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3 dezelfde presentaties



Programma voor vanavond (60’ per groep)
• Proces door Annemie - Levuur
Wat jullie moeten weten voor een juiste (in)stap in dit proces?
• Welkom door Burgemeester
• Toelichting door Kim en Magali
• Bezoek infopanelen en ruimte voor verhelderende vragen 



Wie was hier allemaal bij betrokken?
• Iedereen kreeg de kans mee te doen
• Brede communicatie: huis-aan-huis, website, socials, gerichte 

mailings…
• Brede en diverse stakeholdersgroepen:

• Bewoners van de dorpskern
• Bewoners buiten dorpskern
• Ondernemers binnen dorpskern
• Ondernemers buiten dorpskern
• Passanten/bezoekers
• Mensen die in dorpskern werken



Principes waarmee we met elkaar 
gewerkt hebben
• We werken vanuit een gedeeld ambitiekader
• Projectambitie > gezamenlijk proces, gemaakt 

door stakeholders, goedgekeurd door 
gemeenteraad

• Dus geen ‘vrijblijvend’ karakter; vandaar ook 
vaak herhaald en breed gecommuniceerd

• Iedereen heeft inbreng maar niemand of geen 
enkele groep heeft alleenrecht op de waarheid 
of op het maken van bepaalde keuzes



Open en transparant participatief proces in meerdere stappen
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Jullie klaren de 
ambities netjes uit

Jullie ambities vertaald 
naar concepten

‘hoe zal 
onze 
nieuwe 
dorpskern 
er uit 
zien?’

Uitvoering in fases



Ambitienota: wat staat daar alweer in?
• Projectgebied
• Randvoorwaarden
• Bepalende elementen

1. Een verkeersveilige herinrichting voor alle weggebruikers (zie 
verder)

2. Meer ruimte voor groen en water
3. Bruisende dorpskern vol beleving (zie verder)
4. Patrimonium en erfgoed meer zichtbaar maken
5. Ontmoeting stimuleren



Enkele inzichten uit dit traject
• Veel oprechte en enthousiaste belangstelling voor dit traject; 

engagement
• Gemengde stakeholdersgroep met verscheidene wensen en 

noden; wensen en noden kunnen makkelijk op de tafel komen
• Verscheidene perspectieven komen aan bod
• Groeiproces waarin mensen zijn meegestapt 





Het project: Waarom deze 
participatie avonden?



Onze dorpskern is aan 
vernieuwing toe. 



Participatie: 
verken, ontwerp 
én verbeter beleid door de 
betrokkenen van het beleid 
te betrekken in het proces. 

Heel spannend voor 
beleidsmensen
Maar geweldig voor het 
resultaat. 



De uitdaging: Welke 
problemen proberen we op te 
lossen?



Het is vandaag gevaarlijk in onze dorpskern



Er is veel beton en asfalt (hitte, wateroverlast, …)



Auto’s palmen de ruimte in



Ons historisch erfgoed moet beter in beeld komen



Er is te weinig ruimte om elkaar te kunnen ontmoeten



Maar… hoe doen we dit zonder 
het kind met het badwater weg 
te gooien?



De N18 is de levensader 
die Oud-Turnhout uniek 
maakt.

Dit zat nadrukkelijk in 
het project, maar 
hadden we niet 
voldoende meegenomen 
in de eerste schetsen.



Dit is het vraagstuk waar ons 
bureau mee aan de slag is 
gegaan



Het ontwerp: Hoe ziet de 
oplossing eruit?



Interventie 1: Zorg ervoor dat passanten en 
bewoners altijd voldoende plek hebben om kort te 
parkeren en zorg ervoor dat het veel veiliger en 
groener is.





Concept



 Voldoende 
kortparkeerplaatsen voor 
bewoners en klanten. 

 Veilig van auto naar 
winkel

 Veel meer rust en groen 
en dus aantrekkelijker 
straatbeeld. 

Concept

Concept



Conclusies parkeerduuronderzoek ventwegen

1 op 5 auto’s staat er 
een hele dag



Conclusies parkeerduuronderzoek Dorpsplein 

4 op 10 auto’s staan er 
langer dan 2 uur. 



Conclusies parkeerduuronderzoek Steenweg (noordzijde) 

In de blauwe zone is er 
altijd plaats om te 
parkeren. 



Interventie 2: Zorg ervoor dat de langparkeerders die 
plekken niet blokkeren, maar geef ze wel een 
alternatief in centrumparkings. Zorg ervoor dat ook 
deze plekken veel aangenamer worden en uitnodigen 
om naar het centrum te wandelen. 



Parking ‘Tramwissel’



Centrumparking ‘Tramwissel’ Concept



Situatie NU Situatie TOEKOMST

Concept Concept



Centrumparking  ‘Djoelen’



Conclusies parkeerduuronderzoek parking Djoelen 

Op parking Djoelen is 
altijd plaats.

43 van de 70 plaatsen 
werden tijdens het 
parkeerduuronderzoek 
nooit gebruikt. 



Conclusies parkeerduuronderzoek parking Kerkstraat 

In de Kerkstraat was er 
tijdens het 
parkeerduuronderzoek 
altijd plaats. 

Voorkomen dat 
parkeerproblematiek naar 
deze straat verschuift. 



Conclusies parkeerduuronderzoek parking Kerkstraat 

In de Kerkstraat ligt de 
bezettingsgraad laag en merken 
we een overaanbod aan 
parkeerplaatsen.

De langparkeerders willen we 
zoveel mogelijk op de 
geclusterde parkings krijgen. 
Welk instrumentarium hiervoor 
ingezet kan worden, moet nog 
onderzocht worden.



Conclusies parkeerduuronderzoek Van der Bekenlaan

In de Van der Bekenlaan 
waren de parkeerplaatsen 
tijdens het 
parkeerduuronderzoek vaak 
bezet. Veel kortparkeerders.

Voorkomen dat 
parkeerproblematiek naar 
deze straat verschuift. 



Interventie 3: Maak het dorpsplein weer groen en 
gezellig, maar laat nog ruimte open voor 
aanpassingen.  
Behoud de aansluiting met de Koning Boudewijnlaan.





Concept



Concept



Concept



Concept



Het vervolg: wat zijn de 
volgende stappen?





Uw inbreng: Wat 
verwachten we van u 
vanavond?



“Een hart voor Oud-Turnhout zorgt ervoor dat de 
levensader voor onze winkels behouden blijft en dat 
passanten makkelijk even kunnen binnenspringen, 
terwijl we ook de dorpskern groener, veiliger, 
rustiger, gezelliger en meer sfeervol maken. Een 
levensader betekent dat Oud-Turnhout een plek is 
waar het heel fijn leven is. Dat je er wil zijn, dat het 
bruist.”
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