
 
 

VERKENNENDE FASE 
Participatietraject Masterplan Groot-Bijgaarden 

 
 
 
 

 
 
 

 

Participatietraject verkennende fase  
     Bevraging van inwoners en geïnteresseerden m.b.t. het masterplan voor het 
centrum.  
 
September 2022  
 
Document opgesteld door Osmos Network en VELD Architecture & 
urbanism.  



 
 
 
Context masterplan Groot-Bijgaarden 3 

Masterplan + heraanleg dorpskern 3 
Timing 4 
Bijdrage van de Groot-Bijgaardenaar 4 
Ontwerpteam 4 

Lancering communicatie 5 

Bevraging in publieke ruimte 6 
Methode: participatiebus 6 
Bevragingskader 6 
Bevraagden 7 
Algemeen 8 
Toegankelijkheid 8 
Verkeersveiligheid 9 
Vergroening 11 
Eigen karakter 12 
Programmatorische invulling 12 
Cultuur en toerisme 14 
Uitgeschreven voorstellen en vragen 14 
Buiten masterplan 15 
Samenvatting 16 

 
  



 
 

Context masterplan Groot-Bijgaarden 
 
 
 
 
De gemeente Dilbeek wil investeren in het centrum van Groot-Bijgaarden. Het 
is de ambitie om de leefbaarheid van het dorp en haar publieke ruimte te 
verbeteren. 
 
 
Masterplan + heraanleg dorpskern 
Een team van experten is aangesteld om een ruimtelijke visie uit te werken voor het 
centrum van Groot-Bijgaarden. Het is de ambitie om te investeren in de leefbaarheid 
van het centrum. Dit door het te vergroenen, het in de kijker te zetten als een 
verblijfsruimte en door de beeldkwaliteit op te krikken. 
Na de opmaak van dit masterplan, zal een deel van deze visie vervolgens uitgevoerd 
worden. Concreet zal de dorpskern heraangelegd worden. 
 
 
 

 
 
 
  



Timing 
Van augustus 2022 tot en met januari 2023 wordt het masterplan uitgewerkt. Dit 
vraagt een doorgedreven reflectie over de mobiliteit in het centrum en de inrichting 
van de publieke ruimte. Hierbij is het van cruciaal belang de Groot-Bijgaardenaars te 
betrekken in de visievorming voor dit masterplan. 
 
 

Er zijn binnen het participatietraject drie fasen:  
 

- Verkennend:  
Bevraging via de participatiebus + workshop middenstand 

- Evaluatie via werkgroepen 
- Presentatie via infowandeling + projectfilm 

 

 
 
Bijdrage van de Groot-Bijgaardenaar 
Het zijn de bewoners die de beste voeling hebben met wat er vandaag in de 
alledaagse realiteit leeft in de publieke ruimte. Zij zijn de experten in de beleving van 
vandaag, waarbij iedere inwoner zijn/haar/hun eigen specifiek wensen en noden 
heeft. Het ontwerpteam en de gemeente willen daarom zo veel mogelijk Groot-
Bijgaardenaren van verschillende leeftijd, gender, gezinssituatie, etc. spreken. Een 
participatietraject is uitgezet om zowel bewoners als middenstand te horen en te 
betrekken bij het ontwerpproces. 
 
In deze eerste verkennende fase wordt er binnen het communicatie- en 
participatietraject ingezet op: 
  

01.  Transparante en publieke communicatie via het doemee.dilbeek platform. 
02.  Bevraging van inwoners in de publieke ruimte met de participatiebus. 
03.  Bevraging specifiek van de handelaars in Groot-Bijgaarden. 

 
 
Ontwerpteam 
De gemeente Dilbeek stelde het team VELD - OSMOS - D+A aan voor deze 
opdracht. Het team werd geselecteerd via een wedstrijdprocedure en omvat 
expertise in stedenbouw en architectuur (VELD), communicatie en participatie 
(OSMOS) en uitvoering van de werken (D+A). 
 
 
  



 
01. Lancering communicatie 

 
 
De beschrijving van het project en diens ambities wordt samen met de aankondiging 
van de participatiebus publiek kenbaar gemaakt via het doemee.dilbeek platform. In 
september 2022 wordt er een specifieke projectpagina opgemaakt voor het 
Masterplan Groot-Bijgaarden. 
 
Bewoners en geïnteresseerden kunnen hier alle basisinformatie terugvinden en 
online suggesties indienen. 
 

 
 
Bijkomend bij de aankondiging van de participatiebus wordt er ook een persbericht 
gelanceerd. 
 

 
 



02. Bevraging in publieke ruimte 
 
 
 
Methode: participatiebus 
Als lancering van het participatietraject start de gemeente Dilbeek en het 
ontwerpteam met de bevraging van burgers en passanten in de publieke ruimte van 
Groot-Bijgaarden. Op vrijdag 9 en zaterdag 10 september komt daarom de 
participatiebus langs. Op verschillende locaties parkeert het ontwerpteam haar geel 
busje. Bewoners kunnen langskomen om hun ideeën, voorstellen en bezorgdheden 
te delen. Voorbijgangers worden aangesproken en uitgenodigd mee na te denken 
over wat gewenst is. 
 
 

Traject van de participatiebus 
 
Vrijdag 9 september  
14.00-16:00   Kruispunt Brusselstraat & Jozef Mertensstraat  
16.30-18:00   Kruising Brusselstraat & Isodoor van Beverenstraat  
                       & Alfons Gosetlaan 
 
Zaterdag 10 september  
10:30-12:00   Recreatiesite Bosstraat  
13:00-14:30   Kruising Brusselstraat & Isodoor van Beverenstraat  
                       & Alfons Gosetlaan  
15:30-17:00   Ten Gaerde 

 
 
Bevragingskader 
Burgers worden bevraagd met een focus op zes thema’s waarbij hun input, vragen en 
opmerkingen via post-its in kaart gebracht worden. 
 

Zes thema’s staan centraal bij het bekijken van de leefbaarheid van 
het centrum van Groot-Bijgaarden:  
 

- Toegankelijkheid 
- Verkeersveiligheid 
- Vergroening 
- Eigen karakter 
- Programmatorische invulling 
- Cultuur en toerisme 

  



Bevraagden 
Meer dan 120 Bijgaardenaars kwamen langs om meer info te verkrijgen en hun 
kennis, ideeën en bezorgdheden te delen. 
 
39 deelnemers gaven hun woonlocatie mee, zie de blauwe bollen op onderstaande 
kaarten. We bemerken een concentratie rond het kruispunt Brusselstraat & Jozef 
Mertensstraat en een cluster langs de Konijnberg en de Groenstraat. 
 
 

 
 

 
 
Onder de deelnemers die hun leeftijdscategorie en gender meegeven zagen we een 
dominantie van de categorie 41-65 jaar (de helft), met een derde in de groep 65+. 
Hoewel deze groep een minderheid vormde werden er ook een aantal jongeren van 
onder de 20 bevraagd. De verdeling man-vrouw was vrij gelijk. We registreerden 
geen deelnemer die zich identificeerde als non-binair. 



Algemeen 
Veiligheid, rustplekken, speelruimte voor kinderen en vergroening als belangrijkste 
wensen. 
 
Toegankelijkheid 
VANDAAG 

- Organisatie parking gemeenteplein werkt enkel als je effectief parking vindt. 
Anders ben je “gefopt”. 

- Groenstraat: is nu een sluipweg voor doorrijdend verkeer, maar enkel zo 
tijdens de spits. Bewoner uit de Groenstraat geeft aan dat dit op deze manier 
oke is voor haar.  

- Parkeerplaatsen voor mindervaliden zijn nu problematisch. Ook deze die 
recent aangelegd zijn. Parking ligt op helling of is ingericht met grasdallen of 
er is te weinig ruimte om de deur te openen. Niet bruikbaar voor 
rolstoelgebruikers of ouderen die een rollator nodig hebben. De huidige 
situatie bringt mindervaliden in een isolement. Voorbeeld bij bezoek tandarts 
in Dansaertlaan moet je geluk hebben dat er een goede plaats beschikbaar is 
anders kan je terug naar huis. Voorbeeld mindervalide parking bij horeca 
achteraan ingericht waardoor toegang tot restaurant niet meer toegankelijk is.  

- Slechts één mindervalide parking aan Gemeenteplein en deze licht achter het 
plein. 

- Om en rond het Gemeenteplein, geen plaats voorzien voor fietser (of step). 
Het fietspad is onderbroken waardoor fietsers vaak op voetpad rijden. 
Ouderen voelen zich niet gerust / veilig op het voetpad.  

- Belang van de toegankelijkheid van de Brusselstraat. Belang van het behoud 
tweerichtingsverkeer voor handel (voor hen is sluipverkeer positief).  

- Graag behouden van parking aan Pipo Balloons, Parking met blauwe schijf 
daar graag behouden.  

- Voetpaden zijn in slechte staat, ook het Gemeenteplein. Er gebeuren wel 
oplapwerken, maar het plein is slecht aangelegd. Voetpaden zijn te smal, 
hebben losse tegels… 

- De ondergrond van het Gemeenteplein is in slechte staat.  
- Belang onderhoud, voorbeeld kwaliteit van looproutes over kleine wegen.  
- Vraag naar meer vuilbakken - overlast afval in het straatbeeld.  
- Overlast van te veel activiteiten in het kasteel tijdens de zomer. Grotere 

drukte in straten en parking, sluikafval, lawaai… 
- Achter de manège ontbreekt er een stuk voetpad. Gevaarlijk vooral als het 

donker is.  
- De connectie tussen de verschillende centra van Groot Dilbeek is nu erg 

zwak. Punt om te verbeteren. 
- Alfons Gossetlaan: de kasseien zorgen voor lawaaioverlast voor 

omwonenden.  
- Opletten met parking zonder sociale controle, nodigt clandestiene praktijken 

uit. Vraag voor meer verlichting.  
- Station: parking ingenomen door camionettes. 
- Verbinding naar station, nu weinig sociale controle. Vuil.  
- Wegennet is niet voorzien op extra woongelegenheden die voorzien worden. 

Dit samen met het sluiten van de oprit zorgt nu voor blockages in het verkeer.  
- Niet meer verkeersdruk brengen naar Dansaertlaan is nu al verzadigd. 
- Problemen door wildparkeren. 



- Graag meer bushokjes die zicht op bus toelaten (nu niet het geval). De bus 
zorgt voor een goede verbinding en is een plus.  

 
MORGEN 

- Het centrum graag rustiger. 
- Betere en kwalitatieve voetpaden als prioriteit. 
- Schweitzerplein in Berchem als een goede referentie. 
- Voorstel parking in Brusselstraat maar aan één kant voorzien.  
- Graag meer ruimte voor fietser, deze is belangrijker dan parking. Parking kan 

iets verder uit het centrum.  
- Voorstel voor een intakegesprek met nieuwe bewoners en handelaars. 
- Voorstel voor meer vuilbakken vooral bij evenementen in het kasteel. 
- Parking Gemeenteplein kan wat verder weg zolang er een voldoende 

toegankelijk alternatief is. 
- Minder parking op het Gemeenteplein.  
- Voorstel voor een voetgangersbrug Nieuwenbosstraat, over spoor.  
- Meer verlichting voor Bijgaardenaars die ‘s avonds gaan lopen.  

 
Verkeersveiligheid 
VANDAAG 
Voet- en fietspaden 

- De voetpaden nu zijn vaak te smal en/of er zijn obstakels. De voetpaden 
zijn in slechte staat. Hagen die het voetpad overgroeien. Het is soms veiliger 
om op straat te wandelen. Geen ruimte voor kinderwagen op het voetpad.  

- Er is niet altijd overal een voetpad.  
- Voetpad van kasteel naar Scouts, pad stopt nu aan kasteel.  
- Onveiligheidsgevoel om te voet te gaan: voetpad te smal. 
- De fietspaden zijn in slechte staat. 
- De locatie van GB maakt het mogelijk met de fiets snel op verschillende 

locaties te geraken (voorbeeld pendelen naar het werk in Jette).  
- Er is veel fietspassage en de fietssnelweg link zal gemaakt worden. Fietsen is 

een plus. 
- Er is nood aan fietsparking, Gemeenteplein en algemeen.  
- Alfons Gossetlaan (aan Gemeenteplein): fietsers gebruiken nu voetpad om de 

kasseien te vermijden, gevaarlijk in combinatie met uitrit garages. 
- Door onveiligheid op de baan gebruiken fietsers het voetpad - niet altijd veilig 

voor voetganger. 
Openbaar vervoer 

- Goede verbinding met bus. De tram als een plus.  
- De wegen zijn in slechte staat. 
- Sommige autobestuurders steken de bus aan halte voorbij over het voetpad. 

Gevaarlijke situatie. 
Scholen 

- Belang veiligheid in schoolzones. Nu vaak onveilige situaties. Vraag voor 
meer structuur en handhaving. 

Parkeren 
- Probleem met parkeren van camionettes (Konijnenberg) deze zorgen voor 

een slechte zichtbaarheid in het verkeer. Wordt beschouwd als gevaarlijk.  
- Voorzien van parking, lokt parking uit. Liever investeren in fietsinfrastructuur. 
- Rond 15u is de piek voor parking Ten Gaerden.  



- Afwisselend parkeren aan kant van de straat mag weg.  
- In de Bosstraat wordt de parking in het weekend ingenomen. Vraag om 

parking voor bewoners te prioriteren.  
- Schrik voor te weinig parking aan Lindepark, zeker met vooruitzicht nieuwe 

verkaveling en de uitbreiding van de school.  
- Veel garages worden gebruikt als stockage, de auto’s parkeren op de baan.  
- Overlast tijdens floraliën, parking woekert en belemmert voetpaden 

(voorbeeld pad kasteel - scouts) 
Gemotoriseerd verkeer 

- Sinds uitbreiding WaerWaters is er meer doorgaand verkeer langs Molenberg. 
Dit verkeer rijdt vaak te snel. Vraag dit te vertragen en kijken of het verkeer 
omgeleid kan worden.  

- Groenstraat & J. Mertens slikken nu veel sluipverkeer maar is oké zolang dit 
beperkt blijft tijdens de spits. 

- Problematiek rond zwaar verkeer van vrachtwagens. Vrachtwagens blijven 
nodig voor leveringen aan grootwarenhuizen. 

- Vraag om het zwaar verkeer uit het centrum te weren. 
- Graag vertragen maar aandacht voor lawaaihinder (Berlijnse kussens). Liever 

vertragen realiseren door geschrankt parkeren of bloembakken. 
- Van Mertensstraat naar Brusselstraat is het nu moeilijk om er tussen te 

geraken. De voorrangsbaan nu helpt wel tegen opstoppingen. 
 
MORGEN 
Voet- en fietspaden 

- Voetpaden verbreden en het onmogelijk maken voor auto’s om er nog over te 
rijden. 

- Graag aangenamer naar Dilbeek station kunnen wandelen. 
- Beter fietsverbinding faciliteren tussen Ternat en GB, GB en Kapelle. 
- Meer veiligheid door degelijk fietspaden een prioriteit te maken. Parking 

kan verder voorzien worden.  
- Volwaardig fietspad, eventueel met groenafscheiding wordt gevraagd. 
- Vraag voor beter fietsverbinding tussen GB en Dilbeek. 

Openbaar vervoer 
Scholen 

- Veiliger fietsen naar school mogelijk maken. Hier ook rekening houden met 
link naar het station.  

- Voorstel voor een slagboom aan de school, een schoolstraat inrichten tijdens 
de piekuren. Voorbeeld Konijnenberg. 

- Tussen Aldi en het station liggen er twee scholen. Van groot belang om dit 
stuk veiliger en rustiger te maken.  

- Meer veiligheid (vooral aan schoolzones). 
- Verwijzing naar bevraging Don Bosco rond veiligheid, vraag om bijvoorbeeld 

verkeerslichten te synchroniseren zodat lichten voor lager en secundair 
tegelijk op rood staan. 

Parkeren 
- Voorstel om de parking aan de autostrade groter te maken. 
- Vraag naar meer laadpalen + nood controle van foutparkeerders aan 

laadpalen.  



- Draai van Zellik aan ingang kasteel: nu voorrang van rechts in combinatie met 
parking zorgt voor slechte zichtbaarheid. Vraag om er een stop-bord te 
plaatsen. 

- Ruimte voorzien voor autodelen.  
- Graag meer controle door bijvoorbeeld verkeerswacht voor wildparkeren etc. 

Gemotoriseerd verkeer 
- Het autoverkeer doen vertragen bij het inrijden van GB. Bijvoorbeeld door 

bomen die visueel vertragen aanmoedigen.  
- Het verkeer graag doen vertragen! Schrik dat bij éénrichtingsstraat de 

auto’s sneller zullen rijden.  
- Voorbeeld Asse: je kan er heen rijden maar niet erdoor. Controle met 

camera's. Zo kan je sluipverkeer mijden. 
- Voorstel uitbreiding zone 30. 
- Vraag voor minder doorgaand verkeer. 
- Vraag voor meer controle snelheid en foutparkeren.  
- Bosstraat: graag een zone 30. (Terugkerende) vraag voor een spiegel aan de 

uitrit van de nieuwe appartementen. Door gemeentebestuur al beslist dit niet 
in te richten omwille van vals gevoel van veiligheid die extra gevaarlijk kan 
uitpakken.  

- Voorstel snelheidsvertragers in J. Mertensstraat. 
- Rechttrekking A. Gossetlaan en Bosstraat is geen goed idee. Is misschien 

beter voor camions maar betekent minder plein.  
 

Vergroening 
VANDAAG 

- Graag meer groen! 
- Meer groen en bomen, brengt meer kalmte. 
- Groenstraat: ambitie stukken landbouwgrond bos maken, gaat dit verder 

door? 
- Last van hondenstront in de publieke ruimte. 
- De bomen aan Texaco zijn weg, jammer. Bewoners ervaren nu meer 

lawaaihinder. 
- Graag bestaande bomen op privé terreinen beter beschermen.  
- Er is wateroverlast bij hevig onweer. Overstromingen in Taaiboomstraat en 

J.Mertensstraat. 
- Het groen is vooral rond het kasteel en daar stopt het.  

 
MORGEN 

- Voorstel om afvalbakken ondergronds te organiseren.  
- Voorstel om meer bomen te planten en dit te koppelen aan meters en peters. 
- Bomen brengen gezelligheid -> belangrijk voor het Gemeenteplein.  
- Graag meer bomen op recreatief terrein in Bosstraat. 
- Meer inzetten op bescherming van groen, bomen (bijvoorbeeld op domein 

kasteel), herplanten bij kap. Inzetten op groenbeleid.  
- Vraag naar meer openbare parken.  
- Bos tussen snelweg en ring.  
- Voorstel voor een gemeenschappelijke moestuin op het plein, naast het 

kerkhof.  
- Idee voor een hondenweide achter de welzijnscampus.  
- Bos aan knoop Bijgaarden publiek maken. 



- Voorstel voor en plukweide en/of fruitbomen achter welzijnscampus. 
 
Eigen karakter 
VANDAAG 

- Het gemeenteplein straalt geen sfeer van een gemeenteplein uit. Graag wel 
deze uitstraling.  

- Er is een nood voor een (meer) actief buurtleven. Nostalgie rond “‘t 
Schuurke”, vraag voor een “stamkroeg”. De ketens in het centrum geven niet 
de gezochte gezelligheid. 

- Nood gemeenschapsleven. Er is nu geen ziel. Nood aan initiatieven om 
mensen samen te brengen (voorbij de taal).  

- Er is onvoldoende samenhorigheid, er ontbreekt een dorpscafé. 
- GB leeft niet meer, er is leegstand, te weinig groen, te veel gebouwd. 
- Te veel nieuwe bebouwing. Liever geen verstedelijking meer. 
- Vergroenen.  
- Groene omgeving is belangrijk deel van het karakter.  
- Voorkomen zwerfvuil. Overlast hondenstront en paarden manege. 
- Iemand getuigt dat de rust een belangrijke aantrekkingsfactor was om hier te 

komen wonen. 
- Verschillende inwoners getuigen dat ze graag in GB wonen. Anderen laten 

weten dat hun kinderen wegverhuizen.  
 
MORGEN 

- Wens om de ontwikkeling van bouwblokken te verminderen / stoppen.  
- Kern graag gezelliger. 
- Suggestie voor een rommelmarkt op het Gemeenteplein.  
- Gemeenteplein: graag terug doen opleven met bakker, slagerij, lokale 

commerce (naar voorbeeld centrum Dilbeek en Pop up).  
- Gemeenteplein: ontmoeting, groen, verkeersluw.  
- Gemeenteplein: voorstel voor een (digitale) kiosk waar verenigingen GB via 

QR codes hun activiteiten kunnen communiceren.  
- Vandalisme voorkomen door spel en uitdaging te bieden. 

Bewustwordingsactie bijvoorbeeld via scholen.  
 
Programmatorische invulling 
VANDAAG 

- Nood aan ruimte voor koffietafel, quiz, culturele activiteiten.  
- Gebrek gemeenschapsruimte (overdag), ruimte voor muziek, voor organisatie 

spaghetti avond. 
- Dip na corona in verenigingsleven. Nostalgie naar “criterium”: 

wielerwedstrijden met activiteiten, is gestopt door COVID. Gemis. 
- Het verlies van het College, er kunnen nu minder activiteiten plaatsvinden. Dit 

is een gemis. Nood aan een fysieke plaats voor ontmoeting. 
- Nostalgie naar de markt, de kermis… Nu aan het verdwijnen.  
- Horeca nu is voornamelijk gericht naar mensen die in GB zijn voor werk 

(industrie). 
- Er zijn veel faciliteiten, maar de ziel ontbreekt. 
- Zin om ‘s avonds iets te kunnen gaan drinken.  



- Kasteel: nostalgie naar “Boke Bijgaarden”. Het kasteel is nu onvoldoende 
toegankelijk voor bewoners (prijs). Vraag naar de mogelijkheid om er als 
Bijgaardenaar iets te kunnen doen.  

- Petanquebaan in Harmonielaan wordt niet onderhouden, je ziet enkel nog de 
restanten. Goed onderhoud is van cruciaal belang. Vraag om er ofwel gras 
van te maken of het anders goed te onderhouden.  

- Gemeenteplein: wat je wil, maar geen speeltuin.  
- Chiro gebruikt parking achter Gemeenteplein, op zondag 2-6u wordt deze 

afgezet. Chiro kan meer groene ruimte gebruiken (type groene velden) voor 
speelruimte kinderen.  
Chiro heeft op dit moment klein ledenaantal (20tal). Volgens leiding o.a. 
omwille van de niet zeer aangename speelruimte. De Chiro heeft gebrek aan 
stockageruimte.  

- Jeugdhuis fungeert meer als jeugdclub. Door ondergrondse plaatsing lokaal 
kunnen ze gemakkelijk fuiven organiseren zonder te veel lawaaioverlast. 
Vormt hierdoor het “feestcentrum” van Dilbeek. 

- Plein Bosstraat: wens grote bomen, er kan minder parking op het plein.  
 
MORGEN 

- Gemeenteplein: vraag naar het terug inrichten van een wekelijkse markt, 
voorstel lokale boerenmarkt. Kan eventueel ook interessant zijn voor 
werknemers in het industrieterrein.  

- Gemeenteplein: wens voor ruimte om te zitten in het centrum. Ruimte voor 
verblijven. 

- Er moet iets gebeuren met voormalige muziekschool. Renovatie is nodig. 
- Voorstel voor nieuwe gebruiken muziekschool: muziekacademie, 

gemeenschapscentrum. Nood aan een zaaltje met keuken, type 
“parochiezaal”. 

- Gemeenteplein: ruimte voor terrassen, kruispunt herinrichten, parking 
beperken, vooral investeren in sociaal leven.  

- Voorstel terrasuitbreiding. Vraag voor permanent groen terras voor 
Apostrophe aan de kant van het Gemeenteplein. Graag “tuingevoel” daar 
mogelijk maken.  

- Vraag voor een ontmoetingsplek, ruimte voor verenigingen. Sociaal contact 
faciliteren. 

- Voorstel voor picknicktafels in de publieke ruimte op verschillende locaties. 
(Referentie Pop up Dilbeek). Vraag voor zware picknicktafels, referentie 
volkstuintjes Breughelpark Zellik. 

- Vraag voor speelruimte voor kinderen ook meer centraal in de buurt van het 
Gemeenteplein. Voorstel schommel.  

- Vraag voor meer activiteiten voor kinderen, meer uitbreiden.  
- Vraag speelruimte voor kleine kinderen. 
- Leegstand tegen gaan. 
- Vraag nachtwinkels in te perken.  
- Graag mensen visueel laten toekomen in GB, duidelijk maken dat ze een 

dorpskern benaderen / passeren. 
- Hoek Jozef Mertens & Groenstraat: voorstel om de kleine groene ruimte daar 

meer in te richten, voorbeeld picknicktafel. Hier passeren veel mensen met 
hun hond. 

- Recreatiesite / welzijnscampus: voorstel aanleg Finse piste.  



- Voorstel voor meer activiteiten zoals scholenloop door het dorp. 
- Voormalige muziekschool: voorstel voor foodcorner. 
- Cartomills site in de toekomst interessant, potentieel scholencampus.  
- Vraag voor bio winkel of markt. 
- Plein Bosstraat: voorstel minigolf of petanque voor ouderen. 
- Voorstel petanquebaan om sociaal contact te bevorderen.  
- Groenstraat: groene karakter verder versterken. Mensen komen er nu al om 

te wandelen met hun hond. 
- Ruimte voor een hondenweide. Dit is verschillend van gras waar kinderen in 

spelen.  
- Vraag voor meer faciliteiten voor de jeugd. 
- Ruimte / activiteiten voor ouderen om sociaal contact te faciliteren. Werk 

maken van het doorbreken van het sociaal isolement van ouderen en 
eenzaamheid.  

 
Cultuur en toerisme 
VANDAAG 

- Trage wegen en wandelpaden als een absolute plus.  
- Belang van Jeugdclub Paddestoel voor de Dilbeekse jeugd.  

 
 

 
 
 
  



Uitgeschreven voorstellen en vragen 
- Vanuit Ferm: vraag om ruimte te voorzien voor lokale verenigingen en 

bewoners (naar aanleiding sluiting Collegium). Nood beschermen van 
resterende groene en open ruimte. 
Input bevraging 2010 en 2014: kleinhandel, speelpark, gemeentediensten, 
betaalbare vrijetijdsvoorzieningen, ontmoetingsplaatsen, meer groene 
ruimten, gemeenschapscentrum/ontmoetingsplaats, plaats jongeren, eethuis 
senioren. 

- Brief vanuit inwoners J. Mertensstraat: 
Verwijzing naar petitie ingediend bij 
gemeente Dilbeek (2006 - 99 
handtekeningen). Lawaaioverlast door 
autoverkeer en vliegtuigen. 
Onveiligheidsgevoel door gebrekkige 
voetpaden, overlast te veel verkeer 
(sluipverkeer) en zwaar verkeer, vraag 
vertraging (boomplantvakken blijken 
onvoldoende), vraag snelheidsbeperking. 
Heraangelegde weg moedigt snel rijden 
aan, geen ruimte voetganger. De straat is 
te smal (5m), vrachtwagens kunnen niet 
langs elkaar passeren zonder over voetpad 
te moeten. Voorstellen: plaatsen van 
verkeersremmers, zone 30, enkel 
plaatselijk verkeer, geen toegang zwaar 
verkeer, vraag voor een fietspad. Vraag 
voor meer groen. Voorkomen dat auto’s op 
het voetpad parkeren (controle). 

- Ingevulde postkaart bewoner: vraag om kasseistraat te vervangen door 
asfaltbedekking in begin A.Gossetlaan wegens geluidsoverlast. Appreciatie 
voor groene omgeving.  

- Ingevulde postkaart bewoner (Gemeenteplein): minder doorgaand verkeer, 
verkeer vertragen, meer groen / bomen, meer bankjes in Bosstraaat, 
petanque, minigolf. Geen parking op het Gemeenteplein, zorgt voor overlast.  

- Brief vanuit bewoners Gemeenteplein: doorgaand verkeer omleiden weg 
van Gemeenteplein, verbod op zwaar vrachtverkeer (enkel voor lokale 
leveringen), slimme flitspaal Gemeenteplein om te snel verkeer (‘s nachts) 
tegen te gaan. Behoud van de kleine gemeentelijke bibliotheek.  
Parking aan Gemeenteplein en Paddenstoel herbestemmen met andere 
functie, omwille van overlast uitlaatgassen en lawaai. Parkeren op 
wandelafstand buiten de kern voorzien. Plaats voor ontmoeten op het 
Gemeenteplein met gras en bankjes. Bosstraat verder aanleggen, terrein aan 
Paddenstoel aangenamer inrichten. Referentie Pop up bar Dilbeek als 
welkom. 

 
 
  



Buiten masterplan 
- Klachten lawaaihinder vliegverkeer.  
- Gebrekkig onderhoud wordt aangekaart. 
- Vraag voor een hogere frequentie van De Lijn en betere verbindingen met de 

hoofdstad.  
- Lawaaihinder door autostrade. 
- Geen bijkomende wifimasten of deze buiten de dorpskern plaatsen. 
- Geen hoogbouw.  
- Restaurants (Gemeenteplein) luchtevacuatie van keukens via schoorstenen 

om geuroverlast voor buren te beperken. 
 
Samenvatting 
Meerdere vragen, voorstellen en bezorgdheden in relatie tot het masterplan voor de 
publieke ruimte komen regelmatig terug: 

- Veiligheid is de grootste bezorgdheid. Dit vertaalt zich naar een nood voor 
degelijke voetpaden en het voorzien van meer fietsinfrastructuur. Het 
sluipverkeer is voor sommige bewoners een echte overlast, voor anderen 
minder en zij hechten belang aan het behoud van de goede verbindingen. 
Wel is er eensgezindheid over de nood om het verkeer te vertragen en om het 
zwaar verkeer dat doorheen de kern passeert in te perken. Er is veel 
potentieel om de goede ligging met betere fietsverbindingen verder uit te 
spelen 

- De Bijgaardenaar mist een gezelligheid, levendigheid, plaats voor het 
gemeenschapsleven. Het Gemeenteplein straalt die ambitie nu niet uit, 
bewoners zien veel potentieel om het daar anders aan te pakken. Voorstellen 
voor een boerenmarkt, minder of helemaal geen parking op het plein, 
uitbreiding terrassen, meer groen en banken, fietsparking… De voormalige 
school aan het Gemeenteplein wordt aangeduid als goede locatie om een 
gemeenschapszaaltje te voorzien. Andere voorstellen om ontmoeting te 
faciliteren zijn picknicktafels op verschillende locaties, inzetten op wandelaars 
(met hond) in Groensstraat, meer speelruimte voor kleine kinderen… 

- Veel bewoners zien potentieel om minder (of geen) parking te voorzien op het 
Gemeenteplein. Parkeren kan ietsje verder weg.  
Het is belangrijk dat de parking comfortabel en toegankelijk is ingericht. 
Voldoende verlichting en een fijne wandelroute van en naar parking wordt 
gevraagd. Er wordt meermaals vermeld dat er camionettes parking innemen, 
op sommige locaties beperkt dit de zichtbaarheid in het verkeer. 

- De bewoners willen meer groen, bomen planten en bestaande bomen beter 
beschermen worden aangehaald. Groen is ook voorgesteld als manier om het 
verkeer te vertragen. 

- Inclusiviteit is van belang, voldoende en kwalitatieve parking voor 
mindervaliden (en ouderen), de eenzaamheid van ouderen tegengaan door 
gemeenschapcentrum en mogelijkheden voor ontmoeting in de publieke 
ruimte. Ook plaats voor jongeren is van belang. 

- Vraag naar lokale handel (slagerij) en gezellig buurtcafé worden meermaals 
geformuleerd. Ook de Pop up in centrum Dilbeek wordt regelmatig 
aangehaald als een referentie voor wat ook in GB zou kunnen.  



 
 

Bevraging handelaars 
 
 
 
Context 
De middenstand vormt het kloppende economische hart. De beleving van het 
centrum kan pas een succes zijn wanneer ook de zaken van de lokale ondernemers 
bruisen van leven binnen een duurzame visie rond de publieke ruimte van het 
centrum. Binnen het participatietraject wordt er daarom specifiek ingezet op 
gesprekken met de handelaars en ondernemers in en om het centrum van Groot-
Bijgaarden. 
 
Methode en bevragingskader 
Kort na de lancering van het traject met de participatiebus, werd de middenstand in 
en om het centrum uitgenodigd voor een workshop. Er werden 72 uitnodigingen 
verstuurd. In deze eerste bevraging worden dezelfde inhoudelijke thema’s afgetoetst 
die worden besproken met inwoners: toegankelijkheid, verkeersveiligheid, 
vergroening, eigen karakter, programmatorische invulling en cultuur & toerisme.  
 

 



 
 
Bevraagden 
Voor de workshop waren er drie deelnemers. Om de Bijgaardenaarse handelaars 
nog verder te kunnen bereiken wordt de bevraging daarom ook nog extra digitaal 
voorzien.  
 
Toegankelijkheid & verkeersveiligheid 
Logistiek 

- Nood om voldoende rekening te houden met logistieke eisen van handel, 
zoals manege, Aldi, Delhaize… 

- Handelaar meubelzaak: leveringen blijven bij hem onder 3,5 ton, maar 
Roelants heeft bijvoorbeeld een camion nodig om gas aan te vullen. 

- Voorstel vervangen vluchtheuvel aan Delhaize door trajectcontrole. 
Brusselstraat 

- Voor de handel is het belangrijk dat het tweerichtingsverkeer in de 
Brusselstraat behouden blijft.  

- Passage en parking in de Brusselstraat is een positief punt voor de handel. 
- Trage passage is interessant, voorstel 30km per uur in Brusselstraat (en 

daarbuiten). Sommige stukken kunnen terug sneller (vanaf Aldi). 
Voetganger en fiets 

- Nood aan fietspad, het is nu te gevaarlijk voor kinderen om door de kern te 
fietsen. 

- Inzetten op verbindingen tussen de verschillende kernen van Dilbeek en dan 
vooral met de fiets, voorstel inzetten op trage wegen. Mogelijk maken om 
aangenaam en veilig van kern tot kern te gaan. Fietsverbindingen 
doortrekken. 



- Goede fietsverbinding tussen het Gemeenteplein en de Delhaize is cruciaal.  
- Indien de straat heraangelegd wordt met een gelijk profiel, opletten voor afval 

dit gaat naar de kant van de straat en zou (zonder goot) dan tegen de 
woninggevels ophopen. 

- Opletten voor veiligheid voetgangers in relatie tot parking, nu soms gevaarlijk.  
- Aan bocht meubelzaak (Mertensstraat - Brusselstraat) is oversteken vanuit 

zaak gevaarlijk voor voetgangers. 
Parkeren 

- Voorstel voor parkinghubs/clusters met daartussen aangename wandelzones. 
Interessant voor handel want geeft zichtbaarheid en beleving.  

- Opletten met het shop&go principe voor speciaalzaken zijn de parkeernoden 
anders.  

- Termijn van 2 uur parkeren als interessant, J.Mertensstraat. Parking van 
carpoolen etc. vermijden in de buurt van handel. Parking voor handel 
faciliteren. 

- Bespreking noden laad- en loszones. Voor meubelzaak is er nu plaats aan de 
draai Mertensstraat. 

- Beurtelings parkeren mag weg. Geschrankt parkeren is wel interessant. Pas 
bij idee parkeerclusters en vertraagt verkeer.  

- Noden fietsparking? Gebeurd nu op het voetpad. Aan de overkant van het 
College is er wel plaats. 

- Nood om goede verlichting te voorzien aan parking(clusters). 
Werken 

- Bezorgdheden i.v.m. de duurtijd van de werken. Begrip voor de noodzaak 
ervan maar vraag voor fasering en behoud doorgang. “Eén jaar geen passage 
is een ramp voor ons.” 

 
Vergroening & eigen karakter 

- Voorgestelde parkeerclusters groen aanleggen. Wandelen met ook shopping- 
en groenbeleving tussen de verschillende parkeerclusters. 

- Nu zit handel GB “gevangen” tussen Dansaertpark en Westland etc. Hoe 
kunnen we ons positioneren? Daar ben je een nummer, GB profileren als een 
plaats voor quality shopping. Inzetten op beleving winkelboulevard, 
mogelijkheid te kuieren. 

- Authenticiteit van dorp en van winkels meer uitspelen. Inzetten op coherentie 
in straatbeeld d.m.v. gelijke luifels en terrassen.  

- Last zwerfvuil in het groen. Opletten ook bij herinrichting.  
- Inzetten op sensibilisering rond zwerfafval via scholen maar ook via 

verkopende handelaars (minder verpakkingen, aanspreken op sluikstorten, 
winkels verantwoordelijk stellen voor afval van hun zaak?). 

 
Programmatorische invulling & cultuur en toerisme 

- Verdichten van handelskern in centraal deel Brusselstraat, door uitdoven van 
handel verder gelegen.  

- Inzetten op winkel- en wandelervaring.  
- Restaurants nu bieden een bepaalde kwaliteit, dit verder uitspelen. Idee 

openlucht restaurant om en rond het Gemeenteplein. Inzetten op kwaliteit. 
- Gemeenteplein activeren, voorstel wekelijkse markt, boerenmarkt. Waarom 

niet een volwaardige markt met uitbreiding naar Isidoor Van Beverenstraat? 



- Meeste koffiebars in Brusselstraat blijven niet lang. Komt dit door parking? 
Voorbeeld Envie als succes, heeft ook te maken met goede inrichting etc. 

- Nood aan een “café café”. Ook hier wordt er verwezen naar de mogelijkheid 
voor een tijdelijke activatie met zomerbar.  

- Het historisch erfgoed uitspelen, voorbeeld villa Gosset.  
- De evenementen (voorzien door het kasteel en andere) meer in coördinatie 

realiseren met horeca. 
 
Samenvatting 

- Inzetten op belevingswinkelen en kwalitatief winkelen en horeca. 
- Nood gemeenschapsgevoel: markt op Gemeenteplein, plaats voor een 

dorpscafé. 
- Belang behoud passage in twee richtingen en voorzien van voldoende 

parking maar met reorganisatie. Voorstel parkeerclusters met groene winkel- 
wandelbeleving tussendoor.  

- Parking organiseren naar noden van handel, niet altijd shop&go, maar ook 
niet te lange parkeerduur zodat parking vrij blijft voor klanten. 

- Inzetten op kwaliteit, beleving en authentiek (historisch) karakter van GB.  
- Aandacht voor logistiek lokale handel, ander zwaar verkeer weren.  
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