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Kleine en Grote Dijk:
fietsstraat

Fase_I
Korte termijn

tweerichtingverkeer

wijziging rijrichting tov 
huidige toestand
nieuwe verkeerslichten /
steunlichten

schoolstraat

doortocht gewestwegen

eenrichtingsverkeer

bestaande verkeerslichten

• Heraanleg van de Generaal Baron 

Jacquesstraat 

• Heraanleg van de Grote Markt

• Stovestraat en Kwadestraat als schoolstraten 

inrichten

• Grote en Kleine Dijk herinrichten als 

fietsstraat

• Fuselierstraat en Rosemarijnstraat inrichten 

als éénrichtingsstraten

• Plaatsing lichten op het kruispunt Stragier

• Plaatsing steunlicht aan spoorovergang

CIRCULATIE-
& PARKEERPLAN



Fase_II
Overgangsfase

tweerichtingverkeer

wijziging rijrichting tov
huidige toestand (fase1)

wijziging rijrichting tov fase 1

nieuwe verkeerslichten /
steunlichten (fase 1)

schoolstraat (fase1)

doortocht gewestwegen
eenrichtingsverkeer

bestaande verkeerslichten

• Schoolplein  inrichten als 

éénrichtingsstraat

• Stationsstraat inrichten als 

éénrichtingsstraat

CIRCULATIE-
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Fase_III
Lange termijn

tweerichtingverkeer

wijziging rijrichting tov 
huidige toestand (fase1&2)

wijziging rijrichting tov fase 2

nieuwe verkeerslichten /
steunlichten (fase 1)

schoolstraat (fase1)

doortocht gewestwegen
eenrichtingsverkeer

bestaande verkeerslichten

• Vismarkt en Kiekenstraat inrichten als  
éénrichtingsstraat

• Herinrichten Reuzemolenstraat als 

éénrichtingsstraat

CIRCULATIE-
& PARKEERPLAN



P

P

P

Parkeerplan

• Behoud aantal parkeerplaatsen binnen 
projectzone

• Gratis parkeren op centrumparkings
• Blauwe zone

• vanaf 9 uur tot 12 uur en van 13 uur tot 
18 uur (excl zon- en feestdagen)

• differentiatie duurtijd ifv noodzaak 
en gekoppeld aan geldigheid 
bewonerskaart

• 1 uur, bewonerskaart niet geldig : 
• 2 uur, bewonerskaart geldig: overige 

centrumstraten
• Stovestraat en Kwadestraat zijn 

schoolstraten

CIRCULATIE-
& PARKEERPLAN

verkeer
doortocht gewestwegen

kort parkeren 
(1u, bewonerskaart niet geldig) 

kort parkeren 
(2u, bewonerskaart  geldig) 

schoolstraat
(enkel bewonersparkeren) 

centrumparking: langparkerenP
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BEELDKWALITEITSPLAN

tramsporen

borduur

grijze kasseien
halfsteensverband

Historische verankering:
Diksmuide als stedelijke idylle



BEELDKWALITEITSPLANAmbitie van het 
Beeldkwaliteitsplan

• Leefbare stad

• Aantrekkelijke centrumstad

• Toeristische trekpleister



BEELDKWALITEITSPLANPublieke ruimte:
De Grijze Vloer

Voetgangerszone

Voetgangerszone

Rijloper (incl. goten)

Parkeervak

Boordsteen

Boordsteen



BEELDKWALITEITSPLANGebouwen:
vangen licht



BEELDKWALITEITSPLANElementen van beeldkwaliteit

1 Verharding
2 Groenelementen
3 Meubilair
4 Verlichting
5 Terrassen



BEELDKWALITEITSPLAN1 Verharding
Bestendigen van de grijze
minerale vloer



BEELDKWALITEITSPLAN2 Groen
Algemeen

Bomen in het straatbeeld worden in lijnformatie 
aangeplant. Er wordt gekozen voor kleinere boomtypes 
met smalle, hoge kruin.  De bomen worden opgelijnd 
aan één zijde van de rijweg, namelijk de noordzijde. En 
worden afgewisseld met parkeervakken en gegroepeerd 
meubilair. De gekozen boomtypes moeten voldoen aan 
volgende eisen:
• geen hinderlijk bladval, vruchtval of honingdauw
• geen te lage kroonaanzet
• bestand tegen verdichting
• ziekterisico-vrij
• geen te horizontaal groeiende onderste takken
• minimum plantmaat 14/16
• planmateriaal volgens ISO-normen



BEELDKWALITEITSPLAN2 Groen
In het straatprofiel

Groenvak

Carpinus betulus ’Frans Fontaine’ Acer platanoides Tilia cordata
Carpinus Betulus Frans FontaineCarpinus Betulus Frans Fontaine Quercus Palustris



Groenvak

A A’

Carpinus betulus ’Frans Fontaine’ Acer platanoides Tilia cordata
Robinia Pseudoacacia Gleditsia triacanthosAcer Platanoides

BEELDKWALITEITSPLAN2 Groen
Op de Grote Markt



BEELDKWALITEITSPLAN3 Meubilair

• het meubilair draagt bij tot de herkenbaarheid en 
leesbaarheid van de publieke ruimte;

• het meubilair vertoont een onderlinge samenhang 
binnen en tussen de verschillende categorieën;

• een tijdloze en sobere uitstraling zowel in vormgeving, 
materiaal- als kleurgebruik ;

• een functioneel en aantrekkelijk ontwerp;
• een duurzaam, veilig en vandalismebestendig ontwerp.



BEELDKWALITEITSPLAN3 Meubilair

Afvalbakken

Fietsenstalling

Voorzieningszuilen

Afbakenings- en 
zoneringselementenZitelementen



HERINRICHTING 
GROTE MARKT



HERINRICHTING 
GROTE MARKT



HERINRICHTING 
GROTE MARKT



HERINRICHTING 
GROTE MARKT



HERINRICHTING 
GROTE MARKT



HERINRICHTING 
GROTE MARKT



HERINRICHTING 
GENETAAL BARON
JACQUESSTRAAT



HERINRICHTING 
G.B. JACQUESSTRAAT



HERINRICHTING 
G.B. JACQUESSTRAAT



HERINRICHTING 
G.B. JACQUESSTRAAT



HERINRICHTING 
G.B. JACQUESSTRAAT



BEHEERSPLAN
GROTE MARKT



BEHEERSPLAN

• alle werken, maatregelen en handelingen die de 
waarden en kenmerken van het erfgoed in stand 
houden, verbeteren of herstellen

• ambities op lange termijn
• maatregelen uit het beheersplan geven recht op 

erfgoedpremie aan zakelijk rechthouder



BEHEERSPLAN

NIET VOOR:
• Niet-erfgoedgebonden onderhoud
• Isolatie, beveiliging of andere werken of diensten 

opgelegd door andere regelgeving
• Opnieuw aanbrengen van verdwenen 

erfgoedelementen
• (behalve als er voldoende iconografisch of materiële 

gegevens zijn voor een verantwoorde reconstructie en 
om een storende lacune aan te vullen)

• Ontsluitingwerken



BEHEERSPLAN



BEHEERSPLAN

Enkel VOOR:
• Zichtbare delen: gevel
• Gevelopbouw - metselwerk
• Gevelopeningen - schrijnwerk
• Ankers
• Sierelementen


