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JULIJUNI AUGUSTUS
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actoren & doelpubliek
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séance d’info + 
micro-trottoirsdelivrable

CA n°1

0.1

belevingswan -
deling 1 

comm’

individuele interviews / 
online bevraging

vertrekken

                       FASE 1 : DIAGNOSEFASE 0 

•	 •	De	opdracht	kwam	in	juni,	tijdens	het	eerste	begeleidingscomité,	goed	uit	de	startblokken.	We	
stelden fase 0 «kadering van de opdracht» voor: onze vaststellingen, indeling van de doelgroepen 
met een eerste observatie van het gebruik van de site voor elk van hen, de tussenschakels, 
mobilisatiemiddelen	en	raadplegingsvorm.

•	 Fase 1	werd	verlengd	met	de	vakanties	van	de	scholen	en	verenigingen,	wat	gevolgen	had	voor	
het	 participatieproces.	 De	 eerste	 workshop	 heeft	 intussen	 plaatsgevonden	 en	 kon	 worden	
meegenomen	 in	dit	document,	waarin	de	 raadplegingsresultaten	worden	voorgesteld	 als	 input	
voor	het	ontwerpplan.

project

PLANNING

SEPTEMBER OKTOBER

workshop 1

vergadering

réu.

1.1

1.2

FASE 2 : RAADPLEGING 

belevingswan -
deling 2

comm’

ontwikkelingen van het schetsontwerp tot het 
herontwikkelingsproject

NOVEMBER

raadpleging 
lokale spelers & 
doelpubliek



FASE 2 : RAADPLEGING 

NOVEMBER DECEMBER

•	 Fase 2 is	al	begonnen	en	de	bijgewerkte	planning	verandert	mee	met	het	ontwerpplan	van	
BM.	De	tweede	workshop	zal	verschillende	scenario’s	voor	dat	plan	voorstellen	op	basis	van	
de	aanbevelingen	en	studies	van	BM	en	de	adviezen	van	de	partners.

•	 Bij	 de	 eindrapportage	 in	 fase 3	 zullen	 het	 participatieproces	 en	 het	ontwerpplan	 aan	de	
inwoners	en	omwonenden	worden	voorgesteld.

JANUARI FEBRUARI MAART

comm’

evenement delivrable 
uiteindelijk 

FASE 3 : 
EINDRESULTAAT

informatie en 
feedback

project

comm’

CA n°2

workshop 2

2.1

FASE 2 : RAADPLEGING 

opschorting van de missie



 

MOBILISATIE / VOORLICHTING

•	 •	Er	werd	een algemene infovergadering	georganiseerd	om	het	participatieproces	bij	het	
publiek	 op	 gang	 te	 brengen	 en	 kennis	 te	maken	met	 de	 actoren	 die	 op	 de	 been	werden	
gebracht	 tijdens	 het	 evenement	‘Living	 Reine’	 in	 het	 kader	 van	 het	 SVC	 Noord-Brabant,	
met	activiteiten	die	heel	wat	kijklustigen	 lokten	en	het	plein	 in	de	kijker	zetten.	Tijden	die	
vergadering	konden	we	de	perimeter	van	de	studie,	het	doel	van	het	participatieproces	en	
de	planning	 van	onze	 activiteiten	 toelichten	en	 gebeurden	 ter	plaatse	de	eerste	 informele	
uitwisselingen	en	vaststellingen.

•	 Voor	de	mobilisatiewerkzaamheden	hebben	we	verschillende	tussenschakels	geïdentificeerd	
die werden ingedeeld volgens de doelgroepen die voor de aparte raadplegingen 
moeten worden ingeschakeld (zie	overzicht	met	contactpersonen	in	de	bijlage).

Sleutelactoren: voor vrouwen gaat het om verschillende gespecialiseerde en lokale vzw’s zoals AYAD, 
Cultures & Elles vzw, Ella vzw, Maison Couleur Femmes en Vie Féminine. Voor kinderen gaat het om de 
verschillende verenigingen die buitenschoolse activiteiten organiseren en school La Vertu, of via de ouders. 
Voor studenten, die sterk vertegenwoordigd zijn in de wijk, gaat het om de vele hogeronderwijsinstellingen 
binnen de perimeter (Galilée, ISFSC enz.). En meer in het algemeen om de bewoners te bereiken, de 
winkeliers rond het plein, de Kerkfabriek, de wijkantenne van Renovas en de culturele voorzieningen zoals 
het Huis der Kunsten en de Hallen van Schaarbeek, ook al woont hun publiek minder in de wijk

> Foto’s van de infovergadering / Koninginneplein



 

RAADPLEGING VAN DE DOELGROEPEN

•	Onze	methodologie die berust op een sociologische benadering	geeft	de	voorkeur	aan	de	
raadpleging van verschillende homogene doelgroepen boven heterogene groepen*, zodat 
elk	profiel	kan	worden	betrokken	en	zich	ongehinderd	en	vrij	 kan	uitdrukken	en	conflicten	
of	 ongemak	 van	meet	 af	 aan	worden	 uitgeschakeld.	Ons	 team	 zal	 inzoomen	 op	 elk	 van	 de	
doelgroepen	om	elk	«typisch	gedrag»	vast	te	stellen	zodat	we	hen	beter	kunnen	informeren,	
hun	mening	zo	goed	mogelijk	kunnen	optekenen,	hun	gebruik	van	het	plein	en	zijn	omgeving	
beter	kunnen	begrijpen,	focussen	op	de	aspecten	die	hen	aanbelangen	en	bepalen	hoe	we	hen	
het	beste	mee	kunnen	inschakelen.	Die	sociologische	benadering	moet	het	mogelijk	maken	om	
de	waaier	van	representatieve	profielen	nauwkeuriger	vast	te	leggen:

•	Inwoners	(alle,	dus	uit	verschillende	taalgemeenschappen);
•	Vrouwen	en	kinderen	(inwoners	of	gebruikers	van	de	scholen);
•	Studenten	(ook	Nederlandstaligen);
•	Handelaars	en	gebruikers	van	de	winkels	(ook	de	Turkse	gemeenschap);
•	Gebruikers	van	vervoer

* Deze groepen omvatten de «meerderheid» van het doelpubliek, maar ook de «minderheid» die niet 
erg aanwezig is in de openbare ruimte

•	 We	 bedachten	 een	 raadplegings-	 en	 bewustmakingsformule	 op	 maat	 van	 elke 
doelgroep:

•	Wandelingen	specifiek	voor	vrouwen
•	Korte	straatinterviews bij	de	handelaars
•	 Korte	 straatinterviews tijdens	 buurtevenementen	 en	 langere	 vrijwillige	 interviews	
met	buurtbewoners
•	Een	online enquête voor gebruikers van het openbaar vervoer
•	Een	online enquête voor studenten

Alle methodologieën en verslagen van de acties die tijdens de raadpleging werden 
ondernomen, zijn in chronologische volgorde en op een gedetailleerde manier 
opgenomen	in	de	bijlage.

> Foto’s van de vrouwenwandelingen



>	Persona	fiches

WORKSHOP  N°1

- Reizigster met het openbaar vervoer -
AGNIESZKA

Geslacht: Vrouw

Leeftijd: 60 jaar

Van Belgisch-Poolse 

afkomst
Verplaatsingen

Gebruiker van het Koninginneplein en omgeving

 «De voorzieningen aan de haltes 
zijn niet veilig genoeg en de haltes 

liggen te ver uit elkaar.
Er is geen meubilair om te wachten 
en er is weinig verbinding met het 

plein.»



> Foto’s van workshop 01
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Geslacht: Man

Leeftijd: 50 jaar

Van Bulgaars-

Turkse afkomst

SÉLIM

Verplaatsingen

CONSTATS NODEN / VERWACHTINGEN
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«Leveringen verlopen moeizaam 
(er werden 2 zones geschrapt). 

Vrachtwagens moeten altijd 
dubbelparkeren, dat is de enige 
manier om leveringen tot in de 

winkel te krijgen.»

Gebruiker van het Koninginneplein en omgeving

- Handelaar op het Koninginneplein -

Parkeren
•	 Niet genoeg parkeerplaatsen voor 

zaakvoerders en klanten
•	 Wildparkeren in leveringszones
•	 Parkeren overdag is zeer duu

Leveringen
•	 Geen geschikte plaatsen (gedwongen 

dubbelparkeren op de weg)

Tramhaltes
•	 Plaats van de 3 haltes rond de kerk: 

gevaarlijke situatie

Gebruik van het plein
•	 Klanten en handelaars steken het 

plein over of mijden het, maar 
vertoeven er niet echt

Sfeer
•	 Gevaarlijk, lawaaierig, smerig, 

vervuiling
•	 Caféterrassen behouden

Netheid
Sluikstorten op straat

Verlichting
•	 Straatverlichting vernield door 

druggebruikers

•	 Voorbehouden parkeerplaatsen voor 
zaakvoerders

•	 Kortparkeerplaatsen voor klanten / snelle 
boodschappen

•	 Villo-stations toevoegen (juwelenwinkel)

•	 Specifieke leveringszones en ervoor zorgen dat 
die correct worden gebruikt (plaatsen dichtbij, 
voor de winkel of verder weg, aangepaste 
tijdslots)

•	 Erop toezien dat de tramhaltes op een veilige 
plaats worden ingericht (bv. vroegere halte 
voor de kerk)

•	 Het plein veiliger maken voor de winkels 
rondom

•	 De caféterrassen behouden

•	 Meer vuilnisbakken, ondergrondse containers

•	 Onderhoud van de openbare verlichting



PROJECTSPOREN BRUSSEL MOBILITEIT: AANDACHTSPUNTEN EN IDEEËN
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MOBILITEIT LEEFOMGEVING 

De straat afsluiten aan de noordkant 
van het plein 

•	 Vrees voor het wegvallen van 
parkeerruimte voor klanten (bakkerij)

•	 •	Vrees	voor	een	verschuiving	van	het	
autoverkeer rond het plein en in de straten 
van de wijk

•	 Vrees dat de winkels niet bereikbaar zullen 
zijn tijdens de werken

•	 De toegang tot privégarages behouden

De straat afsluiten aan de noordkant 
van het plein
•	 Vrees dat dit nog meer overlast zal 

aantrekken, met een daling van het 
cliënteel tot gevolg 

•	 Aanleg van het plein met speeltuigen, 
meubilair, activiteiten met een echte 
veiligheidscontrole om een beter 
publiek aan te trekken (tegenvoorbeeld: 
Apollosquare, Schaarbeek)

! !
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Geslacht: Vrouw

Leeftijd: 38 jaar

Van Belgische afkomst

CÉLIA

Gebruiker van het Koninginneplein en omgeving

- Mama die in de Groenstraat woont -

Verplaatsingen

VASTSTELLINGEN NODEN / VERWACHTINGEN
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Oversteekplaatsen voor voetgangers
•	 Moeilijk bereikbaar te voet (straten + plein)
•	 Te smalle voetpaden (kinderwagens en 

boodschappentrolleys)

Circulatie / Verkeer
•	 Druk van de auto op zachte vervoerswijzen, 

druk verkeer

Bereikbaarheid met het openbaar vervoer 
•	 Goede bereikbaarheid, veel tram/

busverbindingen

Parkeren
•	 Wildparkeren
•	 Te veel parkeerruimte, weinig ruimte voor 

fietsers/voetgangers

Gebruik van het plein
•	Vermijdt	het	plein	en	de	caféterrassen	(te	veel	
mannen)
•	Niet	veilig	met	kinderen
•	Goed	aanbod	van	diensten	en	winkels
Sfeer
•	Gevaarlijk,	lawaaierig,	smerig,	vervuiling,	te	
weinig groen, trieste plek
•	Straten	rustiger	dan	het	plein
•	Het	uitzicht	op	de	Koningsstraat	en	de	kerk	is	
een meerwaarde
Netheid : sluikstorten op straat, graffiti
Verlichting :  : ‘s avonds niet goed verlicht
Meubilair :  niet genoeg banken
Omgeving : niet  genoeg groen
Erfgoed : kerk te weinig opgewaardeerd

•	 Duidelijke en veilige oversteekplaatsen voor 
voetgangers en fietsers, zebrapaden en 
grondmarkeringen

•	 Aanleg van fietspaden uit de buurt van auto’s

•	 Het openbaarvervoeraanbod behouden, 
gemakkelijkere aansluitingen te voet

•	 Het aantal parkeerplaatsen rationaliseren en/of 
verminderen

•	 Een plein dat veiliger en uitnodigender is voor 
vrouwen, kinderen en gezinnen: activiteiten/
evenementen organiseren

•	 Diversifiëring van cafés, ontmoetingsplaatsen 
voor vrouwen

•	 Meer vuilnisbakken, toiletten, picknicktafels, 
ligstoelen (Sint-Goedeleplein), speeltuigen voor 
kinderen (schommels), fonteinen, boekenbox, 
schuilhuisjes

•	 Homogene verlichting 

•	 Bomen, bloemperken, plantenbakken, 
klimplanten en rustplaatsen in de straten, 
bloemen op het gras, gevels reinigen

«Het plein is allesbehalve 
uitnodigend, het is er vuil, er 
hangen veel mannen rond. Ik 

stop nooit op het plein. Ik ga wel 
naar het Josaphatpark. Daar is het 
aangenamer voor zowel kinderen 

als volwassenen.»
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De straat afsluiten aan de noordkant van 
het plein
•	 Het uitzicht en het erfgoed bewaren, 

speeltuigen die niet te groot zijn (aanleg 
van hoogteverschillen, bv. Kruidtuin), lage 
structuren om te zitten en te spelen

•	 Vermijden dat bestelwagens overal 
parkeren

•	 Meer ruimte voor fietsen en kinderwagens

Openbaarvervoerhaltes groeperen
•	 Voetgangersverbindingen en 

oversteekplaatsen praktischer maken

De straat afsluiten aan de noordkant van 
het plein
•	 Meubilair voor de toe-eigening van het 

plein door gezinnen en meer diversiteit
•	 De tuin aan het Huis der Kunsten zichtbaar 

maken en deel laten uitmaken van de 
dynamiek van het plein

•	 Opvang van daklozen en druggebruikers 
(vzw)?

Gedeelde straten
•	 Minder parkeerdruk: langs één kant van 

de weg
•	 Bredere voetpanden aanleggen
•	 Minder antiparkeerpaaltjes

!

!

!
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Geslacht: Vrouw

Leeftijd: 22 jaar

Van Iraanse 

afkomst

ANNA

Gebruiker van het Koninginneplein en omgeving

- Studente in de omgeving van het plein -

Verplaatsingen

VASTSTELLINGEN NODEN / VERWACHTINGEN
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«Het plein heeft te weinig gras en is te 
weinig afgeschermd van de straat (bv. 
door een haag). Je kunt er niet zonder 

schrik rondlopen. Soms zitten we op de 
trappen van de kerk, maar die zijn vaak 

vuil en ruiken naar urine.»

Gebruik van het plein
•	 Winkels, bars/terrassen (Groene 

Koninginpark, Paleizenstraat, 
Haachtsesteenweg), maar beperkte 
mix van cafés rond het plein

Sfeer
•	Levendig	maar	gevaarlijk,	lawaaierig,	
onveilig, niet echt aangenaam of 
uitnodigend voor studenten
Netheid : geur van urine op de trappen
van de kerk
Verlichting : ‘s avonds te weinig verlicht
Meubilair : geen plek om met vrienden 
te zitten
Omgeving: erg mineraal, bomen die het 
plein insluiten

•	 Aanleg die de link maakt met het 
studentencentrum, waar studenten kunnen 
wandelen, een frisse neus halen, in alle rust 
kunnen studeren, lezen, lunchen, in een rustig 
hoekje kunnen zitten, weg van het drukke 
verkeer, ...

•	 Nieuwe, meer gemengde cafés/restaurants/
winkels die een ander publiek aantrekken, waar 
studenten een koffie of iets anders kunnen gaan 
drinken

•	 Meer culturen (integreren van de Hallen van 
Schaarbeek)

•	 Meer animatie op het plein: fontein, 
muurschilderingen, kunstwerken

•	 Groenere omgeving, rust- en 
ontmoetingsplekken

Oversteekplaatsen voor voetgangers
•	 Moeilijk bereikbaar te voet (straten + 

plein)
•	 Te smalle voetpaden (kinderwagens en 

boodschappentrolleys)

Circulatie / Verkeer
•	 Druk van de auto op zachte 

vervoerswijzen, druk verkeer

Bereikbaarheid met het openbaar 

vervoer
•	 Goede bereikbaarheid, veel tram/

busverbindingen

Parkeren
•	 Parkeren is er te duur

•	 Duidelijke en veilige oversteekplaatsen voor 
voetgangers en fietsers, zebrapaden en 
grondmarkeringen

•	 Aanleg van fietspaden uit de buurt van auto’s

•	 Het openbaarvervoeraanbod behouden, 
gemakkelijkere aansluitingen te voet

•	 Parkeerplaatsen met korting voor studenten van 
de instellingen rond het plein (voorrang voor 
studenten die ver weg wonen?)
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Tramhaltes groeperen
•	 De voetgangerstrajecten leesbaarder 

maken dankzij minder oversteekplaatsen
•	 Gedeeld weggebruik met het fietsverkeer
•	 Een grotere reizigersstroom beheren
•	 Gedeeld weggebruik met auto’s op een 

smalle weg

•	 De omgeving van het plein vrijmaken 
(meubilair: schuilhuisjes, barrières, borden)

•	 Brede, comfortabele voetpaden en haltes 
om een grotere stroom op te vangen (+ 
verkeer naar en van scholen)

•	 Meer en beter zichtbare verkeerslichten

De straat afsluiten aan de noordkant 
van het plein
•	 Oversteekplaatsen voor fietsers realiseren

De straat afsluiten aan de noordkant van 
het plein
•	 Doordachte ontwikkeling van het plein in 

het licht van zijn nieuwe ruimtelijkheid: 
bouwfront, kerk, drukke straat

•	 Evenementen organiseren (brocante- of 
vintagemarkten, foodtrucks, ...)

•	 Een minder precair en marginaal publiek 
aantrekken

•	 Toezichthoudend personeel inschakelen 
tijdens de lunchpauze en na schooltijd

Gedeelde straten
•	 Kunstwerken (bv. muurschilderingen 

Gootstraat), in samenwerking met de 
jongeren uit de wijk

•	 Gescheiden fietspaden in de Koningsstraat 
en de Paleizenstraat

!
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- Reizigster met het openbaar vervoer -
AGNIESZKA

Geslacht: Vrouw

Leeftijd: 60 jaar

Van Belgisch-Poolse 

afkomst
Verplaatsingen

VASTSTELLINGEN NODEN / VERWACHTINGEN
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Gebruiker van het Koninginneplein en omgeving

 «De voorzieningen aan de haltes 
zijn niet veilig genoeg en de haltes 

liggen te ver uit elkaar.
Er is geen meubilair om te wachten 
en er is weinig verbinding met het 

plein.»

Oversteekplaatsen voor voetgangers
•	 De straten en het plein zijn moeilijk te 

voet over te steken
•	 De voetpaden zijn te smal en verkeren in 

slechte staat
•	 Slecht geplaatst voetgangersoversteek- 

plaatsen

Circulatie / Verkeer
•	 Te veel verkeersovertredingen 

(verkeerslichten, overdreven snelheid, 
dubbelparkeren)

Openbaarvervoerhaltes
•	 De halte in de Koningsstraat wordt het 

meest gebruikt voor de aansluitingen, de 
andere twee worden minder gebruikt

•	 Extra voetgangersoversteekplaatsen creëren
•	 Bredere trottoirs voor een vlottere passage van 

kinderwagens en PBM’s
•	 Echte fietspaden, gescheiden van het 

voetgangersgebied en goed aangegeven (aan 
de kant van de kerk in de Koningsstraat en de 
Koninklijke Sinte-Mariastraat)

•	 Toezien op de naleving van de regels in de buurt, 
overtreders bestraffen

•	 Beperkt parkeren behalve voor laden/lossen

•	 Beter uitgeruste schuilhuisjes (openbaar vervoer)

Sfeer :  Gevaarlijk plein, lawaaierig 
(geschreeuw), levendig (voor sommige
gemeenschappen), onveilig 
(druggebruikers, agressie), niet 
uitnodigend om er te vertoeven en te 
weinig gemengde diensten

Netheid :  vuil, afval, onfrisse geuren
Meubilair:  weinig plek om te zitten
Omgeving: grijs, weinig begroeiing
Erfgoed : de kerk lijkt wat verloren te 
liggen en domineert het plein niet

•	 Drugshandel stoppen, de buurt controleren 
op overlast en veiliger maken, een sociaal 
centrum oprichten om mensen die in onzekere 
omstandigheden leven op te vangen i.p.v. ze 
weg te jagen

•	 Een betere sociale en culturele mix, cafés/resto’s 
waar vrouwen welkom zijn

•	 Betere schoonmaak en onderhoud
•	 Het plein teruggeven aan de voetgangers zonder 

het al te ondoorlatend te maken, het verbinden 
met het Huis der Kunsten, bomen planten, 
vogels beschermen, kunstwerken integreren

•	 Regelmatig gebruik van de grasvelden aan 
de kerk voor gemeenschapsactiviteiten. Om 
die proper en mooi te houden: hoge hekken 
plaatsen rond de kerkgazons (bv. Sint-Servaas)?
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Openbaarvervoerhaltes groeperen
•	 Vlotter verkeer en betere verbindingen 

als de straat en de haltes niet overbelast 
raken

•	 Extra drukte wanneer de scholen uit zijn

Gedeelde straten
•	 De Poststraat afsluiten voor het verkeer of 

privatiseren
•	 Verkeersdrempels aanleggen
•	 Bekijken of eenrichtingsverkeer of de 

afsluiting voor autoverkeer mogelijk is

De straat afsluiten aan de noordkant van 
het plein
•	 Risico op extra drukte rond het plein
•	 •	Aanpassen	van	een	oversteekplaats	voor	

fietsers

De straat afsluiten aan de noordkant van 
het plein
•	 Risico dat er nog meer druggebruikers 

komen, wat extra gevaar met zich 
meebrengt

•	 Voor een visueel meer open en rustiger 
plein: de kerk opwaarderen

•	 Voorzieningen creëren die zorgen 
voor een mix en verscheidenheid qua 
bevolking

Gedeelde straten
•	 Parkeren beperken tot één kant van de 

weg (groen aanplanten)
•	 Rustzones toevoegen
•	 Herstelling van het wegdek in de 

Dupontstraat
•	 Onderhoud van groenruimtes

! !
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Geslacht: Man

Leeftijd: 58 jaar

Van Belgisch-

Roemeense afkomst

- Kerkganger Sinte-Mariakerk -
ÂDAM

Gebruiker van het Koninginneplein en omgeving

Verplaatsingen

VASTSTELLINGEN NODEN / VERWACHTINGEN
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Leveringen
•	 •	Regelmatige	leveringen	vooraan	

(hoofdingang van de kerk) en achteraan 
(kapel): gevaarlijk, half tussen tramrails 
en voetpaden parkeren.

Parkeren
•	 •	Wildparkeren	rond	de	kerk	(zelfs	als	

er een bord ‘voorbehouden’ staat; het 
bord wordt gewoon verplaatst) en 

bestelwagens rond het plein

Oversteekplaatsen voor voetgangers
•	 Weinig leesbare voetgangerszones

•	 Ruimte voor leveringen, vooral aan de 
achterzijde van de kerk, en die leveringen 
veiliger laten verlopen

•	 Parkeerplaatsen zoeken voor kerkgangers 
(weinig gekende privéparking met +/- 20 
plaatsen

•	 in de Haachtsesteenweg: bekijken wat mogelijk 
is?)

•	 De voetgangerstrajecten naar de kerk duidelijker 
aangeven (niet vanzelfsprekend met de tramlus)

Gebruik van de kerk :  weinig plaats 
om nog even na te praten na de dienst

Sfeer: uitwerpselen op het grasveld, 
haag, kerktrappen, blikjes, urine 
(beheerprobleem tussen gemeente/
gewest)
Netheid:  uitwerpselen op het grasveld, 
haag, kerktrappen, blikjes, urine 
(beheerprobleem tussen gemeente/
gewest)
Omgeving:place pas assez verte
Meubilair: niet uitnodigend
Verlichting : kapotte spots onder de 
glasramen, op de grasvelden, gericht naar 
de deur

•	 Gratis openbare toiletten installeren, half 
gesloten voor de geuren en zekere controle 
behouden

•	 Meer lokaal toezicht, zelfs wanneer de politie de 
drugshandel tegengaat

•	 Druggebruikers zullen zich zeker verplaatsen 
tijdens de werken zoals op het Liedtsplein: nood 
aan meer opvangcentra

•	 De glasbollen ingraven

•	 Gedemineraliseerd plein: niet alleen blauwe 
steen zoals het de Brouckèreplein

•	 Hoger hek om te voorkomen dat mensen er 
overheen stappen en om overlast te vermijden 
(bv. Sint-Servaas)

•	 Meer groen aanplanten
•	 De verlichting herstellen en nadenken over hoe 

de kerk en het plein kunnen worden verfraaid

«Er is heel weinig plaats om te 
wandelen of samen te komen 
rond de kerk na de dienst. De 
afbakening voor voetgangers 
is onduidelijk. Er is geen echt 

voorplein voor de hoofdingang.»
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EGLISE ROYALE 
SAINTE MARIE

RUE VAN DYCK

RUE SEUTIN

De straat afsluiten aan de noordkant 
van het plein
•	 Verlies van parkeerplaatsen voor 

kerkgangers (sommige mensen komen 
van ver)

•	 Er werden al parkeerplaatsen geschrapt 
aan de Kruidtuin

•	 Kwestie van opvoeding: mensen bewust 
maken en hen helpen om verder weg 
te parkeren en het openbaar vervoer te 
nemen om naar de kerk te komen.

•	 Een soort ‘park&ride’ systeem op lokale 
schaal

De straat afsluiten aan de noordkant van 
het plein
•	 Een echt voorplein voor de ingang van de 

kerk aanleggen

•	 Een ludieke waterfontein om ouders en 
kinderen aan te trekken.

•	 Het park van het Huis der Kunsten 
openstellen (momenteel wordt dit park 
door een heel ander publiek bezocht dan 
het publiek op het plein)

!
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Geslacht: Man

Leeftijd: 34 jaar

Van Belgisch-Turkse 

afkomst

ALIM 
- Bewoner van de Koninginnepleinwijk -

Usager·e Place de la Reine & ses abords

Verplaatsingen

Gebruiker van het Koninginneplein en omgeving

VASTSTELLINGEN NODEN / VERWACHTINGEN
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Oversteekplaatsen voor voetgangers
•	 Weinig leesbare voetgangersruimtes, 

er wordt vaak buiten de 
oversteekplaatsen overgestoken 
(rechtstreekser)

Parkeren
•	 Te weinig parkeerplaatsen voor 

omwonenden

Bereikbaarheid met het openbaar 

vervoer
•	 Goede bereikbaarheid met tram/bus

Gebruik van het plein:  bezoekt 
regelmatig de winkels, cafés op de 
hoek van Beughem (te veel cafés rond 
het plein), wandelen rond de kerk is 
problematisch (druk van drugshandel)
Sfeer : niet veilig om met het gezin 
te komen, angst voor agressie, weinig 
comfortabel
Netheid: uitwerpselen op het grasveld, 
haag, kerktrappen, blikjes, urine 
(beheerprobleem tussen gemeente/
gewest)
Omgeving:  : niet genoeg groen 
Erfgoed: mooie kerk (die wordt 
gefotografeerd door toeristen)

•	 Camera’s plaatsen voor meer veiligheid 
(in Turkije werkt dit goed) of meer 
gemeenschapswachten op het terrein

•	 De onderbenutte centrale ruimte inrichten

•	 De ingang van het Huis der Kunsten zichtbaarder 
maken (ziet eruit als een garagepoort)

•	 Genieten met de kinderen zoals dat 30 jaar 
geleden nog kon

•	 Speeltuigen voor kinderen

•	 De hagen rond de kerk beter onderhouden

•	 Het oversteken gemakkelijker maken voor 
voetgangers en fietsers

•	 Aanleg van fietspaden uit de buurt van auto’s

•	 Meer parkeerplaatsen voor omwonenden

•	 Het openbaarvervoeraanbod behouden

«Ik bezoek vaak de handelszaken, 
winkels en restaurants in de 

Haachtsesteenweg, maar 
de andere straten zijn niet 

comfortabel voor de kinderen. Het 
plein wordt exclusief gebruikt door 

bepaalde gemeenschappen.»
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De straat afsluiten aan de noordkant 
van het plein
•	 Vrees voor nog meer files (op drukke 

momenten, bv in september bij de start 
van het schooljaar)

•	 Nieuwe handelszaken met een terras voor 
het hele gezin

Openbaarvervoerhaltes groeperen
•	 De plaats lijkt logisch omdat ze dicht 

bij elkaar liggen en de andere minder 
gebruikt worden, maar er moet een ruimte 
zijn die groot genoeg is om te wachten

De straat afsluiten aan de noordkant van 
het plein
•	 De Cambio-plaats behouden (als die 

wordt verplaatst, moet die gemakkelijk 
bereikbaar blijven vanaf het plein)

Gedeelde straten
•	 Geen prioriteit voor herontwikkeling, 

minder druk bezocht, het meest dringend 
is het plein

•	 Vrees voor autodruk
•	 Meer bomen zullen voor een 

aangenamere sfeer zorgen

! !
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