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Heraanleg Marktplein: wat vooraf ging

Bevraging juni 2016

Marktcafé juli 2016

Feedback op het schetsontwerp ‘Oogst’ participatietraject 2016-2017 als basis voor een nieuw ontwerp

Oogst participatietraject 2016-2017

In het voorjaar van 2016 startte de toenmalige gemeente  Neerpelt een       
participatietraject op om samen met haar inwoners, ondernemers en bezoekers een 
nieuw Marktplein te ontwerpen. Het traject omvatte onder meer een bevraging, twee 
‘Marktcafés’ en tussentijdse overlegmomenten van een stuurgroep met de meest 
nauw betrokkenen. In het najaar van 2016 volgde een eerste schetsontwerp. Na 
feedback van de deelnemers van het tweede Marktcafé werd dit aangepast. In 2017 
werd het in overleg met de stuurgroep verder verfijnd. 

De organisatie van de nieuwe fusiegemeente Pelt was de daaropvolgende jaren 
prioriteit nummer 1. In het najaar van 2020 kon de draad weer opgenomen worden. 
Daarbij werd afgestapt van het concept met de half verzonken parkeerkelder. De 
belangrijkste redenen:  een parkeerbehoeftestudie toont aan dat er in Neerpelt-
Centrum voldoende parkeerplaatsen zijn; het concept met de half verzonken kelder 
had een zeer hoog kostenplaatje; er is nood aan minder verharding in het Centrum; 
de gemeente kiest bij de inrichting van de publieke ruimtes voor kwaliteitsvolle 
belevingswaarde.

De bevraging werd op een 3-tal weken tijd 570 
keer ingevuld door een mix van omwonenden, 
Neerpeltenaren en bezoekers van het Marktplein.

De bevraging legde een aantal behoeften bloot:
• enerzijds functionele behoeften zoals parking, 

bereikbaarheid, orde en netheid;
• anderzijds gevoelsmatige behoeften zoals de 

nood aan uitstraling van een park, gezelligheid, 
een kloppend hart en ruimte voor ontmoeting en 
kleine evenementen.

Tussen het voorjaar van 2016 en het najaar van 2017 ging de gemeente Neerpelt uitgebreid in interactie met haar inwoners en anderen die nauw betrokken zijn bij het Marktplein, 
zoals handelaars, eigenaars van een pand op het Marktplein, marktkramers en bezoekers. Dit leverde zeer veel en verscheiden input op. 
We gaan dieper in op enkele van deze participatiemomenten. Lees je er graag nog meer over, ga dan naar:    
www.participelt.be/marktplein. 

Tijdens het eerste Marktcafé deden een 70-tal 
deelnemers mee aan een brainstormsessie over 
mogelijke ideeën voor het plein. Dat gebeurde op 
basis van de resultaten van de bevraging. De ideeën 
werden op de avond zelf verwerkt tot een visueel 
verslag.

Tijdens het Marktcafé eind oktober 2016 kregen 
een 80-tal deelnemers het eerste schetsontwerp 
te zien. Daarop konden ze vervolgens in kleine 
groepjes feedback geven.

Doorheen 2017 werd het schetsontwerp met 
een stuurgroep van gemeente, omwonenden en 
handelaars verder verfijnd, telkens op basis van 
input uit eerdere participatiemomenten.

Het doorlopen traject uit 2016-2017, helpt nu om te versnellen bij de uitwerking van een nieuw concept. Alle 
feedback die toen verzameld werd, vormt samen een stevige basis om op voort te bouwen aan een nieuw 
ontwerp. 

Deze basis wordt nu aangevuld met bijkomende feedback. Het College van Burgemeester en Schepenen zal 
vervolgens beslissen welke verdere aanpassingen moeten gebeuren aan het ontwerp.   



In het voorjaar van 2021 gaf de gemeente Pelt studiebureau Arcadis de opdracht 
een nieuw concept uit te werken voor het Marktplein rekening houdend met de 
genoemde krachtlijnen en doelen. De gemeente haalde hiervoor inspiratie uit het 
eerder doorlopen participatietraject.

Verder putte ze inspiratie uit de resultaten van eerdere en nog lopende 
participatietrajecten,  zoals het strategisch meerjarenplan voor de legislatuur 
2020-2025, Peltorama 2050, Kindvriendelijke gemeente en het gemeentelijk 
Klimaatactieplan.

Heraanleg Marktplein: krachtlijnen en concept

Ontmoeting op multifunctioneel plein

Mobiliteit

KindvriendelijkKlimaatvriendelijk

Toegankelijk

Het Marktplein wordt een plein waar Peltenaren 
elkaar kunnen ontmoeten in een aangename 
omgeving, waar de zaterdagmarkt mensen blijft 
samenbrengen en waar evenementen een plaats 
kunnen vinden.

Het Marktplein moet meer ruimte geven aan 
de zwakke weggebruikers en de Peltenaar 
aanmoedigen om zich vaker met de fiets of te voet 
te verplaatsen.

Met het Marktplein willen we de zachte weggebruikers meer ruimte geven. Om dat 
doel te bereiken wordt de plaats van de auto op het plein duidelijk afgebakend. Hij zal 
niet meer overal toegelaten worden maar is wel nog steeds te gast rond het plein.

De ligging van het Marktplein nabij de Dommel biedt kansen om de publieke ruimte 
naar het water te brengen en water naar de publieke ruimte. De aanwezigheid van 
groen en ruimte voor water bieden verkoeling in de warme zomermaanden en vormt 
bescherming tegen wateroverlast.

Het centrum van Neerpelt moet een netwerk worden van diverse en aantrekkelijke 
ontmoetingsruimten. Het Marktplein is er daar één van. Een groene en tegelijk 
functionele inrichting maakt dat er ruimte blijft voor activiteiten en legt een link met de 
horecazone.

In het totaalconcept vormt het Marktplein een dynamische en tegelijk groene 
ontmoetingsruimte aan de oever van de Dommel. De veiligheid van de zachte 
weggebruiker staat centraal. Met dat doel voor ogen wordt de plaats van de auto 
duidelijker afgebakend en beperkt. 

Een Marktplein met meer groen en minder 
verharding draagt bij tot een meer gezonde en 
meer aangename leefomgeving en kan helpen in 
de strijd tegen klimaatverandering.  

Het nieuwe Marktplein heeft aandacht voor 
personen met een beperking, is steeds bereikbaar 
voor de hulpdiensten en geeft bovendien plaats 
aan wie zich moeilijk met het openbaar vervoer, te 
voet of per fiets kan verplaatsen.

Pelt wil als kindvriendelijke gemeente op het plein 
een extra plek creëren waar kinderen zich thuis 
voelen.

Krachtlijnen en doelen

Conceptschetsen



Heraanleg Marktplein: naar een nieuw ontwerp

Ondergrondse containers Opstelzone brandweer Waterspiegel met fonteintjes Fietsbeugels Autoluwe zone

Zichtlijnen terrassen vrijhou-denGroene speel- en infiltratiezonesVerkeer visueel afremmen

In het kader van de parkeerstudie werd het aantal parkeerplaatsen 
beperkt en geconcentreerd aan de westzijde van het plein. Dat 
geeft ruimte aan een nieuwe groene ontspannings- en speelruimte 
op het plein met een link naar de horecazone en de Kloosterstraat.
De noordzijde van het plein en een stuk van de Kloosterstraat wordt 
grotendeels verkeersvrij.  Het blijft enkel toegankelijk voor plaatselijk 
verkeer en bewoners. De kloosterstraat wordt afgesloten met een 
verzinkbaar paaltje. 

Wegrijden vanuit de Pastorijstraat zal mogelijk zijn via de Kerkstraat 
en vervolgens de Broesveldstraat en de Leopoldlaan. Het kruispunt 
Kloosterstraat-Kerkstraat wordt afgesloten.

Deze maatregelen werden genomen om het Marktplein aangenaam 
te maken om te vertoeven en veilig om te fietsen en te  wandelen.
Een nieuwe groeninrichting,  comfortabele  bankjes  en  een  
waterpartij geven ruimte aan jong en oud om te spelen en te  
ontspannen.  

Als uitgangspunt van het nieuwe ontwerp werden het aantal parkeerplaatsen en de 
circulatie bewust aangepast om meer ruimte te geven aan groen en water op het 
plein. De groene zone wordt zo ingericht dat deze in elk seizoen belevingswaarde 
heeft. Er werd gekozen om de bestaande bomen, die niet meer in goede conditie 
zijn, te vervangen door nieuwe exemplaren die beter bestand zijn tegen de 
klimaatverandering.  Bovendien worden de bomen aangeplant met voldoende ruimte 
boven- en ondergronds zodat ze gedurende tientallen jaren kunnen uitgroeien tot 
grote, kwalitatieve schaduwbomen.  De groenzone wordt aangelegd met lagere zones 

in het reliëf. Daar kan bij intense regen het water van de omliggende verharding naartoe 
stromen en tijdelijk vastgehouden worden. Zo wordt de nabijgelegen Dommel ontlast.
Een waterpartij in de vorm van een watervlak met fonteintjes moet ons wapenen 
tegen de warme dagen in de zomer. Al deze elementen maken van het ontwerp van 
het Marktplein een toekomstgericht ontwerp dat tracht rekening te houden met de 
behoeften van de diverse gebruikers van het plein.

Schetsontwerp

Circulatie



Heraanleg Marktplein: toelichting en feedback ontwerp

Filmpje op Participelt

Digitale infosessie

Fysieke infosessie

Het College van  Burgemeester en Schepenen neemt op basis van 
alle elementen een beslissing over het uiteindelijke ontwerp. Dat 
wordt vervolgens voorgelegd aan de gemeenteraad. Daarna kan 
de procedure starten voor de realisatie. Als alles volgens planning 
verloopt, kunnen we in de zomer van 2024 genieten van een nieuw 
Marktplein.

Op dinsdagavond 24 augustus licht studiebureau Arcadis in een 
digitale sessie het ontwerp toe.  Achteraf  verzamelen we in kleine 
groepjes eerste feedback bij de deelnemers.

Inschrijven kan tot uiterlijk maandag 23 augustus via www.participelt.
be/marktplein. Deelnemers ontvangen na inschrijving de link naar 
de digitale sessie.

Studiebureau Arcadis geeft in een filmpje een toelichting bij 
het ontwerp en probeert hier al enkele veelgestelde vragen te 
beantwoorden. Je kan het filmpje bekijken via      
www.participelt.be/marktplein.

Op woensdagavond 1 september licht studiebureau Arcadis 
het ontwerp toe in het cafetaria van het BinnenHOF. Achteraf 
verzamelen we in kleine groepjes (coronaproof) eerste feedback 
bij de deelnemers.

Inschrijven kan tot uiterlijk dinsdag 31 augustus via www.participelt.
be/marktplein, via 011 94 94 94 of elke werkdag tussen 9 en 12 uur 
aan het onthaal van het gemeentehuis aan het Kerkplein. Omwille 
van de coronamaatregelen is inschrijving verplicht en wordt het 
aantal deelnemers beperkt. Deze fysieke sessie is vooral bedoeld 
voor wie niet de mogelijkheid heeft om de online sessie te volgen.

Iedereen kan nog tot uiterlijk zondag 5 september feedback 
bezorgen:
• op papier: via een feedbackformulier dat elke werkdag tussen 9 en 

12 uur kan opgehaald worden aan het onthaal van gemeentehuis 
aan het Kerkplein. Het ingevulde formulier moet uiterlijk zondag 
5 september  ingeleverd  worden via de  brievenbus van 
gemeentehuis of onthaal aan het Kerkplein.

• digitaal: via het digitaal participatieplatform      
www.participelt.be/marktplein

Toelichting schetsontwerp

Feedback

En daarna?

Wil je meer weten over het ontwerp of heb je nog vragen? Er zijn verschillende 
mogelijkheden voor verdere toelichting bij het ontwerp. Daarnaast zijn er nog 
verschillende mogelijkheden om feedback te geven. 

De ontvangen feedback zal afgetoetst worden aan de krachtlijnen en de ‘oogst’ uit 
het traject van 2016-2017. Op basis daarvan beslist het College van Burgemeester 
en Schepenen tenslotte welke aanpassingen doorgevoerd moeten worden aan het 
ontwerp.


