
Hierna volgt de presentatie die we toonden tijdens ‘De wensen van de wijk’ op 24 september 
2020. Tijdens dit moment vertelden we de geïnteresseerde buurtbewoners meer over de 
resultaten van het voorbije participatietraject.

De grafieken die je in deze presentatie ziet, tonen resultaten uit de online bevraging. Het 
gaat om de antwoorden op de vraag ‘Wat vind je van dit idee?’. Deze vraag stelden we 
zowel over de invulling van de verschillende pleinen, groene ruimtes en straten als over een 
aantal overkoepelende thema’s.

In het overzicht van goede en minder goede punten, bundelen we de voornaamste zaken die 
we lazen in de online bevraging en hoorden tijdens de verschillende activiteiten in de wijk. 
De opsomming onder ‘wensen van de wijk’ geeft dan weer een overzicht van de 
belangrijkste wensen, vragen, bezorgdheden en suggesties die we hoorden tijdens het 
volledige participatietraject.

De Wensen van de Wijk
24/09/2020



Aandachtspunten
voor de publieke ruimte:

• Groene publieke ruimte
• Ruimte om te spelen en te sporten
• Ontmoeten mogelijk maken
• Langzaam verkeer in een autoluwe wijk
• Klimaatmaatregelen rond water, wind, lucht, hitte en geluid

Masterplan
publieke ruimte Slachthuiswijk



Online bevraging Activiteiten met 
kinderen

Wijkwandelingen Focusgesprekken

392

Sportpret
Basisschool ‘t Spoor
Basisschool ‘t Weilandje 

208 57 64
Jongeren
Horeca en de publieke ruimte
Met moeders
Ontmoeten in een nieuwe buurt

731

vulden 816 
vragenlijsten in

Hoeveel buurtbewoners dachten mee?



Wat vond de wijk ervan?



de huiskamer van de Slachthuiswijk

Het Lobroekplein

Groen en de bomen
Fontein
Ruimte voor terrassen
Schaduw/verkoeling (door bomen)

De wensen van de wijk:

Een veilig plein voor fietsers, voetgangers en spelende kinderen. 

Het hart van de wijk moet de harten van de wijk nog veroveren.

Kernwoorden voor dit plein: warm en gezellig.

Graag voldoende parkeerplaatsen voor de horeca.

Hou het sluipverkeer hier weg.

131 antwoorden

+ -
Te weinig groen (te veel verharding)
Onveilig want er is nog altijd autoverkeer
Ik wil dat mijn zaak bereikbaar blijft

3% 4% 15% 53% 23%2%



De Kalverwei

Groen 
Plaats om te spelen
Ruimte voor kinderen

De wensen van de wijk:

We willen niet alleen een grasvlakte, wel een plek met veel bomen en 
struiken.

Graag voldoende tafels en banken.

Speeltoestellen? Doe voor de volwassenen maar een natuurlijker 
invulling, en voor de kinderen graag kleurrijk en bombastisch. 

123 antwoorden

+ Te veel weide, te weinig bomen
Graag struikgewas en een houtwal
Aandacht voor waterbeheer in dit overstromingsgebied

Samenkomen in het groen

44%11% 42%2%

-



avontuurlijk spelen in de natuur

Het Kalverpad

De wensen van de wijk:

Liever autovrij dan autoluw.

Klimmen graag, in al zijn vormen.

Maak het niet te druk: is dit de juiste plek voor samentuinen?

Denk goed na over de circulatie van fietsers, voetgangers en auto’s.

Wat als dit pad te succesvol wordt?

Hoe houden we deze plek proper en duurzaam? 

Groen 
Plaats om te spelen
Ruimte voor kinderen
Plek voor avontuur en natuur
(recuperatie van) water

+ Toegankelijkheid voor ouderen en minder mobielen

83 antwoorden

40% 54%5%1%

-



Sporten op een groene kade

Het Kadepark

De wensen van de wijk:
Rusten bij het water zou ook leuk zijn.

Waar kunnen de jongeren terecht tot het Kadepark er is?

Zorg voor een goede verlichting.

Sociale controle wordt op deze plek erg belangrijk.

Spelen bij het water moet veilig zijn.

Is hier, of ergens anders, plek voor een hondenwei?

Qua sportprogramma: skaten, zwemmen, padel, fitness, VOETBAL, iets voor senioren

Ruimte voor sport
Jongeren meer positief dan volwassenen+ Sport en kinderen gaan niet samen met een drukke weg en 

slechte luchtkwaliteit
Aan het water zoeken we rust

53 antwoorden

4% 4% 6% 26% 38% 23%

-



Wat met de oversteek naar het Kadepark?

Oversteek naar het Kadepark

Een breed en goed zichtbaar  
zebrapad

De wensen van de wijk:
De brug die ook toegankelijk is voor mensen met een beperkte mobiliteit 
spreekt het meeste aan.

Ruimtebeslag: kan de oversteek geïntegreerd worden in de publieke ruimte?

Kan je het idee van maximaal vergroenen ook doortrekken in deze 
oversteek?

Denk ook aan veilige oversteekplaatsen richting het Kadepark op andere 
plekken.  

Een brug die ook toegankelijk is voor mensen met een 
beperkte  mobiliteit

Een combinatie van een breed en 
goed zichtbaar zebrapad met  een 
eenvoudige voetgangersbrug

18% in online bevraging

34% in online bevraging

48% in online bevraging



de huiskamer van de Slachthuiswijk

Het Hallenplein

De bomen
Het bladerdak
Een plek voor alle generaties
Rust

De wensen van de wijk:
Maak er vooral een park van en minder een plein

Hier maken we graag een picknickplek van. Graag voldoende tafels en 
banken voorzien. 

Kan samentuinen hier?

53 antwoorden

+
Potentiële hangplek in negatieve zin, niet ideaal in combinatie 
met het Woonzorgcentrum
Dreigt te weinig karakter te krijgen omdat ze ingesloten is 
tussen 2 gebouwen

2% 2% 9% 49% 38%

-



Rustige tuin voor iedereen

De Hallentuin

De plataan blijft staan
Een stuk groen voor de Marbaixwijk
Zitplekken 

De wensen van de wijk:

Liever geen parkeerplaatsen op deze plek.

Ook hier moet aan de oversteek naar de Slachthuislaan gedacht worden. 

42 antwoorden

+ Meer groen en minder verharding
Autoverkeer in combinatie met een speeltuin
Ook deze plek zou een nieuwe hangplek, in negatieve zin, 
kunnen worden

10%5% 57% 29%

-



De oude Kalverstraat en de 
Kalverbuurstraten

Bomen
Groen in het straatbeeld
Ontharding 
Ruimte voor voetgangers en om te zitten

De wensen van de wijk:

Snelheidsremmende maatregelen waar fietsers samenkomen met auto’s.

Gebruikskunstwerken die bij de geschiedenis van de wijk passen.

Maak kleine buurtevenementen ook op straat mogelijk. 

We willen onze straten ten volle als informele ontmoetingsplekken gebruiken.

+
Meer groen en minder verharding
Autoverkeer in combinatie met spelende kinderen, 
voetgangers en fietsers.
Een boom in een straat is geen vervanging voor het 
Ceulemanshof. 

Oude Kalverstraat 51 antwoorden

-

Kalverbuurtstraten 46 antwoorden

2%

8% 2% 16% 41% 33%

2% 15% 50% 30%



Groen & klimaat

§ Veel groen = positief
§ Waar mogelijk nog meer vergroenen
§ Denk ook aan toegankelijkheid voor 

ouderen en minder mobielen

1% 9%3% 34% 53%

70 antwoorden



Mobiliteit

Knippen van de Rivierstraten

§ Weginrichting die aanzet tot 30km/u
§ Hou het sluipverkeer weg
§ Er moet iets gedaan worden aan de parkeerdruk bij evenementen in het 

Sportpaleis
§ Nood aan parkeerplaatsen voor horecazaken
§ Buurtparkeren behoort tot de mogelijkheden, (financiële) stimulans is wel 

nodig

Mobiliteit: Iets om op terug te komen

13% 6% 6% 45%29% 15%

53 antwoorden



Sport & spelen

§ Aandacht voor sociale controle
§ Maak het veilig voor kinderen: afsluiten van 

speelplekken en veilige oversteekplaatsen
§ Spelen moet zo dicht mogelijk bij huis kunnen, 

voor sporten kan je je verplaatsen
§ Toch graag ook sportplekken in de wijk
§ De jongeren vragen een jeugdhuis voor de buurt
§ Er is nood aan overdekte buitenruimte

5% 13% 29% 39% 13%

Sport: 38 antwoorden
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Spelen
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Analyse kindertekeningen

3% 22% 28% 47%

Spelen: 32 antwoorden


