Wat is een masterplan?
De ambitie van het gemeentebestuur?
De identiteit van elke woonkern binnen onze fusiegemeente versterken.
Dat doen we met doordachte masterplannen.

Wat is een masterplan?
• Een globale toekomstvisie op een groot gebied.
• De basis voor concrete projecten zoals de bouw van een nieuw pand, een park.
• Een ruwe schets die de grote lijnen voor verdere ontwikkeling vastlegt. Het is
geen kant en-klaar plan.

Wie maakt een masterplan?
•

De gemeente schakelt de Vlaamse Bouwmeester in. Deze externe
partner helpt ons een geschikt ontwerpteam te vinden, via een ‘Open Oproep’
• Teams uit binnen- en buitenland mogen zich kandidaat stellen.
• Een jury kiest één winnaar. Met dat masterplan gaan we aan de slag.

Onze gemeente werkt momenteel aan meerdere masterplannen.
Masterplan “Echo’s van de Schelde”
Het Scheldelandlandschap in Sint-Amands krijgt een nieuwe invulling om het dorpsweefsel te versterken
en de Scheldeboorden nog aantrekkelijker te maken voor bewoners en toeristen. In 2020 verfijnen we de
voorstellen en werken we het masterplan definitief af.
Masterplan “Tuinen van Puurs”
Deze moderne kernvernieuwing in Puurs-centrum wordt een evenwichtige combinatie van wooneen-heden,
ruimte voor maatschappelijke en culturele dienstverlening en groen. Dit masterplan is volop in uitvoering.
Masterplan “Oppuurs-Lippelo-Beekvallei”
Hier zetten we in op de vernieuwing van de dorpskernen van Oppuurs en Lippelo – die respectievelijk 2.020
en 1.165 inwoners tellen. Ze worden verbonden door de brede beekvallei van de Vliet. Deze woonkernen
moeten hun landelijke identiteit behouden, aangevuld met een aantal blikvangers. Dit masterplan starten
we op in februari 2020.

Samendenkers aan het werk in juni 2019

Schets van Tuinen van Puurs

Op 25 maart 2020: infomarkt
over de Echo’s van de Schelde

Proces & timing
Waarom een masterplan?
Het is de ambitie van ons lokaal bestuur om de identiteit van elke woonkern
binnen onze fusiegemeente te versterken. Daarom besloten we om een ruimtelijke
visie uit te werken voor de dorpskernen van Oppuurs en Lippelo. Dat beide
woonkernen verbonden worden door een beekvallei is een groene troef die we
extra willen uitspelen.

Wat?
In het masterplan waken we erover dat beide deelgemeenten hun landelijk
karakter behouden. Daarnaast zullen Oppuurs en Lippelo elk enkele blikvangers
krijgen. Oppuurs wordt een actieve, gezellige woonkern. Lippelo is een groene kern,
omringd door bossen. Bedoeling is om de verbinding tussen de dorpskern en de
natuur errond te versterken.

Wie?
De gemeente Puurs-Sint-Amands schakelde de Vlaamse Bouwmeester in.
Dat is een externe partner die ons via een Open Oproep zal helpen om een
geschikt ontwerpteam te vinden. Tijdens participatiemomenten verzamelen we
ook de suggesties van inwoners en andere stakeholders. Hun input geven we mee
aan de ontwerpteams.

Timing?
2020

17 januari: lancering van de

April: selectie van vier

open oproep via de Vlaamse
Bouwmeester

kandidaat-ontwerpteams die
een eerste visie zullen uitwerken
in een voorlopig masterplan

12 & 13 februari: participatiemoment voor inwoners, ze
kunnen er aangeven wat ze
belangrijk vinden bij de invulling
van het masterplan

Maart: opstellen van de projectdefinitie. Alle ideeën geven we mee
aan de kandidaat -ontwerpteams.

Oktober: bekendmaking van
het winnende ontwerpteam

December: gunning van de
opdracht voor de opmaak van
een masterplan

2021

Het winnende –
voorlopige – masterplan
van het ontwerpteam zal
verder verfijnd worden.
En dat in dialoog met het
bestuur, gemeentelijke
medewerkers, inwoners en
andere stakeholders.

Projectgebied
Oppuurs-Lippelo-Beekvallei

Graanmolens

fietspad Puurs-Sint-Amands

Den Halm & De Mispel

Kinderopvang Stekelbees

voetbal

nieuwe jeugdinfrastructuur

De Baronie
De Vliet

De school
De kerk

wandel-fietspad langs het beekje

speeltuin

Oppuurs
2020 inwoners

tussen Sint-Amands
en Puurs verbonden
door de brede
beekvallei van de Vliet

Lippelo
1165 inwoners

Parochiecentrum en de Chiro/ KLJ lokalen

Denk jij mee over
Oppuurs anno 2030?
Op elk bord hangen een aantal foto’s van bestaande gebouwen,
pleinen, doorsteekjes, … Hierbij hebben we een aantal stellingen geprikt.

Deze stellingen zijn GEEN vaste plannen of beslissingen.
Hiermee willen we je wél aanzetten om even met ons mee te denken.
We horen graag jouw mening, suggesties en ideeën.

Hoe kan je dit doen?
Ben je akkoord?
Kleef dan bij die vraag

Weet je het niet goed
of is het minder zwart-wit?

of stelling een groen bolletje.

Kleef dan een duimpje in de juiste richting.

Ben je niet akkoord?
Kleef dan bij die vraag of

Heb je een idee, suggestie
of aandachtspunt?

stelling een rood bolletje.

Neem dan een post-it, schrijf het op
en kleef het bij de stelling.

Wat doen we met al deze ideeën en meningen?
• We verzamelen en analyseren alle informatie.
• We geven de resultaten mee aan de kandidaat – studiebureaus.
• Wanneer we een studiebureau kiezen, kijken we of deze informatie
ergens een plaatsje gekregen heeft in het concept- masterplan.
• Eens we een concept-masterplan hebben, informeren we jou.

Enkele feiten

01

02

03

04

De Chiro en de KLJ gaan verhuizen. De gemeente,
de Chiro en de KLJ hebben de voorbije maanden
strategisch gelegen gronden aangekocht voor de
bouwplannen van de nieuwe jeugdinfrastructuur.

De verenigingen in Oppuurs hebben verschillende
locaties om hun activiteiten te organiseren: Den
Halm, de Mispel, parochiezaal de Sopper, de Baronie,
biljartcontainer. Helaas zijn enkele hiervan in zeer
slechte staat. Een oplossing hiervoor dringt zich op.

De gemeente heeft enkele panden opgekocht langs
het beekje. Dit geeft mogelijkheden.

De oude pastorij is omgebouwd tot een woonproject
met appartementen.

Wat denk jij?

Kleef een groene of rode
bol of kleef je idee bij de
vragen of stellingen.

De kerk

FEIT De kerk van Oppuurs is op weg om een nieuwe bestemming te krijgen. Een nevenbestemming

betekent dat er naast lithurgische vieringen ook andere activiteiten kunnen doorgaan.
Een herbestemming betekent dat de kerk ontwijd wordt en dat het gebouw een andere
invulling krijgt.

De kerk is een ideale locatie voor:
Culturele
activiteiten
zoals concerten,
exposities, …

Een muziekklas

Overdekte
boerenmarkt,
kerstmarkt…

Extra ruimte voor
de school

Horeca

Verhuur voor
activiteiten en
feestjes zoals
babyborrels

Ruimte voor
verenigingen

Het nieuwe
parochiecentrum

De kerk moet
opnieuw een
ontmoetingsplaats worden.

Laat de kerk
herbestemmen en
verkoop ze aan een
privé-investeerder.

Andere ideeën?

Wat denk jij?

Parking rondom de kerk

We maken van
deze parking een
charmant groen
pleintje.

Er is nood aan
een parking in het
centrum.

Er moeten een
aantal plaatsen
zijn voor minder
mobiele mensen.
Anderen kunnen
een beetje verder
parkeren.

Horeca rond de
kerk zou fijn zijn.

Hoe vullen we volgens jou de extra ruimte in die ontstaat als de Chiro en de KLJ verhuizen
en de huidige jeugdlokalen worden afgebroken?

Andere ideeën?

Kleef een groene of rode
bol of kleef je idee bij de
vragen of stellingen.

We breken de
parochiezaal af.
In de plaats komt
groene ruimte
om te spelen,
te relaxen, te
ontmoeten.

De speeltuin achteraan
de Chirolokalen
op het eind van de Baroniestraat

Deze speeltuin ligt goed
op deze plaats in het dorp.

Deze speeltuin nodigt uit
om te komen spelen.

Deze speeltuin moet
anders ingericht worden.

De speeltuin wordt een
groene plaats waar ook
de school gebruik van
kan maken.

Deze speeltuin wordt best
een ontmoetingsplek voor
jong en oud.

Hoe richten we deze
open ruimte beter in?

Andere ideeën?

Wat denk jij?

Kleef een groene of rode
bol of kleef je idee bij de
vragen of stellingen.

Wat denk jij?

De schoolsite
De ruimte rond
de school is veilig
genoeg.

Er is voldoende
parkeerruimte
voor auto’s.

De schoolsite
nodigt uit om met
de fiets te komen.

Er moet meer
groen rondom de
school komen.

De kinderopvang
Stekelbees ligt te
ver van de school.

De speeltuin in
de Baroniestraat
moet blijven.

De speeltuin moet
aantrekkelijker
ingericht worden.

De garagehoek
tegenover de
school mag wel
verfraaid worden.

De garagehoek
tegenover de
school mag zelfs
afgebroken
worden.

Hoe vullen we
deze garagehoek
anders in?

Welke alternatieven bieden we
aan de eigenaars?

Andere ideeën?

Kleef een groene of rode
bol of kleef je idee bij de
vragen of stellingen.

Wat denk jij?

De Baronie

Kleef een groene of rode
bol of kleef je idee bij de
vragen of stellingen.

FEIT Hoe kunnen we in 2030 een nieuwe zinvolle invulling geven aan de Baronie?

En hoe kunnen we tegemoetkomen aan de noden van de huidige gebruikers: de school,
verenigingen, verhuur voor feestjes…?
OPTIE 1 Puurs-Sint-Amands zet in op slimme verdichting
van de woonkern. Deze Baroniesite zou ideaal zijn voor een
woonproject. Hoe moet zo’n project eruit zien? Hier komen best:

Appartementen

Serviceflats

Een co-housing
project

Eengezinswoningen

Bij zo’n
woonproject komt
best veel groene
ruimte.

Bij elke
wooneenheid
moet
parkeerruimte

Bij dit woonproject hoort een centrale parking aan de rand of
ondergronds.

OPTIE 2 De Baronie wordt geen woonproject maar
krijgt een andere invulling.
Waar zouden de verenigingen nieuw onderdak kunnen vinden?

Andere ideeën?

Wat denk jij?

De voetbalterreinen

Kleef een groene of rode
bol of kleef je idee bij de
vragen of stellingen.

FEIT FC Oppuurs is een populaire voetbalclub in Klein-Brabant en trekt steeds meer

spelers en supporters. In 2020 voorzien we nieuwe kleedkamers en modern sanitair naast het
voetbalveld. Daarvoor wordt een stuk van de overdekte tribune afgebroken. Het is immers in
slechte staat.
In 2030 voetballen we nog
steeds op deze locatie

De terreinen zijn goed en veilig
bereikbaar met de fiets en te voet.

Er worden nieuwe parkeerplaatsen aangelegd aan de toegang in de
Kattestraat. De toegang via Meir mag/moet dus voor auto’s afgesloten worden.

De petanquebanen liggen
ideaal vlakbij het voetbalterrein.

Petanquen zou leuker zijn onder
een groene boom met een paar
banken.

FEIT Den Halm wordt nu gebruikt als jeugdhuis.
Er is nood aan een
jeugdhuis in Oppuurs.

Dit jeugdhuis ligt
goed op de
voetbalterreinen.

Een jeugdhuis komt
best bij de nieuwe
jeugdinfrastructuur.

FEIT De Mispel is een lokaal voor verenigingen en wordt

verhuurd voor allerlei feestjes maar is helaas verouderd.
Een verenigingslokaal ligt best bij
de voetbalterreinen.

Andere ideeën?

Er moeten andere mogelijkheden
komen in de woonkern van
Oppuurs voor verenigingen,
feestjes, …

Wat denk jij?

De woonkern
Het oude stationsgebouw
De NMBS verkoopt
momenteel het oude
stationsgebouw.
Welke invulling zie jij voor
dit pittoreske gebouw?

Staan de glasbollen op
hun plaats vlakbij dit
gebouw?

Groen
Hoe brengen we meer groen in de woonkern?

Hoe brengen we meer leven in de woonkern?
Kan een buurtwinkel in
Oppuurs overleven?

één of meerdere
marktkramen per week in
Oppuurs zou handig zijn.

Andere ideeën?

Is er nood aan gemeentelijke dienstverlening in
Oppuurs?

Een wekelijkse buurtkar
met allerlei producten kan
handig zijn voor minder
mobiele mensen.

Kleef een groene of rode
bol of kleef je idee bij de
vragen of stellingen.

Wat denk jij?

Mobiliteit

Kleef een groene of rode
bol of kleef je idee bij de
vragen of stellingen.

FEIT In Oppuurs kan de verkeersdoorstroming beter. De weg door het dorp zal altijd blijven.

Maar hoe kunnen we zoveel mogelijk auto’s uit het centrum bannen zodat het een veilige en
aangename dorpskern wordt?

meer inzetten op
fietsen en wandelen
via veilige fietspaden,
voetpaden en
doorsteekjes.

éénrichtingsverkeer
invoeren.

Meer trage wegen
creëren

Signalisatie aanpassen
bv Meir richting
voetbalterreinen

Het wandel- en
fietspad langs de beek
doortrekken

Waar zie jij slimme
verbindingen en handige
doorsteekjes?

Andere ideeën?

Wat denk jij?

De beekvallei

Kleef een groene of rode
bol of kleef je idee bij de
vragen of stellingen.

FEIT De Vliet stroomt langs het centrum, verborgen in landbouwterreinen en wordt pas

zichtbaar aan de brug met Overheide. Puurs, Oppuurs en Lippelo zijn verbonden door de
Vliet, de Klaverbeek en de Lippelose beek.

Een veilig fiets- en wandelpad
langs de Vliet zou voor een betere
verbinding zorgen tussen de
woonkernen.

Andere ideeën?

De Vliet moet zichtbaarder
worden in het dorpsbeeld.

Er moeten picknickplaatsen en
banken komen langsheen de Vliet
om voor extra beleving te zorgen.

Wat denk jij?

De troeven van Oppuurs

Kleef een groene of rode
bol of kleef je idee bij de
vragen of stellingen.

Als inwoner van Oppuurs ken jij je dorp als de beste.

Waarom woon
je hier graag?

Andere ideeën?

Wat zijn de troeven
van Oppuurs?

Wat moeten we
meer in de verf zetten?

Wat zijn voor jou
aandachtspunten die
we moeten meenemen in
het masterplan?

Bedankt
om met ons
samen na te
denken over
de toekomst!
Wil je op de hoogte blijven?
• Schrijf je in voor onze PSSST-nieuwsbrief via de homepagina www.puurs-sint-amands.be
• Volg ons op Facebook en Instagram
• Registreer je op het gloednieuwe Hoplr-buurtplatform
• Surf naar www.puurs-sint-amands.be/masterplannen voor meer info
Heb je nog een vraag, een bedenking, een goed idee?
Of ben je bezorgd over dit masterplan?
Mail naar ruimtelijkeordening@puursam.be
Tot ziens!

