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Wandelboekje



Het stadsbestuur wil aansluitend op het 
kastelendomein Wallemote-Wolvenhof 
meer groen voorzien. Dat groen omvat 
bos, natuur, park, landschap, speelruimte, 
hondenlosloopzone,… De gronden waarop dat 
zou kunnen gebeuren, zijn momenteel nog 
aangeduid als landbouwzone. Daarom moet 
er een ‘ruimtelijk uitvoeringsplan’ opgesteld 
worden, waarmee de nieuwe groene 
bestemming kan worden vastgelegd.



Wat is er al gebeurd?
Momenteel is er voor dat ruimtelijk uitvoeringsplan (afgekort als RUP) 
een startnota uitgeschreven. Daarin wordt uitgelegd wat de eerste ideeën 
zijn voor het bijkomende groen en zijn. Er zijn ook wat schetsen getekend 
waarmee wordt verduidelijkt wat het plan mogelijk kan maken.

Wie doet wat?
Dat voorbereidende werk is gedaan door het planteam. Dat zijn mensen 
van het stadsbestuur, de stadsdiensten en van het studiebureau dat hen 
daarbij helpt. Het planteam heeft al veel informatie verzameld en daar al 
goed over nagedacht. Ze vinden het wel enorm belangrijk dat ook andere 
mensen (> jij dus) mee nadenken over wat dat nieuwe groengebied juist 
kan worden. Het planteam weet niet alles, en is wel benieuwd naar wat 
anderen van hun werk denken.

Wanneer?
Daarom loopt er nu 60 dagen lang een inspraakperiode: van 26/3 tot en 
met 24/5. Op 20/4 wordt er om 19u in kasteel Wallemote (Kokelarestraat 
85) een participatiemoment georganiseerd waarop iedereen welkom is. 
Bij goed weer zal er een wandeling doorheen de omgeving van het plan 
gebeuren. Daarbij wordt er wat uitleg gegeven over het plan en krijgt 
iedereen de kans om vragen te stellen en ideeën mee te geven. Sowieso 
kan je nog tot 24/5 je mening geven over de startnota, via de website of 
per brief.

En de kids?
Het planteam wil ook specifiek kinderen betrekken bij dit plan, om te 
weten te komen wat zij juist willen in het stedelijk groengebied rond 
Wallemote-Wolvenhof. Wat denken zij van de ideeën van het planteam? 
Wat is voor hen belangrijk? Wat mag er absoluut niet? In de plaats van 
dat allemaal zelf te proberen te bedenken, wil het planteam deze vragen 
rechtstreeks aan de kinderen zelf stellen. Daarvoor dient dit boekje!

Aanpak?
Er is een wandelingetje in de buurt uitgewerkt. Het plannetje met de 
route vind je verder in dit boekje terug. Als je dat rondje eens wandelt, 
kan je zien wat er nu al is in het gebied. In het boekje kun je opschrijven 
wat je ziet, wat je speciaal vindt, wat er leuk of juist niet leuk is. 
Kom je hier al soms? Om wat te doen? Wat kan hier allemaal komen? 
Misschien bedenk je ook een naam voor een bepaalde plaats? Of kan je 
eens zelf een tekening maken van jouw eigen plan? Je kan thuis ook met 
je speelgoed jouw favoriete bos of park eens namaken en een foto bij het 
boekje steken!

Schrijf hier wat je ziet. Wat vind je speciaal?  
Wat vind je leuk of juist niet leuk? 

Kom je hier vaak? Wat doe je hier dan allemaal? 



   Wat zou hier volgens jou kunnen komen? 

Kan je een naam bedenken voor een bepaalde plaats in het gebied hier? 

Heb je zelf een idee hoe het plan er moet uitzien?  
Misschien kan je het wel tekenen? 

Je ingevulde boekje bezorg je terug aan de stadsdiensten: in de 
brievenbus van het stadhuis of aan het onthaal van het stadhuis.




