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VERSLAG WIJKVERGADERING NIEUWE-GRAANMARKT  

23 november 2022 
15 personen aanwezig 

VASTSTELLINGEN 

- Sinds een jaar of 4 is er opvallend meer lawaai op het plein 
- Basketbalplein genereert enorm veel lawaai 
- Luide muziek 
- Bepaalde materialen voor minder lawaai basketbalplein?  
- Verlichting rond basketbalplein dempen na een bepaald uur?  
- De jongeren gebruiken eigenlijk maar één kant van het basketbalterrein 
- Functies/activiteiten dat verschillend publiek aantrekt 
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AANBEVELINGEN: 

- Ideeën parking:  
o Schaaktafels 
o Kiosk 
o Groen 
o Lange tafel (zoals achter de kerk van Sint-Katelijne) 
o Een terras voor de brasserie 
o Petanque 

GROEP 1 

1. Parking omvormen tot een groene zone met mogelijkheid terras horeca 
2. Gelijkvloerse aanleg 
3. Afgezaagde kasseien 

GROEP 2 

1. Speciaal aankleding terreinbasket voor minder lawaai 
2. Een aangenaam en dynamisch plein met verschillende functies 
3. Slimme en gezellige verlichting 

GROEP 3 

1. Toiletten verplaatsen + toilet voor vrouwen 
2. Activiteiten voor divers publiek 
3. Plek voor een terras maar ook voldoende plek om te zijn zonder te consumeren 
4. Een esthetisch plein 
5. Groen 
6. Petanque 
7. Netheid, vooral in de zomer (preventie en sensibilisering bij de scholen?) 
8. Politiecommissariaat, dierenarts, drogerij 
9. Ondergrondse glasbakken?  
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MAQUETTES 
 

Maquette 1:  

 

• Basketterein behouden 
• Treden/tribune rond basketterein 
• Petanquebanen langs basketterein 
• Standbeeld verplaatsen naar midden van huidige parking en ze beter belichten en in waarde 

zetten 
• Een speeltuin 
• Terras voor de Brasserie Surréaliste 
• Kiss en ride voor de school 

Maquette 2: 

 

• Straatje voor parking afsnijden en beter gebruiken: dubbele richting aan Leon Lepage en 
ingang parking 

• Petanquebanen 
• Groene zone op plek waar parking nu is 
• Bankjes en tafels 
• Terras voor de Brasserie 
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Maquette 3:  

 

Zone waar nu parking is:  

• Picknick 
• Groene 
• Speeltuin 
• Parking voor dierenarts, drogist en dokter 
• Toiletten allebei weg 
• Verlichting  

 


