
Participatietraject Het Gerucht. 
 

1. Context 

Binnen het kader van het project Beerse Biodivers, waarbij SPK in een participatief traject met de 

bewoners nadenkt over de groeninvulling van de woonwijken Beekakkers en Huffelen, is er ook 

gevraagd om een participatietraject op te zetten rond de invulling van het af te breken gebouw Het 

Gerucht.  

Met het verdwijnen van dit gebouw wordt het mogelijk om de feitelijke verbinding tussen het Park 

Tempelhof en het Park Bastijns te realiseren. De strikte opdracht is om via een participatief proces 

met de bewoners van Beerse na te denken over de invulling van de vrijgekomen ruimte na afbraak 

van het huis. 

Dit alles kan niet los gezien worden van de maatschappelijke discussie over de bouw van het NDC. 

Het mag duidelijk zijn dat elke participatie – oefening over Het Gerucht dreigt te verzanden in een 

discussie over het NDC. 

2. Doelstelling van SPK 

SPK heeft als uitdrukkelijke doelstelling om vanuit een landschapsarchitecturale benadering en vanuit 

de principes van Harmonisch Park- en Groenbeheer (HPG) in een participatieve context na te denken 

over de invulling van de vrije ruimte en over hoe die plaats de verbinding tussen beide parken van 

vormen. In dat opzicht is het voorliggende voorstel rond de invulling – zonder afbreuk te doen aan de 

kwaliteit van het voorstel – van de gemeente niet zo gelukkig. Het legt al duidelijke inhoudelijke 

claims en zet slechts via een pad in op de verbinding tussen beide parken. 

SPK is van oordeel dat een benadering vanuit deskundigheid de beste manier is om te voorkomen om 

in een politieke discussie te verzanden.  

Tegelijk is SPK voldoende ervaren met politieke processen om in deze haar opdrachtgever te 

ondersteunen in haar doelen. Dit vergt echter dat de zaken vooraf goed en open doorgepraat 

worden. 

3. Plan van aanpak 

We stellen voor om volgende werkwijze te hanteren: 

 Stap 1: samen met de deskundigen van de gemeente bereidt SPK een wandeling en 

presentatie voor over de beide bestaande parken, hun historische en tuinarchitecturale 

waarde en de verschillen – gelijkenissen tussen beide parken.  

 Stap 2: de eerste participatiebijeenkomst doen we aan de hand van een wandeling door 

beide parken en een presentatie achteraf. In die presentatie wordt ook vertrokken van de 

principes HPG. We laten de deelnemers op basis van die gegevens een soort SWOT – analyse 

maken van beide parken. 



 Stap 3: in voorbereiding op de tweede participatiebijeenkomst wordt vanuit het resultaat 

van de SWOT gekeken naar stijl en functie – invulling voor de nieuwe ruimte en haar 

omgeving. Die keuze wordt als randvoorwaarde voorgesteld op de tweede 

participatiebijeenkomst. 

 Stap 4: in de tweede bijeenkomst wordt een korte presentatie gegeven met de gestelde 

randvoorwaarden. Vervolgens wordt met een leeg plan van de ruimte en in kleine groepjes 

(ideaal drie mensen, mogelijk vier) gewerkt aan uitgetekende voorstellen met mondelinge 

toelichting. Elke groep mag meer dan één voorstel uitwerken. Bij hoge opkomst wordt er een 

verkiezing gehouden waarbij de drie beste voorstellen verkozen worden. 

 Stap 5: de drie beste voorstellen worden visueel sterk uitgewerkt (let op: het zou ideaal zijn 

om bijv. via 3D – beeldvorming die dingen te kunnen uitwerken, maar SPK heeft die 

mogelijkheden niet).  

 Stap 6: er wordt veel breder uitgenodigd voor de laatste vergadering, waarbij de drie 

voorstellen worden voorgesteld aan het publiek en waarbij het publiek mag kiezen uit één 

van de ontwerpen en ook vrijblijvend nog van commentaar kunnen voorzien (misschien 

komen daar nog goeie suggesties uit). 

 Stap 7: publicatie van het resultaat in het gemeenteblad. 


