
Een participatietraject voor het 
Tempelhof - park 

 

Beslismomenten 



Welkom 
 

Jan Van den Berghe, projectmanager  

SPK vzw 



• De opdracht: zoeken naar draagvlak voor 

een beter park binnen randvoorwaarden 

 

 

 

Een stand van zaken 



• we pinnen ons niet vast op een lijn hier of een 
meter daar: we zetten thema’s en grote lijnen 
uit  

• er is een belofte van het gemeentebestuur 

• het Nieuw DienstenCentrum komt er  

• de boom blijft 

• Het Gerucht wordt afgebroken 

• Het Park Bastijns blijft zijn gebruiksfunctie 
behouden 

 

We praten binnen een kader 



• Ik heb een doorlichting 
gemaakt van het park  

• We zijn in groepjes gaan 
wandelen voor ideeën en wensen 

 

 

Dag 1: een parkanalyse en wensen 











• Een gesprek 

• Een bevraging 

 

 

Dag 2: de wensen geanalyseerd 



Enkele grote lijnen … de  
voorstellen 

• We willen een gebruikt park 

• We willen een rustig park 

• We willen een ‘één’ – park 

• We willen een park als as voor zwakke 
weggebruikers 



De grote ingrepen in het park … de  
voorstellen 

• De garage en de muur van het Park Bastijns 
maken plaats voor een verbrede Laak. 

• De vijver van het Park Bastijns wordt groter en 
de facto de nieuwe Laak, vanaf de 
Pastorijstraat tot de Bisschopslaan. 

• Er komt een brug over de vijver. 





De resultaten: de mensen 

• Groep van 25 mensen, die zich aan de regels 
houden en zich engageren. 

• 50 % werkt niet anoniem (wat ontzettend veel 
is) 

• Gemiddeld een ouder publiek met een directe 
link met het park (buurtbewoners, veelal) 

 



De resultaten: de mensen 

• Gemiddeld een licht positieve houding 
tegenover de interne voorstellen: 5.6 
gemiddeld en mediaan / variatie 4.4 – 7.0 

• Grote variatie in antwoorden: 14 op 36 met 
variatie tussen 1 en 10 

 

 



De resultaten: de kernvragen 

• De vraag naar een beter park is ontzettend 
groot: tevredenheid 2.2 / mediaan 1 

• Meer vraag naar activiteit dan naar rust: 6.8 
versus 6.0 

• Maar weinig animo voor alles wat activiteit 
brengt: 4.9 / mediaan 5.0 (duidelijk lager dan 
gemiddeld) 



De resultaten: de kernvragen 

• Meer eenheid in het park: zeer hoge score 8.0 
/ mediaan 9  

• Integratie delen:  

– Pastorij: 7.3 / mediaan 7 

– Appartement: 5.0 / mediaan 5 

– De muur, de garage en de Laak: ongeveer 5.5 



De resultaten: de kernvragen 

• Het park als onderdeel van mobiliteit voor 
zwakke weggebruikers: 6.1 / mediaan 6  

• Toch weinig animo voor het park als doorgang 
– element, wel naar interne wandelpaden 
(Het Gerucht / Park Bastijns) 

• Wel vraag naar veilige doorgangen naar De 
Singel en naar  Karel Van Nijenlaan met 
bijhorende doorsteek in het park. 



De resultaten: de hoogste waarden 

• Ecologisch beheer: 8.2 / mediaan 8 

• Eenheid van park: 8.0 /mediaan 9 

• Een aangepast en geschikt aanbod aan banken: 
8.0 / mediaan 8 



De resultaten: de laagste waarden 

• Het park behouden zoals het is: 2.2 / mediaan 
1 

• Zware ingrepen op de as Park Tempelhof / De 
Singel: ongeveer 2.3 

• Een sportkooi en een kabelbaan: 2.5 en 3.0 



De resultaten: De Laak als verbinding 
of scheiding 

• Een nieuwe bedding voor de Laak door het 
park en langs de vijver: 7.5 versus 5.4 voor 
bestaande min de muur  

• Een tot twee bruggen, mogelijk een 
avontuurlijke. 

• Discussie over de garage 

 



De resultaten: De Laak als verbinding 
of scheiding 



De resultaten: een evenementenwei  

• Ruimte voor een evenement nodig: 6.2 / 
mediaan 7 

• Nood aan een podium groot (kiosk) 

• Maar zeer veel verschillende ideeën over de 
plaats: huidige plaats, De Singel, kerkplein, 
Park Echelpoel, … 

 



De resultaten: nieuwe elementen in 
het park 

• Een plek voor picknick (en barbecue) 

• Een speeltuin voor de kleintjes 

• Een benadering van avontuurlijk spelen voor 
grotere kinderen. 



Nog enkele andere aspecten 

• Verbinding Echelpoel – Tempelhof 

• Lindes in Park Bastijns (deels) weg 

• Geen extra –parking 

• Fietsrekken 

• Prominente plaats voor het beeld van dr. 
Janssen 

• (Deels) verlichting van het park ‘s nachts 



Samengevat 

• Er moet iets gebeuren  

aan het park. 

• Er moet meer eenheid 

in het park. 

• Het dilemma tussen rust 

en gebruik is niet opgelost. 

• Mobiliteit is minder 

belangrijk dan gedacht. 



Samengevat 

• Er lijkt draagvlak voor ecologie (met aandacht 
voor functies). 

• Er lijkt zeker draagvlak voor een ecologische 
benadering van de Laak.  

• Een aangepast aanbod aan banken wordt 
belangrijk gevonden (met hoekjes) 

 

 



Samengevat 

• Er is weinig animo voor nieuwe inrichtingen, 
maar wel voor: 

– Iets voor evenementen, al is niet duidelijk waar 

– Spelen 

– Picknick 

 

 



Beslissingen 

• v  De wens om het Park Tempelhof, de pastorij, Het Gerucht en het Park 
Bastijns grondig om te vormen tot één park met een duidelijke en 
geïntegreerde eigenheid wordt gedeeld door het College. In de komende 
maanden zal het gemeentebestuur het nodige doen om  de concrete 
uitwerking hiervan mogelijk te maken. Gelet op het succesvolle traject zal 
daarbij opnieuw gebruik gemaakt worden van de mening van de inwoners 
van Beerse. 
 
v  De gebruikbare ruimte tussen het NDC en de pastorij zal groot genoeg 
zijn om te kunnen spreken van een geheelvormend park. 
 
v  Er komt een brug over de Laak in het park zodat het nieuw te vormen 
parkdeel Het Gerucht en het Park Bastijns één geheel kunnen vormen. 
 
 
 



Beslissingen 

• v  Er wordt onderzocht in hoeverre de Laak beter kan geïntegreerd worden 
in het park en in hoeverre deze een functie rond waterberging kan 
opnemen. 
 
v  Er wordt onderzocht of en hoe er gewerkt kan worden aan een betere 
invulling en infrastructuur voor evenementen in het park. 
 
v  Er komt een rondwandeling in het hele park, die vooral gericht is op het 
interne van het park. Wel wordt er aandacht besteed aan de veilige 
doorgangfunctie van het park ter hoogte van de Karel Van Nijenstraat. 
 
v  Er komt een speeltuintje voor de kleinste kinderen en er komen – 
verspreid doorheen het park – speelse en avontuurlijke elementen voor de 
grotere kinderen. 
 
v  De gebruikbare ruimte in het park zal toenemen. Daarbij zal er aandacht 
zijn voor meer banken, tafels, enz. 



Wij sporen kansen op voor ‘het’ park in 

Beerse 


