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INLEIDING
Het stadsbestuur presenteert de plannen voor de heraanleg van de Grote Markt in een infopunt op de 
houten esplanade. Het is omgeven door groen en een waterpartij. De voorstelling van het infopunt vond 
plaats op dinsdag 29 juni 2021. Via de stadsmedia werden de inwoners uitgenodigd om, tot 31 augustus, 
aandachtspunten mee te geven voor de opmaak van de definitieve plannen.

In dit document formuleren wij een antwoord op deze opmerkingen, vragen en suggesties. Achtereenvolgens komen volgende thema’s aan bod:

INRICHTING VAN HET PLEIN
GROEN EN ONDERHOUD
GEBRUIK VAN HET PLEIN
MOBILITEITSVRAGEN
ANDERE BEZORGDHEDEN

Dit document wordt integraal gepubliceerd op www.sint-niklaas.be/grotemarkt. Hou deze website in de gaten voor updates.
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INRICHTING VAN HET PLEIN
TOEGANKELIJKHEID VOOR PERSONEN MET EEN BEPERKING

Het ontwerp wordt in alle fasen doorgepraat met Inter, waarbij er zowel 
aandacht gaat naar personen met een visuele beperking als met personen in 
een rolstoel of die moeilijk te been zijn. 

• Ten behoeve van personen met een visuele beperking: het is de 
bedoeling om, daar waar de gevellijn niet gebruikt kan worden, 
gidslijnen te gebruiken door een klein hoogteverschil (ca. 1,5 cm). Dit zal 
zowel het geval zijn rondom het marktplein als voor de functies op het 
marktplein (bv. spiegelvijver).

• Ten behoeve van rolstoel- of rollatorgebruikers: er worden op 
verschillende plaatsen in het projectgebied voorbehouden 
parkeerplaatsen voorzien, zowel ondergronds als bovengronds (bv. 
aan het stadhuis, aan de kerken). Het plein wordt ook drempelloos 
aangelegd, zodat er geen niveauverschillen zijn die een hindernis 
vormen voor mensen die minder goed te been zijn. 

• Minder file: doordat al het doorgaand autoverkeer geweerd wordt, 
zullen de mensen die rond het marktplein of de omliggende straten (bv. 
Stationsstraat, Collegestraat, Grote Peperstraat…) wonen, gemakkelijker 
tot bij hun woning geraken. 

INRICHTING PLEIN

Enkele bewoners doen concrete voorstellen voor de inrichting van het 
plein: meer banken in de schaduw (is voorzien), voldoende vuilnisbakken (is 
voorzien), sigarettenpeukenafvalbakjes (wordt onderzocht)… 
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GROEN EN ONDERHOUD
GROEN OP HET MARKTPLEIN

Rondom de markt komt een groene rand met bomen. Enkele omwonenden 
van de Grote Markt zijn bezorgd over de hoogte van de bomen. De kruin 
van de bomen start op 5 m, zodat alle soorten verkeer er nog onder kunnen 
passeren. Afhankelijk van de soort bomen, kunnen die uitgroeien tot 15 m 
hoogte als ze volgroeid zijn, al zijn de meeste een pak kleiner. De bomen 
staan ook voldoende ver van de gevel en er worden ook niet té veel bomen 
geplant, zodat elke boom mooi kan uitgroeien. Hoewel er ook enkele 
bladhoudende bomen bij zijn, verliezen de meeste in de winter hun bladeren. 
De bomen het dichtst bij de gevels hebben ook een dunner bladerdek. 

Naast bezorgheden zijn er ook een pak suggesties voor groen: 
• bij- en vlindervriendelijke bloembakken en bloemperken: dit is voorzien; 
• olijfbomen op de markt plaatsen: dit wordt doorgegeven aan het 

ontwerpteam;
• de linker- en rechtervleugel van het stadhuis laten begroeien met 

gevelplanten met bloemen (bv. in een traliewerk): voor aan het stadhuis 
is dit niet voorzien, maar in de verzonken tuin zal er allicht wel plaats zijn 
voor klimplanten, in combinatie met traliewerk of omheiningen;  

• voor het gras op het centrale plein wordt door iemand gesuggereerd 
om de oplossing van Domo (hybride kunstgras – natuurlijk gras) te 
onderzoeken. Dit wordt doorgegeven aan het ontwerpteam, maar de 
voorkeur van de stad gaat uit naar een 100 % natuurlijke oplossing, 
indien dat haalbaar is, gelet op het gebruik. 

AFVAL IN SPIEGELVIJVER EN ELDERS OP DE MARKT

Iemand had vragen over rondslingerend afval en verdrinkingsgevaar in de 
spiegelvijver. De spiegelvijver is een wateroppervlakte die de bedoeling heeft 
om ’s avonds het plein af te koelen, die tegelijk als spelelement dienst doet 
en die ook een mooie weerspiegeling van het stadhuis geeft. Het is slechts 
enkele centimeters diep. Bij evenementen of de donderdagse markt wordt 
dit niet gevuld, op andere dagen wordt het overdag vervangen door kleine 
fonteinen. Doordat het erg ondiep is, is er weinig kans op rondslingerend afval 
en is het ook niet gevaarlijk.

Maar het is een terechte bezorgdheid dat we het marktplein proper moeten 
houden. Dat geldt zeker ook voor de verzonken tuin en de waterpartijen 
elders op de Grote Markt, waar er een risico is dat zwerfvuil er vast blijft zitten. 
Het proper houden van de straten en pleinen is een verantwoordelijkheid 
van ons allen. Jammer genoeg moet er ook nu al een ploeg van Reine 
Stad dagelijks op uit trekken om het zwerfvuil en achtergelaten afval te 
verzamelen. Dat zal in de toekomst allicht evenmin te vermijden zijn.

LUCHTVERVUILING BUSSEN DE LIJN

De stad heeft aan de De Lijn gevraagd om na de heraanleg van het 
marktplein enkel nog elektrisch te rijden in de stad. Hierdoor is er dus geen 
luchtvervuiling meer van de bussen en kunnen de planten er ook niet door 
aangetast worden. 
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GEBRUIK VAN HET PLEIN
EVENEMENTEN

Iemand vindt dat evenementen op het marktplein tot nu toe niet 
uitnodigden om te beleven, omdat er te veel gedoe is met het opstellen 
en afbreken, alle ruimte ingenomen wordt en er geen integratie is met de 
aansluitende buurten. Dat vindt de stad ook: we willen dat de evenementen 
deel uitmaken van een beleving van het stadscentrum, en dat is precies 
de reden waarom de halfopen parkeerstraat wordt dichtgelegd en we 
een verbinding maken tussen de rand (de horeca, de winkels…) en wat er 
op het marktplein te beleven valt. Evenementen kunnen ook makkelijker 
‘uitwaaieren’ naar omliggende straten (bv. de kerstmarkt).  

Iemand maakt zich zorgen dat de grote trucks van evenementen en 
kermisattracties misschien niet meer vlot op het marktplein zullen kunnen 
rijden, maar omdat de halfopen parkeerstraat wordt dichtgelegd, komen er 
net veel meer mogelijkheden om op het marktplein te rijden. De kruinhoogte 
van de bomen is hoog genoeg om zelfs de grootste trucks te laten passeren. 
Dit is ook zo afgestemd met de organisatoren van evenementen en 
foorkramers, die we van bij het begin bij de plannen betrokken hebben 
tijdens adviesgesprekken. Idem voor de Vredefeesten: het ontwerp is zo 
opgevat dat er in de toekomst nog 10 ballons tegelijk kunnen opstijgen 
vanop de Grote Markt. 

MUZIEKKIOSK

De vraag om de kiosk uit het stadspark terug op de Grote Markt te plaatsen 
is onderzocht en besproken met erfgoeddeskundigen. De conclusie was dat 
de kiosk eigenlijk wel goed staat in het stadspark en dat die er qua stijl mooi 
aansluit op de parkaanleg en de andere gebouwen. We vinden wel dat de 
functies die samenhangen met de kiosk (ontmoetingsruimte, plaats voor 
optredens, overdekte ruimte…) een plaats moeten krijgen op het marktplein, 
en daarom werd aan de ontwerpers gevraagd om een luifel te voorzien 
aan de verzonken tuin waar de ‘hedendaagse kiosk’ binnen enkele jaren de 
functies van de oude muziekkiosk kan overnemen.
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MOBILITEITSVRAGEN
Er kwamen heel wat reacties binnen over de bereikbaarheid van bepaalde 
straten na de heraanleg. Vooreerst willen we benadrukken dat de 
bereikbaarheid te voet en met de fiets verbetert en dat het bovendien 
veiliger wordt om je als voetganger en fietser te verplaatsen. Dit was ook één 
van de doelstellingen van het project. De bereikbaarheid met het openbaar 
vervoer blijft nagenoeg hetzelfde, want de bushaltes zijn voorzien net ten 
zuiden van het marktplein (waardoor ze dan weer dichter bij het Hendrik 
Heymanplein liggen, waar geen bushaltes meer zullen zijn in de toekomst). 

Wat het autoverkeer betreft: bewoners met een garage(box) op het autoluwe 
traject zullen die altijd nog kunnen bereiken: zij mogen het gebied immers 
te allen tijde in- en uitrijden. Hetzelfde geldt voor laden en lossen (tijdens 
vensteruren), personen met een beperking die in het stadhuis moeten zijn, 
ceremoniewagens voor huwelijken in het stadhuis, aannemers die moeten 
werken in het gebied… Sommige bewoners en middenstanders van de 
Houtbriel, Zamanstraat, Ankerstraat dachten dat de autobereikbaarheid naar 
deze straten zou veranderen, maar dat is niet zo: autoverkeer dat vanuit de 
Parklaan komt is immers nog toegelaten op de Grote Markt, tot het kruispunt 
met de Houtbriel, waar er niets verandert aan de verkeerscirculatie. Doordat 
het doorgaand autoverkeer niet meer over Grote Markt rijdt, zal er minder file 
zijn en neemt de bereikbaarheid voor deze straten dus eigenlijk toe. 

Maar in de autoluwe zones (tussen Stationsstraat en Sint-Jozefstraat in de 
ene richting en tussen Sint-Jozefstraat en Hendrik Heymanplein in de andere 
richting) zal er geen autoverkeer meer mogelijk zijn (tenzij voor de hierboven 
beschreven uitzonderingen): dat was ook het uitgangspunt bij de heraanleg. 
Met de goedkeuring van het voorontwerp, in juni 2021, weten we hoe het 
verkeer in de toekomst zal lopen over het marktplein. Er zal nu, tegen begin 
2022, worden onderzocht welke flankerende maatregelen nodig zijn op de 
rondweg (R42, N70 en N41) en het verkeer binnen de stadsring.

Tegelijk bekijken we welke maatregelen genomen moeten worden voor een 
vlotte doorstroming op de ring en hoe we sluipverkeer in andere straten in 
het stadscentrum kunnen ontmoedigen. 

En wat de bereikbaarheid van de parkings betreft voor wie het stadscentrum 
wil bezoeken: vanuit het zuiden blijft de parking onder de Grote Markt vlot 
bereikbaar (vlotter dan nu, want we verwachten minder files op de Parklaan), 
net als de Kokkelbeekparking (en -straat) en de parking Zwijgershoek. Ook 
wie vanuit het noorden komt, zal vlot parkeerplaats vinden, want naast 
de bestaande parkings komen er 53 parkeerplaatsen in de Hofstraat bij 
en bekijken we welke private parkings opengesteld kunnen worden als 
buurtparking, waardoor er meer ruimte vrij komt op de parkings op het 
openbaar domein. Deze bijkomende parkings zullen gerealiseerd worden 
voordat de werken aan de Grote Markt starten. Iemand pleit voor een 
afzonderlijke motorparking of het toelaten van motorfietsen op de busstrook, 
maar daar kan de stad niet op ingaan. Motorrijders kunnen wel van de 
rijstroken en parkings gebruik maken voor auto’s. 

Een aantal mensen zou een tunnel onder de Grote Markt een goed idee 
vinden voor het doorgaand verkeer. Buiten het feit dat dit een heel dure 
operatie zou worden, blijft nog het probleem dat je dan nog altijd verkeer 
aantrekt dat eigenlijk niet in het stadscentrum moet zijn: dat verkeer willen 
we net via de rondweg om de stad leiden. 

We zijn er zeker van dat het weren van het doorgaand verkeer op de Grote 
Markt de juiste beslissing is om ons stadshart terug zuurstof te geven en 
om van het marktplein terug een plein te maken in plaats van een groot 
rondpunt. Het zal voor iedereen in het begin een aanpassing vragen, maar 
eens we in de vingers hebben wat de snelste of aangenaamste manier is om 
onze bestemming te bereiken, zullen we snel vergeten zijn hoe zwaar het 
doorgaand verkeer de leefbaarheid in het stadscentrum bedreigde. 
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ANDERE BEZORGDHEDEN
MIDDENSTAND

In een aantal reacties toont de bevolking zich bezorgd over de middenstand 
in de stadskern. We zijn er ons van bewust dat de middenstand een erg 
moelijke periode achter de rug heeft met corona en dat het tijdens de werken 
ook een moelijke periode zal zijn. Daarom betrekken we vertegenwoordigers 
van de handelaars en horeca van het stadscentrum al van bij de start bij de 
plannen. We hebben oor naar hun opmerkingen en hebben de plannen al 
aangepast om tegemoet te komen aan hun bezorgdheden. Dat gaan we 
blijven doen, ook tijdens de werken. We plannen een gefaseerde heraanleg 
en een ‘minder hinder’-plan om de periode van de werken zo goed mogelijk 
door te komen. 

ANDERE PRIORITEITEN

Een aantal personen geeft aan dat er andere, meer dringende prioriteiten 
zijn. Welke zaken men in de stad aanpakt, is inderdaad een afweging die het 
bestuur heeft gemaakt. Maar dat is wel na ruime consultatie van de bevolking 
gebeurd, onder meer in het kader van het Stadsgesprek in 2019. De heraanleg 
van de Grote Markt was voor veel Sint-Niklazenaren echt een topprioriteit. 
Dat we de Grote Markt nu aanpakken, wil uiteraard niet zeggen dat we niet 
tegelijk zouden verder werken op andere vlakken. Zo leggen we intussen ook 
een winkelwandellus aan ten noorden van de Grote Markt, zodat het hier ook 
aangenamer wordt om te wandelen. Ook het budget voor stadsreiniging, 
onderhoud, veiligheid, huisvesting, armoedebestrijding, cultuur, sport… heeft 
niet te lijden onder het voornemen om het marktplein heraan te leggen. 


