
Het Tempelhof - park 
 

Een participatietraject voor een beter park 



Welkom 
 

Jan Van den Berghe, projectmanager  

SPK vzw 



• 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 



• we gaan keuzes maken  

• we gaan evenwicht zoeken 

 

 

Wat doen we vandaag? 



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 



Het park naar buiten of binnen … de 
voorstellen 

• Wij willen een verbinding tussen Schoolstraat 
en Pastoriestraat (straat / brug / afsluiten) 

• Wij willen een verbinding tussen het 
Echelpoelpark en het Tempelhofpark. 

• Wij willen de kiosk terug op de markt. 

• Wij willen de pastorij als deel van het park 

• Wij willen de tuin van het appartement als 
deel van het park  
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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 grote ingrepen in het park … de  
voorstellen 

• De afsluiting rond de pastorij en de 
groeninvulling van de achtertuin ervan 
verdwijnen. Tussen Bisschopslaan en de 
pastorij komt een toegangsdreef. 

• In het park Bastijns komt er een betere 
evenementenwei, bijv. met een amfitheater – 
constructie. 

• De diamantslijperij voor feestjes 

 



De grote ingrepen in het park … de  
voorstellen 

• Er komt een sportkooi. 

• Er komt een hondenlosloopzone (met 
vuilnisbak) 

• Er komt een picknick – barbecue – zone 
(zonder overlast) 

• Er komt een boomgaard 
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Spelen in het park … de 
voorstellen 

• Er komt een avontuurlijk speelterrein 

• Er komt een speeltuintje 

• Er komt een petanque – baan. 

• Er komt een kabelbaan over de Laak 

• Er komen hangmatten 



De ecologie van het park 

• Het beheer mag op een meer ecologische 
leest. 

• De lindenrij mag (deels) weg. 

• De rand van Park Bastijns mag dichter zijn. 

• Meer gazon, minder beplanting, meer 
bruikbaar. 

 



De rest … de  
voorstellen 

• Wij willen zitbanken en tafels van 
verschillende types (rolstoelen). 

• Wij willen LED – verlichting voor ‘s nachts. 

• We willen geen parking 

• We willen fietsrekken 

• We willen een prominente plek voor het 
beeld van dokter Paul Janssen.  

 

 





Wij sporen kansen op voor ‘het’ park in 

Beerse 


