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VERSLAG PARTICIPATIEMOMENT  
OVER STARTNOTA RUP HENDRIK HEYMANPLEIN  

 14 SEPTEMBER 2019
  

 

 

 

DATUM EN LOCATIE 
Zaterdag 14 september van 9.30u tot 12.30u 

Bibliotheek, Hendrik Heymanplein 3, 9100 Sint-Niklaas 

 

AANWEZIG 
 

De stad Sint-Niklaas werd vertegenwoordigd door: 

• Wout De Meester   Schepen voor ruimtelijke ordening, duurzaamheid en natuur  

• Carl Hanssens   Schepen voor mobiliteit, openbaar domein en stadsontwikkeling 

• Bart Van Lokeren   Beleidsadviseur plannen en ontwikkelen 

Het studiebureau Sweco werd vertegenwoordigd door: 

• Sil Goossens    Projectleider/ruimtelijk planner 

• Elke Matthyssen    Proces- en participatieadviseur 

 

Aanwezige publiek: 

Ongeveer 90 personen 

 

 

OPZET INFOMOMENT 
• In de hal waar de mensen toekomen en in een aansluitend lokaal werd een opstelling gemaakt met telkens 3 

posters; één over de uitgangspunten, één met de voorliggende structuurschets en één met het verloop van het 

proces. Bij deze posters konden de aanwezigen vragen stellen aan de ontwerper of de medewerker of schepe-

nen van de stad. 

• Op twee tafels waren tevens plannen voorzien waarop mensen aan de hand van post-it’s hun ideeën en be-

denkingen konden meegeven.   

• Om 10.00u, 10.45u en 11.30u werd door de schepenen een korte presentatie gegeven over het verloop van de 

studie en het voorliggende voorstel voor het RUP. Tijdens de presentatie konden geen vragen worden gesteld. 

Met vragen kon men bij de ontwerper, of de medewerker of schepenen van de stad terecht tussen de presenta-

ties. 
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HOOFDELEMENTEN TOELICHTING 
De spreker(s) gaven toelichting bij volgende thema’s omtrent de procedure en de inhoud van de startnota: 

• Inleiding 

• Eindresultaat van de voorafgaande conceptstudie 

• Toelichting van de uitgangspunten  

• Toelichting bij het proces: van BPA tot visie  

• Toelichting bij het proces: van conceptstudie tot uitvoering 

• Waar kan men de start- en procesnota raadplegen en hoe kan men reageren. 

 

SAMENVATTING VAN DE REACTIES VAN DE AANWEZIGEN 
Tussen de presentaties hebben de aanwezigen de kans om hun vragen voor te leggen aan de ontwerper, of de mede-

werker of schepenen van de stad en hun ideeën en bedenkingen mee te geven aan de hand van post-it’s. We bundelen 

de reacties en opmerkingen van de aanwezigen per thema. De opmerkingen/ vragen op de post-its worden hieronder 

ook mee opgenomen. 

 

 

Algemeen 

 

• De vraag wordt gesteld om na het participatiemoment feedback aan de aanwezigen te geven rond hoe met de 

verschillenden vragen en bedenkingen is omgegaan. 

• Een aantal aanwezigen heeft het gevoel dat met de vorige opmerkingen geen rekening werd gehouden. 

• Er wordt gevraagd om voor de vaststelling van het definitieve RUP nog een gesprek met de bevolking te 

voorzien. Hierbij graag ook de eigenaars uitnodigen, niet alleen de huurders. 

 

Circulatie

 

• De nieuwe doorgang via het Castrohof is geen verbetering t.o.v. hoe de circulatie vandaag loopt. Je kan het 

verkeer van oost naar west over het plein ook knippen met behoud van de huidige circulatie rond het Cas-

trohof.  

• De nieuwe weg rond het Castrohof  loopt te dicht bij de bestaande huizen en daarvoor moeten er zeker bomen 

sneuvelen. Er wordt gevraagd om het groen achter de achtertuinen van de Hoveniersstraat te proberen bewa-

ren of vernieuwen. 

• Het rond punt aan de Parklaan zal een zeer druk punt worden. Zowel verkeer van op de Parklaan als van het 

Hendrik Heymanplein zal hier moeten passeren. 

• De Hoveniersstraat moet terug dubbel richting worden als de nieuwe ontsluiting er komt. 

• Er wordt gevraagd om de doorgang van de Mgr Stillemansstraat naar de bibliotheek open te laten. 

• Er wordt op gewezen dat bij het plan begeleidende plannen gemaakt zullen moeten worden voor de omge-

vingsstraten (Nieuwstraat, Hoveniersstraat, Mgr. Stillemansstraat) vb voor richtingsverkeer, verkeersrem-

mende maatregelen (30 km/u in realiteit?). 

• Er wordt voorgesteld om een buscorridor van de Hofstraat over Grote Markt naar Parklaan te maken (+ omge-

keerd via OLV straat) en een fietscorridor van Collegestraat/Stationsstraat over Grote Markt naar Nieuwstraat. 

• Iemand stelt voor om een autodoorgang te realiseren via het café van Lannoy. 

 

 

Parkeren 

 

• Er is bezorgdheid rond het voorzien van voldoende parkeerplaats voor gehandicapten.   

• Er is bezorgdheid rond het voorzien van voldoende parkeerplaats voor bewoners.    

• Er wordt gevraagd om een zone voor kortparkeren te voorzien ter hoogte van de galerij.  
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• Er wordt gevraagd of er ondergronds parkeren zal worden voorzien. Iemand geeft aan dat als er ook een on-

dergrondse parking komt onder de bibliotheek, er zeker voldoende parkeerplaats zal zijn. 

• Men is bezorgd over mogelijk bijkomende parkeerdruk op de omliggende straten als het parkeren op het plein 

verdwijnt. Vandaag is er al te weinig bewonersparkeren in de omliggende straten. 

• Hoe gaat men op de parking achter de CM (en de toekomstige supermarkt) geraken? 

• Er wordt voorgesteld om de helft van het plein te voorzien voor parkeren en de andere helft als verblijfplaats. 

• Er wordt gevraagd of er ook een fietsenstalling wordt voorzien. 

 

 

Openbaar vervoer 

 

• Men wenst geen openbaar vervoer in de Monseigneur Stillemansstraat. Bussen laten doorrijden via de door-

gang naar de Mgr Stillemansstraat is geen goed idee. Beter de bussen laten rijden via de Parklaan. 

• De meningen over een buslijn op het plein zijn verdeeld. Enerzijds wordt gevraagd waarom je een bus zou 

laten rijden op een plein waar je groen en rust wil creëren, (haltes kunnen wel, zonder dat de bus het plein 

moet doorkruisen)? Er is plaats op de Grote Markt of aan de rand van het plein; niet op het plein. Bovendien 

geeft een buslijn op het plein veel verkeer wanneer ouders met kinderen op het plein parkeren en uitstappen. 

Dit is vragen om ongelukken. Er wordt voorgesteld om de bus van Grote Markt naar Hoveniersstraat te laten 

rijden, dit geeft het minst bewonerslast. Anderen geven aan dat als het enige verkeer op het plein de bus is, dit 

wel aanvaardbaar is. Liever de bus over het plein dan in de (smalle) aanliggende straten. Iemand is van de bus 

afhankelijk voor zijn verplaatsingen. 

 

 

Bibliotheek - supermarkt 

 

• Algemeen worden er zeer veel vragen gesteld rond de nood om de bibliotheek en de supermarkt te verwisse-

len van plaats. Men vraagt zich af wat de meerwaarde hiervan is, vooral gezien de recente investeringen in de 

bibliotheek.  

• De projectzone voor de nieuwe bibliotheek is te groot. Zoals ze nu is ingetekend lijkt het alsof de gevel op de 

zuidelijke rand van de projectzone kan komen waardoor de bomen verdwijnen. 

• De huidige bouwlijn van de bibliotheek moet behouden blijven. Zorgen dat men vanop de Grote Markt het 

plein kan zien. 

• Er is bijna geen visueel contact tussen het Hendrik Heymanplein en het Castrohof. Men vraagt hoe dit kan 

worden opengetrokken. Door de manier waarop de projectzone voor de supermarkt nu is ingetekend wordt 

de (visuele) verbinding tussen het plein en het Castrohof verstoord. Beter zou zijn om de projectzone A te ver-

kleinen en in de zone voor het plein een overdruk aan te duiden voor tijdelijke behoud van de supermarkt. 

(Corridor tussen Hendrik Heymanplein en Castrohof bewaken => bouwlijn A inkorten.) 

• Waarom zijn er een aantal jaar geleden grote kosten gedaan aan de bibliotheek als het toch de bedoeling is om 

te verhuizen: dit is weggegooid belastingsgeld. 

• Een mooie niet te hoge bibliotheek in dit nieuwe project is positief. Men vraagt om de bibliotheek als cultureel 

centrum te verbouwen en er meer activiteiten te voorzien. 

 

 

Wonen 

 

• De woningen aan het Hendrik Heymanplein moeten voldoende goed bereikbaar blijven, ook voor auto’s.   

• Men vreest dat er hoogbouw zal komen o.a. boven de bibliotheek en supermarkt en dat dit licht zal wegne-

men op het plein en bij de nabijgelegen bebouwing. 

• De vraag wordt gesteld of er hoogbouw zal komen in de Monseigneur Stillemansstraat.  
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Inrichting van het plein 

 

• Wordt er ook een waterpartij of watervlakken voorzien op het plein? 

• Kunnen er bij de appartementen ondergrondse containers voor restafval worden voorzien? 

• Fijn dat er ter hoogte van de gaanderij terassen kunnen worden voorzien bv. aan ’t Kruimelhofke. 

 

 

Groen 

 

• Door de manier waarop vandaag projectzone B is ingetekend blijft het mogelijk om de bomen voor de huidige 

bibliotheek te verwijderen. De projectzone moet opnieuw worden ingetekend zodat het niet mogelijk wordt 

om de bestaande bomen voor de bibliotheek te kappen. 

• Waarom en voor wie wordt het plein als groen plein ingericht. Er is vlakbij een groot stadspark.  

• Een park heeft liefst niet alleen gazon, maar ook andere beplanting. Het plein moet een echt groen park wor-

den. 

 

 

Veiligheid 

 

• Men is bezorgd over de veiligheid op het plein wanneer dit wordt ingericht als verblijfsruimte en vraagt om 

voldoende camera’s te voorzien. 

 

 

 
 

  

   
 

 

De vragen en opmerkingen zullen samen met de ingekomen reacties en adviezen verwerkt worden in de scopingnota. 


