
Wandeling dorpskern Sint-Pieters-Rode 

Vertrek Sint-Petrus Kerk  

Filmpje vertrekpunt 

 

Duur: 50 min, afstand: 4,0 km 

Ga naar https://maps.app.goo.gl/xn96ArNoJ25spzRX7 als je deze route wilt bekijken. 

Volg de aanwijzingen hieronder beschreven, deze wijken licht af van de aangeduide route 

op de kaart. 

 

Hieronder worden er bij verschillende stops vragen gesteld. U kan uw antwoorden 

meegeven via het online invulformulier: https://forms.gle/DQR5bTCV8B5KwBZ96  

 

1. Loop rondom de kerk op het Kerkplein in tegenwijzerzin 

Karakter van het plein: ‘Wat vindt u van het karakter van het Kerkplein? Dient dit 

karakter behouden of versterkt te worden? Hoe kan dit worden verwezenlijkt volgens u?  

Leefkwaliteit: ‘Hoe wordt wonen in deze kern ervaren?’ 

 

 
2. Sla linksaf naar de Gravenstraat 

  

https://www.youtube.com/watch?v=7UNwTFK8UN8&feature=youtu.be
https://maps.app.goo.gl/xn96ArNoJ25spzRX7
https://forms.gle/DQR5bTCV8B5KwBZ96


3. Sla rechtsaf naar de Sint-Pietersstraat. 

‘Wat geniet uw voorkeur in deze straat bouwen tot tegen de rooilijn versus naar achter 

geschoven bouwen? Welk beeld wordt hiermee gecreëerd? Waar is welke soort inplanting 

wenselijk?’ 

 
4. Sla linksaf naar de Werfweg 

 
5. Sla rechtsaf naar de Molenstraat 

‘Kan een historisch bedrijf als het deze nog uitbreiden of is hier de limiet volgens u 

bereikt? Welke maatstaven zou u hanteren om dit te bepalen?’ 

 
 

  



6. Sla linksaf om op de Molenstraat te blijven 

 
7. Sla linksaf naar de Langestraat. Hoe wordt deze straat ervaren? 

‘Hoe wordt fietsen/wandelen/busgebruik in Sint-Pieters-rode ervaren?’ 

 
8. Weg vervolgen naar de Rodestraat  

Bespreek de verkeersveiligheid van dit kruispunt. ‘Zijn er aspecten die om verbetering 

vragen? Wat zit er wel goed?’ 

 
 

  



9. Aankomst op de locatie: Rodestraat 24C, Neem de voetweg 

 
10.Volg de voetweg tot aan de Pastorie 

  
11. Aankomst op de locatie: Poëzie in de Pastorie 

‘Welke activiteiten/voorzieningen zou de Pastorie kunnen huisvesten?’ 

 
 

  



12. Loop naar het zuiden op de Pastoriedreef, richting het Kerkplein 

13. Aankomst op de locatie: Pastoriedreef 3-9, Neem de voetweg 

 
14. Sla linksaf naar de Geestmolenstraat 

 
15. Sla linksaf naar de Gravenstraat 

16. Sla rechtsaf naar de Putstraat 

 
 

  



17. Sla linksaf naar de Werfweg  

Vandaag heeft het veld, aan de linker- en rechterzijde van de weg in de foto en een 

stukje van de zone achter de fotograaf gelegen, de bestemming woonuitbreidingsgebied 

op het gewestplan. ‘Is een verdere invulling van dit gebied wenselijk voor Sint-Pieters-

Rode en voor de gemeente? Indien ja, hoe zou u dit vormgeven? Indien niet hier, waar 

zou dit wel kunnen in de gemeente volgens u?’ 

 

 
18. Sla linksaf naar de Sint-Pietersstraat 

‘Hoe ervaart u de inrichting van het openbaar domein?’ 

 
19. Aankomst op de locatie: Sint-Petrus Kerk van Sint-Pieters-Rode 

 

 


