
Terugkoppeling concept ontwerp naar de wijk

• Online bevraging
• Online sessie met de ontwerpers

Masterplan
publieke ruimte Slachthuiswijk
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Dit verslag

● Tevredenheidsscores uit online bevraging

● Inhoudelijke feedback uit bevraging en online gesprekken met de 
ontwerpers - voor elk van de 7 ruimtes

● Miro-borden met de opmerkingen uit de gesprekken met de ontwerpers - 
voor elk van de 2 groepen

Opmerking: er kwamen ook 17 suggesties voor namen straten en pleinen



Wat vond de wijk ervan?



1. Nieuwe straten, pleinen en open ruimtes

Groen
Dingen voor kinderen
Natuur

Opmerkingen van de wijk:
Sluipverkeer weren, fietsstraten of woonerven. 
Parkeerplaatsen in waterdoorlaatbare verharding
Wildparkeren door evenementen beperken, eigen parking 
Sportpaleis
Overdekte fietsparkings
Sorteerstraten? Wat met bestaande?

+ -
(Monumentale) kunst in publiek domein mankeert
? sluipverkeer weren
Veel parkeerplaatsen verdwijnen



2. Lobroekplein

Er is veel te doen
Mooi
Speelfontein in de zomer

Opmerkingen van de wijk:
Verkeer goed scheiden van het plein
Maatregelen om snelheid effectief tot 30 te beperken, ook als er een 
bus doorkomt
Echt grote bomen
Ook gezellig in de winter: meer groenperken, haagjes.
Voelt leeg op hoek Oude Kalverstraat
Parking: sommigen willen er geen, horeca vraagt meer
Parkeervraagstuk opentrekken: ondergronds, diensten, ...

+ - Te weinig groen (te veel verharding)
Kaal in de winter
Onveilig want het blijft een mogelijke sluipweg
Ik wil dat mijn klanten kunnen parkeren



3. Kalverwei

Sporten
Spelen 
Fietsbrug
Ruimte voor kinderen

Opmerkingen van de wijk:
Heel veilige oversteek naar Lobroekplein
Goede oversteek over Slachthuislaan
? Waar komt de school en is daar voldoende ruimte speelplaats?
Meer plaats voor rust: zitten, wandelen, planten doolhof 
Verlichting
Opletten drukte door fietsers; conflict stappers/trappers

+ Te veel nadruk op sporten en spelen

Te weinig wandelen en samen zitten
-



4. Kalverpad

Opmerkingen van de wijk:
? Meer info over invulling gebouwen?
- school
- hoogte gebouwen in verhouding met parkruimte

Vermijd lege parkings ‘s avonds op openbaar domein: trekken 
problemen aan
Openbare toiletten
Niet te druk maken
“Hutjes”: overdekt samenzitten

Verkeersvrij 
Speelwater
Ruimte voor kinderen
Plek voor avontuur en natuur
(recuperatie van) water

+
Parkeren aan hoorde

Te veel nadruk op voetbalvelden (Park 
Spoor Noord, Kalverpad, Kade, Ringpark), 
maak plaats voor meer park en groen.

-



5. Kadepark

Opmerkingen van de wijk:
Watersporten
Tijdelijke invulling de komende 10 jaar: ook nu al sporten
Plaats voor graffiti naast urban sports
Paviljoen in natuurlijke materialen, ‘hutjes’:overdekte zit-plekjes
Infrastructuur om sociaal-culturele instanties te laten wisselwerken met 
die sportvelden

Goed programma

Brug is een must
+ Meer groen-



6. Hallenplein

Groen
Zitten
Speelplek
Bomen

Opmerkingen van de wijk:
Actieve inbreng van de buurt: samentuin / 
pluktuin / boomgaard
Kersenboom zoals Ceulemanshof?

+ Opletten vertrappen groen door 
scholieren-



7. Hallentuin

Groen
Watertuin
“Heel knap” 

Opmerkingen van de wijk:
Ook hier samentuin (doorgroei tijdelijke samentuin)
Link met de Slachthuislaan en Sportpaleis (zicht-as, doorgang 
voetgangers)
Ecokunst

+ Aandacht voor de verkeersorganisatie-



Groep 1



Groep 2


