
Oogst Marktcafé 2.0 en gemeentelijke 
raden 

Spinnenweb 
Instructie: We vertrekken van de 8 pijlers die uit het behoeftenonderzoek naar boven 

kwamen. In welke mate beantwoordt het voorontwerp aan de 8 belangrijkste behoeften? 

Mooi totaalconcept! 
 
Algemeen: uniek, dit spreekt mensen, bezoekers aan. Mooi compromis! Dit ontwerp valt 
200% mee. 
Opmerking: weinig vluchtwegen, zeker bij evenementen. 
Materialen: grove oppervlakte, niet te glad. 
 
 

Diverse activiteiten  

Te steil. Rolstoelen rollen er af. 
Glad in winter. 
 
Vrije ruimte => veel mogelijke activiteiten. 
Te open? dus minder gezellig => kleinere hoeken maken. 
Grasveld? => nog wat discussie over. 
 
Speelt helling geen parten? Podium andere kant. 
Speeltuigen. Fontein?? (zie Overpelt) 
 
Goeie afspraken met bewoners. 
Zachte hellingsgraad -> beeld van een hellend vlak vermijden. 
Zorg voor veiligheid – bloembakken, doorkijkmateriaal. 
De markt moet op de Markt kunnen. 
Activiteiten in ondergrondse ruimte. 
Werkgroep horeca, handelaars en dienst vrije tijd. 
 
Héél véél mogelijkheden, bij goed en slecht weer. 
Veel meer mogelijkheden dan nu. 
 
Ruimer, meer mogelijkheden, trappen –> tribunes. 
Hou een goede middenruimte vrij, evt. mobiele banken. 
 
Beter volledig ondergronds. 
Insluiting, ruimteverlies. 
Hellend vlak voor evenementen? Niet te veel. 
Eventueel open hal. 
Hoogte voor ondergrondse activiteit? Brandveilig? 
Verkleining van open ruimte. 
 



Helling van 4% is te veel om kramen of tenten te plaatsen en toegankelijkheid voor 
rolstoelen? 
Vlak stuk voorzien. 
 
Door hoeveelheid groen en gras kunnen evenementen dan wel plaatsvinden (voldoende 
verharding, ruimte voor podium, …)? 
Plaats om kiosk op te zetten (verzetten van Oud Dommelhof)? 
 
Toegang grotere vrachtwagens. 
Kermis op zelfde locatie. 
 
 

Gezellige plek  

Kan nog niets van zeggen. Nog aan te kleden. 
 
Nu kil. 
Warmere materialen, mensen trekken om gezellig te maken. 
1 kant kijkt tegen muur op. 
 
Kleine winkeltjes in hoge wand voorzien. 
Voldoende variatie in woon- en handelspanden. 
 
Strak van ontwerp (minder gezellig). 
Suggesties: banken, terrasjes, horeca. 
 
Banken/hoekjes. 
Keuze materiaal. 
 
Pas gezellig als volk in. 
Materiaalkeuze!! Warme materialen. 
Straalt uit zichzelf niets uit. 
Uitstraling oubollige appartementen. 
 
 
Inrichting nog verfijnen, ligplekken, zitplekken, hangplekken. 
 
Ontwerp: gezin, omwonenden kunnen op ene veilige en gezellige manier vertoeven.  
Terrassen inbouwen (à la Stadshal Gent)? 
 
 

Park  

Voldoende rustpunten voorzien. 
Onderhoudsvriendelijk groen voorzien. 
 
Te veel kasseien. 
Meer groen nodig. 
 
Kan iets moois worden, maar constructief mogelijk? 
Fonteintjes zoals in Overpelt, waterpartijen zijn gewild maar moet proper blijven. 
 



Geen grote bomen? 
Meer groen. Nu veel beton. 
 
Alle hellingen zijn makkelijk te nemen ( mensen met beperking). 
Lift. 
Meer groen, erg belangrijk. 
Voorrang aan voetgangers en fietsers. 
 
Tip: ook bloemen; verschillende kleuren. 
Niet zo veel groen, maar wel volgens de mogelijkheden. 
Voor evenementen, markt staan bomen er vaak in de weg.  
Niet te ‘wilde’ bomen. 
Voorkeur voor smalle groei. 
 
Geen grote bomen (wortels) -> appartement richting boom kijken -> klimop tegen ijzer. 
Bladeren die door heel het jaar groen zijn: geen vallende bladeren. 
Geen grijs plein -> materiaalgebruik: kleurrijk. 
Groene partijen. 
 
Ontwerp geeft goede mogelijkheden voor een parkgevoel. 
 
Plaspark. Inboeten aan hoeveelheid. Geen park. 
Niet haalbaar plan over plaatsing. 
 
Gras voorzien, ligweide! 
Nu is het een stenen plein, geen park. 
 
Groen mag maar niet té veel want anders kunnen er geen evenementen meer georganiseerd 
worden. 
Gelijkaardig aan plein Plantaanstraat. 
 
Onderhoudsvriendelijk voor groendienst en evenementen. 
Dichttimmeren Poermenneke is duur. 
Voeten in water, waterpartij voorzien! 
Bankjes. 
 
 

Evenveel parking  

Geen opmerkingen over aantal 
Bij bestaande handelaars kortparkeren voorzien -> Markt enkel wanneer er gehandhaafd 
wordt. 
 
Parking gehandicapten. 
 
+ 10 kortparkeerplaatsen -> afgebakend op de Marktpleinstraat. Op parkeren ook 
controleren. 
Wordt goed gevonden, mits kiss & rides, kortparkeerplaatsen. 
Best gratis houden. 
 
Kijken naar bezetting van de parking. 
 



Parkeerrechten voor bewoners van Marktplein (bewonerskaart). 
Mag dieper. 
 
Bij evenementen: meer parking. 
Vraag: wat met private parkings? Suggestie: neem dit op in het plan. 
Parking Marktpleinstraat vallen weg: niet meegeteld in de balans? 
Kortparkeren voor bewoners en handelszaken. 
 
Akkoord kort parkeren -> handhaving! <-> dan gaat er weer verkeer doorkomen.  
-> laden/lossen mogelijk. 
Langs alle kanten van de parking buiten komen (ook voor mensen slecht te been) 
Kort parkeren: 30’. 
Parking in kunnen zonder parkeren. 
Vaste parkeerplaatsen bewoners. Bewonerskaarten? 
 
Split level is zeker een voordeel. 
 
Geen verdiep. 
Hoogte 2.20m. Maak 2 verdiepen. 
Gratis. Ja, maar volledig ontwerp in teken van. 
Fietsparking in Enbildhoek. 
Is parking nodig? 
Sluikparking in Marktstraat is weg. Minder capaciteit. 
Waar kortparkeren? 
 
Oppassen dat je de handel niet verbergt.  
Ontsluiting/afwikkeling van parking bekijken. 
 
Voor bewoners van belang om parking te hebben, zeker voor gezinnen. 
Ontwerp voldoet voor bezoekers en niet-inwoners zeker aan voldoende parking (hoeft niet 
per sé gelijk te zijn). 
 
Grotere parkeerplaatsen. 
Nood aan kortparkeerplaatsen (locatie te bepalen), kort bij panden. 
Hellingen voorzien! i.p.v. trappen. 
 
 

Permanent kloppend hart  

Kan dit nu al gezegd worden? 
Polyvalentie gekozen => welke invulling: kan gezellig; kan voor evenementen. => 
Opsplitsen van het plein om voor beide te zorgen. 
 
Meer banken/zitplekken. Ook onderhoud ervan. 
Terrassen. 
 
Geen beton, groen! Uitzicht vanop de eerste verdieping en handelszaken. 
Breng kleur. 
Geen hoge bomen (bladeren!) 
 
Veel activiteiten mogelijk. 
MP blijft centrale functie behouden. 



 
Valt veel te organiseren -> moet iets op gedaan worden -> mogelijkheden. 
Marktkramer: alternatief in Kerkstraat -> alternatieve route. 
 
Kleurenlicht, fonteinen, e.d. speeltuig voor kinderen, … 
 
Wat is de aantrekkingskracht? 
Poermenneke? Waterpartijen trekken aan. 
Speeltuin. 
Afsluiting van Broesveld. Geen doorstroming van volk. Horeca er rond?  
Gezinnen aantrekken. 
 
Behaaglijkheidsgevoel is minder op verhoogd vlak. 
Voldoende hangplekken en banken voorzien. 
 
Het ontwerp wel voldoende praktisch (hellingsgraad?)? 
Ontwerp mist een petanquebaan. 
 
Gezelligheid maak je zelf. 
 
 

Steeds met de auto bereikbaar  

Evenzeer belangrijk met de fiets.  
Meer rekening houden met fietsbereikbaarheid. 
 
Kortparkeerplaatsen op concept zetten: +/- 15’ om kort te parkeren. 
Mensen staan nu soms voor inrit => moeten weg. 
Andere weg/doorgangsweg naar plein. 
Kloosterstraat afgesloten => moeilijk om huis/… te bereiken -> omleiding is te lang. 
Ook bereikbaar zijn voor ambulance (ook met Markt, evenementen, …). 
 
Parkeerschijf, niet betalen. 
 
Post en koerierdienst. 
 
Aandachtspunt: bewoners voor laden/lossen (boodschappen): grotere afstand t.o.v. huidige 
situatie. 
Aandachtspunt: bereikbaarheid voor de hulpdiensten. 
Toekomst: ook inrit voor nieuwe private parking (bij nieuwbouwappartementen). 
 
Paaltjes om op bepaalde tijdstippen parkeren mogelijk te maken rond het plein. 
Shop & drop. 
Weg langs plein handig (boven) -> kort parkeren mogelijk ook aan de kant Duimelot. 
Ook lift: voor mensen die slecht te been zijn. 
 
Circulatieplan herbekijken. 
 
Broesveld tweerichting? 
Kort parkeren! 
 
OK. 



Kortparkeren voorzien voor handelszaken en handhaving hierop! 
Bestaande parkeerplaatsen bij appartementen moeten bereikbaar blijven! 
 
Ontwerp komt tegemoet aan behoefte om met auto te bereiken. 
 
Onbereikbaar voor consument. 
Alternatief: shop & go, kortparkeren. 
 
 

Autovrij  

Positief: het plein is autovrij (bovenop) 
Denk na over kortparkeren en andersvaliden. (rond het plein) 
Voldoende fietsstallingen voorzien. 
 
Redelijk goed. 
 
Onderhoud van vlak. 
Ijsvrij (onderkant open). 
 
Aandachtspunt: P korte duur en controle op P-duur. 
 

Uit parking: nog steeds éénrichting (zoals nu (minder opstoppingen))  wel veranderen 
(verdeelde mening) 
Gedeelte Kloosterstraat verkeersvrij (vanaf Argenta) -> allebei voor- en nadelen. Te ver auto 
parkeren voor handelaars? 
-> Alles éénrichting maken -> cirkel volgen. 
-> Afsluiten mogelijk maken op bepaalde momenten. 
 
Bewonerskaart. 
 
Het dak is autovrij. 
 
Auto ‘arm’ = OK. 
Autovrij op bepaalde ogenblikken <> handelsruimte -> moet bereikbaar zijn. 
 
Gedeeltelijk maar wel bereikbaar, ook voor mindervaliden! 
Bereikbaarheid van handelszaken. 
 
Belangrijk voor bewoners (veiligheid, spelen). 
Goede plaats voor auto’s in parkzone. 
Betere oplossing dan Forte. 
Bewonerskaart in parkzone! 
 
 

Toonbeeld van properheid  

Ook zorgen dat parkeerkelder proper blijft en opruimen na activiteiten. 
 
Veel vuil wordt er gegooid. 
Niet gemakkelijk om proper te houden. 
 



Hangt af van instelling: gebruikers en gemeente (kordaat optreden; probleem met 
vuilbakken -> gebruikt door appartementbewoners). 
 
Moeilijk te zeggen. 
Veel hoeken en kanten -> wind. 
 
Gevels verfraaien. 
Geen hondentoilet op plein, wel openbaar toilet. 
 
Aandachtspunt: de hellende vlakken. 
Tip: ondergrondse containers voor afval; ook voor de inwoners (verschillende fracties) -> 1 
ophaalpunt voor alle adressen. 
Voldoende vuilnisbakken. 
Regelmatig kuisen/borstelen (zoals nu). 
 
Moeilijk inbeelden. 
Buiten plaats om naar het toilet te gaan -> ‘mobiele’ urinoir’. 
Geen ééntonigheid van de klinkers -> verschil in materialen. 
 
Open ruimtes dicht maken. 
 
Probleem! Betongevoel… 
Vuilophoping in hoeken. 
 
Geen struiken -> sluikstorten. 
Vuilbakken voorzien, aandacht voor materiaalgebruik. 
Frequentie opruimploeg verhogen. 
 
Afhankelijk van profiel van bezoeker. 
Ontwerp zet alvast aan tot meer proper houden. 
Beeld van Kerkstraat verder door trekken: mooi proper. 
 
Gemakkelijk te onderhouden. 
Geen vuilbakken. 
Mensen zijn lui. 
 
 
 

  



Windroos 
Instructie: bespreek het voorontwerp a.d.h.v. de windroos. 

Zuiden ((hier schijnt de zon): wat vind je er sterk aan? Wat zit er 

goed?) 

Openheid 
Overzichtelijk 
Op plein geen auto’s 
 
Goed ontwerp. 
Parking er onder. 
Dubbel gebruik. 
Grote open ruimte. 
Split open/parking beneden. 
Verkeersvrij. 
 
Parkeerplaatsen mits 10 kortparkeerplaatsen (15’). 
Marktpleinstraat. 
Halfopen, 2 niveaus. 
Mogelijk organiseren grote evenementen. 
Doorgaand verkeer uit het centrum. 
 
Autovrij plein. 
Goed evenwicht tussen auto en groen. 
Parking. 
 
Origineel totaalconcept, modern. 
Ruimtelijk niet bekrompen. 
Idee van splitlevel. 
 
Origineel. 
Vernieuwend. 
Goed compromis tussen auto en beleving. 
Spreekt mensen en bezoekers aan. 
Uniek, goed gevonden. 
 
Semi-ondergronds. 
Autovrij op het plein zelf. 
 
Split level combineert zowel parkeerplaatsen als open ruimte. 
Water/groen. 
 
Horeca ingetekend. 
Autovrij (zicht). 
Waterpartij. 
 
Parking gecombineerd met plein. 
Geen ondergrondse parking. 
Openheid van de parking. 
Hoeken in ontwerp scheppen mogelijkheden. 
Bomen. 



 
Groen. 
Ondergrondse parking met open karakter. 
Mooi evenwicht tussen behoeften bewoners (omwonenden) en anderen. 
Autoverkeer beter geleid (eenrichting Kerkstraat). 
Bufferen/opvangen van regenwater. -> Gebruiken om planten water te geven. 
 
Combinatie park en parking. 
Helling. 
Gelijkvloerse bewoners hebben voortuin. 
Water. 
Groen, bomen. 
Geen parking bovenop. 
Openheid ondergrondse parkeerplaatsen. 
 

Westen ((hier gaat de zon onder): waar nemen we best afscheid 

van? Wat kan beter? Wat kan anders?) 

Geen volledig hellend vlak (max 2m). Zo en niet hoger dan 2m! 
 
Helling steil 4%. 
Wie beneden woont heeft geen uitzicht. 
Slachter verliest klandizie. 
Bomen niet te hoog. 
Rolstoelen, rollatoren probleem. 
Markt op hellend vlak. 
Niet meer bladafval. 
Zitplaatsen/niet verplaatsbaar. 
 
Waterpartij = trekt veel. 
Afsluiten Kloosterstraat en andere gebeurt te vroeg. 
Volledige open zone, deel park. 
Te vroeg afgesloten (horecamodus) 
Wel evenementenmodus afgesloten. 
 
Bomen met veel bladafval. 
Achterkant lager (parking dieper). 
 
Goed nadenken over hellingsgraad! Alle hellingen moeten makkelijk te nemen zijn (rolstoel, 
kinderwagens, …). 
De muur – we willen niet tegen beton opkijken. 
Parking dieper, toch werken met niveauverschil daar bovenop. 
 
Poermenneke – waterpartij. Wel het manneke behouden. Suggestie: Poermenneke aan de 
Dommel, Leopoldlaan, bij de brug. 
Grote platanen; wortels vernielen de ondergrond. 
Straatracers in de Kerkstraat en Kloosterstraat. 
Zoekverkeer. 
 
Marktpleinstraat toch bereikbaar houden. -> voor laden & lossen; politie, brandweer. 
Autoluw wel belangrijk. 
Inkijk garage: niet tegen beton kijken -> aangenaam zicht. 



Goede bewegwijzering (handelaars, …) 
 
Veel hoeken en kanten werkt vervuiling in de hand. 
 
Opkomend niveau. 
Mooi om tegenop te kijken. 
Parking ondergronds. 
 
Hoogte van het hellend vlak bepalen. 
Waterstrips in hellend vlak. 
Vlak plein, misschien is het beter om toch dieper de grond in te gaan. 
 
Hellingsgraad. 
Functionaliteit (praktische mogelijkheden). 
Te weinig parkfunctie. 
 

Oosten ((hier komt de zon op): wat missen we? Wat ontbreekt? 

Waar kan nog meer mee gebeuren?) 

Fietsenstallingen 
Poermenneke 
Veiligheid garanderen (camera’s) 
Zitbanken, gezellige rustpunten 
Kortparkeren en handhaving. 
Bestaande toegangen tot parking appartementen Marktplein toegankelijk maken. 
 
Meer groen, geen hoge bomen. 
Kort parkeren. 
Parkeerplaatsen gehandicapten. 
Laadpunten voor auto’s, fietsen. 
Fietsen parkeerplaatsen, -rekken 
Speeltoestellen voor kinderen 
Poermenneke met wat minder water 
Kerststal. 
Bushalte. 
 
Open parking, niet betalend. 
Geen grijze beton, inkleuren. 
Fonteintjes zoals Overpelt. 
Glijbaan. 
Verbindingen boven – beneden. 
Deel niet polyvalent. 
Verkeer belemmeren met bloembakken. 
Bereikbaarheid ambulance. 
 
Uitgang richting Kerkstraat, Kloosterstraat. 
Speeltuigen voor ouderen, kinderen. 
Fonteintje, iets waterpartij. 
Fietsenstalling overdekt !! 
E-bike/car voorzieningen. 
Goede verlichting. (Blauw licht voor junkies). Mooi functioneel. Warm. 
Café’s betrekken. 



Verkeerscirculatie herbekijken (uitrit Kerkplein). 
Bewonersparking/-kaart? 
 
De integratie van bewoning en handelszaken -> beleid ontwikkelen. 
Afrastering. 
Kleur, ook in de basisstructuur. 
 
Lift, hellend vlak, rolband. 
Ondergrondse afvalcontainers. 
Camera’s (veiligheid), zowel boven- als ondergronds. 
Speeltuigen. 
Fietsenstalling/fietsenrek, zowel onder- als bovengronds. 
Oplaadpunten elektrische auto’s en fietsen. 
Parkeerplaatsen voor moto’s. 
Goede verlichting (veiligheid) en stijlvol. Flexibel mogelijk? 
 
Bereikbaarheid kant Marktpleinstraat. 
Zitgelegenheid. 
Goede bereikbaarheid mensen die slecht te been zijn. 

Trappen tegen heuvels: op kunnen zitten  geen hangjongeren. 
Camerabewaking. 
Mobiel Poermenneke. 
Mobiele planten/bloembakken voor middenplein: wegschuiven bij activiteiten -> kunst er in 
verwerkn (graffiti). 
Verlichting (ook ondergronds). 
Aandacht tijdens de werken voor bereikbaarheid voor de bewoner (parking Forte). 
 
Poermenneke/fonteinen. 
Kinderspeeltuigen. 
Verplaatsbare banken. 
Trappen combineren met hellende vlakken. 
Goede sfeerverlichting. Geen donkere hoeken. 
Afvalbakken. 
Oplaadpalen elektrische auto’s/fiets. 
 
Kort parkeren. 
Fietsstalling. 
Aantrekkingskracht niet algemeen (speeltuin). 
Veiligheidsaspect, camera’s. 
Stadshal. 
 
Brede inrichting van de parking. 
Zicht op vlotte afwikkeling verkeer in en uit parking. 
Voldoende doorwaadbaarheid voor alle partijen en vanuit alle richtingen. 
Vlakke stukken in het hellend plein. 
 
Alternatieve vervoersmodi. 
Fietsenstallingen, eventueel een dubbeldekker. 
Leveringsmogelijkheden voor handelaars. 
Toegankelijkheid voor mindervaliden, ook komende van de parking. 
 
Open kruinen zodat bewoners zicht hebben op plein. 



Banken. 
Speeltuinen en –tuigen voor kinderen. 
Glijbanen op rand parkeerplaats. 
Mooie verlichting (duurzaam, sfeer). 
Kort parkeren. 
Fietsen- en motorstalling. 
Voorzieningen elektriciteit en water voor evenementen, kermis en markt. 
Goede signalisatie. 
Oplaadpalen (auto, fiets). 
Alternatieve parkeerparkings aanduiden. 
Parkeersensoren. 
Natuurlijk podium. 
Niet teveel trappen (toegankelijkheid). 
Kunst in open ruimte. 
Wifi. 
Mooie gevels (groen, …). 
Circulatieplan. 
Afsluiting straten met paaltjes. 
 

Noorden ((hier staat de poolster): welk gevoel moet het Marktplein 

uitstralen?) 

Uitnodigend gezellig plein 
 
Centrum 
Hart van Neerpelt 
Moet mooi zijn 
Winkels rond Marktplein 
Uitnodigend. 
Rust uitstralend. 
Ontmoetingsplaats. 
 
Familiaal, gezellig (pick-nick) 
Commercieel, handelszone. 
Voor iedereen aantrekkelijk. 
 
Gezelligheid. 
Open/ruimtelijk. 
Eyecatcher/icoon. 
Breed publiek. 
 
Cosy – Gemütlich – gezellig. 
 
Centrale plek 
Iets waar je wil terugkomen 
Gezellige plek waar bewoners elkaar ontmoeten/samen zitten. 
 
Gezelligheid. 
Warmte. 
Bedrijvigheid. 
 
Familiaal. 



Gezelligheid. 
Aangenaam. 
Rust(gevend). 
Kindvriendelijk. 
 

Post-its 
Instructie: één ding dat je de ontwerpers nog wil meegeven.  

Parking niet verder dan 1m bovenop. Maaiveld i.v.m. overzicht vanaf randen. 
Camera’s. 
Fietsenstalling. 
Goed ontwerp!!! Hellend vlak?? -> liever de autostandplaatsen wat dieper. Hellend vlak max. 
2%. 
30’ parkings voor handelaars voor hun winkel. 
Kort parkeren 30’ in Broesveldstraat -> handelaren in en uit. 
Plein wat rust en gezelligheid geeft en proper blijft. 
Bestaande inritten tot parkings appartementen Marktplein toegankelijk (bereikbaar) laten! 
Hellend vlak? Max. 1,5m hoog. 
Bushalte. 
Materiaalgebruik van het plein! 
Verkeersvrij en ? 
Mindervalidenparking. 
Geen grote bomen. 
Veel groen 
Ruimte om te zitten (als ontmoetingsplaats) 
Bewegingstoestellen voor volwassenen 
Werken mogen niet te lang duren 
Kortparkeren in de Marktpleinstraat, kiss & go. 
1/3 van de zone voorzien voor park i.p.v. polyvalente zone. 
Kortparkeren in afgebakende zones (max. 15’). Niet voor inzitten plaatsen. 
Goed bereikbaar kort parkeren 15’. 
Parkeerplaatsen kiss & go. 
Maak een deel van het plein een park! 
Kort parkeren. 
 
Denk vooral aan de omwonende van het Marktplein, dat die van het 1ste verdiep ook een 
mooi uitzicht hebben. 
Beton vervangen door (verticaal) groen(beplanting). 
Er mag groen, maar geen hoge bomen. Wel kleine haagjes. 
Voldoende en aangepast groen en bomen. 
Niet tegen muur kijken! Gratis parking voor de effectieve bewoners van het MP. 
Leuk; modern voorontwerp! 
Houd rekening met expertise i.v.m. kleurenadvies. Maak het levendig. Geen monotone 
toestand. 
Geen helling, wel niveaus. 
Terrassen. 
 
Doen! Go 4 it. 
Alles is gezegd. 
Mooi werk tot nu toe! 



Veiligheid 
Voorgesteld concept is, onder deze omstandigheden, het ideale compromis. 
Mooi, uniek idee. 
 
Ondergrondse weg. 
Echte ondergrondse parking. 
Markthal. 
Kort parkeren. 
Denken in functie van bedrijvigheid (duur van werken). 
Split level weg. 
 
Laat het groene kwaliteitsvol zijn, vergeet het geen water te geven (beregening). 
Is er ergens een open ruimte om iets te organiseren 
Kiosk terugzetten 
Goed concept Ivo 
Blijf origineel. Duurzame en alternatieve vervoersmodi voorzien. 
 
Bereikbaarheid inwoners en handelaars tijdens de werken! 
Goed begin! 
Flexibel kunstwerk 
Goed ontwerp! 
Mooi. Hou het onderhoudsvriendelijk. Hou rekening met belastingbelaster! 
‘Gezellig’ park voor jong en oud 
Motorparking 
Motorparking zeker AUB 


