DE TOEKOMST VAN HET
GROENPLEIN EN OMGEVING

Buurtonderzoek
door
ACW-Zelzate
04 december 2002

UITNODIGING VOOR EEN INFORMATIE- EN HOORZITTING

DE TOEKOMST VAN HET
GROENPLEIN EN OMGEVING
Het gemeentebestuur wil het Groenplein volledig heraanleggen en voorziet daarvoor
500.000 euro. Wij staan 100% achter dit initiatief en durven hopen dat de werken volgend
jaar worden uitgevoerd.
Volgens een voorontwerp van plan zal het plein grondig worden gewijzigd en dit zal
ongetwijfeld invloed hebben op de volledige wijk. Daarom heeft ACW-Zelzate de voorbije
weken een buurtonderzoek uitgevoerd. Het Groenplein en de aanpalende straten werden
door onze mensen grondig bekeken en sommigen onder u kregen het bezoek van een
ACW-medewerker voor het invullen van een enquête.
De resultaten van dit onderzoek zullen worden bekend gemaakt op een informatievergadering die doorgaat op

woensdag 4 december 2002 om 19u00
zaal van Café Greenfield, Groenplein 7 te Zelzate
U kan er tevens inzage krijgen van de voorlopige plannen van de werken. Er is bovendien
gelegenheid tot opmerkingen en vraagstelling vanuit het publiek. Uw bekommernissen
zullen worden genoteerd en gebruikt worden bij de bespreking van de uiteindelijke
plannen binnen het gemeentebestuur.
Iedereen is welkom – inkom is gratis

Organisatie: ACW-Zelzate, de koepel van de christelijke werknemersorganisaties.
verantwoordelijke uitgever: Andréa Delemarre Notelaarstraat 20 9060 Zelzate

Waar staat ACW-Zelzate voor?
Het ACW, de koepel van de christelijke werknemersorganisaties, is geen politieke partij maar een
drukkingsgroep die er ondermeer naar streeft een rechtvaardige en zorgzame samenleving tot
stand te brengen. Daarin spelen de partnerorganisaties elk hun eigen rol.
In Zelzate zijn die partnerverenigingen:
• ACV
• CM en de Ziekenzorgkernen Sint-Antonius en Sint-Laurentius
• KAV-Debbautshoek en KAV-Centrum
• KBG-Debbautshoek en KBG-Centrum
• KWB
• Familiehulp (thuiszorg)
• Koninklijke Katholieke Harmonie Vredekring
• Vakantiegenoegens
Bij de aanvang van de nieuwe legislatuur heeft ACW-Zelzate een accentennota 2000-2006
opgesteld op basis van een bevraging bij bestuursleden. Hierbij werden 5 prioritaire hoofdthema’s
gedefinieerd:
• Communicatie
• Veiligheid
• Milieu en groenvoorzieningen
• Welzijn
• Cultuur en verenigingsleven
Het hoeft u dan ook niet te verwonderen dat ACW-Zelzate de renovatie van het Groenplein
nauwlettend opvolgt en selecteerde als bijzonder project. In dit dossier komen immers alle vijf de
voornoemde prioriteiten sterk aan bod. Het zou immers zonde zijn dat het nieuwe Groenplein
beperkt blijft tot een vers laagje beton en straatstenen met hier en daar een boompje erbij.
We kunnen daar ongelukkig of gelukkig over zijn, maar de brug van Zelzate zal voor een aantal
bevolkingsgroepen steeds een moeilijk te nemen hindernis blijven. Daarom heeft Zelzate-West
meer dan recht op een degelijk uitgerust centrum. Het Groenplein is hiervoor ideaal gelegen.
Bij het buurtonderzoek maakten de bestuursleden van ACW-Zelzate een observatiewandeling in de
omgeving van het Groenplein en noteerden talrijke vaststellingen. Nadien werden 24 inwoners,
verspreid over de verschillende straten, aan de hand van een gericht enquêteformulier vrij
uitgebreid ondervraagd over allerlei thema’s die te maken hebben met woonkwaliteit. Een
informatie- en hoorzitting voor alle inwoners van de buurt vormt het derde luik van het onderzoek.
De resultaten van dit alles worden tenslotte getoetst aan de accentennota 2000-2006 en zullen
worden gebruikt voor bijsturing van het Zelzaats beleid. Een voorlopige balans vindt u in bijlage.
Het ACW besloot in Zelzate zijn vertrouwen te schenken aan de CD&V-mandatarissen in de
gemeenteraad (Marleen Van den Abbeele en Martin Acke) en de OCMW-raad (Rik Laureys). Die
personen zullen dan ook de eindresultaten van het onderzoek als huiswerk meekrijgen ter
verdediging in hun onderscheiden raden.

Verslag van de gevoerde enquêtes bij inwoners
van het Groenplein en omgeving,
uitgevoerd in oktober-november 2002
1. De woningen: 7,6 op 10
Beoordeel de algemene kwaliteit van de woningen in deze buurt.
Positief:
• grote diversiteit van het woningenbestand:
o open en halfopen bebouwing en rijwoningen
o groot aanbod van sociale huur- en koopwoningen
• de relatief goedkope huurprijzen
• vrij verzorgd woningenbestand in de straten rondom het Groenplein
• renovatie van een aantal handelszaken op het Groenplein
• renovatiewerken aan woonhuizen in de buurt en de sociale wijk
Negatief:
• grauwe ongezellige aanblik van het Groenplein
• slechte kwaliteit van veel appartementen op het Groenplein en woningen in
buurt
• te veel sociale woningen op een beperkte plaats
• gebreken aan de sociale huurwoningen
• slecht onderhoud tuinen voor en achter de sociale woningen
Mogelijke verbeteringen:
• opkuis en renovatie van woningen en appartementen, vooral op het Groenplein.
• renovatie van een aantal handelszaken
• verbetering kwaliteit sociale huurwoningen
• optimalisatie groenonderhoud door huisvestingsmaatschappij

2. Speel- en groenvoorzieningen: 5,2 op 10
Beoordeel de speel- en groenvoorzieningen in deze buurt
Positief:
• speelplein op het Hoogbouwplein met speeltoestellen en veel groen
• speelpleinwerking tijdens de vakantieperiode

Negatief:
• Groenplein is alles behalve groen
• geen speelvoorzieningen voor kleine kinderen in directe omgeving van
Groenplein
• gebrek aan onderhoud van:
o speelplein en groenvoorzieningen
o braakliggende percelen in de gemeente
o park naast Acaciastraat (huisvestingsmaatschappij)
• sluikstorten in de omgeving
Mogelijke verbeteringen:
• herinrichting Groenplein met meer groen
• beter onderhoud van de groenvoorzieningen in gans de gemeente
• aanpassingen op speelplein:
o aanleg verlichting
o herstellen omheining skate-piste
o meer vuilbakjes
• meer sportinfrastructuur voor Zelzate-West
• aanleg van enkele hondentoiletten
• streng optreden tegen vandalisme

3. Veiligheidsgevoel: 7,8 op 10
Voelt u zich veilig in deze buurt? Geef uw algemene indruk.
Positief:
• overwegend goed veiligheidsgevoel
• de politie doet regelmatig patrouilles
• wijkagent is regelmatig te zien
• vakantietoezicht politie wordt gewaardeerd
• meesten weten weinig van inbraken of andere problemen
Negatief:
• te weinig verlichting en slecht onderhouden groenvoorzieningen
• rond hoogbouw minder goed veiligheidsgevoel
• soms nachtlawaai, dronkenschap en drugs rond Groenplein
• er is veel verloop van bewoners, er komen steeds meer vreemden
• te weinig sociale controle
Mogelijke verbeteringen:
• meer bewoonde panden op de benedenverdieping van het Groenplein
• betonpalen voor vitrines van winkels (?)

•
•

optreden tegen nachtlawaai, druggebruik en vandalisme
meer toezicht rond hoogbouw

4. Voorzieningen betreffende handel en diensten: 7,8 op 10
Beoordeel het aanbod van handel en diensten rond het Groenplein.
Positief:
• behoorlijke handel- en dienstenvoorzieningen voor dagdagelijkse noden
• aanwezigheid OCMW-dienstencentrum De Kastanje
Negatief:
• gebrek aan gevarieerd handelsaanbod zoals kleding, schoenen, restaurant,…
• nood aan degelijk grootwarenhuis in Zelzate-West
• banken na middag niet open – ziekenbonden weinig open
• geen gemeentelijke dienstverlening in Zelzate-West
• geen brandweerpost op Zelzate-West
Mogelijke verbeteringen:
• bestaande zaken verbeteren en nieuwe zaken aantrekken
• bevorderen imago Groenplein in Zelzate en buurgemeenten
• brandweerpost en ambulance op linkeroever
• gemeentelijk dienstencentrum in Zelzate-West (De Kastanje?)

5. Verkeer en openbaar vervoer: 6,6 op 10
Beoordeel de verkeersveiligheid en het aanbod van openbaar vervoer rond het
Groenplein.
Positief:
• verkeersveiligheid – weinig ongevallen
• aanwezigheid van zones 30 en verkeersdrempels (door sommigen)
• ruime parkeervoorzieningen op Groenplein
• mogelijkheid van ziekenvervoer door OCMW
• vlotte bereikbaarheid Gent met openbaar vervoer
Negatief:
• zeer slechte staat van de voetpaden
• slechte staat van de wegen
• verkeersdrempels: soms te veel en een aantal slecht aangelegde
• verkeerssituatie begin De Keyserstraat (geparkeerde auto’s – smal voetpad)

•
•
•
•
•
•

lawaai en snelheid van auto’s en scooters
verkeer rond scholen soms chaotisch
onoverzichtelijk kruispunt Sparrenstraat-Groenplein
uitstulpingen Tweede Gidsenlaan onveilig
wateroverlast op Groenplein
slechte bereikbaarheid Eeklo-Waarschoot met openbaar vervoer

Mogelijke verbeteringen:
•
•
•
•
•
•
•
•

wegdek herstellen waar nodig
aanpak voetpaden: herstellen, verbreden, aanpassen voor rolstoelen
extra verkeersdrempels in sommige straten – aanpassen waar slecht aangelegd
algemene invoering zone 30 in de wijken rond het Groenplein
strenger optreden politie bij overdreven snelheid
verkeersspiegel hoek Sparrenstraat-Groenplein + parkeerverbod aan hoeken
wateroverlast op Groenplein wegwerken
belbus op Groenplein brengen

6. De wijk als gemeenschap – verenigingsleven: 5,4 op 10
Beoordeel het gemeenschapsgevoel en het verenigingsleven binnen de wijk.
Positief:
• voldoende verenigingen (?)
• aanwezigheid van Ons Huis
• aanwezigheid De Kastanje
• enkele individuele initiatieven
Negatief:
• verenigingsleven:
o te weinig aanbod (?)
o te weinig zichtbaar
o te weinig betrokkenheid van inwoners
o elke vereniging werkt in haar eigen hoekje
• activiteiten en verenigingen worden steeds i.v.m. politiek gebracht
• gebrek aan enthousiaste krachten voor het organiseren van activiteiten
• weinig samenhang tussen middenstanders omgeving Groenplein
• geen voorzieningen voor jongeren buiten speelplein
Mogelijke verbeteringen:
• bevolking Zelzate-West beschouwen als volwaardige inwoners
• betere samenwerking met Zelzate-Centrum.

•
•
•

oprichting handelsvereniging zoals die van Debbautshoek
installatie van een pluralistische wijkraad
betere communicatie van activiteiten (De Kastanje)

7. Tevredenheid over wonen: 7,5 op 10
Beoordeel uw algemene tevredenheid over het wonen in deze buurt.
Positief:
• buurtgevoel (iedereen kent iedereen – onderlinge hulp)
• relatief rustig wonen
• vriendelijkheid van de mensen
Negatief:
• onvoldoende onderhoud van de gemeente
• zwerfvuil - sluikstorten
• luchtvervuiling – hinder van bedrijven
• te grote concentratie van sociale woningen:
o veel verloop van huurders
o daardoor minder samenhorigheid
• grote inwijking van mensen van buiten Zelzate (ook vreemdelingen)
Mogelijke verbeteringen:
• verbetering onderhoud openbaar domein door de gemeente
• betere communicatie met bedrijven zodat betere controle mogelijk is
• diverse mensen denken aan verhuizen naar Zelzate-Oost

8. Veranderingen van de voorbije jaren:
Heeft u in de omgeving van het Groenplein veranderingen gemerkt de voorbije jaren?
Welke?
•
•
•
•
•
•
•
•

de meesten vinden dat er weinig of niets is veranderd
dienstencentrum De Kastanje
uitrusting speelplein Hoogbouwplein: speeltuigen en skate-park
vernieuwing van een aantal zaken (Hans Demets – slagerij Freddy -…)
uitzicht Groenplein licht veranderd
aanleg van talrijke verkeersdrempels
bloementorens op Groenplein
meer inwijkelingen dan Zelzatenaren

9. Toekomst van de wijk:
Hoe ziet u persoonlijk de toekomst van de omgeving van het Groenplein?
•
•
•
•
•
•
•

zal wel niet veel veranderen
rustige buurt waar mensen goed overeenkomen
vrees dat onderhoud wel altijd een probleem zal vormen in Zelzate
positief effect als de renovatie Groenplein er komt, leegloop als alles blijft
verouderen
meer handelszaken zodat afhankelijkheid van Zelzate-Oost vermindert
Groenplein moet centrum van Zelzate-West worden
verloedering – vervreemding – verhuizen naar overkant

10. Voorontwerp renovatie Groenplein:
Welke opmerkingen of suggesties heeft u bij dit voorontwerp?
•

Parkeren:
- voldoende parkeerplaats houden op Groenplein
- parkeerruimte houden langs kant van de huizen
- geen parkeermeters

•

Uitrusting:
- enkele zitbanken voorzien
- boulevard: geen trappen (veel oudere mensen)
- klinkers of tarmac i.p.v. dolomiet op wandelpad

•

Verkeer:
- overgrote meerderheid is met éénrichtingsverkeer akkoord
- twijfels bij éénrichtingsverkeer in begin van De Keyserstraat
- éénrichtingsverkeer kan veiligheid in andere straten verminderen
- snelheidsbeperking invoeren

•

Werken:
- overgrote meerderheid is met éénrichtingsverkeer akkoord
- twee hoorzittingen organiseren:
- de eerste om de ideeën van inwoners te horen
- een tweede met de definitieve plannen
- bereikbaarheid bij de werken moet gegarandeerd blijven

Opmerkingen ACW-bezoek
aan Groenplein en omgeving
1. Woningen
•
•
•

veel leegstand op Groenplein
Groenplein ziet er desolaat uit
Tuinwijk: éénheidsworst in sociale woningbouw

2. Speel- en groenvoorzieningen
•
•
•
•
•
•
•
•
•

weinig groen op Groenplein
omgeving hoogbouw: gazon – kleurloos
monotone beplanting in sociale Tuinwijk
verwaarloosd stuk gemeentegrond aan hoek Groenplein naast CM
sluikstorting rond glascontainer Hoogbouw
zwerfvuil langsheen Hoogbouwplein
omheining skatepiste: verwijderen of herstellen
veiligheidscontrole skatepiste noodzakelijk: losse vijzen en bouten
zijstraatje met garagepoorten: wandelstraat maken met poorten
decoratief geverfd.

4. Voorzieningen betreffende handel en diensten
•

inventariseren van de handelszaken op het Groenplein

5. Verkeer en openbaar vervoer
Parkeren:
• te veel parkeerplaats op Groenplein – ruimte wordt niet gebruikt
• geen voorbehouden parkeerplaats gehandicapten op Groenplein
• gebrek aan parkeerplaatsen voor mindervaliden aan hoogbouw
• geen parking voor gehandicapten aan dienstencentrum De Kastanje
Trottoirs:
• voetpaden De Keyserstraat in slechte staat
• voetpaden Hoogbouwplein in erbarmelijke staat
• slechte staat trottoir in klinkers aan hoek Groenplein – De Keyserstraat
(zuidkant)
• zeer slechte staat trottoir aan De Keyserstraat N° 1.

•
•
•
•

trottoirs Groenplein mogen veel breder: wegdek is onnodig breed
te smalle voetpaden op hoek De Keyserstraat met de Assenedesteenweg
scherpe kanten aan trottoir t.h.v. ingang “De Kastanje”
stukje trottoir verlengen tussen Kastanjestraat en Kastanjeplein

Wegen:
• betere bewegwijzering naar Groenplein
• slechte aanduiding en inrichting van de zone 30
• verlichting verkeersplan aan Hoogbouw: elektrische verbinding boven
grond.
• gevaarlijk riooldeksel aan De Keyserstraat 35
• rechte kanten aan verkeersdrempels afronden (gevaar voor fietsers)
• Sparrenstraat: verzakkingen naast wegdek
Openbaar vervoer:
• enkel halte met buslijnen 55 (Rieme-Ertvelde-Gent) – 55s (Gent StPietersstation) – Gentse feestenbus

6. De wijk als gemeenschap – verenigingsleven
•

trachten Kermis terug in te voeren

10. Inrichting Groenplein
•
•
•
•

geen zitbanken op het Groenplein
verlichtingspalen vernieuwen
triestige toestand telefooncellen op Groenplein
méér fietsstallingen nodig

Raakpunten buurtonderzoek
Groenplein en omgeving
met de accentennota 2000-2006
van ACW-Zelzate

Actieplan
1. Communicatie
1. Participatie en inspraak van de bewoners in het beleid stimuleren, participatiekansen versterken
Rond hete hangijzers en dossiers waar de inwoners onmiddellijk betrokken partij zijn (bijv. wegenwerken,
herinrichting van straten/wijken, milieu, mobiliteit, ... ) dienen hoorzittingen te worden georganiseerd. Niet óm
ze te organiseren, maar om daadwerkelijk duidelijke informatie te geven en de inwoners de kans te geven een
inbreng te doen. Hoorzittingen verhogen de betrokkenheid van de bewoners in het beleid en maken het voor het
gemeentebestuur gemakkelijker om belangrijke beslissingen te nemen.

¾ ACW-Zelzate nam het initiatief tot deze informatie- en hoorzitting
¾ ACW zal aandringen bij het gemeentebestuur om in de toekomst de inwoners van bij de
aanvang beter te betrekken bij dossiers zoals het Groenplein
¾ de diverse technische opmerkingen over het ontwerp renovatie Groenplein zullen worden
behandeld in de gemeenteraad

2. Veiligheid
1. Strengere aanpak van kleine criminaliteit.
Uit cijfers blijkt dat Zelzate (na Eeklo) het slechtst scoort op provinciaal vlak. Politie en rijkswacht moeten
extra inspanningen doen om de kleine criminaliteit terug te dringen, niet enkel repressief maar zeer zeker ook
preventief.

¾
¾
¾
¾
¾
¾
¾

aandacht voor voldoende verlichting bij heraanleg Groenplein
strenger optreden tegen vandalisme, nachtlawaai en druggebruik
verlichting voorzien op het speelterrein Hoogbouwplein
regelmatige keuring speeltoestellen
herstellen + regelmatig nazicht skatepiste
herstellen of verwijderen omheining rond skatepiste
meer politietoezicht voor omgeving speelplein en hoogbouw

2. Aangepast optreden tegen leegstand en verkrotting.
De verloedering van bepaalde wijken, straten brengt de leefbaarheid ervan in gevaar. De reglementeringen
dienen strikt toegepast. Daarnaast moet renovatie worden gestimuleerd door het bestaande stelsel aan premies
beter bekend te maken.

¾
¾
¾
¾

bekendmaking premiestelsels voor renovatie en verbetering van woningen
controle door gemeente op misbruiken door huisjesmelkers
verbeteringen kwaliteit huurwoningen en groenonderhoud door huisvestingsmaatschappij
wegwerken wateroverlast op Groenplein

3. Aandacht voor de positie van de zwakke weggebruiker, zeker bij heraanleg van straten en wegen.
In die zin kan een fiets- en voetpadenplan worden uitgewerkt.

¾
¾
¾
¾
¾
¾

algemene aanpak voetpaden + aanpassing voor rolstoelen en kinderwagens
herstelling wegdek en rioolroosters waar nodig
betere aanduiding en degelijke inrichting van de zone 30
fietsveiliger maken van sommige gevaarlijke verkeersdrempels (afronden kanten)
voldoende fietsenstallingen op Groenplein
slechte inplanting zebrapad aan ingang De Keyserstraat

4. Er dient strenger opgetreden tegen verkeersovertredingen.
Fout parkeren, agressief rijgedrag dienen effectief beboet.

¾ snelheidscontroles in de wijk en strenger optreden politie overtredingen
¾ technische controles uitvoeren op bromfietsen en scooters (snelheid – lawaai)
5. Strijd tegen vervoersongelijkheid.
Bepaalde groeperingen in de samenleving (kinderen/jongeren; bejaarden/senioren, personen met een
(motorische, psychische of meervoudige) handicap) moeten zich evenzeer vlot kunnen verplaatsen.

¾ betere autobusverbinding richting Assenede-Eeklo (belbus Meetjesland laten aansluiten met
Zelzate)
¾ voorbehouden plaatsen voor mindervaliden op Groenplein en aan Hoogbouw.
6. Aandacht voor de verkeersleefbaarheid van bepaalde wijken en straten.
'Koning auto' is de baas en laat té weinig ruimte voor ontmoeting of het inrichten van speelstraten. Overdreven
snelheid en agressief rijgedrag zijn slechts twee factoren die hier een rol spelen. Ook hier is politieoptreden en
een doordachte inrichting van de wegen, wijken, buurten, straten, noodzakelijk.

¾ twijfel over éénrichtingsverkeer begin De Keyserstraat + richting Veldbrugstraat en invloed
hiervan op afwikkeling verkeer in de zijstraten.
¾ betere inrichting van de zones 30 (asverschuivingen – verkeersdrempels?)
¾ vraag voor brandweer- en ambulancepost op linkeroever (haalbaarheid?)
¾ betere bewegwijzering rond Groenplein
¾ betere afbakening van parkeerplaatsen rond bushalte Assenedesteenweg.

3. Milieu & groenvoorzieningen
1. Aanleg van groenvoorzieningen en het onderhoud ervan

Voor de leefbaarheid en verfraaiing van de omgeving is het belangrijk dat (waar mogelijk) groenvoorzieningen
worden aangelegd en onderhouden. De bevolking kan hierbij mee ingeschakeld worden naar onderhoud toe.

¾
¾
¾
¾
¾

planmatig onderhoud van de groenvoorzieningen van de gemeente
voldoende aandacht voor groen bij de heraanleg van het Groenplein
aanleg van enkele hondentoiletten (speelplein hoogbouw – groenplein)
verfraaien park naast Acacialaan door huisvestingsmaatschappij
eentonig karakter sociale wijk doorbreken via variabele beplanting

2. Strenger optreden tegen sluikstorten
Sluikstorten kan moeilijk worden gecontroleerd of gesanctioneerd. De gemeente kan de ‘black points’
inventariseren en initiatieven nemen: van zodra gestort is opruimen, opruimacties organiseren of stimuleren,...
Met dit laatste doet de gemeente een appèl naar de burger om verantwoordelijkheid op te nemen in deze.
Berichtgeving omtrent de kostprijs van het opruimen van sluikstortplaatsen en de eventuele sanering van die
zones kan bij de 'daders' een belletje doen rinkelen.
Mensen die anderen zien sluikstorten kunnen een signaal geven aan de politiediensten. Ook hier moeten mensen
hun verantwoordelijkheid opnemen. De kosten voor opruimen van afval komen immers op de rekening van de
inwoners te staan (via o.a. gemeentebelastingen). Ze hebben er dus alle belang bij deze zaken te signaleren.

¾ doorgedreven aanpak van het sluikstorten in Zelzate
¾ proper houden van de braakliggende gronden, zeker die van de gemeente
¾ meer vuilbakjes voorzien op de publieke plaatsen en ze regelmatig ledigen

4. Welzijn
1. Mantelzorg en thuiszorg dienen gestimuleerd.
Een billijke financiële vergoeding is hierbij zeker op zijn plaats, naast een verdere uitbouw en steun van de
verschillende diensten.

¾ OCMW-dienstencentrum De Kastanje uitbouwen met een aantal diensten van het
gemeentehuis
¾ betere dienstverlening door mutualiteiten en vakbonden stimuleren

5. Cultuur en verenigingsleven
1. Cultuur, zowel met grote als kleine 'c' verdient de nodige aandacht.
Iedereen heeft het recht deel te nemen aan het culturele (verenigings-)leven in een gemeente. Er moet een
betaalbaar cultureel programma worden uitgewerkt.

¾ betere communicatie van de activiteiten via De Kastanje
¾ oprichting van een wijkraad los van de politiek
¾ eigen verenigingen beter kenbaar maken bij de bevolking

2. Er is dringende nood aan een ontmoetingsruimte voor het brede verenigingsleven.
Een ontmoetingscentrum dat polyvalent kan worden gebruikt en dat sober maar degelijk is ingericht. Er moet
ruimte zijn voor vergaderingen en grotere activiteiten.

¾ Parochiezaal Debbautshoek kan hierin een belangrijke rol spelen

¾ De Kastanje (verder) uitbouwen tot een ontmoetingsruimte voor de buurt
¾ evenementenplein van vernieuwde Groenplein kan stimulans betekenen

6. Andere aandachtspunten
¾
¾
¾
¾
¾

vraag voor meer sportinfrastructuur in Zelzate-West
nood aan degelijk warenhuis in Zelzate-West
verbeteren communicatie met bedrijven (meldpunt 0800/92999)
handelsvereniging Groenplein: apart of gemeenschappelijk met Debbautshoek?
terug invoeren kermis Groenplein

7. Specifieke opmerkingen/aandachtspunten i.v.m. inrichting Groenplein en omgeving
¾ vraag voor behouden van voldoende aantal parkeerplaatsen en mogelijkheid tot kortparkeren
langs de zijde van de winkels.
¾ parkeerplaats voor mindervaliden (breder dan normaal!) aan hoek van recent verkocht stuk
gemeentegrond naast CM.
¾ voorbehandeling van de betonnen zitbankelementen om beter te kunnen onderhouden (bijv.
verwijderen graffiti).
¾ fietsenstalling Groenplein verdelen over twee uiteinden plein.
¾ geen dolomiet op pad tussen bomen maar gele klinkers of gele tarmac
¾ geen trappen op de schuine “boulevard”, maar hellingen geschikt voor rolstoelen en
kinderwagens
¾ verstevigde fundering voetpaden langs kant van de winkels (laad- en losszone).
¾ vraag voor beurtelings parkeren in Beukenstraat.

Opmerking:
Dit actieplan is het resultaat van de 24 ingevulde enquête-formulieren bij inwoners, de eigen waarnemingen van
het ACW-bestuur en de opmerkingen van het publiek bij de informatie- en hoorzitting van 4 december 2002
voor alle inwoners van de wijk (40-tal aanwezigen).

