LDC Biezenbilk
Geef jouw mening tussen 9 en 15 uur!

www.oudenburg.be

Zaterdag 24 september 2022

MASTERPLAN 'T STEEDJE

INWONERS AAN ZET

Beste Oudenburgnaar
Na anderhalf jaar waarin gesnuffeld, geïnformeerd en vooral gestudeerd
werd, presenteerde het team van ruimtelijke planners en experts van
studiebureau BUUR eind juni hun ontwerp-Masterplan aan de gemeenteraad. Nu zijn jullie, de inwoners van onze stad, aan zet.
De toekomst van het centrum van de stad, ’t Steedje, belangt ons
allemaal. Want onder meer alle stadsdiensten zijn er verzameld. Woon je
in het centrum of in één van de deelgemeenten, op geregelde tijdstippen
moet je ongetwijfeld in ’t Steedje van Oudenburg zijn.
Daarom is het belangrijk dat dit Masterplan, dat de komende tientallen jaren vorm zal geven aan onze stad, gedragen wordt door alle inwoners. In
deze brochure worden 4 stedenbouwkundige ambities en 6 strategische
clusters summier voorgesteld.
Wil je alle informatie in detail, consulteer dan het masterplan op
www.oudenburg.be/masterplan-oudenburg of scan onderstaande
QR-code.
Op zaterdag 24 september 2022 tussen 9 en 15 uur worden deze
10 punten aan alle inwoners vanaf 16 jaar voorgelegd. Met het resultaat
van deze bevraging gaat het stadsbestuur aan de slag om het Masterplan
uit te voeren en indien nodig bij te sturen.
Jouw mening telt mee!
Stadsbestuur Oudenburg

Lees het integrale Masterplan op www.oudenburg.be/
masterplan-oudenburg of scan de QR-code.
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Toelichting bij traject met
participatiemomenten
Jouw mening telt al van bij de start!

december 2020

1

Selectie T.OP Kustzone en
aanduiding BUUR
Eind december 2020 werd ‘t Steedje van Oudenburg als
allereerste hinterlandgemeente gekozen voor het stadsontwikkelingsproject T.OP Kustzone. Na een WinVorm-procedure werd
studiebureau BUUR aangesteld.

16 september 2021
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Op de Snuffeldag, georganiseerd door
BUUR, werden diensten, verenigingen
en inwoners bevraagd tijdens een
stadswandeling. Hierbij werd gepolst
hoe jullie de toekomst van verschillende sites in de stad zien. Met deze
input werd aan de slag gegaan.

1-3 februari 2022
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Projectweek
Tijdens de projectweek kwam een team
van ruimtelijke planners en experts drie
dagen lang ter plaatse in Oudenburg om
de visie voor iedere site afzonderlijk op te
maken. Tegelijkertijd werd een maquette
gemaakt die deze visie visualiseert.

19 april 2022
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24 september 2022

7

3 februari 2022
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Infomarkt inwoners
Na het nodige bijkomend studiewerk kwam het plan in zijn
definitieve plooi te liggen en werden de ontwerpen nogmaals
voorgelegd tijdens een infomarkt. Op deze infomarkt waren de
planners van het studiebureau en vertegenwoordigers van de
provincie West-Vlaanderen aanwezig voor extra uitleg.

Burgerbevraging
Binnenkort zijn de inwoners aan zet om hun mening te geven
over het plan zoals deze op vandaag voorligt. Jouw mening telt,
dus kom zeker op 24 september 2022 tussen 9 en 15 uur naar
de Burgerbevraging in LDC Biezenbilk.

Snuffeldag met
diensten en inwoners

Infoavond voor inwoners
Op het einde van de projectweek werden alle plannen en bevindingen voorgesteld aan de inwoners van de stad. Met de
opmerkingen en vragen die hieruit voortkwamen werd opnieuw
naar de studie- en tekentafel gegaan.

22 juni 2022
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Presentatie gemeenteraad
Oudenburg
Op de gemeenteraad werd het huidige ontwerp-Masterplan aan
de raadsleden voorgesteld met de deskundige uitleg van een
ruimtelijk planner van de provincie West-Vlaanderen. Nadat dit
goed werd bevonden is het plan rijp om aan de inwoners voorgelegd te worden.
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Stedenbouwkundige ambities

1

Valoriseren van de rijke geschiedenis van Oudenburg

3

Uitbouw van een gelaagd groenblauw netwerk

Het stedelijk landschap van Oudenburg laat zich lezen in verschillende historische lagen. Het doel is dan ook om
de betekenisvolle historische lagen van Oudenburg zichtbaar te maken in ‘t Steedje.

De waterstructuur moet opnieuw een prominentere plek te krijgen in het stadslandschap, met de walgracht, de
Stedebeek, die een aaneengesloten ecologisch systeem vormt rond het stadscentrum. Ook worden een aantal
(ingesloten) tuinen en parkruimtes verder versterkt als groene rust- en speelplekken.
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Deze cluster vind je terug op
pagina 6 tot 26 van het Masterplan.

2

’t Steedje als compacte kern
met geclusterde voorzieningen
Het behoud van het dorpskarakter van het kleinschalig stedelijk woonweefsel staat voorop, waar de stedelijke
functies worden geclusterd in en rond de kern. De nabijheid wordt een grote troef voor de stad en haar inwoners.

4

Inzetten op duurzame mobiliteit
Dit doen we door ‘t Steedje integraal in te richten als een zone 30. Dit zorgt voor een afradend effect voor doorgaand verkeer. Daarnaast worden veilige fietsassen uitgebouwd. Ook wordt aan de rand van het kerkpark een
mobipunt uitgebouwd in de nabijheid van het stadhuis. Tot slot wordt parkeren geclusterd in centrumparkings
rond 't Steedje.
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CLUSTER 1

Administratieve
en belevingscluster
Open en actief kerkpark

Bewonersparking
De 9 parkeerplaatsen voor de
omgeving van het Le Marais
Vernierplein blijven behouden.

Stadhuis
in het groen
De administratieve stadsdiensten
komen in een groene omgeving
waarbij het stadhuis onderdeel
wordt van het kerkpark.

Randparking
politie
Achter het huidige politiekantoor
komt ruimte voor een nieuwe
randparking met 34 plaatsen.

Horeca in de pastorij
In de voormalige pastorij wordt de
mogelijkheid gecreëerd voor een
horecazaak met terras en speelelementen in het kerkpark.
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Deze cluster vind je terug op
pagina 29 tot 33 van het Masterplan.

Historische
elementen
Aan de hand van een niveauverschil
en licht-en waterelementen wordt
het historische Castellum nog meer
zichtbaar in het kerkpark.

Bewonersparking
Kapellestraat
De 5 parkeerplaatsen voor de
omgeving van de Kapellestraat
blijven behouden.

Modern en
open park
Het park wordt opnieuw open en
aantrekkelijk gemaakt voor jong en
oud. Een park waarin er gespeeld,
geleefd en ontmoet kan worden.

Verkeersvrij kerkplein
De Mariastraat wordt geknipt waardoor er een verkeersvrij plein ontstaat
voor de ingang van de kerk, een plein
dat in de toekomst dienst kan doen
als ontmoetingsplek.

Bewonersparking
Mariastraat
Er worden 22 parkeerplaatsen
voor de omgeving van de
Mariastraat aangelegd.
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CLUSTER 2

Culturele cluster
Omgeving Abdijhoeve en RAM

Poortfunctie
Stationsstraat
Ter hoogte van de Abdijhoeve
verandert het straatbeeld en word
je verwelkomd in het historische
Oudenburg waar de auto te gast is.

Groene
randparking
Er wordt een randparking
aangelegd voor 80 auto’s
met respect voor de groene,
landelijke omgeving.

Aangepaste
Marktstraat

voorbeeld Brakel
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In de Marktstraat worden auto’s
te gast en geven we alle ruimte
aan traag verkeer zoals fietsers
en voetgangers.

Deze cluster vind je terug op
pagina 34 tot 37 van het Masterplan.

Adbijhoeve
De site blijft in volle transformatie
de komende jaren, met horecazaken, een ceremoniezaal, een
feestzaal en een notariaat.

Evenementenweide
Maximaal vier keer per jaar worden
evenementen georganiseerd in de
schaduw van de Abdijhoeve voor
meer beleving in de stad.

Wandel- en fietspad
Doorheen de Abdijsite en het Abtspark wordt een fiets-en wandelpad
aangelegd om het Groen Lint te
verbinden met het stadscentrum.

Nieuwe bib
De bibliotheek, de repetitieruimte voor
de Koninklijke Harmonie Sint-Cecilia,
het Romeins Archeologisch Museum
en de cultuurzaal ipso facto worden
verbonden tot één grote cultuursite.
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CLUSTER 3

Woon -en
handelscluster
Binnengebied Oost

Handelszaken

illustratie

De Marktstraat wordt nieuw
leven ingeblazen als winkelstraat. Boven de handelsruimtes
worden wooneenheden
mogelijk gemaakt.

Levendig marktplein
Op het genivelleerde Marktplein
is er voortaan meer ruimte voor
de marktkramers, terrasjes en
evenementen.
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Boomgaard
De ongekende historische boomgaard van de familie Vanlitsenburgh wordt in ere hersteld en
verder goed onderhouden.

Groene long
Wat op vandaag een grijze,
bebouwde vlakte is wordt de
nieuwe groene leeflong van de stad.

Wonen in het groen
In het binnengebied worden
betaalbare woningen voorzien
temidden van het groen.

Fietsdoorsteek
Doorheen de groene
woonomgeving wordt de fietsverbinding gemaakt tussen de
cultuurcluster en de zorgcluster.
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CLUSTER 4

Zorgcluster
Site Vanderheyde en
omgeving WZC - LDC
Huis Vanderheyde
Huis Vanderheyde zal plaats
maken voor een nieuwbouw
waar er verschillende
welzijns- en zorgfuncties
worden ondergebracht.

Ruimte om
te wonen
Op een steenworp van
’t Steedje komen betaalbare
eengezinswoningen.

Uitbreiding bos
De huidige bebossing wordt uitgebreid met de aanplanting van
bijkomend groen om zo tot een
extra groene long te komen.
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Volkstuintjes
In de tuin van WZC Riethove
worden volkstuintjes aangelegd.
Zowel voor de bewoners als voor
tuinierders uit de stad.

MUG-heli
Om de veiligheid en snelle
dienstverlening te garanderen wordt
nabij het woonzorgcentrum een helihaven voor de MUG-heli aangelegd.

Zorgflats
In de nabijheid van het
woonzorgcentrum worden
zorgflats voorzien voor
senioren en hulpbehoevenden.
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CLUSTER 5

Welzijnscluster
Omgeving Karpelhof

Seniorenwoningen
De huidige seniorenwoningen
worden vervangen temidden van
de groene omgeving.

Groen parkje
Wonen, leven en werken op
de Welzijnscluster in een
groene omgeving.

Mobiliteit
Het huidig rondpunt wordt
ruimer gemaakt.
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Handelsruimte
met wonen
Privaat project waarbij handelsruimte
op het gelijkvloers gecombineerd wordt
met wonen op het verdiep.Zowel voor de
bewoners als voor tuinierders uit de stad.

Welzijnshuis
Het nieuwe welzijnshuis van de
stad, waar alle welzijnsdiensten
in gecentraliseerd worden, komt
nabij de zorgsite.
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CLUSTER 6

Woon- en sportcluster
Zuidelijke rand – Stedebeek
Nieuwe school en BKO
Momenteel wordt er volop gebouwd aan
een nieuwe kleuter- en basisschool met
bijbehorende buitenschoolse kinderopvang in het centrum van de stad.

Zuidpoort
De Zuidpoort behoudt haar gemeenschapsfuncties zoals JOC ’t Scharnier en
de muziekschool. In de niet-historische
delen wordt een publieke functie en
ruimte voor wonen voorzien.

Wonen op de
schoolsite
SHM WoonWel voorziet in 4 sociale
koopwoningen en 5 sociale huurwoningen op de voormalige schoolsite.
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Stedebeek
Langs het Stedebeekpad tussen het
Gouden Helmpad en de Bekestraat komt
de Stedebeek opnieuw in open bedding.

Wonen in het groen
In het binnengebied worden
betaalbare woningen voorzien
temidden van het groen.

Parkje
Nabij de sportterreinen
van de sportsite Ter Beke
wordt een klein parkje
aangelegd voor de buurt.
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’t Steedje klaar voor de toekomst
Alles dichtbij in een stad vol beleving

Administratieve en
belevingscluster
Kerkpark

Woon- en sportcluster
Zuidelijke rand Stedebeek
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Culturele cluster
Omgeving Abdijhoeve
en RAM

Woon- en
handelscluster
Binnengebied Oost

Welzijnscluster
Omgeving Karpelhof

Zorgcluster
Site Vanderheyde
en WZC - LDC
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Inwoners aan zet
zaterdag 24 september 2022
9 tot 15 uur – LDC Biezenbilk

Nu is het aan jullie, de inwoners van onze stad.
Want jullie mening telt! Kom op zaterdag 24 september tussen 9 en 15 uur naar de Burgerbevraging in LDC Biezenbilk (Ettelgemsestraat 24) en
geef jouw mening over het ontwerp-Masterplan
’t Steedje dat in deze brochure voorgesteld wordt.
Als je na het lezen van deze brochure en het
consulteren van het Masterplan online nog vragen
of opmerkingen hebt over het plan, aarzel dan niet
om het stadsbestuur te contacteren.
T 059-56 84 51
E masterplan@oudenburg.be
HOE KAN JE GELDIG STEMMEN?
∙

∙
∙

∙
∙

∙

Iedere Oudenburgse inwoner die op
1 september 2022 16 jaar of ouder is,
kan stemmen op vertoon van zijn of
haar identiteitskaart.
Stemmen per volmacht is niet mogelijk.
Bij ieder thema heb je de keuze om JA
of NEE aan te vinken als je al dan niet
akkoord gaat met de ideeën die hierover zijn verwerkt in het Masterplan.
Je stem is geldig als je duidelijk één van
de twee bolletjes kleurt.
Bij een eventuele correctie dient duidelijk en zonder enige vorm van twijfel de
definitieve keuze aangeduid te worden.
Kleur je beide bolletjes, geen enkel
bolletje of is jouw keuze onvoldoende
duidelijk dan is de stem voor deze specifieke vraag ongeldig.

Anthony Dumarey
BURGEMEESTER
Plassendale 11
0496-52 40 44
anthony.dumarey
@oudenburg.be

Tahira Malik
Schoolstraat 38
0486-78 77 23
tahira.malik
@oudenburg.be

Stijn Jonckheere
Kasteeldreef 4A
0476-36 38 63
stijn.jonckheere
@oudenburg.be

Gino Dumon
Bekestraat 19
0470-94 52 47
gino.dumon@oudenburg.be

Romina Vanhooren
Ganzenstraat 1
0472-90 62 38
romina.vanhooren
@oudenburg.be

