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Hoogstraten zet in op  
kindvriendelijke ruimte

Hoogstraten gaat voor een duurzame toekomst. We willen dezelfde (be) leefkwaliteit 

waarborgen aan onze volgende generaties. Daarom werkte de stad een Masterplan 

Kindvriendelijke Ruimte uit, waarin we stap voor stap acties ondernemen voor een 

meer kindvriendelijke en een kwalitatievere publieke ruimte. Maar dat plan is er niet 

zomaar gekomen. We hebben goed nagedacht over wat we willen bereiken, we hebben 

gesproken met experts en we hebben de contouren van het Masterplan afgestemd met 

verschillende belanghebbenden en andere beleidsplannen. 

KINDVRIENDELIJKE PUBLIEKE RUIMTE = MENSVRIENDELIJKE 
PUBLIEKE RUIMTE

Met het Masterplan Kindvriendelijke Ruimte focussen we ons niet alleen op 
onze jongste inwoners. Een kindvriendelijke stad is namelijk een mensvrien-
delijke stad. Want we zetten in op meer kwaliteitsvolle ontmoetingsplaatsen, 
op meer beleving voor jong en oud en inclusieve ruimtelijke voorzieningen. 
Die kind- en mensvriendelijke initiatieven krijgen een invulling afhankelijk 
van de lokale noden. We geven je graag een concreet voorbeeld.

Louise en Ties zijn acht jaar. Ze spelen graag op het 
speelplein verstoppertje tussen de struiken en klim-
men graag in de bomen. 

Marie en Jaak wonen al meer dan 60 jaar in de buurt 
van het speelplein. Ze vinden het fijn om er verkoeling 
te zoeken op een bankje onder de bomen. 
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Waarom inzetten op 
kindvriendelijke publieke 
ruimte? 
Aandacht besteden aan kindvriendelijke publieke ruimte is 
vandaag de dag crucialer dan ooit tevoren. Onze ruimtelijke 
ordening is de laatste jaren onder druk komen te staan, waar-
door er minder ademruimte is voor onze jonge én oudere be-
woners om buiten te spelen en samen te komen. 

We zetten daarom in op kindvriendelijke publieke ruimte om:
 › de eigenheid en het natuurlijk gedrag van kinderen in onze 

stad te ondersteunen; 
 › een geborgen en veilige stad te creëren;
 › duurzame ruimtelijke principes aan te snijden.

Inspanningen over 
beleidsdomeinen heen
Een kindvriendelijke publieke ruimte is een langdurig proces 
dat impact heeft op verschillende andere beleidsdomeinen 
van de stad, zoals onder andere duurzaamheid, groen en mo-
biliteit. Want een kindvriendelijke stad is een verkeersveilige 
stad, een duurzame stad en een stad die ruimte biedt aan haar 
inwoners.

Stap voor stap vooruit
Om tot een gecoördineerd en samenhangend toekomstplan 
voor onze publieke ruimte te komen, werkte de stad samen 
met het kenniscentrum ‘Kind en Samenleving vzw’. Zij zijn ge-
specialiseerd in jeugdbeleid en kindvriendelijke omgevingen. 

De stad en Kind en Samenleving analyseerden het huidige om-
gevingsbeleid in Hoogstraten, stelden een toekomstvisie op en 
werkten een concreet actieplan uit dat ons stapsgewijs naar 
een kindvriendelijke publieke ruimte zal voeren. Deze publieks-
versie van het plan omvat diezelfde drie onderdelen: 
 › in deel 1 analyseren we de huidige situatie van onze 

publieke ruimte, 
 › in deel 2 stippelen we aan de hand van die analyse onze 

visie en uitgangspunten uit, 
 › in deel 3 koppelen we onze visie aan een actieplan.

LEES DE VOLLEDIGE ANALYSE OP ONZE 
WEBSITE

Deze publieksversie vat de belangrijkste elementen 
van deze studie samen. Voor een volledig en uitge-
breid overzicht van de analyse, visie en het actieplan 
kan je terecht op onze website.
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Diagnose: 
hoe is het gesteld met onze  
publieke ruimte?

Aan de hand van terreinbezoeken, ruimtelijke analyses, beleidsdocumenten en gesprek-

ken met de stadsdiensten werd er een analyse uitgevoerd van onze publieke ruimte. Uit 

die analyse stelden we 11 werkpunten vast, die de basis vormen voor onze visie en het 

actieplan voor een meer kindvriendelijke publieke ruimte.

11 vaststellingen in onze publieke ruimte
De 11 vaststellingen hieronder geven een aantal knelpunten weer waaraan we samen moeten werken voor een uitgebreidere, 
kindvriendelijke ruimte. Deze punten zijn algemene vaststellingen die van toepassing zijn op het hele grondgebied van Hoogstraten.

WAT STELLEN WE VAST? WAT HOUDT DEZE VASTSTELLING IN?

Vaststelling 1. 
Onze stedelijke speel
terreinen zijn klassiek 
ingedeeld, buurtgericht 
en niet evident om te 
bereiken voor kinderen.

Hoogstraten heeft 26 speelterreinen. Die zijn verspreid over 
verschillende buurten in de stad, waardoor de meeste kinderen een 
speelplein in de buurt hebben. De inrichting van de speelterreinen 
is echter weinig aantrekkelijk voor jongeren ouder dan 12 jaar. 
Daarbovenop zijn niet alle speelterreinen even goed bereikbaar 
omwille van de omringende drukke wegen. 

Vaststelling 2. 
Enkele buurten en wij
ken hebben een tekort 
aan formele speel en 
sport terreinen.

Er zijn een aantal speelterreinen die op stedelijk niveau sport en 
spel kunnen bieden aan kinderen en jongeren, zoals Den Dijk, De 
Mosten en onze bossen. De spreiding van speelterreinen is echter 
niet optimaal en er moet rekening gehouden worden met de 
bereikbaarheid.

Vaststelling 3. 
Nieuwe impulsen 
werden gegeven voor 
een kindvriendelijke 
publieke ruimte. 

De stad startte in de laatste jaren enkele initiatieven op die een 
nieuwe inrichting aan de publieke ruimte geven, zoals de integratie 
van water en wadi’s in de publieke omgeving en de combinatie van 
verschillende speel- en sportplekken en voorzieningen.  

Vaststelling 4. 
Woonstraten en nieuwe 
woonontwikkelingen 
zijn beperkt afgestemd 
op ontmoetingsruimte, 
spelen en goede fiets
mogelijkheden. 

Woonstraten in Hoogstraten kennen een breed en recht 
straatprofiel met hoge parkeerdruk, zijn weinig aantrekkelijke 
ontmoetingsruimten voor jongeren en kinderen en zijn zeer stenig 
en hard van karakter.
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EEN BLIK OP DE DEELGEMEENTEN EN WOONKERNEN

Voor elke deelgemeente werd een aparte analyse uitgewerkt. Wil je graag weten wat de vaststellingen zijn voor jouw 
deelgemeente of woonkern? Werp dan een blik op de analysenota op onze website voor meer details. 

WAT STELLEN WE VAST? WAT HOUDT DEZE VASTSTELLING IN?

Vaststelling 5. 
Hoogstraten kent 
zes kernen, vele 
verkavelingen en een 
groot buitengebied.

De zes deelgemeenten van Hoogstraten kennen elk hun eigen kern 
die belangrijke functies en voorzieningen hebben voor kinderen en 
jongeren. De afstanden van de woonwijken naar de kernen is goed 
overbrugbaar, maar de afstand van de buitengebieden naar de 
kernen is moeilijker te overbruggen. 

Vaststelling 6. 
Er is nood aan meer 
groen in de publieke 
ruimte.

De opgestelde groeninventaris van Hoogstraten toont aan dat onze 
stad te weinig groene publieke ruimte heeft. Er is nood aan een 
grotere diversiteit aan groen, een tekort aan parken en een betere 
aansluiting bij de groennormen van de Vlaamse overheid.

Vaststelling 7. 
Fietsinfrastructuur, 
oversteekplaatsen en 
schoolomgevingen 
moeten prioritair 
behandeld worden.

Er zijn verschillende cruciale en gevaarlijke oversteekplaatsen en 
wegen in Hoogstraten. Dit zorg ervoor dat kinderen en jongeren 
minder snel tot een sport- of speelterrein geraken. Hoogstraten 
zet al in op onder andere School-straten, vrijliggende fietspaden, 
fietssuggestiestroken, maar er zijn bijkomende inspanningen nodig 
om ervoor te zorgen dat kinderen en jongeren veiliger kunnen 
stappen en trappen. 

Vaststelling 8. 
Hoogstraten kent weinig 
aantrekkelijke centrale 
ontmoetingspleinen in 
de woonomgeving.

Op het niveau van de deelgemeentes heeft elke kern een centraal 
plein dat overheerst wordt door parkeermogelijkheden. Centrale 
pleinen die specifiek ingericht zijn als centrale ontmoetingsplaatsen 
voor jongeren of gezinnen zijn schaars. 

Vaststelling 9. 
Hoogstraten heeft 
verschillende 
trekpleisters.

De Hoogstraatse trekpleisters, zoals recreatiedomein de Mosten, 
Den Dijk, de Laermolen, … zijn ruimten waar grotere groepen 
kinderen en jongeren kunnen samenkomen en die kansen bieden 
voor een verdere uitbreiding. Hierbij moeten we in de toekomst 
rekening houden met de fietsbereikbaarheid van deze trekpleisters.

Vaststelling 10. 
Kinderen wonen ver
spreid in de verschillen
de deelkernen.

Kinderen en jongeren wonen hoofdzakelijk in de zes kernen en 
woonwijken errond. In de buitengebieden wonen kinderen en 
jongeren meer verspreid. 

Vaststelling 11. 
Kinderen en jongeren 
participeren bij publieke 
ruimteprojecten.

Kinderen, jongeren en buurtbewoners worden regelmatig bevraagd 
bij een (her)aanleg van een speelterrein, zoals bij het project 
School-straten en het label Kindvriendelijke stad. Er wordt dan 
gekeken naar hun wensen, waardoor een soort verlanglijstje 
ontstaat. 
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Visie en doelstellingen: 
waar willen we naartoe met  
onze publieke ruimte?

De diagnose geeft aan hoe onze publieke ruimte ervoor staat. Op basis van deze analy-

se stelden we een toekomstvisie en een hele reeks doelstellingen op waarmee we onze 

kindvriendelijke publieke ruimte willen uitbouwen. 

Onze toekomstvisie  
voor kindvriendelijke 
publieke ruimte
Hoe moet de kindvriendelijke publieke ruimte in Hoogstraten 
er in de toekomst uitzien? Welke prioriteiten en accenten leg-
gen we? En welke beleidsdomeinen kunnen we best betrek-
ken? Aan de hand van deze vragen hebben we een gedragen 
visie opgesteld die uit vier pijlers bestaat. 

ONZE PUBLIEKE RUIMTE IN HOOGSTRATEN …

… is inspirerend én een 
ontmoetingsplaats voor 
verschillende leeftijden.

… is divers en 
toegankelijk.

… wordt gedragen door 
een groene basisstruc
tuur en groene ruimten.

… stimuleert de 
autonome mobiliteit van 
kinderen en jongeren. 

 › Om de leefbaarheid 
en het sociaal contact 
te bevorderen, moet 
onze publieke ruimte 
een positieve impact 
hebben op het publieke 
leven van kinderen en 
jongeren. 

 › We moeten een publieke 
omgeving creëren die 
als ontmoetingsruimte 
dient voor inwoners van 
alle leeftijden. 

 › Woonomgevingen waar 
spelen en ontmoeting 
centraal staat, zijn de 
norm.

 › De inrichting van de 
publieke ruimte moet 
aandacht besteden 
aan de diverse spel- en 
ontmoetingsvormen. 

 › De publieke ruimte 
moet voor verschil-
lende leeftijden een 
voldoende groot aanbod 
en voldoende mogelijk-
heden bieden.

 › De publieke ruimte 
moet toegankelijk en 
openbaar zijn als het 
op speel-, sport-, en 
ontmoetingsruimte 
aankomt.

 › Om de spel- en ontmoe-
tingsmogelijkheden, de 
autonome mobiliteit van 
jongeren en kinderen en 
een aangenaam woonkli-
maat te ondersteunen, 
moeten we inzetten op 
meer en diverse groene 
ruimten. 

 › Ontharding en vergroe-
ning zijn hiervoor nood-
zakelijk om te komen 
tot klimaat robuuste 
publieke ruimte. 

 › De landschappelijk 
waardevolle inrichting 
van de publieke ruimte is 
essentieel en vormen de 
basis, bijkomende (speel)
infrastructuur zijn de 
kers op de taart.

 › De publieke ruimte moet 
veilig en aantrekkelijk 
ingericht worden, zodat 
de autonome mobiliteit 
van kinderen en jonge-
ren verhoogd wordt. 

 › Omgevingen die vaker 
door kinderen en jon-
geren gebruikt worden, 
krijgen prioriteit. Een 
goed netwerk tussen 
de trekpleisters in onze 
stad is essentieel. 

Kindvriendelijke 
publieke ruimte in 

Hoogstraten

Groene ruimte 
als drager

Autonome 
mobiliteit

Divers & 
toegankelijk

Inspirerende 
spel, sport- en 

ontmoetingsruimte



Masterplan Kindvriendelijke Ruimte Hoogstraten . 7 

De doelstellingen en richtlijnen van  
onze kindvriendelijke publieke ruimte
Op basis van onze visie, hebben we acht doelstellingen opgesteld. Die doelstellingen 
geven een idee van de uitwerking van het Masterplan Kindvriendelijke Ruimte en 
geven richting aan de concrete acties die de stad zal uitvoeren.

DE RICHTLIJNEN DAARBIJ ZIJN DAT WE:

DOELSTELLING 1/
Pleinen zijn groen, stimuleren spel en 

ontmoeten/versterken de autonome 
mobiliteit van kinderen.

 › pleinen als drager van speel-, ontmoetings- en 
sportmogelijkheden ontwikkelen;

 › groen en water integreren in de ontwikkeling van pleinen;
 › autoluw en trager verkeer stimuleren, zodat de autonome 

mobiliteit van de jeugd ondersteunend wordt;
 › met aantrekkelijke pleinen de identiteit van de 

woonomgeving versterken;
 › elk plein ontwerpen naar het bedoelde schaalniveau.

DOELSTELLING 2/
Sport en speelruimten in Hoogstraten 

zijn open, divers en prikkelend. 

 › speel- en sportruimten open toegankelijk maken en 
integreren in de publieke ruimte;

 › voldoende afwisseling en een goede spreiding van de sport- 
en speelruimten voorzien;

 › een groene en landschappelijke basisstructuur integreren;
 › sport- en speelruimten zo inrichten dat kinderen en jongeren 

zin krijgen om buiten te spelen; 
 › sport- en speelruimten een centrale ligging geven en goed 

bereikbaar maken; 
 › sport- en speelruimten goed verspreiden over Hoogstraten.

DOELSTELLING 3/ 
Woonstraten in Hoogstraten zijn de 

ideale ruimtes voor kinderen om de buurt 
en wijk te ontdekken. Woonstraten zijn 

groen, veilig en aantrekkelijk.

 › ons de vraag stellen of we kunnen weggaan van de traditio-
nele indeling van nieuwe woonwijken en straten;

 › inzetten op autoluwe straten en veilige ruimtes voor voet-
gangers en fietsers;

 › parkeerruimten bundelen en clusteren in straten;
 › vergroenen en ontharden. 

DOELSTELLING 4/ 
Hoogstraten ontwikkelt een netwerk 

van verbindingen waar kinderen en 
jongeren zich veilig kunnen verplaatsen 
naar de ruimtes en plekken die voor hen 

belangrijk zijn.

 › bij nieuwe woonprojecten de verbindingen nabij woningen 
voor kinderen en kleuters veilig maken; 

 › strategische fiets- en wandelverbindingen verbeteren; 
 › het STOP-principe maximaal hanteren; 
 › voldoende kwalitatieve fietsverbindingen in Hoogstraten 

uitwerken.
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DE RICHTLIJNEN DAARBIJ ZIJN DAT WE:

DOELSTELLING 5/ 
Hoogstraten voert ambitieuze 

woon  ontwikke lingen uit. Die zijn 
kindvriendelijk door in te zetten op 

duurzaamheid, groen en een autoluwe 
inrichting. De stad neemt dit mee als 
afweging bij de beoordeling van een 

aanvraag.

 › een fijnmazig fiets- en wandelnetwerk vormen met de 
woonwijken en trage wegen als basis; 

 › pleinen, openbare domeinen, groene ruimte, etc. stimuleren; 
 › bestaande landschappelijke en cultuurhistorische kwaliteiten 

integreren;
 › woningen inplannen gericht op de publieke ruimte, waardoor 

de relatie tussen publiek en privaat domein open is en 
er beter visueel contact tussen ouders en kinderen kan 
plaatsvinden; 

 › inzetten op kwaliteitsvolle hoogbouw. 

DOELSTELLING 6/ 
Hoogstraten ontwikkelt bijkomend buurt 

en wijkgroen. Hierdoor hebben kinderen 
en jongeren voldoende groene ruimte in 

hun directe woonomgeving. Daarnaast 
worden ook de grote groene ruimtes 

ontwikkeld en beter bereikbaar gemaakt. 

 › goede verbindingen naar de groene ruimtes voorzien; 
 › nieuwe groene ruimtes aanleggen waar dat kan; 
 › spel- en ontmoetingsruimten integreren in de groene 

ruimtes; 
 › bestaande pleinen en publieke ruimten, zoals buurten en 

wijken, ontharden. 

DOELSTELLING 7/ 
Hoogstraten betrekt kinderen en 

jongeren bij diverse publieke, ruimtelijke 
projecten.

 › een participatiekader ontwikkelen bij aanvang van een inrich-
tingsproject; 

 › doelgroepen betrekken en inspraakmethoden toepassen op 
maat van de lokale context;

 › op een wervende manier communiceren; 
 › in openbare aanbestedingen voor de herinrichting van de 

publieke ruimte vragen om een inspraaktraject te integreren.  

DOELSTELLING 8/ 
Door de samenwerking tussen 

verschillende stadsdiensten wordt de 
publieke ruimte kindvriendelijk.

 › een formele stuurgroep kindvriendelijke publieke ruimte/
kwaliteitsvolle publieke ruimte oprichten die de beleidslijnen 
uitzet; 

 › een projectteam kwalitatieve speel- en sportterreinen 
oprichten die de spreiding, inplanting en inrichting van de 
speel- en sportterreinen uitwerkt en opvolgt. 
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Actieplan: 
Wat kan de analyse en de visie  
rond kindvriendelijke publieke ruimte  
in de praktijk betekenen? 

Nu we een duidelijke toekomstvisie hebben uitgestippeld, kunnen we overgaan tot het 

uitwerken van enkele mogelijke voorbeeldacties. Wat kan de analyse en de visie in de 

praktijk betekenen? Ons actieplan stippelt deze route uit. Het eindpunt van dit plan 

bereiken we niet op één dag, maar is een constante inspanning die de stad samen met 

haar inwoners kan realiseren. Dit document is volop in ontwikkeling en overstijgt de 

legislatuur.  

Een actieplan voor elke 
deelgemeente
Elke deelgemeente kent haar eigen, specifieke context. We 
streven naar een actieplan op maat van de noden van de deel-
gemeente. We hielden daarbij rekening met de infrastructuur 
die er al was en de mogelijkheden die de publieke ruimte ons 
op dit ogenblik biedt. We beseffen dat dit actieplan een mo-
mentopname is en dus constant in beweging is met de visie 
en algemene principes als rode draad. De omschreven acties 
zijn een mogelijke concretisering van waar we naartoe willen.  
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Het actieplan voor 

HOOGSTRATEN

IN HOOGSTRATEN DEELDEN WE DE ACTIES ONDER IN DRIE 
KWADRANTEN; WEST, OOST EN ZUID. IN HOOGSTRATEN DENKEN  
WE AAN: 

West
 › de ontwikkeling van een noord-zuid-as. Dit is een fiets- en wandelas die verschil-

lende speel-, sport- en ontmoetingsruimten moet bieden en de verschillende 
buurten met elkaar verbindt.  Er wordt een voorstel uitgewerkt voor het opwaar-
deren van het buurtspeelplein Slommershof en een kwalitatieve fietsverbinding 
tussen Karel Boomstraat en Burgemeester Brosenstraat; 

 › de opwaardering van speel- en sportruimten en publieke ruimten.  We denken 
hierbij onder andere aan sportsite Wereldakker, het Gravin Elisabethplein en het 
speelterrein aan de Mouterijstraat; 

 › de veilige aantakking aan en oversteekbaarheid van de Vrijheid. Er worden drie 
cruciale punten langs de Vrijheid aangeduid waarbij het veiliger moet worden om 
de straat over te steken. Concreet gaat het om de zone Gelmelstraat en Gravin 
Elisabethlaan, de omgeving van het Klein Seminarie en de zone tussen de Tinnen-
potstraat en ’s Boschstraat; 

 › een verbeterde inrichting van de woonstraten en woonontwikkelingen volgens 
onze visie;
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Oost
 › de ontwikkeling van de recreatieve as tussen de Gravin Elisabethlaan, Vrijheid, 

het cultuurhuis, Spijker, Den Dijk en de Laermolen. Zo verbinden we infrastruc-
tuur en voorzieningen die voor kinderen en jongeren belangrijk zijn en richten 
we vergroende verbindingen in die voorrang geven aan voetgangers en fietsers. 
Deze as willen we ook verder ontwikkelen als drager voor speel-, sport- en ont-
moetingsruimte.

 › de opwaardering van buurt- en wijkpleintjes. Het gaat hier onder andere over   
Koolhof en Hoefijzer; 

 › de verdere uitwerking van fietsverbindingen in de Lindendreef, Gelmelstraat en 
Leemstraat;
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Zuid
 › de Kasteelbeek als leidraad te nemen voor de ontwikkeling van speelkansen 

en trage wegen. Langs de Kasteelbeek kan een trage verbinding gerealiseerd 
worden doorheen de wijk, richting de kern van Hoogstraten. De vrijwaring van 
het grote groene binnengebied tussen de Achtelsestraat en de Heilig Bloedstraat; 

 › de opwaardering van speelterreinen en pleinen.  Het terrein in de Louis Doms-
straat wordt als voorbeeld uitgewerkt tot een wijkspeelterrein; 

 › de verbeterde oversteekbaarheid van het Klein Seminarie en sportpark Wereld-
akker als twee van de trekpleisters van Hoogstraten. Daarnaast werken we de 
Vrijheid tot een aantrekkelijke publieke ruimte voor jongeren uit. 
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Het actieplan voor 

MINDERHOUT

IN MINDERHOUT DENKEN WE AAN: …

 › de spreiding van speel- en sportterreinen in de verschillende wijken. Minderhout 
heeft momenteel acht klassiek ingerichte speelterreinen die stap voor stap ver-
nieuwd en diverser gemaakt moeten worden;

 › meer groene ruimten en pleinen. We denken hierbij onder andere aan  de opwaar-
dering van de Schoolstraat en het nabije speelterrein. Ook een nieuw buurtpark 
in Treslong zou de publieke ruimte groener en aantrekkelijker maken. Verder is 
het verbeteren van de verbinding tussen de Laermolen en Minderhout noodza-
kelijk;

 › kwalitatieve netwerken waarin kinderen en jongeren zich veilig kunnen ver-
plaatsen. We denken daarvoor aan de ontwikkeling van fietsstraten parallel met 
de N14, een betere beveiliging van de fietssuggestiestroken op de N14 en een 
autoluwe verbinding Schoolstraat-Koestraat tussen de twee scholen. Daarnaast 
hechten we ook belang aan een recreatieve en autoluwe verbinding tussen de 
Kapeldreef en de Laermolen en streven we naar een opwaardering van de ver-
schillende trage wegen. Zo moeten gebruikers van de trage wegen voorrang krij-
gen dankzij het STOP-principe. 
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Het actieplan voor 

MEERLE

IN MEERLE DENKEN WE AAN:

 › een betere bereikbaarheid van de groenpolen aan de rand van de kern. We willen 
de route naar Elsakker en Den Rooy groener en veiliger maken zodat meer 
mensen deze verbinding gebruiken. Zo ontstaat er ook een groter en diverser 
aanbod aan speel- en ontmoetingskansen; 

 › een duidelijk centraal plein met aandacht voor spelen, ontmoeting en vergroe-
ning. Die centrale ontmoetingsruimte ontbreekt momenteel nog; 

 › een kwaliteitsvolle uitwerking van de speel- en sportterreinen. Meerle bezit 
momenteel drie speelterreinen. Het speelterrein aan het gemeenteplein is recent 
heraangelegd. De terreinen aan de Heimeulenstraat en de Heibergstraat kunnen 
in functie van de buurt of wijk ook heringericht worden. 
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Het actieplan voor 

MEER

IN MEER DENKEN WE AAN:

 › een betere spreiding en kwalitatieve inrichting van speel-, sport- en ontmoetings-
ruimte. Die ruimte is er momenteel nog niet genoeg in Meer en moet daardoor 
verder ontwikkeld worden. We denken daarbij aan  een nieuwe buurtspeelruimte 
aan de Kloostersite, de ontwikkeling van het Sebastiaanshof en op de wijk aan 
Donkakker;

 › meer veilige verbindingen voor kinderen en jongeren. Daarom moeten we meer 
investeren in veilige oversteekplaatsen. We zetten daarvoor in op drie assen, 
namelijk de verbindingsas sportvelden-jeugdwerk, de doortocht van de N146 en 
de recreatieve as van de Meerse kern richting De Mosten.
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Het actieplan voor 

MEERSEL-DREEF

IN MEERSEL-DREEF DENKEN WE AAN:

 › de sport-, speel- en ontmoetingskansen in Meersel-Dreef zijn momenteel 
beperkt. Daarom moeten we investeren in kleine, buurtgerichte en belevings-
volle ruimten, pleintjes en speelmogelijkheden. Ook de schoolomgeving kan een 
centrale rol krijgen in het versterken van sport, spel en ontmoeting door er een 
gedeelde ruimte voor de hele buurt te creëren; 

 › een versterking van twee strategische ruimten aan de Mark. Je kan rond De Mark 
en de groene ruimten richting Elsakker in Meersel-Dreef niet heen. De ontwik-
keling van twee ruimten langs de Mark tot belevingsvolle natuurruimten zijn een 
grote meerwaarde voor kinderen en jongeren. Daar kunnen jongeren spelen en 
picknicken, kunnen gezinnen even stoppen wanneer ze al fietsend onderweg zijn 
en kunnen we de natuurbeleving in Meersel-Dreef versterken; 

 › … een vertraging van het verkeer en veilige strategische verbindingen. Langs 
Dreef en Heieinde liggen verschillende woonwijken. Het is belangrijk dat er door-
heen die woonwijken trager verkeer wordt ingesteld. Een speelvriendelijke woon-
wijk in de Jan de Wayestraat en Sint-Annastraat past binnen deze actie. 
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Het actieplan voor 

WORTEL

IN WORTEL DENKEN WE AAN:

 › een versterking van de kern van Wortel. Wortel heeft slechts een beperkt aantal 
aantrekkelijke speel- en ontmoetingsruimten. Die moeten we op termijn opknap-
pen. Daarbij is Worteldorp een cruciale schakel, aangezien het verschillende 
ruimten en voorzieningen met elkaar verbindt. Ook het veilig verbinden van de 
twee schoolsites staat hierbij centraal; 

 › meer speel- en ontmoetingskansen in de woonwijken ten noorden van Wortel-
dorp. De wijk tussen Kerkveld, Grote Plaats en Worteldorp heeft momenteel geen 
speel-, sport- of ontmoetingsruimte. We kunnen de bestaande buurtspeelruimte 
opwaarderen en we kunnen bekijken hoe er in de verschillende straten meer 
mogelijkheden kunnen bieden aan spelende kinderen. Zo zijn er bijvoorbeeld 
mogelijkheden voor een speelterrein aan de Pater Declerckstraat en het Vage-
bondplein;  

 › … veilige verbindingen en oversteekplaatsen.  Dit kan  enerzijds zeer lokaal, 
namelijk door de oversteekbaarheid in Worteldorp te verbeteren en de twee 
schoolomgevingen te verbinden. Anderzijds zijn kwaliteitsvolle autoluwe fiets- en 
wandelassen richting Wortel-Kolonie ook belangrijk, bijvoorbeeld langs de Beu-
kendreef en Poeleinde. 
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