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A palimpsest  is a manuscript page, either from a scroll or a book, from 
which the text has been scraped or washed off  so that the page can be reused 
for another document. 
In colloquial usage, the term palimpsest is also used in architecture, (...) to 
denote an object made or worked upon for one purpose and later reused for 
another. (Wikipedia)



DE HISTORISCHE ONDERLAAG

Om de structuur van de stad beter te begrijpen bekijken we historisch 

kaartmateriaal. De bijgevoegde kaart maakt een aantal interessante 

structuren zichtbaar. Drie zaken in het bijzonder vallen ons op.

De stad Torhout wordt gedurerende eeuwen omlijnd door een 

VESTENGORDEL (A). Deze grachtenstructuur bepaalt 

een duidelijke grens tussen ‘binnen’ en ‘buiten’. Binnen de vesten 

zien we een compacte stedelijke bebouwing, erbuiten vooral losse 

fragmenten. 

Anders dan vandaag zijn de CENTRUMRUIMTES (B)  
helder leesbaar. Het gemeentehuis geeft uit op een welafgelijnde 

oude Markt. De huidige verkeersknoop aan de Aartrijkestraat 

en Burg is dat moment nog een open centrumplein. En de Sint-

Pieterskerk vormt het hart van een gesloten bouwblok, waardoor 

een bijzondere historische stedenbouwkundige figuur ontstaat (een 

zgn. ‘Frankische driehoek’).  

RADIALE ASSEN (C) (steenwegen) verbinden het 

centrum met het ommeland. Ze geven alle rechtstreeks uit op de 

centrumfiguur. Sterke drevenstructuren creëren een heel herkenbaar 

beeld. 

De Sint-Pieterskerk binnen een gesloten bouwblok.Open Burgplein met zicht op de Sint-Pieterskerk

Het stadhuis vormt een wand naar een duidelijk afgelijnde Markt.
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DE HISTORISCHE ONDERLAAG (ON)LEESBAAR ?

Station

School

Sport / diensten

Topografie

Densiteit

CentrumfunctiesSteenwegen als fietsassen tusssen centrum en omgevend landschap

5 min

0-5 m.

> 22.5 m.

5-10 m.

20 m.

10-25 m.

< 17.5 m.

C.C.

Shopping

Horeca

Vandaag is deze heldere structuur goeddeels verdwenen, afgeschraapt. 

De drevenstructuren van de steenwegen herkennen we enkel nog 

in fragmenten. De vestenstructuur is zelfs totaal onvindbaar, tenzij 

we de ‘Vestingstraat’ nog goedkeuren voor een half  punt. Ook 

het centrum zelf  is moeilijk leesbaar. Het lijkt gehavend, onaf. De 

centrumplekken hebben geen klassieke pleinwanden, wel rafelranden. 

Het gemeentehuis staat volgens sommigen zelfs ‘letterlijk en 

figuurlijk in de weg’. Waar is de liefde van de Torhoutenaar voor zijn 

stadscentrum, voor zijn geschiedenis heen?

En toch menen we dat deze oude structuren ook vandaag nog 

betekenis hebben. Als we andere parameters bekijken zien we dat 

de historische laag onuitwisbaar is. Zo is de vestenstructuur in de 

TOPOGRAFIE van de stad nog overduidelijk afleesbaar. 

Binnen deze contour is ook de DENSITEIT van het woonweefsel 

het hoogst, wat zich zowel uit in typologie als in bouwhoogte. Ook 

de belangrijkste CENTRUMFUNCTIES situeren zich 

binnen of  rond de vroegere vestenstructuur: de winkelassen, de 

centrumpleinen met horeca, het C.C., de sport- en scholencluster, 

het park en bibliotheek, het station,... 

Deze elementen maken samen dat we nog steeds kunnen spreken 

van ‘binnen’ en ‘buiten’. De onzichtbare vesten bepalen blijkbaar 

toch de grens intra vs. extra muros.

Tenslotte zijn ook de HISTORISCHE ASSEN op 

functioneel niveau nog werkbaar als verbindend element naar het 

omgevend landschap en de woonwijken. 

10 min
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PALIMPSEST: NIEUWE INVULLING 
VAN DE OUDE STRUCTUREN

VESTENSTRUCTUUR

CENTRUMPLEINEN

RADIALE ASSEN

De historische laag is m.a.w. grondig afgeschraapt, maar ze is niet 

uitgewist. Ze krijgt opnieuw waarde door ze te overschrijven. 

Het BASISCONCEPT van het project is dan ook dat 

we een nieuwe betekenis geven aan de historische, waardevolle 

onderlegger van de stad. Torhout schrijft haar eigen palimpsest. 

Torhout herschrijft haar toekomst, boven op de fundamenten van 

de historische stad.

Bij de opmaak van het masterplan zetten we in op de stedelijke 

structuren die er toe doen. De structuren die het DNA van de stad 

bepalen. Die haar eigenheid en identiteit ook in de toekomst kunnen 

verankeren. De ELEMENTEN die eerder zijn genoemd, 

worden hierbij cruciaal:

Vooreerst bepaalt de oude vestenstructuur de grens van het 

stadscentrum. Binnen deze contour zetten we maximaal in op een 

hoge verblijfkwaliteit. Het centrum moet weer charmant en gezellig 

worden. 

Binnen dit geheel worden de centrumpleinen rond de kerk en 

het oud stadhuis bijzondere ontmoetingsplekken. Evenementen, 

markten en manifestaties vinden hier hun plek. 

Tenslotte werken we op de assen tussen het centrum en het 

ommeland. De uitbouw van veilige, aangename routes voor langzaam 

verkeer wordt prioritair. 

Elk van deze elementen vereist een eigen aanpak en een eigen 

beeld, zodat de verschillende lagen van de stad opnieuw leesbaar 

worden. In wat volgt zoeken we naar de specifieke identiteit van 

deze elementen. 
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GROENE VESTEN OMARMEN HET 
CENTRUM

De groenstructuur rond de stad vormt het landschappelijk kader 

voor nieuwe functionele VERBINDINGEN voor langzaam 

verkeer. Bestaande linken worden verkeersveilig gemaakt, maar 

tegelijk creëren we ook een aantal nieuwe routes. De omliggende 

functies worden vanaf  de vesten ontsloten. De groeninrichting 

garandeert waar nodig de privaat-publieke grens.

Tenslotte zien we hier ook kansen voor VERDICHTING. 

De vesten waren historisch gezien de rand van de stad. Deze ruimte 

laat tot vandaag verrassend veel marge om van de achterkant een 

voorkant te maken.

De vestenstructuur krijgt een nieuwe meerlagige betekenis in de stad. 

Zo maken we op de plaats van de vroegere vesten ruimte 

voor water: een grachtensystemen garandeert er de globale 

WATERBUFFERING van het hoger gelegen centrum 

en het noordelijk deel van de stad. Open wadis maken hier niet 

alleen infiltratie van hemelwater mogelijk, ze bepalen tegelijk een 

landschappelijk waardevolle groene ruimte rond het stadscentrum. 

Op piekmomenten wordt het water gebufferd en vertraagd 

afgevoerd. 

Watermanagement van de stadskern in wadis

Typesnede vesten

Vervbindingen voor langzaam verkeer Kansen voor verdichting
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Een aantal beelden illustreert onze beoogde beeldtaal voor de 

vesten, hun ‘ALFABET’. We gaan uit van een heel groen beeld, 

met extensief  onderhoud. We voorzien een open waterstructuur 

met (minstens aan één kant) zachte oevers, t.v.v. een ecologische 

component en een rijker beeld. De padenstructuur wordt telkens op 

een zelfde manier vormgegeven, net als de bankjes, de verlichting,... 

zodat een herkenbaar beeld ontstaat.

We toetsen op enkele concrete plekken af  of  de nieuwe beeldtaal 

voor de vestenstructuur effectief  werkt. 

Vooreerst maken we een nieuwe verbinding tussen de Viaductstrat 

en de Vestingstraat, door de SCHOLENCLUSTER (A). 
Het pad voor fiets- en voetgangers ontsluit verschillende delen van de 

school via tuinkamers en achterliggende koeren. De waterstructuur 

langs het pad maakt bepaalde zones desgewenst afsluitbaar. In 

overleg met de scholengroep kan geëvalueerd worden of  de route 

permanent of  volgens een bepaald tijdsregime wordt opengesteld. 

Bepaalde gebouwdelen kunnen via dit pad ook functioneren buiten 

de schooluren voor een breder publiek: de sporthal, het restaurant, 

vergaderruimtes,... 

De vestenstructuur wordt ook leesbaar aan de Elisabethlaan. De 

ontwikkelingen rond de STATIONSOMGEVING 
(B) worden landschappelijk ingekaderd: het water wordt ook 

hier een belangrijk herkenbaar en structurerend element. De 

focus bij de inrichting is de fietsveiligheid en het verhogen van de 

verblijfskwaliteit op het stationsplein. Een rij nieuwe woningen zorgt 

voor een afwerking van het bouwblok; langs het spoor voorzien we 

parkappartementen.

T.h.v. de Blekerijstraat / Ravenhofstraat worden de parking 

en parkeerboxen ontwikkeld als KASTEELAS (C). 
Verschillende  woontypes geven uit op de ingegroende as. Het 

parkeren gebeurt ondergronds.
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GROENASSEN ALS LINK 
NAAR HET LANDSCHAP

De complementariteit tussen een compacte stadskern en open en 

beboste landschappen rondom is een belangrijke troef  van Torhout. 

De link tussen de beide wordt evenwel cruciaal. We bouwen evidente 

verbindingen uit op basis van twee strategieën. 

De DREVEN LANGS DE STEENWEGEN 

worden in ere hersteld. We vervolledigen de kenmerkende 

bomenrijen, en voorzien veilige, afgescheiden fietspaden. 

Daarnaast bouwen we ook nieuwe routes uit. Zo voorzien 

we een nieuwe GROENE ADER DOOR DE 
OOSTELIJKE WOONWIJK.. Wat vandaag een 

achterkant is, wordt een aaneengesloten groengebied met een fietspad 

dat de woonwijk rechtstreeks linkt met de stadskern. De groenruimte 

wordt opgeladen als speelomgeving zodat de belevingswaarde en 

het gebruiksnut voor de wijk vergroot.

Typesnede dreven langs historische steenwegen

Groenas structureert woonwijk en maakt link met stadscentrum
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VERBLIJFSKWALITEIT IN 
DE CENTRUMSTRATEN

In het stadscentrum - d.i. het volledige centrumgebied binnen de 

vestenstructuur - streven we naar een herkenbare, uniforme beeldtaal. 

BELEVING EN VERBLIJFSKWALITEIT 

staan hierbij centraal. Daarom voorzien we een kwalitatieve 

erfinrichting met kleinschalige materialen, brede voetpaden, 

groeninrichting, zitplekken,... Ook de waterhuishouding wordt met 

zorg vormgegeven, als beeldbepalend element.

Verblijf  gaat voor op de (doorgaande) verkeersfunctie. Daarom 

stellen we een AANGEPASTE MOBILITEIT voor, 

met enkel nog éénrichtingsverkeer binnen de vestenstructuur. 

Hierdoor komt ruimte vrij voor zachte weggebruikers en genereren 

we een herkenbaar beeld. 

De ontwikkeling van STRATEGISCHE SITES wordt 

ondersteunend voor de transformatie naar het beoogde beeld.  Bv. 

kan de auto (op termijn) minder bepalend worden in het straatbeeld 

door nieuwe ondergrondse publieke parkeerinfrastructuur.

Typesectie centrumstraat
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Porfier in verschillende kleurtinten, met ‘gouden spikkel’

Transparante bomenfilter

Dansende fonteintjes als spelelement op het plein

Open bladerdek omzoomt de stadstuin

VIER CENTRUMRUIMTES 
VERBIJZONDEREN HET STADSHART

Terwijl een hogere verblijfskwaliteit van het volledige stadscentrum 

binnen de vesten is vooropgesteld, verbijzonderen we deze kwaliteit 

in het historisch stadshart rond de Sint-Pieterskerk en het oud 

gemeentehuis. Een lint van vier aaneensluitende centrumruimtes 

biedt hét kader voor ontmoeting en samenkomst in Torhout. 

In dit geval geen uniformiteit, we gaan expliciet op zoek naar 

de complementariteit van de plekken, met valorisatie van hun 

UNIEKE KARAKTER. Zo wordt het Burgplein een 

open driehoeking plein met zicht op de Sint-Pieterskerk. Het 

bouwblok rond de kerk zelf  wordt landschappelijk hersteld tot 

‘Frankische driehoek’, waardoor ook de Markt als pleinruimte aan 

het oud gemeentehuis duidelijke randen krijgt. De Markt wordt zo 

opnieuw hét ‘klassieke’ centrumplein van de stad. De plek achter 

het oud gemeentehuis krijgt een meer besloten karakter door een 

dense bomenrand. Het gemeentehuis krijgt een ‘groene kamer’ aan 

de achterkant; de trappen nodigen uit tot een divers gebruik.

Met deze keuzes herschrijven we telkens de historische onderlaag, 

en geven de plekken een nieuwe betekenis. M.a.w. krijgt ook hier het 

palimpsest vorm.

Binnen dit stadshart voorzien we een HOOGWAARDIGE 
MATERIALISATIE en verfijnde detaillering. De 

pleinruimtes worden aangekleed in porfier in verschillende 

kleurtinten (met ‘gouden spikkel’) en blauwe hardsteen. Tussen de 

trappen wordt halfverharding (bv. dolomiet) voorzien. Banken met 

rugleuning worden uitgewerkt in hout.

MOBILITEIT Het stadshart wordt zo verkeersluw 

mogelijk gemaakt. Dit gebeurt stap voor stap, op het ritme waarop 

alternatieven zijn uitgewerkt.
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VIER CENTRUMRUIMTES 
VERBIJZONDEREN HET STADSHART
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‘GROEN BOUWBLOK’ ROND DE KERK

Het historisch gesloten bouwblok rond de Sint-Pieterskerk 

fascineert als stedenbouwkundige figuur. De grootsheid volgt uit de 

beslotenheid. Een echt voorplein wordt de Zwanestraat nooit. We 

evoceren daarom een REMINISCENTIE door een dense 

bomenmassa, als historische 3D-print. De ruimtes voor en achter 

de kerk krijgen een zeker beslotenheid die aansluit op de bestaande 

ommegang rond de kerk. 

De Zwanestraat krijgt een duidelijker profiel, terwijl de bomengordel 

AANGENAME RUSTPLEKKEN afbakent. Het 

open bladerdek van de gleditsia’s biedt geborgenheid, evenwel 

zonder de plek af  te sluiten. De niveauverschillen bepalen zitranden, 

die uitgeven op de kerk én op de omgeving. Ze fungeren als tribune 

wanneer een pas getrouwd koppel de kerk verlaat. 

MEERVOUDIG GEBRUIK blijft mogelijk. De 

organisatie van bv. de weekmarkt gebeurt in de Zwanestraat.
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de bruiloft

‘GROEN BOUWBLOK’ ROND DE KERK
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MARKT ALS OPEN CENTRUMPLEIN
Door de landschappelijke inkadering van de kerk wordt de Markt een 

duidelijke AFGEBOORDE PLEINRUIMTE. In de 

plaats van de ongedefinieerde, uitdeinende centrumplek ontstaat 

een ‘klassieker’ plein, waarrond winkels en de horeca floreren. Het 

autovrije (-luwe) karakter van de plek maakt de terrassen aangenaam. 

Op zomerdagen spelen kinderen rond dansende fonteintjes. Op een 

langerekte bank kun je een praatje slaan en genieten van de zon, en 

uitkijken op het historisch kader. Een solitaire linde maakt de ruimte 

af.

De Markt wordt een plek voor ontmoeting. Elke mogelijke nieuwe 

invulling van het OUD STADHUIS moet dit idee dan ook 

verder ondersteunen. Een (top)restaurant, een feestzaal, een Grand 

Café,... behoren tot de mogelijkheden. Daarnaast kan de stad hier 

zelf  een publieksfunctie organiseren: een ‘HUIS VOOR DE 
STAD,’ waar bewoners en organisaties gebruik kunnen van 

maken om evenementen te organiseren voor een breder publiek: 

een tentoonstelling van de heemkundige kring, een kunstenfestival, 

een info-avond, een receptie, een kook-event, een voedselteam,...

De vaste elementen op de Markt worden tot een minimum 

beperkt. Door het open karakter wordt MEERVOUDIG 
GEBRUIK van het plein hier evident: voor de weekmarkt, de 

paardenmarkt, de kermis,...
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de marktde paardenmarkt
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OMZOOMDE ACTIVITEITENPLEK
Ook aan de achterkant van het oud gemeentehuis herinterpreteren 

we de HISTORISCHE ONDERLEGGER. 

Opnieuw bepaalt de bomenstructuur de afranding van de 

pleinruimte, als verwijzing naar het bouwblok dat er vroeger was. 

Zo ontstaat een subtiele GELAAGDHEID op het plein, 

met een densere rand en een open binnenruimte. De rand krijgt 

een zachte schaduwwerking van esdoorns en gleditsia’s, de zon 

blijft gegarandeerd op de terrassen. De omzoomde ruimte sluit op 

haar beurt fysiek en mentaal sterk aan op het oud gemeentehuis. 

De materialisatie (blauwe hardsteen) en maatvoering van de trappen 

wordt doorgezet in de open binnenruimten, waardoor deze leesbaar 

wordt als tuin of  ‘kamer’ bij het gemeentehuis. 

De trappen zijn ideaal gelegen als zonneterras. Het beoogde 

publieke programma in het oud gemeentehuis versterkt deze logica. 

Tegelijk kan het verhoogde deel fungeren als PODIUM voor 

evenementen (een optreden, een open luchtcinema,...). 

Voor de invulling van de omsloten ruimte houden we verschillende 

OPTIES open. Ofwel wordt gekozen voor een groen beeld met 

gras en bloemen tussen de verharde stroken. Zo ontstaat een echte 

stadstuin, waar het heerlijk toeven is. Indien echter meervoudig 

gebruik voorop staat, worden de de tussenzones opgevuld met 

halfverharding (dolomiet). Een aanpassing van het beeld doorheen 

de tijd wordt hierdoor ook mogelijk: bv. in de eerste jaren als parking, 

erna als stadstuin.
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het concert

OMZOOMDE ACTIVITEITENPLEK
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Het vooropgesteld PROCESVERLOOP lijkt ons haalbaar, zowel 

op het niveau van de inhoud als de tijdslijn, rekening houdend me de 

volgende opmerkingen. In FASE 2 werken we de langetermijnvisie 

en -strategie uit. Binnen het korte tijdsbestek zien we dit vooral als 

een intern proces. Het wedstrijdontwerp vormt het vertrekpunt. 

Workshops met de administraties en stakeholders (eigenaars van 

strategische sites, maar ook bv. de scholengroep, Eurostation,...) geven 

inhoudelijk voeding aan het ontwerp en versterken het fundament 

van het project. Het doel is dat de toekomstvisie op het einde van deze 

fase effectief  ‘gedragen’ wordt door het bestuur, en dat de strategie 

en de focus van het project zijn uitgekristaliseerd. Hiermee wordt 

het klaargestoomd voor een eerste consultatieronde bij bewoners. In 

de FASE 3 ligt de focus op ontwerpmatig onderzoek. Dit gebeurt 

op het niveau van het masterplan en gaat dan ook veel breder dan 

de  inrichting van het publieke domein in het stadscentrum. In deze 

fase wordt evengoed nagedacht over verdichtingsmogelijkheden, 

mobiliteit (circulatieplan - parkeerbeleid), de waterhuishouding van 

de stad,... Hierbij gaan we uit van doorgedreven scenario-onderzoek. 

Niet omdat we niet durven kiezen, wel om weloverwogen keuzes te 

initiëren bij het bestuur. Desgewenst kan hiermee ook het draagvlak 

afgetoetst worden bij de brede bewonersgroep, ofwel wordt enkel 

het voorkeursscenario voorgesteld. Vanaf  FASE 4 belanden we in 

een proces met geijkte stappen. Bij de uitwerking en detaillering 

van het publiek domein wordt in de voorziene tijdsspanne 

minstens het voorontwerp opgemaakt en uitgewerkt tot het niveau 

stedenbouwkundige aanvraag. De effectieve indiening van het 

dossier wordt gerelateerd aan de uiteindelijke start der werken.

Eventueel kan ook al de aanbesteding worden voorbereid. 

Voorbeeld scenario-onderzoek: mobiliteit
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‐ Voor verschillende structuren
‐ Verbeelding via collages

BEELDKWALITEIT

VOORONTWERP ARCHEOL. ONDERZ.

‐ Opmaak dossier

RAPPORTAGE
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DEFINITIEF ONTWERP

‐ Uitwerking in 
detailplannen / ‐snedes

‐ Verfijning materialisatie / 
legverbanden / 
detaillering 

‐ Detail maatvoering 
‐ Detail raming

PROCES 

A. Enkele richting als ordenend principe B. Lussensysteem vanaf  omgang met dubbelerichting C. Autovrij stadscentrum (exclusief  bewoners)
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DOORGEDREVEN PARTICIPATIE
Bouwen doe je niet alleen met stenen. Bouwen doe je met mensen. 

AWB heeft al sterk voorbereidend werk gedaan om te voelen wat 

er leeft in Torhout en te kijken naar mogelijke partners. We willen 

het draagvlak en het enthousiasme dat nu al bestaat nog verder 

versterken. 

Centraal in onze aanpak staat dat we maximaal naar de burger zelf  

gaan en het zo makkelijk mogelijk maken om te participeren. We 

zien verschillende insteken mogelijk. In wat volgt worden ze als 

opties weergegeven. Samen met het bestuur kan de ideale formule 

voor Torhout gekozen worden.

VOORBEREIDING - ANALYSE EN STRATEGIE

In nauw overleg met de opdrachtgever en op basis van het reeds 

geleverde werk van AWB maken we een communicatieplan 

op dat gedetailleerd zal aangeven welke doelgroep we via welk 

communicatiemiddel op welk moment met welke boodschap en met 

welk doel bereiken.

Daarnaast kunnen we inzetten op ‘gebiedsbranding’, waarbij 

een overkoepelende identiteit en campagnenaam aan het traject 

wordt gegeven. Een herkenbaar en origineel logo en huisstijl maakt 

duidelijk dat het stadsbestuur werkt aan een nieuwe toekomst voor 

de stad en daarbij de kennis, ervaring en ideeën van haar bewoners 

en bezoekers wil inzetten. 

INFORMEREN - CONSULTEREN - CO-CREËREN

We informeren de burger via de communicatiekanalen van 

de stad (stadsmagazine, website, sociale media, etc.) over het 

stadsvernieuwingsproject en het bijhorende participatietraject en 

nodigen hen uit om te komen naar de informatiemomenten en 

participatiemomenten. 

Een periodiek magazine/krant binnen de huisstijl van het 

Masterplan geeft de ontwikkeling helder en overtuigend weer met 

duidelijk infographics, opvallende reportages, krachtige interviews 

en spraakmakende foto’s.

We zorgen voor gerichte en doordachte persberichten en –

momenten.

We maken een facebookgroep met weetjes, nieuwtjes en 

aankondigingen over het stadsvernieuwingsproject. Zo zijn we ook 

op de sociale media actief. 

Op een infomarkt kunnen geïnteresseerden op hun eigen tempo 

de plannen bekijken en vragen stellen aan aanwezige ontwerpers en 

projectpartners.

Voor mensen die geen tijd of  zin hebben om aan publieksmomenten 

deel te nemen maken we een website die dienst doet als een online-

participatieplatform. Op de website vinden mensen alle informatie 

en kunnen ze suggesties leveren, eventueel interactief  op een kaart 

van het projectgebied.

Zoals gezegd hebben we ook bilaterale gesprekken/

workshops met stakeholders (handelaren, scholen, verenigingen, 

burgercomités,…). Hierbij wordt gezocht naar coalities voor co-

creatie en co-productie: de community of  the willing.

De lokale middenstand is ook een belangrijke doelgroep an 

sich bij het stadsvernieuwingsproject. We zien hen dan ook als 

bevoorrechte partners. We zorgen dat er bij de bakker, de kapper, de 

buurtwinkel,... communicatiedragers zijn en dat zij uit eerste hand 

correcte en meest actuele informatie hebben.

Met een caravan of  mobiel kraampje zijn we aanwezig op plekken 

waar veel mensen komen: de markt, evenementen, etc. Net als op de 

infomarkt kunnen geïnteresseerden op hun eigen tempo de plannen 

bekijken en vragen stellen aan de ontwerpers en projectpartner(s).

We willen mensen al laten ‘beleven’ hoe het kan worden met 

evenementen/ tijdelijke invullingen. Mensen kunnen er hun 

ideeën of  suggesties over geven en achterlaten, er praten met een 

politicus, ambtenaar of  betrokkene.

Tijdens een fiets- of  wandeltocht kunnen de verschillende 

knelpunten en de mogelijke oplossingen op de specifieke plekken 

toegelicht en afgetoetst worden. Na de tocht voorzien we een 

dialoogcafé met een drankje waar mensen kunnen praten met 

politici, mensen van de stadsdiensten en het studiebureau.

INFORMEREN EN ENTHOUSIASMEREN

Het finale plan stellen we voor op een lanceermoment. Een 

duidelijke en overzichtelijke brochure geeft het Masterplan 

bevattelijk weer.

We maken een animatiefilm waarin de grote lijnen van het 

Masterplan worden toegelicht. Een ‘explanimation’ heeft het 

voordeel dat lastig uit te leggen onderwerpen toch snel en simpel 

inzichtelijk gemaakt kunnen worden. Dit is ideaal om te verspreiden 

via sociale media.

We maken een tentoonstelling die kan gebruikt worden in het 

stadhuis, de bibliotheek, een cultuurcentrum, etc.

Ook kritische stemmen blijven we betrekken in het proces. Bv. de 

handelaars kunnen bij de concrete heraanleg inspraak krijgen over 

de bereikbaarheid, de timing, signalisatie, minder-hinderaanpak,...
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