafonds etc zal kunnen beschikken)
Wel toe aan renovatie
Maar men wil graag in dit gebouw blijven
Het gebouw is echt naar het plein gericht, geeft een aangenaam gevoel
Gratis parkeren op zondag
Bijgevolg drukste dag in de bib is op zondag (bv. zaterdagvoormiddag is parkeren 
betalend)
Bomen aan de bib
Er zitten ontzettend veel functies in het plein, en deze verschuiven in de loop van 
de dag
Goede locatie voor cambio
Elektrisch oplaadpunt (één van de 2 in Sint-Niklaas)
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Zwakke punten van het plein
Parking Castrohof
Inefficiënte parking door vele poorten
Bewoners uit  Nieuwstraat met achteruitgang op parking Castrohof laten kinderen 
’s avonds fiets aan de voorkant zetten (onveiligheidsgevoel)
Zeer donker
Rare inplanting van het gebouw Castrohof
Heymanplein is gewoon een parking, enkel op zondagvoormiddag wordt het 
net iets meer dan dat door vele bezoekers bib & carrefour + bloemen- en 
groentenkraam
“Plaats om te parkeren en snel weer weg te gaan”
Parking wordt gebruikt als sluipweg
Ruimte die voor de bib ligt, is te beperkt om er iets kwalitatief mee te doen, is nu 
enkel een doorgang/passage
Geen mogelijkheid voor een terras of leesplek
Rijbaan is dominant in het plein, slechts 1x per jaar wordt de rijbaan ondergeschikt 
gemaakt (vredesfeesten)
Parking voor het centrum/ de markt
Ruimte voor de bib is erg donker ’s avonds
Ook door opzet van verhoogde bloembakken met groen. 
“Je ziet de mensen niet zitten op de bankjes”
Geen ontmoetings- en verblijfsfunctie
Te weinig vuilbakken, bankjes zonder vuilbakken
Vuil naast glasbakken
Gaanderij
Castrodreef heeft geen functie, en is juist heel breed met grote voetpaden
Overlast drank & drugs aan achterkant castrohof en aan wafelenbak (nabij de bib)

Publiekstrekkers
Bibliotheek (2014 circa 220.000 bezoekers)
Ook belangrijke functie in kader van sociale controle
Carrefour
Vertrekplaats 
voor busreizen (voor de bib)
Vaak minder mobiele mensen (rolstoelen) > CM?
voor fietsersgroepen (voor de bib)
dergelijke functies moeten mogelijk blijven, brengen leven op het plein

De grote markt
Geen uitnodigende ruimte
Voorbeeld van een “gated community”
Te veel grenzen, geen verbinding (terrassen, voetpad, fietspad, rijbaan, voetpad, 
gracht, omheining, … en dan pas de markt)
Markt snijdt het centrum in 2
Parkeren op en rond het plein
Parkeerplaatsen niet altijd volledig bezet
Meeste gebruik ’s avonds (avondschool, activiteiten in de bib, …)
Dan worden zowel het Heymanplein als de parking aan Castrohof druk gebruikt
Castrohof is een niet-efficiënte parking. Er zijn zoveel poorten dat er maar weinig 
parkeerplaatsen overblijven. Beter om hier keuze te maken voor een volledige 
parking of geen parking.
Men schat in dat er meer auto’s parkeren voor de bib, dan voor de carrefour (hier 
voornamelijk mensen die met de fiets komen)
Veel bezoekers voor de slagerij (dit zie je aan de hoek waar het meest frequent 
wordt geparkeerd)

Mobiliteit
Bereikbaarheid van het Heymanplein vanuit de Parklaan is slecht voor auto’s en 
fietsers, zeker voor fietsers zou dit anders moeten
Op donderdag is er geen doorkomen aan
Er is geen keuze gemaakt wat betreft de mobiliteit in het centrum, men blijft maar 
alle functies combineren (auto, fiets, voetpad) in te smalle straten

Gezellige plaatsen in Sint-Niklaas
Casinopark: kinderen kunnen er spelen zonder dat je er heel de tijd op moet letten
Afgesloten
Geen doorgaand verkeer
Café Congé
Castrohof tijdens vredesfeesten, maar dit is anders, georganiseerd

Speelruimte & groen
Puytvoet met de scouts
Groen opzoeken buiten de stad, geen idee waar men groen moet zoeken binnen 
de stad
Wel joggen in het park
Geen speeltuin voor kleine kinderen in de buurt, ook in park is er enkel een 
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speeltuin voor grotere kinderen
Sint-Jansplein is niet het centrum zelf, heeft niet die aantrekkingskracht
Kroonmolenplein is niet afgewerkt
Welzijnsplein moet nog aangelegd worden, wordt publieke groene ruimte, maar 
eerder voor omwonenden  daar 

Dromen voor het plein
Groen, maar bereikbaar plein (wel mogelijkheid tot parking behouden, weliswaar 
kleiner)
Speelruimte (voetbalveldje, maar ook voor de allerkleinsten)
Evt ondergronds parkeren
Wel volledig afwerken, geen “Kroonmolenplein”
Verhouding omkeren (groen versus mobiliteit)
Plein moet wel opgedeeld worden, niet één grote vlakte, moet gezellig en 
geborgen zijn
Niet alles verharden, ook ruimte om bv. in het gras te liggen
Plein moet luchtig blijven, geen hoogbouw
Overdekte fietsenparking (mensen hebben betere fietsen, fietsen meer, overdekte 
fietsparking is een meerwaarde)
Sint-Niklaas zet vandaag nog te weinig in op fietsers
Geen vraag naar extra woningen, wel open ruimte
Oppassen dat je geen semi-privé domein gaat creëren door hier extra woonruimte 
neer te planten (cfr. Jef Burm park)
Indien extra woningen omwille van financiële haalbaarheid, dan heeft men liever dat 
het blijft zoals het is
Duidelijke keuzes maken! Er moet een duidelijke visie achter zitten. Dan is men bv. 
zelfs bereid om achteruitingangen voor auto’s op te geven en enkel nog een (fiets)
poortje over te houden.
Speeltuin voor de kleinsten aan de bib
Geen tweede grote markt
Niet te veel grenzen en lijntjes trekken
Groen, vage randen
“op een terras kunnen zitten en uw kinderen zien spelen”

Aandachtspunten
Verplaatste markt op Heymanplein
20% minder omzet
Mensen vinden het plein niet? Mensen vinden het plein niet aangenaam? …?

Heymanplein is niet zichtbaar, trekt niet aan
De auto van de bib staat op ruimte voor de bib
Er komt een sociaal restaurant in het Gildenhuis
Personeel CM, … weinig aanwezig op het plein
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Plaatsbezoek Heymanplein

Slagerij de Castro (uitbaters) 
“Het Heymanplein is de ideale locatie voor een zaak”: goede ligging, veel passage
De slagerij is er sinds 25 jaar, is gestart als één van de eerste handelszaken op het 
plein, een aantal maanden na de opening van de supermarkt
Het plein heeft een centrumfunctie/kleinhandelsfunctie (ook Carrefour, BIB, CM, 
…), dat moet verder worden versterkt. Kleinhandel met dagelijkse verse producten 
heeft zijn functie. En daar hoort kort parkeren bij. Dit is noodzakelijk om het leefbaar 
te houden, het moet bereikbaar blijven.
Er is veel passage op het plein, dit brengt leven. ’s Avonds valt het wel stil.
Een belangrijke troef van het plein is, vanuit het oogpunt van de zaak, zeker de 
mogelijkheid tot kort parkeren vlakbij.
Klanten komen zowel te voet, met de fiets als met de auto. Trekken ook veel klanten 
aan van iets verder.
Zeker ook veel fietsers, men heeft bijvoorbeeld een aantal jaar geleden gevraagd 
voor het plaatsen van een fietsenstalling. Meer fietsenstallingen, zeker ook 
overdekt, zouden een meerwaarde zijn.
Het Heymanplein zelf geeft echter een wat triestige, achtergestelde indruk. Het is 
geen modern plein zoals bijvoorbeeld de Kouter in Gent. Wat meer groen op het 
plein mag wel.
Het Heymanplein wordt ook vaak “vergeten”, bv. bij het plaatsen van 
kerstverlichting. Men heeft vanuit de slagerij eens een aanvraag gedaan voor 
verlichting en die is er dan gedurende 2 jaar gekomen, maar niet meer na 
verandering van leverancier.
Men heeft in het verleden wel eens aangevraagd of het mogelijk was om 
ondergrondse afvalopslag te voorzien. Dit kon toen op dat moment niet. Is 
momenteel opgelost door dagelijkse ophaling. Maar vanuit de slagerij is men zeker 
voorstander van ondergrondse afvalopslag op het plein.

Tearoom het Zwaantje (uitbaatster)
“Het Heymanplein is de ideale locatie voor een zaak”
centraal gelegen
parkeermogelijkheden
Sinds 25 is de zaak op het plein gevestigd, sinds 16 jaar uitgebaat door de huidige 
eigenares.
Grote troef is de mogelijkheid om te parkeren voor de deur, “men zou binnen rijden 
als men kon”

Heel wat klanten komen van verder
Ook veel oudere klanten
Merendeel komt met de auto
Parkeertarieven zijn wel hoog
Aan het Waasland Shopping Centrum parkeert men gratis en heeft men alle 
winkels
Inrichting parkeerplaats
Onduidelijk of men tegen de kanten mag parkeren, er staan geen verbodsborden
Maar als men hier parkeert; creëert dit vaak opstoppingen (mede doordat er ook 
geen verplichte rijrichting is)
Niet voor iedereen duidelijk dat het een betalende parking is, parkeerpalen vallen te 
weinig op.
Er zijn wel een aantal donkere hoekjes en leegstaande panden
Geeft een verwaarloosd gevoel
Er wordt ook drugs gedeald in deze donkere hoekjes
Ook af en toe vandalisme
Er is altijd wel af en toe leegstand geweest, maar nu zijn het een aantal panden 
naast elkaar 
Eventueel camerabewaking installeren?
Zwerfvuil is wel een probleem
Er wordt veel vuil achtergelaten onder de gaanderij, zeker aan de trappen vlakbij de 
Carrefour
Achtergelaten door hangjongeren
Maar ook veel huishoudelijk afval (kleine zakjes die in/naast de vuilbakken worden 
achtergelaten)
Wanneer na de middagpauze de scholieren zijn vertrokken, blijft er heel veel vuil 
achter.
Te weinig/ te kleine vuilnisbakken
Heymanplein soms wat “vergeten”, bv. wat betreft het strooien in de winter. 
Kerstverlichting wel in de bomen, niet onder de gaanderij (is wel eens een jaar 
gedaan, maar nu niet meer).
Verplaatste markt brengt leven en gezelligheid op het plein. Men heeft hier zeker 
niet minder klanten door.
Meer groen op het plein zou mooi zijn, maar gaat dit dan ten koste van parking?

Mevrouw Thierens  (bewoner Heymanplein)
Woont al 20 jaar op het plein
Woont zeer graag op het plein
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Ideale ligging, alles is dichtbij
Het is centraal gelegen en toch rustig, zeker ’s avonds
Vindt het plein goed zoals het is

Meneer en mevrouw De Meulenaere  (bewoners Heymanplein)
Wonen reeds 11 jaar op het Heymanplein, hebben hun huis (een groot herenhuis) 
verkocht toen de kinderen het huis uit waren
Wonen zeer graag op het plein, nog geen seconde spijt gehad van deze beslissing
Het is overal dichtbij, er is veel beweging, maar zonder overlast te veroorzaken
Er zou wel wat meer groen mogen zijn op het plein, en bankjes. Nu zitten ze 
eigenlijk nooit op het plein.
Gaan vooral winkelen bij de Carrefour, de kleinhandel slechts sporadisch.
Hebben een eigen auto met garage in de kelder. Parkeren deze wagen wel soms 
op het plein wanneer ze bijvoorbeeld later op de dag nog op pad moeten.
Er wordt wel veel vuil achtergelaten aan de glascontainers en in de struiken. Niet 
alleen huisvuil, maar ook grofvuil (lavabo’s, kastje, …). Dit trekt ook ongedierte aan. 
MIWA komt wel elke dag alles opkuisen.

Koek & ei (projectverantwoordelijke Freya Peeters)
Men heeft zelf een aantal plannen om de ruimte voor het gebouw aan te pakken
Een houten terras op het voetpad over de hele lengte (aanvraag hiervoor is reeds 
goedgekeurd)
Het herstellen van de berm en het inrichten ervan als speelruimte
Men dacht hiervoor oorspronkelijk aan een vast speeltoestel, maar dit werd 
afgeraden vanuit diverse stadsdiensten omwille van vandalisme en/of het 
aantrekken van hangjongeren/daklozen
Men wil de berm ook fysiek afsluiten van de weg zodat dit een veilige speelruimte 
wordt (bv. door kastanjepaaltjes te plaatsen)
Mogelijks zou er vanuit de stad ook bespeelbare kunst komen?
Men wil deze plannen realiseren tegen de paasvakantie 2015.
Het Heymanplein
Veel passage, veel beweging (bib, cm; carrefour, …), dat is zeker een troef. Maar 
de beweging beperkt zich vaak tot het in en uit de auto stappen. 
Er is geen sociale cohesie, het is een transitplaats. Buren kennen elkaar niet (bv. ok 
niet bib en ACV), het plein verbindt de mensen niet.
Het plein op zich spreekt niet aan.
Er is veel verharding & beton op het Heymanplein en op de grote markt. Op een 
evenementenplein is dit logisch, het Heymanplein zou groener kunnen zijn.

Kerstverlichting in de bomen is zeer mooi, maar op andere momenten van het jaar 
worden de troeven van deze bomen niet gebruikt. Bv. voor gedichtendag zouden 
deze bomen kunnen worden aangekleed met gedichten, …
Gaanderij is een leuk idee, maar het trekt de mensen niet aan. Ziet er ook wat 
verouderd uit.
Er is een mooi fietspad, maar weinig fietsers. 
Parkeren op het plein is duur en beperkt in tijd.
Parkeren is wel noodzakelijk voor de functies op het plein, maar desondanks kan 
het plein groener worden ingericht.
Heymanplein als locatie voor autodelen zeer positief!
De verplaatste markt is leuk, brengt leven op het plein.  
Nadeel is dat de kramen met de ruggen naar de randen van het plein staan zodat 
deze worden afgesloten. Voorstel om de kramen rug aan rug te zetten zodat je 
circulatie breder gaat.
Dromen voor het plein:
Auto’s ondergronds, groen plein bovenop
Supermarkt eventueel ondergronds (cfr. Albert Heijn in Beveren)
Sfeer van café congé: kinderen kunnen veilig spelen, terwijl ouders iets drinken
Een sfeervol plein, bv. Kouter Gent met kiosk
Een plein waar de bib zijn activiteiten ook naar buiten kan brengen
Palen met hondenzakjes, want dit geeft vandaag wel een probleem op de bermen, 
…

Droogkuis Van de Velde (vroegere eigenaar Ronny)
Bereikbaarheid: wie niet de weg kent langs achter (via de Hoveniersstraat), komt 
langs de Parklaan en de Markt en staat eindeloos in de file.
De bereikbaarheid kan beter, zeker vanaf de Parklaan. Mensen moeten nu die 
lus maken, dat krijg je aan mensen die bv. van buiten Sint-Niklaas zijn moeilijk 
uitgelegd.
Nood aan kort parkeren voor de deur of de onmiddellijke nabijheid (omwille van de 
praktische kant dat men wasmanden en dergelijk moet binnen steken)
concurrentie met het gratis parkeren aan het WSC en het moeten betalen in de 
stadskern
vrees dat meer groen ten koste zal gaan van parkeermogelijkheden
Hij gelooft niet echt meer in de Stationsstraat (de handelszaken die daar nieuw 
gevestigd zijn, hebben waarschijnlijk betere huurvoorwaarden gekregen, hij was 
benieuwd naar hun boekhouding). Hij gelooft wel nog dat het Hendrik Heymanplein 
kan “marcheren”, mede door een aantal handelszaken die nog goed draaien. De 
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Carrefour en de BIB moeten zeker blijven als trekkers en om zo leegstand te 
vermijden, Belfius heeft ook de nodige aanpassingen gedaan aan zijn gebouwen 
en trekt veel volk.
Het is belangrijk dat het Hendrik Heymanplein evenwaardig wordt meegenomen in 
de inspanningen die de stad doet om de kern aantrekkelijk te maken. Hij gaf één 
heel praktisch voorbeeld: als er gestrooid wordt bij sneeuwval moet dit ook op het 
plein gebeuren; er wonen heel wat oudere mensen en die lopen gevaar als dat niet 
gebeurt. Heeft dit te maken met het feit dat er continu auto’s op het plein staan 
en er dus moeilijk gestrooid kan worden? Tot slot legde hij ook de link tussen de 
handelszaken op en rond het plein in combinatie met die in de Kokkelbeekstraat, 
die vormen volgens hem één geheel.

Droogkuis Van de Velde (input bezorgd per mail op 31/11)
Bij deze zoals beloofd een overzicht van wat we vinden dat er behouden/verbeterd 
dient te worden op het Heymanplein (en, bij uitbreiding, daarbij ook de Kokkelbeek 
in acht genomen).
Een van de belangrijkste troeven van dit gedeelte van Sint-Niklaas zijn de 
handelaars die er gelegen zijn. Het betreft hoofdzakelijk kleine handelszaken waar 
klanten snel “binnen en buiten” willen lopen (onze droogkuis/strijkdienst, slager, 
groentewinkel, bank, schoenmaker, broodjeszaak, bakker, viswinkel, kaaswinkel, 
enz....). Het is dan ook onontbeerlijk om de groei van deze handelszaken te 
stimuleren door o.m.:
 te voorzien in voldoende vlotte, bovengrondse parking, het Heymanplein is 
nog een van de weinige locaties in Sint-Niklaas waar snel en gemakkelijk kan 
geparkeerd worden om kleine inkopen te doen.
Iemand die om een brood(je) wil, naar de slager gaat of snel kledij wil ophalen/
afgeven in de droogkuis, wil dit snel en efficiënt kunnen doen. Het is dan ook 
uiterst belangrijk dat de volledige bovengrondse parking op het Heymanplein 
behouden blijft.
Indien bepaalde bewoners van het Heymanplein “meer groen” wensen, (los van 
het feit dat, wie ervoor gekozen heeft om in een stadskern te gaan wonen, moeilijk 
“meer groen” kan eisen) zijn er van tegenwoordig voldoende mogelijkheden om 
meer groen in de hoogte te planten.
Parking opgeven voor “meer groen” zou een heel grote fout zijn en leiden tot 
minder werk voor veel handelaars.
Wie kiest er immers voor om minutenlang te stappen om bij een slager/droogkuis/
groentewinkel/.... te geraken, als er buiten de stadskern eveneens mogelijkheden 
zijn om inkopen te doen én om de auto voor de deur van de winkelier te parkeren. 

De laatst overblijvende winkeliers verder wegdrijven uit het centrum zou nefaste 
gevolgen hebben: leegstand, (verdere) devaluatie van de vastgoedmarkt, 
verpaupering van het stadscentrum en omliggende regio’s, toenemende 
werkloosheid, meer criminaliteit, enz....
kort-parkeren vlotter en meer mogelijk te maken: zoals eerder aangehaald komen 
mensen naar het Heymanplein om snel, vlot en efficiënt kleine aankopen te doen op 
het plein en in de Kokkelbeek. Het gebeurt meer dan eens dat mensen nog geen 
3 minuten bij ons kledij komen afgeven en al op de bon worden geslingerd. Het 
jennen van personen die de moeite doen om naar het stadscentrum te komen met 
de wagen voor kleine aankopen, kan absoluut niet door de beugel.
Mensen hebben het gevoel dat ze constant worden gestraft en kiezen de volgende 
keer voor grote koopcentra, waar ze hun auto veilig, gemakkelijk en vooral gratis 
kunnen parkeren.
Het zou verstandig zijn om de 15min-parkeerzones uit te breiden ( ook, en vooral, 
naar de parkeerstrook rechtover onze droogkuis) en het aantal parkeermeters te 
vermeerderen. Dit alles legt de klemtoon op het vlotte karakter van het winkelen in 
deze zone.

een vlotte bereikbaarheid van het Heymanplein en de Kokkelbeek te 
HERbewerkstelligen.
Na de heraanleg van de Parklaan is het een ware ramp om Sint-Niklaas nog in- of 
uit te rijden.
Sint-Niklaas wordt door mensen van omliggende gemeenten en steden gezien 
als een “versterkte burcht” waar je tegenop ziet om naartoe te rijden. Er is 
PERMANENT file. Het feit dat je, om op het Heymanplein en/of de Kokkelbeek te 
geraken de HELE markt rond moet is absurd! Tijdens de spits duurt een rit van op 
de rijksweg tot het Heymanplein (via de Parklaan) 1 UUR!
Heel veel klanten klagen hierover! De absurde verkeerssituatie en de daarmee 
gepaard gaande file-problematiek weerhouden enorm veel mensen ervan om nog 
in Sint-Niklaas inkopen te doen. Heel veel mensen kiezen voor vlot bereikbare 
alternatieven.
Mensen die weten hoe ze “langs binnen” moeten rijden, doen dit. Maar kan dit de 
bedoeling van het stad geweest zijn? Sluipverkeer in de hand werken?
Vele winkeliers in de Kokkelbeek en op het Heymanplein zouden al gebaat zijn 
met de mogelijkheid voor hun klanten om vanop de Parklaan (bij binnenrijden van 
Sint-Niklaas) linksaf te kunnen slaan, in plaats van heel de markt en de Kerk rond te 
moeten.
Dit zou het file-probleem tevens veel verhelpen: indien je nu van temse via de 
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Parklaan naar de Kokkelbeek/Heymanplein wil, moet je eerst aanschuiven om 
stapvoets de markt en de Kerk rond te rijden. Aan de Kerk komt al het overige 
verkeer (Hofstraat, Plezantstraat, ....) eveneens samen, om vervolgens allemaal op 
één (!!) rijstrook verder te kunnen rijden.
Het hoeft geen betoog dat, het verkeer sneller ontlasten van personen die naar 
de Kokkelbeek/Heymanplein moeten, de hele bereikbaarheid van Sint-Niklaas ten 
goede komt.
Indien het absoluut onmogelijk zou zijn om bovenstaande piste te bewandelen, 
quod non, zou er eventueel ook kunnen voor geopteerd worden om in de 
Knaptandstraat tweerichting-verkeer mogelijk te maken.

De onveiligheid en diefstallen op het Heymanplein dringend aan te pakken!
Het Heymanplein wordt geteisterd door buitenlandse dievenbendes die al 
maanden ongestraft hun gang kunnen gaan. Het betreft voornamelijk vrouwen 
(soms mannen) die in gebrekkig Nederlands (eerder Duits) vragen om geld te 
wisselen en intussen (oudere) mensen beroven van geld of juwelen!
Hier moet dringend iets tegen ondernomen worden!  

Aandacht te hebben voor het Heymanplein en omliggende omgeving indien er 
gestrooid wordt.
Als het gesneeuwd heeft is het Heymanplein het allerlaatste plein dat sneeuwvrij 
wordt gemaakt in Sint-Niklaas, als het überhaupt al gestrooid wordt. Het 
Heymanplein is na sneeuwval meestal een levensgevaarlijke sneeuw- en ijspiste!

Dienst evenementen & plechtigheden
Staan o.a. in voor de coördinatie van de wekelijkse markt (via Marktleider Erwin 
Barthier) en van de Vredefeesten/Villa Pace (wereldmarkt-eetstraat Castrodreef-
Castrohof); zij krijgen ook de aanvragen binnen voor evenementen zoals dat after 
work-apero evenement dat ook op Castorhof zat.
Bij een eventuele heraanleg marktkasten voorzien, dat zijn de “ondergrondse” 
elektriciteitskasten die ook in de markt ingewerkt zijn en boven gehaald worden 
bij de wekelijkse markt en diverse evenementen. Nu moeten bij voorbeeld de 
elektriciens bij de verplaatste markt en bij evenementen uitrukken met mobiele 
kasten, bij de Vredefeesten/Villa Pace worden ook extern stroomgroepen gehuurd.
We hebben voor de Vredefeesten en Villa Pace ook een werkgroep “duurzaam 
festivallen”. Ik heb daar ook ons traject en de plannen vermeld en het is ook 
opgenomen in de lijst met mogelijke acties. Aandachtspunten zijn o.a. de druk van 
de organisatie (bv. verkeer, vervoer van materialen, podia, …) en de druk op de 

groene ruimte van het Castrohof (staat van het grasplein na afloop, zeker bij slecht 
weer, schade aan groen, …). Een mogelijkheid zou ook kunnen zijn om tijdens Villa 
Pace (concerten Castrohof en wereldmarkt) de bezoekers aan te spreken over de 
plannen en er dus ook een participatief luik aan te koppelen.
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Evaluatie infomomenten/gesprekken Hendrik Heymanplein 
 

Onderwerp over Type opmerking Evaluatie 

 Verkeerscirculatie  Vragen om informatie  Verder te onderzoeken 

 Parkeren  Aandachtspunten/bekommernissen  Conform/reeds opgenomen in studie 

 Gebouwen/functies  Suggesties/voorstel  In strijd met studie 

 Plein/park    Mee te nemen in verdere uitwerking 

 
1. Handelaars Hendrik Heymanplein (18-05-2016 8 uur) 
 

 Opmerkingen Onderwerp Type Commentaar Evaluatie 

1.1 Toegankelijkheid ACV?   Via ontsluitingsweg achter 
nieuwbouw (zie ook studie p. 96-98) 
(idem 4.9, 5.14 en 9.70) 

 

1.2 Aantal parkeerplaatsen achter de Hoveniersstraat? 
  21 parkeerplaatsen (zie studie p. 68-

69) 
nvt 

1.3 Waar moeten langparkeerders (bv. personeel) naar toe? 
  Naar bezoekersparkings in de buurt 

(cf. visie mobiliteitsplan) 
nvt 

1.4 Blijft de doorgang langs de Mgr. Stillemansstraat?   Ja, voor fietsers en voetgangers (zie 
ook studie p. 90-91) 

 

1.5 Blijft het langsparkeren aan de droogkuis? 
  Kan in principe blijven bestaan  

1.6 Hoe zal de busroute lopen?   Dit wordt verder onderzocht in het 
wijkcirculatieplan (zie studie p. 56) 
(idem 2.4, 4.10, 7.7, 9.21, 9.34 en 
9.39) 
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1.7 Aandacht voor veiligheid bij inrichting groene ruimte   Mee te nemen bij inrichting publiek 
domein (zie ook 7.26) 

 

1.8 Fietsenstallingen bij functies voorzien (o.m. aan 
beenhouwer) 

  Zie studie p. 70-71 en mee te nemen 
bij inrichting publiek domein 

  

1.9 Vrees dat de parking voor kortparkeren (= rotatieparking 
voor handelaars) zal gebruikt worden door 
supermarktbezoekers 

  Afspraken rond parkeerregime  

1.10 Hoe zal de verkeerscirculatie lopen na de knip op de Grote 
Markt? 

  Dit wordt verder onderzocht in het 
wijkcirculatieplan (zie studie p. 56-57) 
(zie ook 2.7, 3.4, 4.2 en 7.25) 

 

1.11 Uitbouw gaanderij?   2 opties voorzien in studie (zie p. 102-
105) (idem 4.11 en 5.6) 

 

1.12 Bereikbaarheid geldtransport Belfius (2x/week)   Verder mee te nemen  
1.13 Toegankelijkheid voor mensen die moeilijk te been zijn   Mee te nemen bij inrichting publiek 

domein (zie ook 2.5, 3.12 en 9.13) 
 

1.14 Zichtbaarheid Koek & Ei   Verder te onderzoeken (zie ook 8.7)  
 
2. Personeel bibliotheek (18-05-2016 9.30 uur) 
 

 Opmerkingen Onderwerp Type Commentaar Evaluatie 

2.1 Waar moet het personeel van de bibliotheek parkeren? 
  Idem regeling parkeren 

stadspersoneel 
nvt 

2.2 Waar staat de verplaatste markt?   Op de stenige rand (zie studie p. 72-
73) (idem 3.15, 5.1, 7.2 en 9.26) 

  

2.3 Suggestie om parking voor personeel onder de bibliotheek 
te voorzien   Dure oplossing, regeling parkeren 

stadspersoneel (zie ook 2.1) 
 

2.4 Hoe verloopt de busroute?   Dit wordt verder onderzocht in het 
wijkcirculatieplan (zie studie p. 56) 
(idem 1.6, 4.10, 7.7, 9.21, 9.34 en 
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9.39) 
2.5 Aandacht voor minder mobiele mensen (o.m. parking voor 

mindervaliden aan de bib voorzien)   Mee te nemen bij inrichting publiek 
domein (zie ook 1.13, 3.12, 7.20, 9.13 
en 9.62) 

 

2.6 Timing? nvt  Fasering zie studie p. 112-113 nvt 

2.7 Hoe verloopt de toekomstige verkeerscirculatie?   Dit wordt verder onderzocht in het 
wijkcirculatieplan (zie studie p. 56-57) 
(zie ook 1.10, 3.4, 4.2 en 7.25) 

 

 
3. Bewoners Hendrik Heymanplein (18-05-2016 10.30 uur) 
 

 Opmerkingen Onderwerp Type Commentaar Evaluatie 

3.1 Er is een tekort aan bewonersparkeren 
  Het parkeren is bepaald op basis van 

tellingen en kengetallen (zie studie p. 
68-69) 

 

3.2 Geen voetbalplein voorzien bij de inrichting van de groene 
ruimte - schrik voor vandalisme 

  Het park is bewust vormgegeven als 
open vlakte met een minimale 
programmering om zoveel mogelijk 
verschillende gebruiken toe te laten 
(zie studie p. 65) 

 

3.3 Zijn er horecaterrassen voorzien?   Bestaande horecaterrassen kunnen 
blijven 

 

3.4 Hoe verloopt de verkeerscirculatie?   Dit wordt verder onderzocht in het 
wijkcirculatieplan (zie studie p. 56-57) 
(zie ook 1.10, 2.7, 4.2 en 7.25) 

 

3.5 Is Carrefour akkoord?   Zie gesprek Carrefour (6) nvt 

3.6 Wat is de grootte van de supermarkt?   Ca. 1500 m² (zie studie p. 96)  
3.7 Wat is de aanleiding van het nieuwe plan? nvt  Vervallen opstalrecht Carrefour, nvt 
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vernieuwing bib en nood aan 
vergroening 

3.8 Hoe is de inrichting van de paden?   Dit wordt bepaald bij de verdere 
inrichting van het publiek domein (zie 
ook 4.8) 

 

3.9 Hoe gebeurt het onderhoud van het groen?   Dit wordt gekoppeld aan de verdere 
inrichting van het groen (zie ook 9.11) 

 

3.10 Is er toezicht voorzien in het park?   Dit wordt gekoppeld aan de verdere 
inrichting van de groen 

 

3.11 Het nieuwe gebouw (supermarkt + wonen) komt voor het 
Gaudi-gebouw! 

  Verder te onderzoeken (zie ook 9.7)  

3.12 Aandacht voor toegankelijkheid en parkeren mindervaliden 
  Mee te nemen bij inrichting publiek 

domein (zie ook 1.13, 2.5, 7.20, 9.13 
en 9.62) 

 

3.13 Bereikbaarheid bankfiliaal   Mee te nemen bij inrichting publiek 
domein (zie ook 8.1) 

 

3.14 Aandacht voor laden/lossen voor appartementen   Mee te nemen bij inrichting publiek 
domein 

 

3.15 Verplaatste markt?   Te organiseren op de stenige rand (zie 
studie p. 72-73) (idem 2.2, 5.1, 7.2 en 
9.26) 

  

3.16 Zondagse markt?   Dit kan voorzien worden op de 
stenige rand (cf. verplaatste markt) 
(zie ook 6.2 en 9.56) 

  

3.17 Gebruiksvriendelijkheid ondergrondse parking 
  Mee te nemen bij ontwerp 

nieuwbouw (supermarkt + wonen) (zie 
ook 6.3 en 9.20) 

 

3.18 Geen hoge bomen voorzien voor appartementen   Mee te nemen bij inrichting publiek 
domein 

 

 
4. Gemeenteraadscommissie ruimtelijke ordening en stadsvernieuwing (18-05-2016 20 uur) 
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 Opmerkingen Onderwerp Type Commentaar Evaluatie 

4.1 Vraag om voldoende dialoog/informatie te voorzien nvt  Participatie en communicatie is 
voorzien bij (afronding) studie en bij 
verder ontwerp en uitvoering (zie 
studie p. 116-119) 

 

4.2 Hoe zal de verkeerscirculatie verlopen?   Dit wordt verder onderzocht in het 
wijkcirculatieplan (zie studie p. 56-57) 
(zie ook 1.10, 2.7, 3.4 en 7.25) 

 

4.3 Hoe verloopt de route in de Hoveniersstraat?   Via een enkelrichtingslus. Deze lus 
verbindt De Castrodreef achter het 
Castrohof met de Hoveniersstraat (zie 
ook studie p. 68 en 108) (zie ook 7.3) 

 

4.4 Hoe gebeurt het laden en lossen van de supermarkt?   Het laden en lossen gebeurt achterin 
(zie studie p. 96) 

 

4.5 Wat is het kostenplaatje? nvt  Opgenomen in rekentabel p. 110  
4.6 Hoe hoog is de nieuwbouw (supermarkt + wonen)?   Het gebouw telt in totaal 6 

bouwlagen (zie studie p. 94-95) 
 

4.7 Aandacht voor de waterhuishouding (onder de huidige bib)   Mee te nemen bij ontwerp 
nieuwbouw (supermarkt + wonen) (zie 
ook 9.55) 

 

4.8 Inrichting paden/gras?   Dit wordt bepaald bij de verdere 
inrichting van het publiek domein (zie 
ook 3.8) 

 

4.9 Bereikbaarheid parking ACV?   Via ontsluitingsweg achter 
nieuwbouw (zie ook studie p. 96-98) 
(idem 1.1, 5.14 en 9.70) 

 

4.10 Hoe verloopt het openbaar vervoer?   Dit wordt verder onderzocht in het 
wijkcirculatieplan (zie studie p. 56) 
(idem 1.6, 2.4, 7.7, 9.21, 9.34 en 9.39) 
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4.11 Wat gebeurt er met de gaanderij?   2 opties voorzien in studie (zie p. 102-
105) (idem 1.11 en 5.6) 

 

4.12 Onteigening Hoveniersstraat?   Door opkopen perceel 
Hoveniersstraat (zie studie p. 108) (zie 
ook 5.6 en 7.9) 

 

4.13 Vraag om een ondergrondse laag onder het plein te 
voorzien 

  Het ondergronds parkeren wordt 
onder de nieuwbouw voorzien (zie 
studie p. 98) (zie ook 5.7) 

 

4.14 Vraag voor scenario 2 nvt  Op basis van de reacties op de 
verschillende infomomenten is er 
gekozen om verder te werken rond 
scenario 2 en hierop een aantal 
aanpassingen te maken (zie studie p. 
54) 

 

4.15 Aandacht voor fasering en bereikbaarheid tijdens de 
werken 

nvt  Zie ook fasering (studie p. 112-113) 
(zie ook 5.10 en 7.15) 

 

 
5. Gecoro (19-05-2016 19 uur) 
 

 Opmerkingen Onderwerp Type Commentaar Evaluatie 

5.1 Hoe gebeurt de verplaatste markt?   Te organiseren op de stenige rand (zie 
studie p. 72-73) (idem 2.2, 3.15, 7.2 
en 9.26) 

  

5.2 Worden de stadsgronden verkocht of terug in opstalrecht 
gegeven? 

nvt  Zie procesarchitectuur (studie p. 112) 
(zie ook 9.10) 

  

5.3 Is er een marktvraag naar een kleinere stadssupermarkt?   Zie onderzoek CityD/WES (studie p. 
96) 

 

5.4 Aandacht voor de beeldkwaliteit van de supermarkt   Zie beeldkwaliteit (studie p. 80-85) en 
project supermarkt (studie p. 94) 

 

5.5 Aandacht voor de zichtbaarheid van de bib vanaf de   Zie beeldkwaliteit (studie p. 80-85) en  
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aanloop van de Grote Markt project bibliotheek (studie p. 88-89) 
5.6 Aandacht voor de implicaties op privaat domein (o.m. 

perceel Hoveniersstraat en gaanderij) 
  Zie opties gaanderij (zie studie p. 102-

105) en perceel Hoveniersstraat (zie 
studie p. 108) (zie ook 1.11, 4.11, 4.12 
en 7.9) 

 

5.7 Suggestie om extra parking te voorzien bv. onder het plein 
  Het ondergronds parkeren wordt 

onder de nieuwbouw voorzien (zie 
studie p. 98) (zie ook 4.13) 

 

5.8 Suggestie om de functies rond het plein voldoende ruim te 
voorzien zoals bv. een hotelfunctie 

  Dit kan meegenomen worden bij de 
opmaak van het rup 

 

5.9 Na de knip op de Grote Markt wordt de Parklaan hier een 
druk punt 

  Impact op mobiliteit (zie studie p. 56-
57), verder te onderzoeken in 
verkeerscirculatieplan (zie ook 1.10, 
2.7, 3.4, 4.2 en 7.25) 

 

5.10 Aandacht voor fasering nvt  Zie fasering (studie p. 112-113) (zie 
ook 4.15 en 7.15) 

 

5.11 Is het gras verhard voor activiteiten?   Het park is bewust vormgegeven als 
open vlakte met een minimale 
programmering om zoveel mogelijk 
verschillende gebruiken toe te laten 
(zie studie p. 65) 

nvt 

5.12 Voorstel om ook een nieuwe wand te voorzien aan de 
oostzijde van het plein 

  Hiervoor wordt een private 
ontwikkeling voorzien (zie studie p. 
109) 

 

5.13 Hoogte bib?   Het volume van de bibliotheek is 
opgebouwd uit verschillende delen, 
die elk verschillende bouwhoogtes 
krijgen. Het hoofdvolume telt 5,5 
bouwlagen, het volume naar het 
Castrohof telt 4 bouwlagen en de 
beide achterin liggende volumes 
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tellen 3 bouwlagen (zie ook studie p. 
90-91) 

5.14 Bekommernis voor de bereikbaarheid van het ACV/CM voor 
personeel en bezoekers 

  Via ontsluitingsweg achter 
nieuwbouw (zie ook studie p. 68, 96-
98) (zie ook 1.1, 4.9 en 9.70) 

 

5.15 Waterelement als verwijzing naar de Kokkelbeek   Zie studie p. 66  
 
6. Carrefour (20-05-2016 9 uur) 
 

 Opmerkingen Onderwerp Type Commentaar Evaluatie 

6.1 Goeie locatie: zichtbaarheid, commercieel 
aantrekkingspunt vanaf de Grote Markt 

nvt nvt OK  

6.2 Zondagmorgen markt?   Dit kan voorzien worden op de 
stenige rand (cf. verplaatste markt) 
(zie ook 3.16 en 9.56) 

  

6.3 Parking -1 is moeilijk: aandacht voor dimensionering 
ondergrondse parking, goeie toegankelijkheid, 
bereikbaarheid, verlichting, inrichting, constructiepalen in 
de winkel, ev. in onderhandeling met parking ING 

  Mee te nemen bij ontwerp 
nieuwbouw (supermarkt + wonen) (zie 
ook 3.17 en 9.20) 

 

6.4 Oppervlakte is ok: netto 1200 m² (nu 2000 m²) is ok voor 
ruim assortiment voor cliënteel uit de stad (= grootste 
aandeel klanten), heeft weinig effect op personeel door 
nieuw concept, heroriëntatie naar stadswinkel 

 nvt OK  

6.5 Rechtstreekse bereikbaarheid vanaf de Parklaan zorgt voor 
een grotere omzet (+ 15%) 

 nvt OK  

6.6 Zorg voor continuïteit Carrefour nvt  Te onderzoeken  
6.7 Vraag om tijdens de werken op het plein te blijven nvt  Zie fasering (studie p. 112-113) (zie 

ook 7.18) 
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7. Bewoners Monseigneur Stillemansstraat, Hoveniersstraat, Kokkelbeekstraat en Nieuwstraat (23-05-2016 18 uur) 
 

 Opmerkingen Onderwerp Type Commentaar Evaluatie 

7.1 Busstop aan de bib voorzien   Dit wordt verder onderzocht in het 
wijkcirculatieplan (zie studie p. 56) 
(zie ook 1.6, 2.4, 4.10 en 7.7) 

 

7.2 Verplaatste markt/evenementen?   Te organiseren op de stenige rand (zie 
studie p. 72-73) (idem 2.2, 3.15, 5.1 
en 9.26) 

  

7.3 Hoe verloopt de verkeerscirculatie via De Castrodreef?   Via een enkelrichtingslus. Deze lus 
verbindt De Castrodreef achter het 
Castrohof met de Hoveniersstraat (zie 
ook studie p. 68 en 108) (zie ook 4.3) 

 

7.4 Openbare toiletten voorzien   Mee te nemen bij de verdere 
uitwerking van het project 

 

7.5 Vrees voor overbelasting Mgr. Stillemansstraat en 
Kokkelbeekstraat 

  Dit hangt samen met de toekomstige 
verkeerscirculatie (zie ook 7.8 en 
7.13) 

 

7.6 Bereikbaarheid bib?   Via de Parklaan (zie studie p. 56-57)  
7.7 Hoe verloopt de busroute?   Dit wordt verder onderzocht in het 

wijkcirculatieplan (zie studie p. 56) 
(idem 1.6, 2.4, 4.10, 9.21, 9.34 en 
9.39) 

 

7.8 De verkeersoverlast wordt 3x zo groot in de Mgr. 
Stillemansstraat door bijkomende bewoners en door 
bussen in beide richtingen 

  Dit hangt samen met de toekomstige 
verkeerscirculatie (zie ook 7.5, 7.7 en 
7.13) 

 

7.9 Welk huis in de Hoveniersstraat moet verdwijnen?   Perceel in de Hoveniersstraat (zie 
studie p. 108) (zie ook 4.12 en 5.6) 

 

7.10 Aandacht voor verloedering park   Mee te nemen bij de verdere 
inrichting en beheer van het groen 
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7.11 Het plein wordt kleiner (‘moestuin’)  nvt 17.220 m² (zie studie p. 111) nvt 

7.12 Suggestie om verschillende niveaus in het plein te brengen 
(bv. supermarkt en bus op -1) 

  Dure oplossing, niet conform 
marktvraag 

 

7.13 Niet alle (bus)verkeer in dubbele richting in de Mgr. 
Stillemansstraat en de Hoveniersstraat 

  Dit wordt verder onderzocht in het 
wijkcirculatieplan (zie studie p. 56) 
(zie ook 7.5, 7.7 en 7.8) 

 

7.14 Dit plan mag niet losgekoppeld worden van de mobiliteit   Dit wordt verder onderzocht in het 
wijkcirculatieplan (zie studie p. 56-57) 

 

7.15 Aandacht voor fasering (knip, bouwwerken, 
verkeersstromen, …) 

nvt  Zie fasering (studie p. 112-113) (zie 
ook 4.15 en 5.10) 

 

7.16 Suggestie voor de inrichting van een verkeersluw groen 
plein i.p.v. een park 

  Het plein wordt een park (zie studie p. 
62) 

 

7.17 Kan de bus nog door het park?   Een busroute door het park is een 
inbreuk op het karakter (zie studie p. 
56) 

 

7.18 Bib en supermarkt moeten blijven tijdens de werken   Zie fasering (studie p. 112-113) (zie 
ook 6.7) 

 

7.19 Bezoekers van de bib zorgen voor extra verkeer in de Mgr. 
Stillemansstraat en nemen parkeerplaatsen bewoners in 

  Dit hangt samen met de 
verkeerscirculatie en het 
parkeerregime 

 

7.20 Aandacht voor parkeren mindervaliden 
  Mee te nemen bij inrichting publiek 

domein (zie ook 2.5, 3.12 en 9.62) 
 

7.21 Waar moeten de bewoners van de Kokkelbeekstraat nog 
parkeren?   Met bewonerskaart in de omliggende 

straten en pleinen (cf. visie 
mobiliteitsplan 

nvt 

7.22 Waar moeten de auto’s van de avondschool nog parkeren? 
  In bezoekersparkings in de buurt (cf. 

visie mobiliteitsplan) of in parking 
CM/ACV? (idem 8.12) 

 

7.23 Waar parkeren bij verplaatste markt? 
  In bezoekersparkings in de buurt (cf. 

visie mobiliteitsplan) 
nvt 
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7.24 Is er bij de parkeertellingen ook vroeg in de ochtend 
geteld?   9 uur in de ochtend (zie studie p. 122-

123) 
 

7.25 Wat zijn de gevolgen van de bereikbaarheid van het 
Hendrik Heymanplein door de knip van de Grote Markt? 

  Dit wordt verder onderzocht in het 
wijkcirculatieplan (zie studie p. 56-57) 
(zie ook 1.10, 2.7, 3.4 en 4.2) 

 

7.26 Aandacht voor veiligheid (dode hoek) bij de doorsteek aan 
de Mgr. Stillemansstraat 

  Mee te nemen bij inrichting publiek 
domein (zie ook 1.7) 

 

7.27 Wordt het park ’s avonds afgesloten?   Neen, het nieuwe park speelt een rol 
op twee schalen: op schaal van de 
wijk en op schaal van de stad (zie 
studie p. 62) 

 

 
8. ACV/CM/Belfius (27-05-2016 9.30 uur) 
 

 Opmerkingen Onderwerp Type Commentaar Evaluatie 

8.1 Vraag om geen park tot voor de deur van de bank te 
voorzien vanuit veiligheid 

  Mee te nemen bij inrichting publiek 
domein (zie ook 3.13) 

 

8.2 Bezorgdheid rond toenemende verkeersdrukte in de 
Nieuwstraat 

  Hangt samen met de 
verkeerscirculatie 

 

8.3 Suggestie om van de brandweg een éénrichtingsstraat te 
maken (in via Parklaan, uit via Hoveniersstraat) 

  Om het Hendrik Heymanpark te 
realiseren moet het doorgaande 
verkeer over het plein worden 
geschrapt (zie studie p. 56-57) 

 

8.4 Vraag om meer kortparkeren te voorzien t.h.v. het 
Castrohof   Te onderzoeken in de studie  

8.5 Aandacht voor hangjongeren rond het Castrohof en 
parkeergebouw van het CM 

  Mee te nemen bij de verdere 
uitwerking van het park 

 

8.6 Verontrust over de bereikbaarheid van de parking van het 
ACV via de Parklaan (90% komt via de Driegaaienstraat) 

  Om het Hendrik Heymanpark te 
realiseren moet het doorgaande 
verkeer over het plein worden 
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geschrapt (zie studie p. 56-57) 
8.7 Zichtbaarheid ACV-gebouw verdwijnt door 

vooruitspringende nieuwbouw (supermarkt + wonen) 
  Verder te onderzoeken (zie ook 1.14)  

8.8 Bekommernis over ventweg achter nieuwbouw: verlies van 
4 parkeerplaatsen, verdwijnen fietsenstalling, 
veiligheid/toegankelijkheid parking, politioneel toezicht? 

  Dit moet verder uitgewerkt worden bij 
het deelproject supermarkt en wonen 

 

8.9 Voorstel om nieuwbouw achteruit te plaatsen en 
kortparkeren te splitsen (deel voor nieuwbouw en deel 
voor gaanderij) 

  Een duidelijke scheiding werd 
gemaakt tussen groen park en de 
stenige rand t.h.v. de handelaars waar 
het parkeren wordt georganiseerd (zie 
studie p. 62) 

 

8.10 Vraag om de rijbaan terug voor de gebouwen te plaatsen   Er is een ontsluitingsweg voorzien 
achter de nieuwbouw om het park 
niet te belasten (zie ook studie p. 96-
98) 

 

8.11 Bezorgdheid over verhuurbaarheid van de zalen als de 
parking niet meer kan gebruikt worden 

  ACV-parking blijft bereikbaar (zie 
studie p. 96-98) 

nvt 

8.12 Waar moeten de cursisten van LBC ’s avonds parkeren? 
  In bezoekersparkings in de buurt (cf. 

visie mobiliteitsplan) of in parking 
CM/ACV? (idem 7.22) 

 

8.13 Kan het ACV-gebouw ook hoger of naar voren bouwen (cf. 
nieuwbouw)? 

  Dit kan verder onderzocht worden bij 
de opmaak van het rup 

 

8.14 Vraag om de concessie van het Castrohof in de toekomst te 
verlengen 

  Te onderzoeken  

 
9. Infomarkt (12-06-2016 10-12 uur) 
 

 Opmerkingen Onderwerp Type Commentaar Evaluatie 

9.1 Blij voor de vergroening  nvt OK  
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9.2 Wordt er gedacht aan een hondentoilet?   Dit kan meegenomen worden bij de 
verdere uitwerking van het park 

 

9.3 Belevering van de supermarkt: wordt er gedacht aan 
overlast voor de buren? 

  De belevering gebeurt aan de 
achterzijde waardoor de overlast 
beperkt is (zie ook 9.61) 

 

9.4 Handelszaken en bib zullen geen volk meer trekken door 
geen plaats meer voor auto’s   Het aantal parkeerplaatsen is bepaald 

op basis van tellingen en kengetallen 
(zie studie p. 68-69) 

nvt 

9.5 Parkingplaatsen breed genoeg maken 
  Mee te nemen bij ontwerp 

(ondergrondse) parking (zie ook 3.17, 
6.3 en 9.20) 

 

9.6 Inrit vrachtwagens groot genoeg maken   De draaibewegingen voor 
vrachtwagens zijn onderzocht (zie 
studie p. 96) 

 

9.7 Bewoners Gaudi kijken op blok appartementen   Verder te onderzoeken (zie ook 3.11)  
9.8 Bankjes, rustpunten voorzien   Is reeds voorzien (zie rekentabel p. 

110) 
 

9.9 De bomen mogen niet weg/verplant worden   De waardevolle bomen die niet 
kunnen opgenomen worden in het 
voorstel worden herplant op een 
andere locatie (zie studie p. 74-75) 

 

9.10 Stadsgrond wordt verkocht daardoor wordt de stad armer nvt  Zie procesarchitectuur (studie p. 112) 
(zie ook 5.2) 

 

9.11 Onderhoud groen   Dit wordt gekoppeld aan de verdere 
inrichting van het groen (zie ook 3.9) 

 

9.12 Gebruik park door daklozen, leerlingen VTS, alcoholisten, 
wildplassers 

  Dit hangt samen met toezicht (zie ook 
3.10) 

 

9.13 Minder mobiele mensen kunnen de CM, bank, bibliotheek 
zeer moeilijk bereiken   Mee te nemen bij inrichting publiek 

domein (zie ook 1.13, 2.5, 3.12 en 
7.20) 
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9.14 Nodeloze kosten gedaan aan herstellingen bibliotheek  nvt De kosten omvatten noodzakelijke 
ingrepen aan de bibliotheek 

nvt 

9.15 Er wordt geen rekening gehouden met de toegang naar het 
Gildenhuis, Belfius, CM. Er komen daar veel mensen voor 
dienstverlening, personeel, vergaderingen, LBC 
taalleergangen. Daarom toegang + parkeerplaatsen voor 
supermarkt. 

  De toegankelijkheid wordt verder 
uitgewerkt bij de inrichting van het 
publiek domein (zie ook 3.13 en 8.1), 
de parking van het Gildenhuis is 
bereikbaar via de ontsluitingsweg 
achter de nieuwbouw (zie ook studie 
p. 68, 96-98) (zie ook 1.1, 4.9 en 5.14), 
de parking t.h.v. het Castrohof wordt 
onderzocht om uit te breiden (zie 8.4) 

 

9.16 Waar komt de bushalte?   Dit wordt verder onderzocht in het 
wijkcirculatieplan (zie studie p. 56) 
(zie ook 1.6, 2.4, 4.10, 7.1 en 7.7) 

 

9.17 Oude mensen moeten veel te ver lopen!   Hangt samen met toegankelijkheid 
(zie ook 1.13, 2.5, 3.12, 7.20 en 9.13) 

nvt 

9.18 Kost veel geld nvt  De kostprijs is opgenomen in de 
rekentabel (zie studie p. 110) 

nvt 

9.19 Behoud van de huidige weg van Grote Markt naar 
Hoveniersstraat 

  Om het Hendrik Heymanpark te 
realiseren moet het doorgaande 
verkeer over het plein worden 
geschrapt (zie studie p. 56-57) 

 

9.20 Voor ondergrondse parking voldoende ruimte en 
makkelijke toegang   Mee te nemen bij ontwerp 

ondergrondse parking (zie ook 3.17, 
6.3 en 9.5) 

 

9.21 Geen openbaar vervoer   Dit wordt verder onderzocht in het 
wijkcirculatieplan (zie studie p. 56) 
(zie ook 1.6, 2.4, 4.10 en 7.7) 

 

9.22 Geen aandacht voor passanten   Wel voor fietsers en voetgangers nvt 

9.23 Behoud de bib   Scenario 4 (zie studie p. 44) werd niet  
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weerhouden 
9.24 De parking is nodig en moet vooral voor oudere mensen 

blijven   Het parkeren is bepaald op basis van 
tellingen en kengetallen (zie studie p. 
68-69), hangt ook samen met 
toegankelijkheid (zie ook 1.13, 2.5, 
3.12, 7.20 en 9.13) 

nvt 

9.25 Meer groen op de Grote Markt voorzien   Valt buiten de studie nvt 

9.26 Waar komt de verplaatste markt?   Te organiseren op de stenige rand (zie 
studie p. 72-73) (idem 2.2, 3.15, 5.1 
en 7.2) 

  

9.27 Appartementen op de plaats van de Carrefour bouwen. 
Carrefour 1 jaar in een tent op het plein laten staan en dan 
afbreken en er appartementen boven bouwen. 

  Een supermarkt past niet in een 
parkomgeving 

 

9.28 Aangenamer zonder de auto’s op die grote parking, 
mooiere omgeving ook om te wonen in de nieuwe 
appartementen en ook rustiger wonen. 

 nvt OK  

9.29 Wat met het verkeer?   Dit wordt verder onderzocht in het 
wijkcirculatieplan (zie studie p. 56-57) 
(zie ook 1.10, 2.7, 3.4, 4.2, 7.25 en 
9.32) 

 

9.30 Wat met alle mensen die even de bib willen bezoeken en 
naar de supermarkt gaan? 

  Bij voorkeur te fiets en te voet, indien 
met de auto in (ondergrondse) 
parking van de supermarkt 

nvt 

9.31 Er is een tekort aan parkeerplaatsen 
  Het aantal parkeerplaatsen is bepaald 

op basis van tellingen en kengetallen 
(zie studie p. 68-69) 

nvt 

9.32 De doorstroming van verkeer van Grote Markt naar 
Hoveniersstraat wordt volledig omgeleid via Mgr. 
Stillemansstraat 

  Dit wordt verder onderzocht in het 
wijkcirculatieplan (zie studie p. 56-57) 
(zie ook 1.10, 2.7, 3.4, 4.2, 7.25 en 
9.29) 
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9.33 De instellingen ACV, Belfius worden afgesloten en worden 
ontoegankelijk. We pleiten voor een doorgang zoals op 
scenario 4 uitgebreid met éénrichtingsstraat van Belfius 
naar CM zo blijven de instellingen bereikbaar OF de 
meeste gebruikers (90%) komen via de Hoveniersstraat 
naar het plein. Waarom langs daar niet de toegang tot het 
plein geven? Dit ontlast de Grote Markt, Mgr. 
Stillemansstraat en andere centrumstraten. We 
willen/eisen een degelijke toegang ook de rooilijn dient 
behouden te blijven. 

  Om het Hendrik Heymanpark te 
realiseren moet het doorgaande 
verkeer over het plein worden 
geschrapt (zie studie p. 56-57) 
De toegankelijkheid en zichtbaarheid 
wordt verder onderzocht (zie ook 9.15 
en 8.7) 

 
 
 

 

9.34 Waar is de busbaan?   Dit wordt verder onderzocht in het 
wijkcirculatieplan (zie studie p. 56) 
(idem 1.6, 2.4, 4.10, 7.7, 9.21 en 9.39) 

 

9.35 Hoeveel gaat dit kosten? nvt  De kostprijs is opgenomen in de 
rekentabel (zie studie p. 110) 

nvt 

9.36 Suggestie voor in het park een soort wandelas aan te 
leggen tussen Grote Markt en Hoveniersstraat die de 
ruimte structureert 

  In het park worden de bestaande 
looplijnen logisch ingebed (zie studie 
p. 62-63) 

 

9.37 De ligging en grootte van het appartementsblok + 
supermarkt moet herbekeken worden 

  Verder te onderzoeken (zie ook 3.11 
en 9.7) 

 

9.38 Waarom geen groen op het Stationsplein?   Valt buiten de studie nvt 

9.39 Hoe gaan de bussen rijden?   Dit wordt verder onderzocht in het 
wijkcirculatieplan (zie studie p. 56) 
(idem 1.6, 2.4, 4.10, 7.7, 9.21 en 9.34) 

 

9.40 Suggestie om de bestaande gebouwen op het nieuwe plan 
aan te duiden 

  OK nvt 

9.41 Woningen niet te hoog bouwen achter de Mgr. 
Stillemansstraat 

  Het wonen wordt bescheiden opgezet 
(zie studie p. 88-91) 

 

9.42 Groen trekt criminaliteit aan   Dit hangt samen met toezicht (zie ook 
3.10 en 9.12) 
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9.43 Fietspaden door het park om de mobiliteit te verbeteren   In het park worden de bestaande 
looplijnen logisch ingebed (zie studie 
p. 62-63) 

 

9.44 Opletten met gras voor allergieën   Het park bestaat uit een open 
grasvlakte (zie studie p. 65) 

nvt 

9.45 Mooi voorbeeld van hoe een autoluwe stad er uit ziet nvt nvt OK  
9.46 Oudere mensen parkeren niet graag ondergronds 

  Hangt samen met 
gebruiksvriendelijkheid parking (zie 
ook 3.17, 6.3, 9.5 en 9.20) 

nvt 

9.47 Al het beste van de voorgestelde scenario’s nvt nvt OK  
9.48 Verlichting op de paden   Is reeds voorzien (zie rekentabel p. 

110) 
 

9.49 Camera’s behouden tegen criminaliteit   Hangt samen met veiligheid (zie 1.7 
en 7.26) en toezicht (zie 3.10 en 9.42) 

 

9.50 Geen te grote vijver tegen stadsmeeuwen   Er is enkel een waterelement voorzien 
(zie studie p. 66) 

 

9.51 Betaalbare appartementen   Mee te nemen bij projectdefinitie  
9.52 Waar parkeren bewoners? 

  In ondergrondse parking en met 
bewonerskaart in de omliggende 
straten en pleinen (cf. visie 
mobiliteitsplan) 

nvt 

9.53 Hoe hoog wordt er gebouwd?   De nieuwbouw (supermarkt + wonen) 
telt in totaal 6 bouwlagen (zie studie 
p. 94-95), de bibliotheek is 
opgebouwd uit verschillende delen, 
die elk verschillende bouwhoogtes 
krijgen, het hoofdvolume telt 5,5 
bouwlagen, het volume naar het 
Castrohof telt 4 bouwlagen en de 
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beide achterin liggende volumes 
tellen 3 bouwlagen (zie ook studie p. 
90-91) 

9.54 Oppervlakte groen? Bestaand en nieuw?   Oppervlakte bestaand groen: 3.320m² 
Oppervlakte nieuw groen: 10.500m² 

nvt 

9.55 Watergevoelig gebied onder de huidige bib   Mee te nemen bij ontwerp 
nieuwbouw (supermarkt + wonen) (zie 
ook 4.7) 

 

9.56 Is er nog plaats voor de zondagse markt?   Dit kan voorzien worden op de 
stenige rand (cf. verplaatste markt) 
(zie ook 3.16 en 6.2) 

  

9.57 Aandacht voor netheid en veiligheid   Mee te nemen bij inrichting publiek 
domein (zie ook 1.7, 7.10 en 7.26) 

 

9.58 Waarom bib en supermarkt wisselen?   De bib is aan vernieuwing toe (zie 
studie p. 31) en de supermarkt is een 
gesloten doos (zie studie p. 16) 
waarvan het opstalrecht vervalt in 
2019 

nvt 

9.59 Groene speelruimte voor jonge kinderen voorzien   Mee te nemen bij inrichting publiek 
domein 

 

9.60 Toegankelijke paden voorzien   Mee te nemen bij inrichting publiek 
domein (zie ook 1.13, 2.5, 3.12 en 
9.13) 

 

9.61 Lawaaihinder bij toelevering voor omwonenden   De toelevering gebeurt aan de 
achterzijde waardoor de overlast 
beperkt is (zie ook 9.3) 

 

9.62 Mindervalidenplaatsen voorzien 
  Mee te nemen bij inrichting publiek 

domein (zie ook 2.5, 3.12 en 7.20) 
 

9.63 Bus moet op bibliotheek   Dit wordt verder onderzocht in het 
wijkcirculatieplan (zie studie p. 56) 
(zie ook 1.6, 2.4, 4.10, 7.1, 7.7 en 9.16) 
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9.64 Waarom een straat toemaken voor groenaanleg om een 
andere straat aan te leggen: kost aankoop of onteigening + 
kost aanleg? 

  Hangt samen met de knip voor 
autoverkeer over het plein en visie 
mobiliteitsplan (zie studie p. 56-57) 

nvt 

9.65 Supermarkt weg voor de handelaars in Kokkelbeekstraat en 
Stationsstraat 

  Tijdens de bevraging van de 4 
scenario’s  was de meerderheid van 
mening dat de supermarkt op het 
plein aanwezig moet blijven 

 

9.66 Zone 30 of speelstraat van Pastoor De Meerleerstraat 
maken 

  Valt buiten de studie nvt 

9.67 Wens voor groen is niet gelijk aan groen plein  nvt Voorstel is groen park nvt 

9.68 Wens voor mobiliteit moet afgestemd worden met 
middenstand 

 nvt Zie 1 nvt 

9.69 Het verwijderen van de doorsteek naar de Hoveniersstraat 
is een doodsteek voor de handel in de Nieuwstraat 

  De doorsteek blijft bereikbaar voor 
fietsers en voetgangers, met de auto 
is de Nieuwstraat conform het 
mobiliteitsplan bereikbaar via de 
Driegaaienstraat (zie studie p. 56-57) 

nvt 

9.70 Bereikbaarheid parking ACV   Via ontsluitingsweg achter 
nieuwbouw (zie ook studie p. 96-98) 
(idem 1.1, 4.9 en 5.14) 

 

9.71 Bereikbaarheid functies   Alle functies rond het plein zijn 
bereikbaar of wordt verder 
meegenomen bij de inrichting van het 
publiek domein 

 

9.72 Bediening bus op plein   Dit wordt verder onderzocht in het 
wijkcirculatieplan (zie studie p. 56) 
(zie ook 1.6, 2.4, 4.10, 7.1, 7.7, 9.16 en 
9.63) 

 

9.73 Parking CM personeel voor avondparking? 
  Te onderzoeken (zie ook 7.22 en 8.12)  
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9.74 Eindelijk een groene ruimte die door iedereen kan gebruikt 
worden 

 nvt OK  

 

Conclusie 
 
Volgende opmerkingen worden verder onderzocht: 
 
- de busroute (zie opmerking 1.6, 2.4, 4.10, 7.7, 9.21, 9.34 en 9.39) en busstop aan de bib voorzien (zie opmerking 7.1, 9.16, 9.63 en 9.72) 
- het parkeerregime (zie opmerking 1.9) 
- de verkeerscirculatie (na de knip op de Grote Markt) (zie opmerking 1.10, 2.7, 3.4, 4.2, 5.9, 7.25, 9.29 en 9.32) 
- de bereikbaarheid voor geldtransport van Belfius (zie opmerking 1.12) 
- de zichtbaarheid van het ACV-gebouw (zie opmerking 1.14, 8.7 en 9.33) 
- de verplaatste markt (zie opmerking 2.2, 3.15, 5.1, 7.2 en 9.26) en de zondagse markt (zie opmerking 3.16, 6.2 en 9.56) 
- de confrontatie van de nieuwbouw (supermarkt + wonen) met het Gaudi-gebouw (zie opmerking 3.11, 9.7 en 9.37) 
- verkoop of opstalrecht stadsgronden (zie opmerking 5.2 en 9.10) 
- continuïteit Carrefour (zie opmerking 6.6) 
- parkeren cursisten avondschool (zie opmerking 7.22, 8.12 en 9.73) 
- meer kortparkeerplaatsen t.h.v. het Castrohof (zie opmerking 8.4) 
- hoogte en rooilijn ACV-gebouw (zie opmerking 8.13) 
- verlenging erfpacht Castrohof (zie opmerking 8.14) 
- behoud van de bomen (zie opmerking 9.9) 
 
Volgende aandachtspunten worden meegenomen bij de verdere uitwerking van het plan: 
 
- behoud van het langsparkeren aan de droogkuis (zie opmerking 1.5) 
- de veiligheid bij de inrichting van het publiek domein o.m. t.h.v. de doorsteek aan de Mgr. Stillemansstraat (zie opmerking 1.7, 7.26 en 9.57) 
- voorzien van voldoende fietsenstallingen bij de functies rond het plein (zie opmerking 1.8) 
- toegankelijkheid voor mensen die moeilijk te been zijn (zie opmerking 1.13, 2.5, 3.12, 9.13 en 9.60) 
- voorzien van parking voor mindervaliden (aan de bib) (zie opmerking 2.5, 3.12, 7.20 en 9.62) 
- onderhoud van het groen (zie opmerking 3.9 en 9.11) 
- toezicht in het park met suggestie behoud camera’s (zie opmerking 3.10, 9.12, 9.42 en 9.49) 
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- laden/lossen appartementen (zie opmerking 3.14) 
- gebruiksvriendelijkheid (ondergrondse) parking (zie opmerking 3.17, 6.3, 9.5 en 9.20) 
- geen hoge bomen voorzien voor appartementen (zie opmerking 3.18) 
- de waterhuishouding (onder de huidige bib) (zie opmerking 4.7 en 9.55) 
- de fasering en bereikbaarheid tijdens de werken (zie opmerking 4.15, 5.10 en 7.15) 
- functies rond het plein voldoende ruim voorzien (zie opmerking 5.8) 
- voorzien van openbare toiletten (zie opmerking 7.4) 
- netheid van het park (zie opmerking 7.10 en 9.57) 
- hangjongeren rond het Castrohof (zie opmerking 8.5) 
- de ontsluitingsweg achter de nieuwbouw (supermarkt + wonen) (zie opmerking 8.8) 
- voorzien van een hondentoilet (zie opmerking 9.2) 
- toegankelijkheid Gildenhuis, Belfius en CM (zie opmerking 3.13, 8.1, 9.15 en 9.33) 
- betaalbare appartementen (zie opmerking 9.51) 
- groene speelruimte voor jonge kinderen (zie opmerking 9.59) 
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COLOFON

In opdracht van Stad Sint-Niklaas

Blauwdruk Stedenbouw

Karel de Preterlei 204
2140 Antwerpen
+32 (0)3 344 93 20 
BTW BE0536 268 953

Common Ground

Cogels Osylei 19
2600 Antwerpen
+32 (0)3 235 00 00 
BTW BE0847 196 020

Transport & Mobility Leuven

Diestsesteenweg 57
3010 Leuven
+32 (0)16 31 77 30
BTW BE0476 966 024 


