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Heraanleg Kerkplein Hansbeke – Resultaten Enquête
Zoals beloofd in ons schrijven van 16/8/2020, bezorgen we u graag de resultaten van de enquête die
we uitgevoerd hebben in Hansbeke naar aanleiding van het heraanleggen van het Kerkplein.
Hierbij ingesloten vindt u:
1. De samenvatting van de resultaten “Executive Summary”
2. De vragen die gesteld werden in de enquête.
3. Response rate van de enquête
4. De resultaten bevraging – Details per vraag
5. De samenvatting van de vrije reacties
6. De voorstellen van de werkgroep ‘Dorpszicht’ (dit zijn de voorstellen zoals geformuleerd in ons
schrijven van 16/8, aangevuld met de voorstellen uit de enquête die de werkgroep relevant
vindt om mee te nemen)
7. De integrale antwoorden in excel-overzicht.

Op de volgende algemene Dorpsraad, die hopelijk einde september kan doorgaan en waarop (zoals
steeds) alle Hansbekenaren uitgenodigd worden, zal onze activiteit en de resultaten omtrent de
enquête over het Kerkplein uitvoerig toegelicht worden aan de aanwezigen.
Dank alvast om met de mening van de Hansbekenaren rekening te houden.

Namens de Werkgroep,
Ann Houtman (werkgroepleider)
Nele Union (werkgroepsponsor)
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1. Samenvatting Resultaten Enquête “Executive Summary”

1. De Hansbekenaren kiezen duidelijk voor een mooie rust-& ontmoetingsplaats
voor de zone rond de kerk. Aanvullend kan gesteld worden dat men wil dat de
zone multifunctioneel kan gebruikt worden.
2. De meerderheid wil meer groen rond de kerk, en wil een goede begaanbaarheid
van de oppervlakte. Met “groen” wordt zowel een groene ondergrond bedoeld,
als – en nog duidelijker- ook een vraag naar bloeiende, vaste planten in en om
het plein. Rond de kasseien is er geen duidelijkheid: de helft wil kasseien, dus
de andere helft wil dit niet.
3. Omtrent de Schandpaal is het duidelijk dat men deze wil behouden op dezelfde
plaats.
4. Er zijn een paar rode draden te zien binnen de vrije reacties die genoteerd
werden, zo wil men:
a. Meer zitbanken en picknicktafels
b. Een vlakke ondergrond (omwille van de begaanbaarheid)
c. Onderhoudsvriendelijke aanleg zodat het er steeds netjes bij ligt.
d. Inheems groen
e. Integreren in de Dorpsstraat (dus de afsluiting tussen Dorpsstraat en
kerkplein weghalen zodat het één geheel wordt)
Uit de vele waardevolle suggesties die we binnenkregen, willen we als Werkgroep
binnen de Dorpsraad volgende uitlichten omdat ze een meerwaarde kunnen
betekenen voor ons dorp:
• Gezien de Hansbekenaren een multifunctionele gebruik wensen van het
kerkplein, is het zinvol om er dan ook best elektriciteit/ water en afvoer voorzien
wordt.
• Infobord met info over ons dorp plaatsen.
• Bord plaatsen met wandelingen en fietsroutes in ons dorp
• Omtrent de schandpaal vinden we het zinvol dat de locatie met de erfgoedraad
besproken wordt. Weinigen weten immers dat de huidige locatie niet de
historische plaats is. Wij vinden het ook een goede suggestie dat er een bord
bijkomt met wat uitleg over de schandpaal.
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2. De Enquête-vragen
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3. Response Rate
Er zijn 178 antwoorden ontvangen.
De enquête werd gelanceerd op 24/7/2020 om 22u op de website en op de facebookpagina
van afrit 12, Hansbeke. Tegen de ochtend op 25/7/2020 waren al meer dan 40 antwoorden
binnengekomen.
De enquête liep tot 10/8/2020.
De enquête is anoniem gebeurd.
Vanuit eenzelfde PC kan maar 1 keer geantwoord worden.
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4. Resultaten Bevraging – Details per vraag
Men zal merken dat de som steeds meer dan 100% is, dit is omdat er meerdere keuzes bij deze
vragen konden beantwoord worden.

Uit de grafiek blijkt dat “Rust& ontmoetingsplaats” en “mooi ogend” er duidelijk uit
springen.
De horeca-terrasjes scoren onder de 20%, wat aangeeft dat daar minder interesse voor is.
Gezien de andere mogelijkheden allemaal tussen de 20% en de 40% liggen, durven we
besluiten dat men graag de zone rond de kerk multifunctioneel wil gebruikt zien. Dit is
vandaag ook reeds het geval (gebruikt bij kermissen, door de scouts, …), en wil men
duidelijk behouden.
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De meeste mensen willen meer groen aan het kerkplein (84% wil meer groen, terwijl 50 %
kasseien wil behouden). Weinig mensen willen andere bestrating (4%).
Rode draad is ook wel dat men betere begaanbaarheid wil (67%).
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Het is duidelijk dat men de schandpaal wil behouden op de huidige locatie.
Er zijn echter ook een aantal relevante suggesties binnen gekomen, die het bekijken waard
zijn, waarbij we vooral willen focussen om contact op te nemen met de erfgoedraad omtrent
deze.
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90% wil meer bloemen op het plein, waarvan de meerderheid vaste planten verkiest boven
eenjarige in bloembakken.
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5 Vrije Reacties
Om deze te kunnen interpreteren, hebben we er ‘tags’ aan gehangen en op die manier gebundeld. Volgende onderwerpen kwamen 2 of meer keer aan bod:
WAT
Zitbanken / picknicktafel
Multifunctioneel gebruik
Vlak, begaanbaar
Onderhoudsvriendelijk
Inheems groen
Afsluiting weg en integreren in de dorpsstraat
Markt / Ambachtenmarkt
Petanque
Subtiele verlichting
Parkeerplaatsen
Naar het voorbeeld van Drongen

#
12
10
9
7
6
4
4
2
2
2
2
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1 Naargelang de functie waarvoor het gebruikt wordt inkleden.
Zoals ik eerder zei inkleden naargelang het gebruik. Als er nu en dan een activiteit gaat plaatsvinden vlakke bestrating. Enz…

2 Het nieuw aan te leggen kerkplein moet multifunctioneel zijn. Iedereen, jong en oud, moet er zich door aangesproken voelen. Er moet ruimte zijn voor de marktkramen, voor de kermis, voor een
concert of andere opvoering. Het moet uitnodigen om erover te wandelen of fietsen. Ik vind het kerkplein van Drongen zeer geslaagd. Als ik door Drongen fiets doe ik graag een ommetje langs het
kerkplein. Minpunt: het is niet multifunctioneel.
Natuursteen (vlakke kasseien) in combinatie met voldoende groen.
Als de schandpaal op het plein blijft mag het de sfeer of het totaalbeeld niet ondermijnen. Ik durf niet zeggen dat het weg moet maar heb er zelf geen boodschap aan.
Vooral vaste inheemse planten aangevuld met onderhoudsvriendelijke bloeiende planten in de lente/zomer. Bij voorkeur vaste bloeiende planten zodat ze niet elk jaar opnieuw moeten voorzien
worden.

3 Wekelijkse markt
Overleg met erfgoedcel en andere experts terzake ivm schandpaal
Subtielere verlichting van plein en kerk

4 Sinds ik met een buggy rondrijd valt het op hoe weinig voetpaden en pleinen slecht begaanbaar zijn voor buggy’s. En dus ook rolstoelen, rollators,…
Ergens rond de kerk, zoals de traditie het beoogd. Dit is erfgoed in eigen gemeente en ik (als 30-jarige) herinner me nog dat de juf vertelde over die paal en wij stomgeslagen luisterden :)
Meer groen mag wel, meer bankjes, picknicktafel, infobord over Hansbeke en zijn geheime plekjes, start van een wandelroute?

5 Meer groen, struiken, bomen bloemen
6 Petanque (als trekpleister voor de ontmoetingsplaats)
Gras heeft geen enkel voordeel (maakt het bijvoorbeeld vervelend om te gebruiken van zodra het wat nat geweest is). Denk er ook aan dat het dan elke week moet afgereden worden, dit lukt nu al
niet!
Aan Het Oud Gemeentehuis (waar er vroeger één stond). Of waar het station ooit stond (als aandenken aan de schande dat het nu weg is...)
Mits een beetje goed nadenken, kan er aan de rand van het plein van april tot oktober bloei zijn (ik vrees dat het onderhoud dan wel door vrijwilligers zal moeten gebeuren). Zorg voor enkele
aansluitingen voor elektriciteit en ideaal ook een kraan en een afvoer voor afvalwater
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7 Speelzone voor kinderen kan op een andere, meer geschikte plaats gecreëerd worden bv. Grotere speeltuin in park of park laten aansluiten op grasplein in Doornbosstraat. Is een heel groot plein,
waar niets mee gedaan wordt (jammer).
Ook hier kan er gekozen worden voor bv loopcamille. Moet niet afgereden worden en kan gecombineerd worden. Kasseien horen bij het dorpzicht en in die zin graag behouden. Mss inderdaad
vlakker versie zodat enkels wat gespaard blijven.
robleem is dat er meestal gekozen wordt voor begonia's, petunia's... Er zoveel andere soorten die de omgeving kunnen opvrolijken. Kies voor meerjarige planten of zaaigoed. Hierdoor is er minder
onderhoudt nodig of steeds kosten om nieuwe beplanting te voorzien.

8 Schandpaal In de kerk
9 Parkeerplaats
10 De Kerk en het kerkplein zijn een rustpunt in het dorp. Er mogen wat meer bankjes komen, bvb. En ipv het gras en de grote vlakken kasseien wat meer bloemen/groen. Er zijn genoeg bomen, meer

11

mag altijd. Is nu al een van de mooiste plekjes van het dorp, dus waarom er veel aan veranderen tenzij het groener maken en toegankelijker voor een buitententoonstelling bvb. Zeker geen
lawaaierige festiviteiten of kermis of horeca.
zie hierboven. Misschien een petanque baan, maar dat kan ook in het park aan het oud gemeentehuis/cultuurhuis natuurlijk.
Kermis kan i d. toekomst op Hansbekedorp plaatsvinden. De directe omgeving van de kerk hoeft daarom niet te worden gebruikt. Wel bijv. kunst en ambachtenmarktjes, zoals al eens gebeurd is.
Zie vraag 4, het groen hoeft niet begaanbaar te zijn, maar meer plantvakken met vaste planten kunnen ook mooi zijn.
Op het rondpunt aan Rattekasteel of op stationsplein, als herinnering aan de schandalige wijze waarop ons dorp behandeld is.
Als de doortocht Hansbeke via de ring gaat, kan de heraanleg tot aan Onder De Toren in eenzelfde materialisaie gebeuren als het Kerkplein. Er ontstaat dan één doorlopende ruimte. Verkeer kan in
woonerfstatuut worden gestoken. Auto's zijn te gast (max 20 km/u) en voetgangers en fietsers morgen overal.

12 Graag wat verschillende niveaus van beplanting (lage struiken, hogere bomen, bloemenperkjes). Plantenperken met bij-vriendelijke vaste/éénjarige planten. Liever niet te grijs en strak, maar een
gezellig kleurrijk park, wat beter past bij het dorpsgevoel van Hansbeke.
Zoals hierboven, graag wat verscheidenheid aan planten/bloemen, goed voor de bijen en de biodiversiteit. Nevele stond eerder al geregistreerd als bijvriendelijke gemeente, maar ik mis toch nog
wat extra effort in Hansbeke.

13 Parkeerplaatsen
14 Bankjes, verspreid op het plein, om uit te rusten of te ontmoeten
15 aan de rechterkant van de kerk was altijd een kinderbegraafplaats: met vast kunst de zijkant invullen ter herdenking aan families's met kind(eren)
als openbare plaats zeker de schandpaal laten staan (niet aan cultuurhuis want is altijd een privésite geweest) misschien meer naar rechts zodat ruimte vrijkomt) in het verlengde van het
kinderkerkhof
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16 Met plaats terras er tussen, platte kasseien in het park kan. En rolstoel vriendelijk graag.
Rustbanken in hout, geen staal. En met rugleuning

17 en vlakke groene ruimte die voor verschillende functies kan gebruikt worden. Vlak gazon met eventueel streekeigen struiken omzoomd en waar enkele rustplaatsen tussen ingeplant worden.
Schandpaal: Behouden als relict. Zeker niet meer gebruiken
Hou het streekeigen, onderhoudsvriendelijk en multifunctioneel.

18 Ik vind de nieuwe aanleg voor de abdij in drongen heel mooi
19 Ook lage haagjes welke oplopen naar kerk en onder de toren. Een soort ovonde inrichten
20 Meer groen, maar wel bestaande kasseien hergebruiken. Bestaande bomen behouden.
ontmoetingsplaats voor jong en oud, met de optie om af en toe een feest te organiseren (en een occasionele feesttent kan perfect op een grasplein, dat moet daarom niet verhard worden!)
Duurzaam materiaalgebruik, hemelwaterneutraal.
autochtoon plantgoed, enkele hoogstambomen (die kunnen uitgroeien tot monumentale bomen voor toekomstige generaties).

21 Nu weet wel niemand wat dat is, misschien wat uitleg bij?
Meer bloemenweide, ecologische beplating

22 Schandpaal: Bij het kantoor van erfgoedvereniging
Een mooie botanische tuin met voldoende ruimte om te zitten en leuke natuurlijke speelruimte zoals bv een heuvel ipv een lelijke glijbaan of spiraalwip.

23 Graag behouden van échte kasseien die vlak gevoegd zijn
Schandpaal: Aan restaurant Oud Gemeentehuis
Huidig grasveld en linden tot hun recht laten komen zoals in een begijnhof of kloostertuin - Wegnemen van de struiken die het zicht en de looplijnen hinderen (en de paaslelies!) - Wegnemen van
de kettingen - Wegnemen van het voetpad

24 Waarom niet heraanleggen binnen het Masterplan? Waarom moet dit vroeger gebeuren? Het is een erg mooi plein; laten zo!
25 Verzetbare bloembakken om eventueel te verplaatsen voor activiteiten
26 Als de huidige parking ook verdwijnt, zou de markt daar ook kunnen plaatsvinden....?
Nu zijn er zelfs geen hangplanten aan de lantaarnpalen opgehangen in het dorp. Vorig jaar hebben ze dat wel gedaan in het begin van de zomer.
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27 Optredens, (kunst)markten
Begaanbare kasseien omringd door groen. Ik zou ervoor pleiten de linden te laten staan!

28 Meer planten indien men ze regelmatig onderhoudt, zoniet mag het blijven zoals het is
29 Toch een paar zitbanken aanbrengen met zicht naar de kerk toe.
Een deel van de kasseien zouden heraangelegd moeten worden en dan dezskundig opgegoten zodat het loopvlak zeer effen wordt. Inlichtingen daaromtent kan je vragen bij Tino Dobbelaere (Oud
Hansbekenaar) tel. 050/79 01 51
Ik durf voorstellen dat deze bij eventuele verplaatsing zou komen waar hij oorspronkelijk stond, aan het restaurant Oud Gemeentehuis in de Vaartstraat.
ou het niet mogelijk zijn om de Hansbeekse tuinaaleggers in een wedstrijd een aanplantingsplan te laten ontwerpen en het eventueel te laten uitvoeren. Misschien sponsoren zij een deel ervan
omdat dit voor hen een levende reclame kan zijn.

30 met zitbanken
Rustplaats, oord van bezinning , met respect voor de 15 à 20.000 Hansbekenaren die hier in de loop der tijden een laatste rustplaats kregen

31 Vlakkere kasseien zijn voor mij klassieke porfier kasseien van dezelfde soort, geen allegaartje van verschillende soorten. De voegen mogen ook niet opgevuld worden met mortel, zodat het
regenwater nog altijd in de bodem kan dringen

32 Zomer en winterbar, kerk ook openstellen, open maken vanop de straat, toffe belichting plaatsen, podium voor jong en oud....
33 Ontmoetingsplaats/rustplaats na het wandelen van maken. Veel ruimte waar beter gebruik van moet gemaakt worden. Zeker nu het dorp rustiger zal worden.
34 Ik zou gras zaaien en fruitbomen planten, dan kan later een pluk dag georganiseerd worden. Zowel groen als gezond fruit.
Zoals ik eerder zei. Gras zaaien en fruitbomen planten. Een bankje mag ook om te rusten en te genieten. Enkele bloembakken zoals nu mogen blijven.

35 Zo groen mogelijk
Veel groen aub

36 Het kerkplein kan voor Allerlei zaken gebruikt worden. Maar het lijkt me zinloos om deze nu te herinrichten zonder a. een toekomstige functie van de kerk te kennen b. Gelinkt te zijn aan de
herinrichting van de dorpskern...(moet in 1 beweging integraal ontworpen worden...)
Bestaande maar dan geïntegreerd binnen de nieuwe dorpskern. Strook langs de zijkant kan wel een frissere groene aankleding gebruiken (enkel gras/bloemen; zodat hier activiteiten kunnen op
doorgaan?)
Zomaar overal bloemen zetten om ze te zetten is ook geen goede oplossing :) Maar vooral; laten uitwerken door een goed ontwerper; samen met de rest van de dorpskern...en anders liefst zo
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weinig mogelijk geld aan hangen :) want het zal weggegooid zijn.... Een nieuwe dorpskern (bestrating, aankleding, etc.) is veel maar dan ook veel belangrijker voor de leefbaarheid van het dorp +
toekomst handelaren, etc...

37 Ook de Kerkakkerstraat , vanaf het Kerkplein tot aan de vrijheidsboom, is in goed begaanbare kasseien her aan te leggen. Momenteel liggen deze kasseien er zeer slecht bij (grove gleuven, zeer
ongelijk qua hoogte, soms losse kasseien,...). Deze straat wordt veelvuldig gebruikt door schoolgaande kinderen en ouders/grootouders

38 Men moet er wel voor zorgen dat de traditie van de schietspoel nog door kan gaan. Dit is een evenement waar vele Hansbekenaren aan deelnemen en elkaar ontmoeten. Een moment van
samenkomst als het ware. Het zou zonde zijn moest deze traditie verloren gaan omwille van de heraanleg van het plein.

39 Het terrein meer open trekken. Balustrade wegnemen.
40 zitbank/picknick Een groene zone met extra bankjes
Een rustige plaats waar het aangenaam vertoeven is na een wandeling of fietstocht. Met enkele bomen en extra groen. Liefst niet in bakken maar in volle grond.

41 Bankjes waar fietsers kunnen stoppen,
42 Een centraal groen punt met enkele banken en boompjes waar hansbekenaren tot rust kunnen komen voor de kerk en nieuwe mensen kunnen ontmoeten.
Het zou tof zijn als de oorspronkelelijke kaseien worde gerecupereerd.

43 Picknickplaats voor fietsers en wandelaars die de dorpskern en kerk bezoeken.
zitbank/picknick In symmetrie met de schandpaal een verzorgde picknicktafel met vier of zes vaste stoelen. Kan ook gebruikt worden om te kaarten.

44 Een mooi kleurrijk park dat rust en schoonheid uitstraalt en voor verkoeling zorgt in de zomer
45 Schandpaal: Behouden, maakt niet uit waar
46 Meer zitplaatsen
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6. Inrichting Kerkplein – Suggesties van Werkgroep Dorpszicht (zie plan hierna)

We verwijzen naar wat we al doorgegeven hebben aan dienst Omgeving op 16/8/2020, maar we
hebben de tabel aangevuld met o.a. een aantal mooie suggesties die we terugvonden uit de enquête
(zie grijs gemarkeerd).
Wij gaan uit van een aantal aannames die voor ons evident zijn:
1. Alle linden om en rond het kerkplein en de Kerkakkerstraat, blijven behouden (beschermd
Dorpszicht)
2. Bij de werken zet men maximaal in om de beworteling van de linden te vrijwaren.
3. De heraanleg gebeurt in overeenstemming met het masterplan Hansbeke.

①

②
③
④

⑤

⑥
⑦
⑧

⑨

Er ligt een rode ‘aanrijstrook’ voor fietsers ter hoogte van het voetpad. Deze strook laten
aansluiten op een fietspad/wandelpad langsheen de linden van de muur van de pastorij, tot
aan de Kerkakkerstrat. Dit wordt namelijk vaak als doorsteek gebruikt tussen de Dorpsstraat
en de Kerkakkerstraat.
Zorgen dat het effen ligt (goed begaanbaar, ook voor ouderen)
De kasseien-kinderkopjes als toegangsweg naar de kerk behouden, maar herleggen zodat ze
weer effen liggen.
Het huidige gazon behouden, de hagen wel niet zo hoog laten komen
Her en der bebloemen met vaste planten en struiken die weinig onderhoud vragen (vb
Hortensia (Hydrangea), Vlinderstruik, Hertshooi, ….)
Bloemstruiken kunnen best overal tussen de linden aangebracht worden, zo is het onkruid
ook meteen onderdrukt.
Huidige kassei-pleinen: herleggen in kasseien of groen, maakt niet veel uit. Zolang het maar
goed begaanbaar is, ruimte voorziet om andere activiteiten op te doen en goed te
onderhouden is.
Wij willen dat het kerkplein er steeds mooi bij ligt, dus “goed onderhoudbaar” is heel
belangrijk.
Langsheen de kerk aan de noordkant (kant van tuin van café ‘de Zoeten Inval’): de
kinderkopjes langsheen de kerk herleggen want die liggen oneffen. De kasseien die ernaast
liggen, kunnen blijven of ook vervangen worden door groen.
De parkeerplaats behouden? Navragen aan de begrafenisondernemer of dit nodig is.
Zeker ergens fietsenrekken voorzien, want bij begrafenissen/huwelijken komen vele mensen
met de fiets en is er geen mogelijkheid om die ergens ordelijk te stallen. Fietsenrekken
plaatsen zodat ze discreet zijn opgesteld om het zicht niet te storen op de kerk. Bijvoorbeeld
ter hoogte van de parkeerplaats en/of ter hoogte van het huidige grasplein, telkens
verscholen achter een groene haag.
Zeker picknicktafels en meerdere zitbanken voorzien her en der op het plein
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Tips om mee te nemen:
• Onder het opnieuw aan te leggen plein een groot regenwaterreservoir voorzien
(afvoer regenwater kerk?) om maximaal regenwater op te vangen en te hergebruiken
(planten, bewoners, ….)
• Tip indien met gras gewerkt wordt: dit inzaaien in plastiek grasdalen zodat het goed
begaanbaar is en is ook eenvoudiger in onderhoud. Eens dichtgegroeid, zie je niet
meer dat er grasdalen onder liggen (de plastic grasdalen worden mooi overgroeid met
gras, indien met betonnen grasdalen gewerkt wordt blijven deze zichtbaar wat minder
mooi is).
• Zorg dat alles goed kan onderhouden worden en ook onderhouden wordt. Niets ziet
desolater dan een onverzorgd centrumplein.
• Werk in harmonie: geen moderne witte bloembakken op of rond het plein, maar alles
in landelijke stijl (hout, roestig metaal, …)
• Infobord plaatsen over Hansbeke, start van wandelroute, fietsroute, …. Dus kerkplein
attractief maken voor bezoekers. (nvdr: De werkgroep ‘Mobiliteit’ maakte een aantal
mooie wandelroutes en één fietsroute in ons dorp die hiervoor uitermate geschikt
zouden zijn). Dit infobord kan best participatief tot stand komen.
• Vuilnisbakken voorzien
• Moet er niet gekeken worden om de weg achter de kerk eenrichtingsverkeer te
maken? Te bevragen bij de bewoners van de Kerkakkerstraat.
• Graag permanent bloemen voorzien aan het monument van de Oud-strijders.
• Elektriciteit, water en afvoer voorzien omwille van het multifunctionele gebruik van
het plein.
• Waar de schandpaal ook geplaatst wordt: bord met uitleg voorzien over de
schandpaal.
• Plaats van de schandpaal: vraag info aan de erfgoedraad.
• De afsluiting naar de Dorpsstraat wegdoen zodat het Kerkplein mooi integreert met
de Dorpsstraat, goed zichtbaar is en uitnodigt om erop te lopen.
• Subtielere verlichting rond plein en Kerk
• Ontwerp vragen aan lokale (=Hansbeekse) tuinaanleggers
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