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GEMEENTERAAD 
Zitting van 
Schriftelijke vraag 

Schriftelijke vraag van raadslid Christel Geerts: infosessie Berkenlaan 

lndiener(s) 
Christel Geerts (Vooruit); 

Gericht aan 
Lieven Dehandschutter: 

Bondige toelichting 
Zaterdag 11 sept ll, was er in info/inspraak sessie voor buurtbewoners om de plannen mbt 
pleintje aan de berkenlaan te bespreken. 
Graag volgende vragen: 
*wie werd hiertoe uitgenodigd? 
*kunnen we het verslag van deze sessie bekomen? 

• 
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Raadslid Christel Geerts 
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Antwoord op uw schriftelijke vraag rond de infosessie Berkenlaan 
 
Beste  
 
Het college besliste in zitting van 5 juli 2021 akkoord te gaan met het principe van de inrichting 
van een speelplek met speeltoestellen op het buurtplein aan de Berkenlaan. Om op deze plek 
een kwalitatieve, veilige en toegankelijke speelplek in te richten, moeten volgens het bestuur 
drie randvoorwaarden worden ingevuld 

- Verhogen van de verkeersveiligheid rond het plein 
- Realisatie van een trage doorsteek tot het wooninbreidingsproject Sparrenhofstraat 
- Totaalontwerp van de publieke ruimte 

In functie van de voorbereidingen en opstart van dit project werden de buurtbewoners van de 
Berkenlaan, Esdoornlaan met een buurtbrief (zie bijlage) op 9 juli 2021 geinformeerd over de 
intentie van het stadsbestuur en uitgenodigd voor een inspraakmoment ter plaatste dat 
plaatsvond op zaterdag 11 september 2021 van 10u tot en met 12u  
 
Na enkele schriftelijke vragen van het buurtcomité Bomenwijk en een bijhorend plaatsbezoek 
werden dezelfde bewoners van de Berkenlaan, Esdoornlaan met een tweede buurtbrief (zie 
bijlage) van 3 september 2021 extra geinformeerd over het verloop van het inspraakmoment nl. 

- Informatie bij de beleidsgrond en motivatie voor dit project; 
- Referentiebeelden van speelplekken op buurtniveau met speeltoestellen; 
- Ruimte om in kleine groepjes uw bevindingen over de proefopstelling te delen en 

verbeterpunten rond verkeersveiligheid rond het plein te formuleren;  
- Ruimte om andere items rond de publieke ruimte in de Bomenwijk mee te geven; 

 
Hieronder gaat een een samenvatting van de bevindingen tijdens het inspraakmoment: 

- De buurtbewoners waren over het algemeen tevreden met de tijdelijke zone 30 
signalisatie die werd geplaatst en de intentie van het stadsbestuur om de 
verkeersveiligheid in de wijk te willen verhogen; 

- De meeste buurtbewoners zouden graag het doorgaand verkeer uit de buurt weren. 
Andere vroegen het behoud van de huidige situatie. Sommigen vroegen specifiek voor 
een knip in de wijk. 



  

- Een dubbelrichtings verkeer langs 1 zijde van het plein werd algemeen als negatief 
onthaald. De buurtbewoners vinden de baan daarvoor te smal en sommigen benoemden 
de tijdelijke verkeersingreep als gevaarlijk; 

- De MIWA glasbol wordt als negatief onthaald. Zowel de oorspronkelijke positie (omwille 
van de glasscherven op een plein waar kinderen regelmatig spelen) als de locatie die 
tijdens de tijdelijke opstelling gekozen was.  

- Sommige buurtbewoners vrezen dat de komst van speeltoestellen zal leiden tot meer 
overlast van hangjongeren en zwerfvuil. Ook mogelijke inkijk door te hoge 
speeltoestellen werd benoemd als problematisch. 

De aanwezige kinderen mochten tekeningen maken van wat voor speeltoestellen ze daar graag 
zouden zien. Daar kwam vooral een kabelbaan als het populairste uit de bus, gevolgd door 
schommelen en ook speeltoestellen met balanceer of klim elementen waren populair. 
 
In tussentijd gebeurde een visuele boomcontrole van bomen en groeiplaats door Pan 
Boombeheer.  De evaluatie van de tijdelijke verkeersingreep en de resultaten van het 
inspraakmoment worden besproken op het mobiliteitsoverleg van 3 december 2021. Daarna 
zullen de volgende te nemen stappen, waaronder een terugkoppeling naar de buurt, aan het 
college worden voorgelegd.    
 
Voor verdere vragen over dit project kan u zich steeds richten aan Steven Van Bockstal, 
deskundige jeugdruimte bij team jeugd via steven.vanbockstal@sint-niklaas.be  
 
Hoogachtend 
 
Namens het college van burgemeester en schepenen: 
In opdracht: 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Johan Verhulst Bart De Bruyne Lieven Dehandschutter 
algemeen directeur schepen burgemeester 
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lnspraakmoment buurtplein Berkenlaan

Beste

ln een informatiebrief van 9 juli 202t werden aLl.e buurtbewoners van de Bomenwijk op de
hoogte gebracht van de beslissing vàn het stadsbestuur om het centrale ptein aan de
Berkenlaan in te richten ats een speel.pLek met speeltoestel.len op buurtniveau.

Voorwaarde om dit project te kunnen realiseren is het verhogen van de verkeersveil.igheid rond
het pl.ein. We testen daarvoor, op proef en tot en met 22 september 2021, een
mobil.iteitsingreep rond een zijde van het pl.ein.

Om tot een veitig en kwalitatief inrichtingsptan voor het volledige buurtpLein te komen, wiL het
stadsbèstuur een traject doorlopen waarbij kinderen én volwassenen uit de buurt worden
betrokken. Een inspraakmome4t ter plaatse op zaterdag 11 september Van 10 tot 12 uur
(doorlopend) is daarin een eerste stap. We voorzien

lnformatie bij de beteidsgrond en motivatie voor dit project;
Referentiebee[den va n spee[p[ekken op buu rtn iveau met speettoeste[[en;
Ruimte om in kleine groepjes uw bevindingen over de proefopsteLl.ing te delen en
verbeterpunten rond verkeersveiLigheid rond het pl.ein te folmuteren;
Ruimte om andere items rond de publ.ieke ruimte in de Bomenwijk mee te geven.

Paraltel worden de kinderen uit de buurt hun mening en inzichten gevraagd over spelen en
bewegen in de wijk. ln bijl"age vind u een aparte uitnodiging voor de kinderen.

Op basis van de evaluatie van de proefopstelling en de input uit het inspraakmoment zal het
cotlege van burgemeester en schepenen de volgende stappen in dit project bepalen. We houden
u daarvan uiteraard op hoogte.

Mocht u nog vragen hebben over dit project of u kan er niet bijzijn tijdens het inspraakmoment
en wenst toch uw input mee te geven, dan kan u zich richten tot Steven Van Bockstat,
desku nd i ge jeud g ru i mte vi a steven.va n bocksta l.@si nt- n i kl.aas.be

Grote Markt 1 - 9100 5int-Nikl.aas
ïet. 0l 778 30 00 - info@sint-niktaas.be
www.sint-nik[aas.be



stad
Sint-Niklaas

Hoogachtend

Namens het cotlege van burgemeester en schepenen:

n Verhulst Bart De Bruyne

schepenalgemeen directeur

Lieven Dehandschutter
burgemeester
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Aan de inwoners van de Berkenlaan, 
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Inrichting speelplek aan de Berkenlaan 
 
Beste 
 
Tijdens de kerstvakantie mocht het stadsbestuur een petitie ontvangen van een groep kinderen 
uit de Bomenwijk met daarin de vraag om het centrale groene plein in het hart van de 
Bomenwijk in te richten als een echte speelplek met speeltoestellen.  
 
De vraag van de kinderen werd onderzocht en past in het actieplan speelweefsel van de stad.  
Het college van burgemeester en schepenen besliste op 5 juli 2021 principieel om 65.000 EUR 
vrij te maken voor dit project.  

Er wordt nog deze zomer gestart met de voorbereidingen. De verkeersveiligheid verhogen rond 
het plein is een belangrijke voorwaarde om op deze plek een speelterrein aan te leggen. In een 
proefperiode van maandag 16 augustus 2021 tot en met woensdag 22 september 2021 zullen 
twee mobiliteitsingrepen worden getest:  

- Enkel autoverkeer in beide richtingen over de noord en oostzijde van het plein. Zie het 
plannetje in bijlage. De groene zone wordt afgesloten voor autoverkeer.  Zo kunnen we 
een veilige oversteekbeweging naar de speelplek garanderen.  

- Een wegversmalling als verkeersremmer en aankondiging van het plein aan beide zijden 
in de Berkenlaan. De exacte locatie wordt nog bepaald.  

Tijdens de proefperiode worden tellingen uitgevoerd van het autoverkeer en wordt een 
inspraakmoment met kinderen en jongeren uit de buurt georganiseerd in functie van het 
basisontwerp en speellaag. Dit inspraakmoment ter plaatste vindt plaats op zaterdag 11 
september 2021 van 10u tot en met 12u. Buurtbewoners zijn doorlopend welkom om hun 
ervaringen te delen.  

Op basis van de evaluatie van de proefopstelling zal het college van burgemeester en 
schepenen in september 2021 beslissen over de volgende stappen in het project.   
 
Mocht u nog vragen hebben over dit project dan kan u zich richten tot Steven Van Bockstal, 
deskundige jeudgruimte via steven.vanbockstal@sint-niklaas.be  
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Hoogachtend 
 
 
Namens het college van burgemeester en schepenen: 
In opdracht: 
  
 
 
 
 
 
 
Johan Verhulst Bart De Bruyne Lieven Dehandschutter 
algemeen directeur schepen burgemeester 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

 
 
Bijlage: luchtfoto met aanduiding proefopstelling 



  

 


