DE NIEUWE VESTEN
VERSLAG INFOMARKTEN
Tijdens onze infomarkten kreeg je de kans om een eerste keer mee na te denken over de plannen voor de
vesten. Aan vijf werktafels kwamen we meer te weten overjouw ideeën en suggesties voor de Nieuwe Vesten.
Je kon de plannen voor de tijdelijke herinrichting bekijken, opgesplitst in vijf delen. Ter inspiratie deelden we
ook voorbeelden uit andere steden.
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Guido Gezellelaan
Tinnellaan - Zwartzustersvest
Nekkerspoel - Zandpoortvest
H. Speecqvest - Schuttersvest
Olivetenvest - Koningin Astridlaan

We gingen in gesprek over de verschillende segmenten aan de hand van twee vragen.
• Welke thema’s vind jij het belangrijkst? Als jij mag beslissen waarin we investeren, waar liggen dan de
prioriteiten?
Het resultaat? Fietsen, groen & natuur en veilig verkeer zijn de thema’s waar de deelnemers het meeste
waarde aan hechten. Ook bereikbaarheid, gezonde lucht en oversteekbaarheid kwamen naar voren als
belangrijke thema’s voor de volledige vesten.
Ook per segment komen die onderwerpen naar voren als belangrijk, al zijn er ook enkele opvallende conclusies.
• Parkeren is een belangrijk thema vooor de Speecqvest/Schuttersvest.
• Water mag in de kijker gezet worden in de Guido Gezellelaan. Het kan geen toeval zijn dat adt segment
deels over de Dijle loopt.
• Voor de omgeving Olivetenvest/Koningin Astridlaan is het thema geluid een aandachtspunt.
De tweede vraag die we je voorschotelden, was:
• Wat vind je van de plannen? Waar droom je van voor de vesten? Wat zie je als uitdagingen?
Ook die vraag beantwoordden de aanwezigen met enthousiasme. We noteerden ruim 350 opmerkingen, vragen
en suggesties. Ook die splitsen we op per thema. Bereikbaarheid, fietsen en parkeren waren de populairste
thema’s.
Uit die antwoorden kunnen we enkele conclusies trekken. De veiligheid van fietsers, vooral aan kruispunten, is
duidelijk van groot belang. Tegelijk onderstrepen velen dat er aandacht nodig is voor bewonersparkeren.
Deelnemers vroegen ook hoe het nieuwe verkeerssysteem zal werken op het vlak van circulatie en sluipverkeer.
Suggesties die daaruit voortkwamen, nemen we mee in het verdere ontwerp.
Er leven duidelijk heel wat ideeën over de toekomstige invulling van de Nieuwe Vesten. Een petanquebaan, een
Finse piste, volkstuintjes of zelfs minigolf: de Mechelaar ziet verschillende opties om de ruimte die vrijkomt
creatief in te vullen. De ruimte om te ontspannen zoals die nu vlakbij de Dijle aan de Zandpoortvest
beschikbaar is, inspireert. Heel wat Mechelaars zien een soortgelijke invulling ook graag langs de Nieuwe
Vesten.
Ten slotte willen verscheidene deelnemers het erfgoed en de geschiedenis van de stad extra in de verf zetten.
Het bestaande groen in het centrum verbinden met de vesten staat ook op het verlanglijstje van verschillende
Mechelaars.

