
Aanvullende gedachten door de deelnemers: 
 

 Een verbinding tussen De Singel en het Park Tempelhof kan via een veilige oversteek (zeer 

veel), maar een echte as van verkeer voor zwakke weggebruikers heeft weinig draagvlak. 

 Meer dan één brug over de Laak 

 De huidige voorzijde kan private tuin worden voor de bewoners van de pastorij. 

 Er moet vooral een mogelijkheid zijn om een podium te zetten op de evenementenwei (of 

een kioskachtig podium / klein podium / tuinfeest naar Singel / Echelpoelpark : kerkplein) 

 Integreer vier tuinen in één park 

 Een verbinding met Echelpoel kan ook doorgetrokken naar het sportpark 

 Het beeld mag in de inkomhal van het NDC of centraal in het park. 

 Het is belangrijk dat ook de gebouwen geïntegreerd zijn in het parkgeheel. 

 Het park hoeft geen as te zijn, maar kan wel gebruikt worden in relatie tot veilige 

verkeersstromen. 

 Een zonering met rustige en gebruikte delen is een oplossing (3) 

 Park is veel te klein voor een verkeersfunctie voor zwakke weggebruikers 

 Verbinding tussen Singel en Park is aandachtspunt, zeker na bouw van NDC 

 Er staan te veel gebouwen in het park. 

 Er moet goed nagedacht worden over de omvang en het gebruik van het Park Bastijns, 

waarbij de inrichting afgestemd wordt op de beslissingen daarover. 

 Er is nood aan een hondenlosloopzone, maar waar is moeilijk te zeggen. 

 Wie doet het beheer van een boomgaard? 

 Ik ben niet enthousiast over een dreef naar de pastorij. 

 Een fietspad maakt het weren van wielertoeristen onmogelijk. Er is wel nood aan meer voor 

zwakke weggebruikers, maar beter niet in het park. 

 Het gebrek aan eenheid van de parken zit ook in de beplantingen en dus zal er ook daar een 

visie moeten komen. 

 De pastorij mag een echte rustzone zijn. 

 De tuin van het appartement kan visueel deel zijn, maar hoeft niet toegankelijk te zijn. 

 Meerderen willen wel een picknickplaats, maar voor barbecue is minder draagvlak 

 Het beeld van dokter Janssen staat net goed nu. 

 Voor natuurontwikkeling is het Park Echelpoel beter geschikt, hier mag functie primeren. 

 De structurele uitdaging is dat het park gebruikt wordt waarvoor het  niet bedoeld is 

(hangjongeren, zwerfvuil, enz.) waardoor anderen het niet gebruiken. Dat oplossen is de 

belangrijkste vraag. 

 Van een boomgaard kan een pluktuin gemaakt worden / rottend fruit in de zomer. De 

boomgaard bij de pastorij. 

 Dat de muur grotendeels weggaat, oké, maar ik zou toch een deel behouden. 

 Die dreef is geen goed idee, want dan maak je andere zichtlijnen dicht. 

 Verlichting kan helpen op die plaatsen waar een zekere doorgang mogelijk is, maar elders 

liever niet. 



 Zorg voor goeie banken van één type die voor iedereen bruikbaar zijn. 

 Er is meer mogelijk met de beplantingen dan gewoon vlakken 

 Speeltuinfunctie mag, maar liefst geïntegreerd in het geheel, niet op één plaats. 

 Geen extra verlichting: het is al licht genoeg in Vlaanderen. 


