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onderwerp

Toetsingskader publieke ruimte

De GECORO geeft alvast de volgende suggesties mee aan het bestuur voor de opmaak van
een toetsingskader publieke ruimte:


















Kan er bij het betreden van een zone 30 gewerkt worden met “poorten” die herkenbaar
zijn? (kwam al aan bod op de mobiliteitsraad)
Bedenking: beter geen uitspraken doen over hoe die poorten er moeten uitzien, wel wat
die poorten beogen (prestatiebeschrijving).
Het toetsingskader breder zien dan een verkeerstechnische leidraad. De publieke ruimte
bepaalt immers mee het zicht van een dorp.
Aandacht voor de plaatsing van technische installaties op het openbaar domein die in de
meeste gevallen geplaatst worden door de nutsmaatschappijen zonder na te denken
over integratie (grijze kasten voor gevels op pleinen enz.)
Aandacht voor het beperken van de visuele vervuiling (te veel borden / palen /
constructies / enz…)
Aandacht voor inplanting glascontainers (afweging ondergrondse sorteerstraatjes)
Aandacht voor de verkeersveilige overgang tussen privatieve delen en het openbaar
domein
Aandacht voor de homogeniteit van soorten openbare verlichting
Aandacht voor de lichtintensiteit/vraaggestuurdheid van openbare verlichting
Aandacht voor de onderhoudsvriendelijkheid van de publieke ruimte
Aandacht voor de inplanting van speelpleintjes (hoeveel? waar? grootte?)
Aandacht voor het plaatsen op strategische plaatsen van
fietsenrekken/zitbanken/picknicktafels
Aandacht voor vandalisme-bestendigheid van de openbare ruimte (gelinkt aan de sociale
controle)
Suggestie tot uitvoeren van wegbelijning in anti-slip materiaal
Suggestie tot plaatsen van historische foto’s van bepaalde plekken op de plek zelf die de
vergelijking maakt vroeger/nu.
Suggestie tot integreren van een openbaar toilet waar nodig

Herman Van Brempt
Voorzitter GECORO

Marian Mys
secretaris GECORO

