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Welkom



Welkom

• Overleg 1: Opstart – kennismaking –
inventarisatie verwachtingen

• Overleg 2: Verbreding inventarisatie –
verkenning voorkeuren – wederzijds begrip
bewoners

• Overleg 3: Aftoetsten ontwerpen – verdiepen
voorkeuren – inventarisatie aandachtspunten
uitvoering

• Overleg 4: Presentatie resultaat – vieren –
schetsen vervolgproces



Stand van zaken

• Gevoerd onderzoek & overleg
• Verwerking van de resultaten van het eerste

participatiemoment



Gevoerd onderzoek & overleg

• Analyse en lezing van de bestaande toestand
• Verkeerstellingen



Verkeerstellingen



Verkeerstellingen



Resultaten eerste participatieavond



Resultaten eerste participatieavond



Mobiliteit & Circulatie

• Ontlasting van de doortocht -> Ring?
• Plaatsgebrek voor gescheiden infrastructuur,

maar opteren bij bredere straten.
• Eenrichtingsverkeer in lussen & verkeersluw
• Gemengd verkeer gevaarlijk voor zwakke

weggebruiker
• Wandel – & fietsstraat achter begijnhof?
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Mobiliteit & Parkeren

• Kortparkeren voor bewoner en handelaars
– Bewonerskaart / Blauwe zone
– Kortparkeren 30min – 1h
– Parkeerzoekend verkeer

• Langparkeren
– Mogelijkheid op de markt (ondergronds of de helft)
– Mensen ‘motiveren’  voor randparkings te gebruiken
– Randparking haalt auto weg uit straatbeeld
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Handelscentrum - Centrum

• Winkelstraat met beleving als prioriteit
– Mooi en aantrekkelijk
– Centrum te klein & winkelaanbod onvoldoende
– Doodsteek voor plaatselijke handel zoals bakken,

slager, apotheek,…

• Winkelstraat met bereikbaarheid als prioriteit
– Ondersteunend voor de handel
– Ongezelling, geen aantrekkingskracht
– Voornamelijk snel shoppen
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Identiteit

• Opwaardering historisch patrimonium
– Zeer belangrijk (belangrijkste toeristische troef)
– Te weinig aantrekkingskracht? Centrum levensloos
– Vind je overal

• Nieuwe elementen
– Frisse, nieuwe aantrekkingskracht
– Meer beleving, meer groen, meer dynamiek
– Markt aantrekkelijker

14



Algemeen

• Meer aandacht voor mindervaliden
• Sterke grens tussen stad en ruraal landschap
• Frietkot op markt weg
• Meer speling met verlichting
• Groenere binnenstad
• Promoten fietsverkeer
• Mijden zwaar verkeer in centrum

15



Sterktes – Zwaktes – Opportuniteiten- Bedreigingen
(SWOT)



Masterplan Diksmuide

Lezing en verkenning van Diksmuide: werken aan een visie



Welke stad willen wij zijn?

1. Identiteit:



Het centrum is een plek van voorzieningen, handel, wonen en ontmoetingen



Het centrum is een plek van voorzieningen, handel, wonen en ontmoetingen



De schaal en maat zijn primair gericht op mensen en langzaam verkeer



De stad is een decor en biedt ruimte voor menselijk handelen: vraagt flexibiliteit



Op welke wijze kunnen wij het
centrum aantrekkelijker maken ?

2. Toerisme:



Diksmuide is een levend en levendig monument



Meer aandacht voor informatievoorziening historische ontwikkeling



Uitbreiden en definiëren/herdefiniëring kuiermilieu en wandelroutes



Uitbreiden en definiëren/herdefiniëring kuiermilieu en wandelroutes



Uitbreiden en definiëren/herdefiniëring kuiermilieu en wandelroutes



Uitbreiden en definiëren/herdefiniëring kuiermilieu en wandelroutes



Uitbreiden en definiëren/herdefiniëring kuiermilieu en wandelroutes



Cultuurhistorie koppelen aan horeca, shopping en voorzieningen



Cultuurhistorie koppelen aan horeca, shopping en voorzieningen



Hoe kunnen we het autoverkeer
en het parkeren accommoderen,
zonder dat dit ten koste gaat van
de kwaliteit van leven, wonen,
werken?

3. Mobiliteit:



De auto is welkom, maar wel te gast!



De auto is welkom, maar wel te gast!



Langdurig parkeren naar de randen en/of ondergronds tbv verblijfskwaliteit



Optimaliseren routering /circulatie waardoor minder sluipverkeer



Minimaliseren psychologische en fysieke impact doortocht



Minimaliseren psychologische en fysieke impact doortocht



Profielen knijpen en inrichten op langzaam verkeer: zone 30



Hoe kunnen wij zorg dragen voor
een dynamisch en levensvatbaar
voorzieningen- en
handelscentrum?

4. Handel:



Horeca handel en cultuur



Reëel perspectief: regio gericht op dagdagelijkse goederen



Kansen creëren voor funshopping en horeca gericht op verblijf en beleving



Programmeren en promoten



Hoe kunnen wij de stedelijke
processen accommoderen en de
kwaliteit van de openbare ruimte
versterken?

5. Openbare ruimte:



Respecteer het karakter van de minerale stad met groene accenten



Respecteer het karakter van de minerale stad met groene accenten



Respecteer het karakter van de minerale stad met groene accenten



Streef naar samenhang in het centrum op de grote schaal (grijs, natuursteen)



Streef naar samenhang in het centrum op de grote schaal (grijs, natuursteen)



Omarm diversiteit op de kleine schaal (uiteenlopend gebruik en invulling)



Hoe kunnen wij de stedelijke
processen accommoderen en de
kwaliteit van de architectuur
versterken?

6. Architectuur:



Uitgaan van typologische gereedschapskist (panden, complexen, verdichtingen)



Uitgaan van typologische gereedschapskist (panden, complexen, verdichtingen)



Uitgaan van typologische gereedschapskist (panden, complexen, verdichtingen)



Uitgaan van typologische gereedschapskist (panden, complexen, verdichtingen)



Kleinschalige ingrepen (accupunctuur)



Kleinschalige ingrepen (accupunctuur)



Aandacht voor korrel en palet: gebouwen die licht vangen



Ruimte voor kwalitatieve vernieuwing die zich kan meten met historisch erfgoed



Welk plein past er bij Diksmuide?

7. Grote markt:



Respect voor de historische positie en betekenis



Respect voor de historische positie en betekenis



Minder ruimte voor de auto



Meer ruimte voor verblijf



Toevoegen van vernieuwing als symbool voor de vernieuwde binnenstad



DEBAT 1: KWALITEITEN EN
WERKPUNTEN VAN HET
MASTERPLAN



Debat 1: Kwaliteiten en werkpunten van het masterplan



Hoe zullen wij dit doen

• Bepaal voor jezelf of je een groene of rode
duim geeft aan ontwerpers voor de thema’s

• Noteer jouw motivatie voor jouw groene en
rode duim



DEBAT 2: DIKSMUIDE EEN VIJF
MINUTEN GEMEENTE?



DEBAT 3: FUNCTIES EN ELEMENTEN
OP DE GROTE MARKT


