Thuis in de Stad-prijs 2012
Inschrijvingsformulier
Digitaal opsturen naar info@thuisindestad.be
U krijgt een ontvangstmelding

Waarvoor dient dit formulier?
Met dit formulier dingt u mee naar de Thuis in de Stad-prijs 2012, U kunt per stad één, twee of drie projecten
indienen. Gebruik voor ieder ingediend stadsproject een nieuw formulier.
Aan wie bezorgt u dit formulier?
Verstuur dit formulier voor 10 september 2012 om 17.00 uur online naar info@thuisindestad.be
Waar vindt u meer informatie?
U vindt meer informatie op onze website thuisindestad.be.
Gegevens van de stad die het project indient
1 Vul hieronder de naam in van de stad die het project indient en het bankrekeningnummer
Stad Roeselare

Gegevens van de contactpersoon van het project
2 Vul hieronder de gegevens in van de contactpersoon van het project.
voornaam en achternaam Bert Vanhuyse
functie duurzaamheidsambtenaar
straat en nummer Botermarkt 2
postnummer en gemeente 8800 Roeselare
telefoon 051 26 22 98
faxnummer 051 26 22 89
e-mailadres bvanhuyse@roeselare.be
Gegevens van het project
3 Vul hieronder de gegevens in van het project.
naam Pastoorsbos
startdatum

dag 0

1

maand 0

9

jaar

einddatum

dag

6

maand 0

5

jaar 2

0

naam van de partners Stad Roeselare
Agentschap Natuur en Bos

naam van de coördinator Bert Vanhuyse
budget 378.220

euro

2 0

0

9

0 1

2
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4 Geef hieronder een korte beschrijving van het project.
Het project moet al gerealiseerd zijn of moet zo ver gevorderd zijn dat het op zijn waarde en effectiviteit beoordeeld kan worden
Het mag op 10 september 2012 niet meer dan twee jaar geleden gerealiseerd zijn.

Het Pastoorsbos is een park, centraal gelegen in de deelgemeente Beveren. Het park grenst aan een drukke steenweg tussen de stad en de
deelgemeente. Het park is tevens verbonden met de stad via een fiets- en wandelroute. Het project beoogt een totale herinrichting en
uitbreiding van het park. Het park was in een verloederde staat en was een ruimte geworden die nog weinig meerwaarde leverde voor de
buurt en de gebruikers. Er waren diverse vormen van overlast en door de dichte begroeiing was er een beperkte sociale controle. De
centrale ligging van het park bood de opportuniteit om diverse verbindingen te maken met de omliggende functies en om zo de
toegankelijkheid van het park te verhogen. Hat park is deels ingenomen door een stedelijke kinderopvang en grenst aan de bestaande
sportinfrastructuur. Naast het park bevindt zich tevens een site waar diverse jeugdbewegingen en andere verenigingen gelokaliseerd zijn.
Het park grenst tevens aan een sociale woonwijk.
In 2010 werd door de stad een masterplan opgemaakt in functie van de uitbreiding van de sociale woonwijk en de optimalisatie van de
publieke ruimte. Het doel van het masterplan Beveren was om bij verdere ontwikkelingen de bestaande functies (kinderopvang
ontmoetingsruimte verenigingen en jeugd, muziekacademie, sporthal en sportvelden, park- en speelruimte, zachte verbindingen, groene
ruimte) sterker te integreren. De directe omgeving kent een sterke randstedelijke verdichting, waardoor een gerichte ontwikkeling van de
publieke ruimte noodzakelijk was in functie van de huidige en toekomstige leefbaarheid.
De heraanleg van het Pastoorsbos is een eerste uitvoering van een deelproject binnen dit masterplan. De herinrichting van het park
steunde op drie peilers. In eerste instantie werd het park opgewaardeerd door de beplanting te saneren en te vernieuwen. Op die manier
werd het park opengetrokken voor natuurlijk licht en werd het park zichtbaar vanuit de omgeving. Een tweede element betreft de
toegankelijkheid van het park: naast de hertekening van de bestaande toegang aan de Beversesteenweg, werd het park ook toegankelijk
gemaakt aan de zijde van de sportinfrastructuur en het ontmoetingscentrum. Er werd tevens een uitbreiding van het park gerealiseerd aan
de zijde van de sportterreinen met een rechtstreekse aansluiting op een bestaande fiets- en wandelroute. Alle paden en deelruimtes in het
park werden vernieuwd van uit het oogpunt integrale toegankelijkheid. Een derde peiler is gericht op het integreren van verschillende
functies in het park. Naast de opwaardering van de groene ruimte werden ruimtes voor recreatie en ontmoeting voorzien in het ontwerp
van het park. Dit werd gerealiseerd via een recreatieweide, het gebruik van duurzaam parkmeubilair en de creatie van een speelnatuurstrip
in de uitbreiding van de parkzone.
Het project is een initiatief van de stad, waarbij tevens een participatietraject werd doorlopen. Nog voor de ontwerpfase werden
omwonenden, gebruikers en verenigingen betrokken. Er werden drie werkgroepen opgericht bestaande uit beleidsmensen, ambtenaren,
omwonenden en belanghebbende verenigingen. Op basis van een praatplan werd een consensus bereikt. Dit praatplan vormde de basis
voor het verdere ontwerp en inrichting van het park.
Gedurende de uitvoering van het ontwerp en de effectieve herinrichting van het park werden de verschillende fases verder met deze
groepen gecommuniceerd. Op 6 mei 2012 werd het vernieuwde Pastoorsbos officieel geopend. Hierop waren de omwonende en de
diverse actieve verenigingen uitgenodigd. De opening was een coproductie van de actieve verenigingen en de stad.

5.

Beschrijf de rol van de stad in de realisatie van het ingediende project?
De stad is de initiatiefnemer van de herinrichting van het Pastoorsbos. Er werd enerzijds vertrokken vanuit het opgestelde masterplan
voor de ontwikkeling van de deelgemeente Beveren. Anderzijds werd via een participatietraject gezocht naar een hoogwaardig ontwerp
voor het park. Voor het ontwerp werd samengewerkt met een extern bureau: Fris in ‘t Landschap.
Verschillende diensten werkten samen aan de realisatie van dit project: milieudienst, groendienst, communicatie, dienst wijkwerking en
mobiliteit.

6 Kruis hieronder de hoofdaspecten aan waarop het project betrekking heeft.
de huisvesting in de stad
de stedelijke ruimte
de mobiliteit in de stad
x

het leefmilieu in de stad
de plaatselijke economie
de sociale cohesie in de stad
de cultuurbeleving in de stad
het democratisch besturen van de stad
andere, namelijk:
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7 Geef kort de karakteristieken weer, indien het project zich uitdrukkelijk richt tot een bepaalde buurt of
doelgroep.
Het Pastoorsbos is centraal gelegen in de deelgemeente Beveren bij de stad. Het Pastoorsbos is een stadspark gericht op de buurt en
wordt hoofdzakelijk gebruikt door de buurtbewoners. Het Pastoorsbos ligt tevens op een recreatieve groene as tussen het stadscentrum
en de deelgemeente Beveren.
Het Pastoorsbos is via dit project heringericht. Naast het opwaarderen van de parkfunctie is gekozen om ook een speelbos te realiseren.
De doelgroepen van dit project zijn de buurtbewoners, de jeugdverenigingen en gebruikers, die de toegang tot het park hebben via de
aansluiting op een fiets- en wandelpad tot in de stadskern.
De opwaardering van het Pastoorsbos zorgt ervoor dat het park opnieuw kan gebruikt worden door iedereen, en niet meer wordt
toegeëigend door bepaalde groepen, waardoor het sociale evenwicht was verstoord.

8 Wat zijn de beoogde effecten van het project?
-

Een ruimtelijk kwalitatieve opwaardering van het Pastoorsbos als parkfunctie

-

Het creëren van een open ontmoetingsruimte voor de diverse gebruikers, met aandacht voor sociale controle en veiligheid

-

Een plek geven aan de actieve jeugdbewegingen en jongeren

-

Het inpassen van het Pastoorsbos in een ruimere ruimtelijke visie op de ontwikkeling van de deelgemeente Beveren.

-

Het integraal toegankelijk maken van lokaal buurtgroen

9 In welke mate zijn de beoogde effecten van het project gerealiseerd?
De heraanleg van het Pastoorsbos blijkt een grote ruimtelijke meerwaarde voor het centrum van Beveren en de zachte verbinding naar het
stadscentrum. Het project zorgde voor zuurstof in een steeds denser wordende stadsrand. De vernieuwing van het pastoorsbos geeft een
oplossing aan de vragen van diverse omliggende functies naar gebruik. Het bijzondere hierbij is dat er een evenwicht is gevonden tussen
recreatie, open ruimte, ontmoetingsruimte, speelruimte voor kinderen en jongeren, rekening houdend met een toekomstige verdichting
van dit stadsdeel.
Het Pastoorsbos is opnieuw een veilige en aangename publieke ruimte geworden dit toegankelijk is voor iedereen. Het toegankelijk maken
en opwaarderen van het schaarse lokale buurtgroen in de stad verhoogt de leefbaarheid van de deelgemeente Beveren.

10 Op welke manier werden diverse beleidsdomeinen in het project geïntegreerd?
De heraanleg van het Pastoorsbos vertrok initieel vanuit park- en groenbeheer. Via de inpassing in een masterplan voor dit stadsdeel
werden in de aanvangsfase ook andere beleidsdomeinen en diensten betrokken. Het parkontwerp is een resultaat van een gedeelde visie
tussen milieu, groen, integrale toegankelijkheid, veiligheid, mobiliteit, recreatie en jeugd. Het project werd tevens ondersteund door de
wijkwerking en is ook het resultaat van een participatieproces.

11 In welke mate is het project innoverend en draagt het bij tot stedelijkheid?
Het project Pastoorsbos is vernieuwend voor de stad omdat de heraanleg van een klassiek stuk groen in de stad integraal werd benaderd.
De ontwikkeling van het Pastoorsbos past een ruimere visie over dit stadsdeel. Dit stadsdeel kent een sterke verdichting van de bebouwde
ruimte. In dit stadsdeel zullen nog heel wat nieuwe woningen worden ontwikkeld en wordt de sociale woonwijk tevens uitgebreid. Het
parkontwerp probeert om in functie van verdere leefbaarheid te anticiperen op deze ruimtelijke ontwikkeling.
In de ontwikkeling van het Pastoorsbos werd rekening gehouden met de integratie en ontwikkelingsmogelijkheden van diverse publieke
en private functies die deze open ruimte optimaal kunnen gebruiken.
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12 Beschrijf waarom en op welke wijze dit project inspirerend kan zijn voor andere projecten?
Het project pastoorsbos kan inspirerend zijn voor andere projecten op vlak van de inrichting van lokaal buurtgroen. Enerzijds werd het
parkontwerp ingebed in een ruimere visie voor de ontwikkeling van dit stadsdeel, anderzijds werd een eerder verloederd park aangepakt
voor alle huidige gebruikers. Bij de heraanleg van het Pastoorsbos werd tevens al rekening gehouden met toekomstige noden in de
stadsrand. Een kwalitatief ontwerp en inrichting zijn een voorbeeld voor het opwaarderen van een parkfunctie en het verenigen van
diverse omliggende stadsfuncties.

13 Op welke wijze werd de bevolking betrokken bij de voorbereiding en de realisatie van het project?
Bij het project Pastoorsbos werd een participatietraject afgelegd, waarbij de nadruk lag in de voorbereiding van het project. In de
voorontwerpfase van de herinrichting van het Pastoorsbos werden de contouren van de projectzone en de ruimtelijke context toegelicht
aan alle betrokkenen.
De ontwerpfase zelf werd gevoed door een participatietraject. Er werden drie lokale werkgroepen opgericht bestaande uit buurtbewoners,
betrokken verenigingen, beleidsmensen en ambtenaren: Werkgroep recreatie en sport, werkgroep integrale toegankelijkheid en een
werkgroep natuur en milieu. Met ondersteuning van de dienst wijkwerking en communicatie werd in een viertal werksessies gewerkt aan
een praatplan. Dit praatplan resulteerde in een gedragen consensus die naast de technische aspecten als insteek diende voor de ontwerper
van het Pastoorsbos.
Via dit participatieproces werd ook een gesprek aangegaan met de directe omwonenden en werd een grondruil mogelijk gemaakt om het
Pastoorsbos kwalitatief te kunnen uitbreiden.
In de uitvoeringsfase werden dezelfde werkgroepen betrokken om de vorderingen van de werkzaamheden toe te lichten en te
communiceren. Het openingsmoment van het Pastoorsbos was een coproductie van alle betrokken inwoners, verenigingen en de stad.

14 Wie waren de betrokken partners en wat was hun rol en aandeel in het project?
Geef aan of het om een horizontaal ( publiek – publiek; publiek – privé) of verticaal (federale, regionale, lokale overheden) partnerschap
gaat.
Partners in het project:
-

Stad Roeselare (coördinatie, ontwerp, financiering)

-

Agentschap Natuur & Bos (financiering, adviserend)

-

Private eigenaars (grondruil)

-

Extern ontwerp (Fris in ’t Landschap)

-

Buurtbewoners en verenigingen (ontwerp)

15 Hoe werd het project bekendgemaakt?
Van ontwerpfase tot en met realisatie van het project werd uitvoering en gericht gecommuniceerd met alle betrokkenen en omwonenden
via informatievergaderingen en bijeenkomsten in het kader van het participatietraject.
Na realisatie werd het Pastoorsbos op 6 mei 2012 feestelijk geopend. De volledige buurt was uitgenodigd voor diverse activiteiten in het
park, georganiseerd door de stad en alle verenigingen en omwonenden.

16 Vermeld hieronder eventuele andere elementen die uw kandidatuur kunnen ondersteunen, bijvoorbeeld
een onafhankelijke evaluatie van het project.
Het ontwerp van het Pastoorsbos werd opgenomen in de publicatie ‘Publieke ruimte 2010, Praktijkboek dag van de openbare Ruimte. Dit
als voorbeeldstellend project harmonisch park- en groenbeheer.

17 Omschrijf hieronder waarvoor u de geldprijs eventueel zult gebruiken.
De eventuele geldprijs zou gebruikt worden voor de verdere deelprojecten in het kader van de realisatie van het masterplan Beveren.
Hierbij wordt gedacht aan de versterking en ontwikkeling van de fietsas naar het stadscentrum, de uitwerking van een vernieuwd
ontmoetingscentrum i.f.v. gebiedsgerichte werking en dienstverlening en de toekomstige ontwikkeling van een stadsrandbos nabij deze
zone.

