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1. Inleiding 

 

In de week van 23 tot 29 november 2020 is er een feedbackenquête gelanceerd over de heraanleg 

van het Schansakkerpark. In deze enquête werd gepolst naar de mening van de omwonenden inzake 

het participatietraject, het ontwerp en de aanleg van het Schansakkerpark.  

De enquête is bij 475 woningen in de brievenbus gedaan. Hier zijn 74  responses op gekomen. Dit 

betekent dat bijna 16% van de bewoners de enquêtes hebben ingevuld en zo dus hebben bijgedragen 

aan dit onderzoek. Bedankt alvast aan iedereen die de enquête heeft ingevuld. 

In deze nota worden de resultaten getoond en een beknopt besluit opgesteld. 
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2. Onderzoekingsgebied Schansakker 

Op onderstaande  kaart zie je met rode lijn de grenzen van het woongebied waarnaar de enquête is 

verstuurd.

 

De feedback enquête werd verspreid naar dezelfde woningen waarvoor de eerste enquête werd 

opgesteld in verband met het ontwerp. In volgende diagrammen kunnen we zien uit welke regio’s het 

grootste aantal ingevulde enquêtes werden teruggestuurd.  

 

 

Uit deze cijfers bleek dat de meeste mensen die de enquête hebben ingevuld uit de Edmond 

Helderweirdtstraat en de Stefaan Glorieuxlaan kwamen. 
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3. Algemene informatie 

 

Bij de eerste vragen van de enquête werd gevraagd naar de leeftijd van de personen en of zij kinderen 

of kleinkinderen hadden die de groenzone vaak gebruikten. Hierdoor kregen we een beeld over 

hoeveel kinderen de zone gebruiken, aangezien dit een moeilijke doelgroep is om te bereiken met 

een enquête. 

 

3.1. Wat is jouw leeftijd 

Uit onderstaande figuur kan worden afgeleid dat meer dan 70% van de ingevulde enquêtes werd 

ingevuld door mensen boven de 35 jaar. 

 

Op bovenstaande figuur zien we dat dat 63,5% van de ingevulde enquêtes werd gedaan door mensen 

die kinderen en/of kleinkinderen hadden die de groenzone gebruiken. Hierdoor kunnen we 

concluderen dat de jeugd vaak gebruikt maakt van deze zone en dat hun feedback ook is opgenomen 

in deze enquête, ook al zie je dit niet in de leeftijdsdiagram. 
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4. Informatie over gebruik 

Naast algemene informatie, werd er ook gevraagd naar de frequentie van het gebruik en welke 

activiteiten vooral in het park beoefend worden.  

Uit bovenstaande figuur kan worden afgeleid dat wandelen en spelen met de kinderen de meest 

beoefende activiteiten zijn.  

 

 

Uit bovenstaande figuur kunnen we afleiden dat het park door meer dan 50% van de mensen minstens 

1 maal per week gebruikt wordt.  

 

4.1. Wat vind je goed aan het park? 

Naast frequentie en activiteiten werd er ook gepolst naar de mening van de mensen over het park. 

De meeste positieve reacties die genoemd werden, vallen onder de categorieën: 

1. Ontwerp, plantenkeuze en voorzieningen 

2. Onderhoud en aanleg 

De respondenten zijn duidelijk tevreden over de speeltuinen, de mooie beplanting én dat alles mooi 

is aangelegd en goed wordt onderhouden. 
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Categorieën Aangegeven door respondenten 

Ontwerp, plantenkeuze en 

voorzieningen 

- Vernieuwende insectenvriendelijke plantenkeuze. 

- De bomen. De speeltuin 

- mooiere speelgelegenheden voor de kleinkinderen  

- De weggetjes 

- Openheid, natuurlijke inrichting, petanquebaan 

- Speeltuigen - aanplanting 

- Bloemenweide, speeltuin  

- speelpleinen, bloemenperken, wilde grasperken 

- Kwaliteit speeltuigen 

- Bloemenperken, wandelpaadjes 

- Gevarieerde beplanting - kleur in elk seizoen - variatie tussen 

gecontroleerde "wildgroei" en gemaaid gazon - voldoende 

banken - nieuwe vuilnisbakken 

- Groen aanleg. Speelplek. Mooie speeltuigen.  

- Leuke speeltuin met natuurattributen 

- Mooie bloemperken, klimtuigen zijn leuk,  en ook 

petanquebaan 

- Omdat er aangenaam vertoeven is komen veel buren vaker 

buiten en kom je ze al vaker tegen om eens een babbeltje te 

slaan. De speelzones zijn heel leuk ookal zijn onze kindjes er 

nog iets te klein voor.  

- Mooie bloemenweide, toffe wandelpaden, speetuin, open 

gras 

- Aangelegde mix welde begroeiing en struiken. Openheid. 

- De speeltuigen, de ruimte, de paadjes, een aangename 

doorgang om de drukke straten te mijden 

- Speeltuin, groen, bloemen 

- mooie aansluiting aan achterdeur en verzorgd 

- Openheid, natuurlijke inrichting, petanquebaan 

- de natuur, de speeltuin, het zand en kampen maken 

- dat er een schommel is, dat er een avonturenparcours is 

- avontuurlijke speeltuin, zand, bomen gebleven (leuk voor 

kampen), veldbloemen, bankje, mooie paden 

- Degelijke speeltuin 

- Groengebied 

- De wandelpaden, het concept  

- Een hele verbetering  

- Mooie omgeving en goede paden. Goed speelterrein voor de 

kinderen 

- genoeg ruimte  

- Mooie lay-out + moderne infrastructuur" 

- Speeltuin voor kindjes 

- Speeltuigen voor kleine en grotere kinderen gescheiden 

- Groot grasveld, fijne speeltuigen voor kleine kinderen -5 

jaar. 

- Meer variatie 

- open zicht, speeltuin, groot graplein 

- mooie aanplanting interessante kinderspelen 

- Natuurlijk aanleg  

- De speeltuin (met aandacht voor verschillende leeftijden), 

het bloemenperk, de wildebloemenweides, de 

voetbaldoelen, de extra bomen, ...  

- De speeltuin is fantastisch.  

- Speeltuintjes, aangeplante bloemen 
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- Mooie beplanting  

- veel planten (altijd groen) 

- Speelmogelijkheden 

- Mooi, natuurlijke beplanting 

- het feit dat het een groenzone is (goed voor vogels, natuur, 

...), open ruimte, speeltuigen (voor zowel jong als oud) 

- De rust die het uitstraalt 

 

Onderhoud en aanleg - goed onderhouden 

- goed en regelmatig onderhouden  

- Goed onderhouden.  

- Dat de verlichting nu 's nachts uit gaat / dat de weinige 

vuilbakken wel frequent worden geledigd 

- Ze worden goed onderhouden. 

- Aanvankelijk verzorgd 

- Mooi en netjes 

- Mooi aangelegd  

- Mooie aanleg en een bewijs van zorg voor de wijk. 

- mooi aangelegd met behoud van natuurlijke elementen 

- mooie heraangelegd met variatie 

- Mooi aangelegd. 

- mooi aangelegd 

- Heel mooi aangelegd, veel natuur. 

- Wandelpaden mooi en goed aangelegd  

- Mooi aangelegd 

- Mooi aangelegd  

- goed groenonderhoud. 

 

Omgeving - Mooi ingebed in de wijk. 

- De nabijheid. 

- Centraal gelegen. 

- park sluit aan met andere straten 

- veiliger oversteek E. Helderweirdtstraat, natuurlijker aanblik 

verharding. 

 

Overig - Dat dit een blijvende groenzone is 

- Fantastisch park 

- het park in het algemeen 

- Wij vinden het ontwerp heel erg geslaagd en zijn heel blij 

met "onze" speeltuin! We gebruiken het met groot succes 

voor elk verjaarsdagsfeest voor onze kinderen. 

- Sinds de speeltuin er is, hebben we al meer kinderen uit de 

buurt leren kennen dan de 8 jaar daarvoor. In coronatijden 

was het ook fijn om te zien dat een lokale turnclub daar 

kwam trainen.  

- er is beweging in de straat 

 

 

4.2. Wat vind je minder goed aan het park? 

De meeste negatieve reacties die genoemd werden, vallen onder de categorieën: 

1. jongeren 

2. Ontwerp, plantenkeuze en voorzieningen 
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Opvallend is dat er veel negatieve reacties zijn over jongeren. Zwerfvuil en het ledigen van vuilbakken 

wordt ook vaak genoemd. Tot slot wordt ook de omvorming van kort gemaaid gazon naar meer 

kruidenrijk en hoger grasland frequent genoemd. 

 

Categorieën Aangegeven door respondenten 

Ontwerp, beplanting en 

voorzieningen 

- Die wild groei vind ik maar niets, meer onkruid heb ik nu thuis 

en een vuiligheid heb ik thuis meeriets te weinig 

speelvoorziening voor kleinere kinderen 

- Het tuintje bij die kleine hekjes bij het petanquenveldje 

- Een bankje meer zou nog beter zijn 

- In een van de delen slechts een vuilbak 

- te weinig banken en vuilnisbakken 

- Dat er geen hondenweide is waardoor men veel met honden 

op speelplaats voor kinderen komt en daar hun behoefte 

laten doen 

- wildgroei onkruid, tengels in de kinderzone, onverzorgde 

aanblik, te weinig vuilnisbakken 

- te weinig vuilbakken, onkruid meer dan planten, distels, 

tengels en nog van dat moois 

- Locatie kleine speeltuin t.o.v. petanqueterrein te dicht bij 

elkaar en petanque te dicht bij overhangende bomen 

- Het hoge onkruid nooit begrepen zelf gevaarlijk staan distels 

tussen en brengt ook meer ongedierte met zich mee, we 

hebben al ratten genoeg in onze straat waar niets aan gedaan 

wordt 

- Trap van kleine glijbaan is niet bruikbaar door kleine kinderen 

+ fietspad heeft bocht waar in je niets kan zien door de 

bomen en hagen 

- klimop aan de bomen 

- weinig bankjes 

- De wilde planten weides liggen er onverzorgd bij in de zomer, 

dit had veel mooier gekund met andere grassoorten  

- Naast de deur staat het onkruid een meter hoog. 

- Te weinig zitplaatsen voor ouders / picknicktafels /te weinig 

vuilbakken 

- Wildgroei van onkruid, slaat nergens op, plat gras kun je nog 

een deken leggen en meer verspreid zitten, nu is er niet 

zoveel ruimte door dat hoog gras 

- Berm 'beleid' laat teveel (on)kruid staan. Voor mensen met 

hooikoorts geen pretje, maar geeft ook een slordige aanblik 

(ondanks het maaien van de 'doorgang'). 

- donkere wandelpaden 

- Soms is het al fietsend niet eenvoudig om tegenliggers tijdig 

te zien. Maar anderzijds zet dat ook aan tot langzamer fietsen 

en meer genieten van het park. Dus dat is niet per se slecht. 

- In sommige periodes van  het jaar en op sommige plaatsen 

onverzorgde/verwilderde indruk  

- Het overdreven wilde natuur laten worden op sommige 

plaatsen 

- Er zou op een afgelegen plek een hondenlosloopweide 

moeten komen, zodat mensen hun hond aan het park aan de 

leiband houden.  
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Aanleg en onderhoud - Dat draineerbuizen geschonden en weg zijn door heraanleg. 

Petanquebaan blijft dikwijls onder water staan 

- te weinig groenonderhoud en te vaak op dezelfde plaatsen 

- sommige bomen zouden korter moeten gesnoeid worden, 

zware takken hangen over ons tuinhuis  

- Gras en of bloemenperken laten een onverzorgde indruk na, 

maaien van gras gebeurd amper, bloemen en of struiken 

moet men zoeken tussen het weelderig gras. Hopelijk mogen 

we volgende zomer een verzorgder park aantreffen!! 

- Ik vind er niets mooi aan als je gaat wandelen krijg je soms de 

takken in je gezicht het wordt niet goed onderhouden het 

park en ook de pitankbaan ligt altijd vol met bladeren hoe 

kunnen de kinderen dan op spelen ik vind een wildernis het 

park  

- Verwaarlozing 

- de wandelpaden (achter de huizen) zijn niet goed verzorgd, 

overwoekerd, vuil 

- Er is nog altijd een probleem met drainage van regenwater 

(o.a. ter hoogte van de petanquebaan). Bij de werken zou er 

een draineerbuis geraakt zijn. 

- Kan beter onderhouden worden... 

- Er ging een wandelpad komen achter onze tuinen, edm 

helderw 55 tem 63c, is enige stuk dat niet is aangelegd en 

wordt niet onderhouden, jammer.  waar bv een wandelpaden 

gemaaid wordt  veel braamstruiken. 

- slechte paden die er na geen jaar al vuil en vies uitzien, 

zijdelings al overgroeiingen vertonen. Slecht onderhoud, veel 

onkruid (meer dan bloemenpracht). Gras worden maar 

boorden afgedaan, zodat de rest onbespeelbaar is, 

onbewandelbaar is. Het kon zo mooi zijn maar realiteit is 

heeeeel wat anders 

 

Afval - De vuilbakken zouden hier en daar iets sneller geleegd mogen 

worden. 

- Er wordt soms tuinafval (gras en bladeren) gestort. 

- te weinig vuilbakken. Vandalisme. Afval dat wordt 

achtergelaten 

- afval 

- Leerlingen nabijgelegen scholen spelen op de 

kinderspeeltuinen en vernielen deze, zwerfafval 

- afval 

- te veel rondslingerend afval 

- Zwerfvuil 

- Afval die op de grond ligt en geluidsoverlast  

- (Lichten die 's avonds uitgaan) 

 

jongeren - Jammer van de hangjongeren en het drugsgebruik Het bijeen 

komen van hangjongeren en soms brommers die er door 

rijden. 

- bezoek van vreemde individuen vooral bij duisternis. gebruik 

van drugs. weinig respect door vreemden dwz zwerfvuil 

- zwerfjongeren die ercdrugs gebruiken  

- Passage van bromfietsen, sluikstorten, niet goed verlichte 

plaatsen, geluidsoverlast (muziek door mobiele/draagbare 

boxen van bezoekers)Hangjongeren, lawaai door luide 

muziek  
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- drugproblematiek, hangjongeren, drank, lawaai 

- problemen van jongeren, doorkruisen park met brommers, 

scooters, drugs, drank, lawaai. 

- Vroeger was dat hier rustig, en waren dat kinderen uit de 

beurt die daar speelde en iedereen kende mekaar . Nu zit er 

daar jongeren van elders die voor heel veel overlast zorgen . 

En ons eigen kinderen die wil daar niet meer spelen. Dat het 

weer was gelijk vroeger rustig, netjes en weer de mensen van 

de buurt.Soms hangjongerende hangjongeren in Corona-

tijden die de speeltuin oneigenlijk gebruiken - kapotte 

verlichting 

- Hangjongeren met heel lawaai zelfs s nachts 

- We wonen aan het voetbalpleintje en juist hebben we wel 

wat last van hangjongeren die dan hun luide muziek 

meenemen. oké iedereen is jong geweest en kunnen we wel 

begrijpen. Maar hebben we toch vaak. 

- Trekt hangjongeren van edugo 

- af en toe is er geluidoverlast aan de voetbalgedeelte waar 

jongeren van andere wijken/school samenkomen 

- Samenkomst van 18 jarigen en ouder die overlast  door luide 

muziek , veroorzaken 

- wordt te veel gebruikt door oudere hangjongeren 

- hangjongeren met bromfietsen en scooters, 

onveiligheidsgevoel, verloedering, in de avond trefpunt voor 

"verdachte" personen 

- Trekt hangjongeren aan die blowen, dealen, lawaai maken en 

heel veel afval achter laten 

- Veel rommel achter gelaten door rondhangende tieners. 

Jongeren die op de speeltuigen zitten en verhinderen dat 

kinderen de toestellen kunnen gebruiken. 

- Hangjongeren 

- Sommige jongeren, die zeker ook hun plaats moeten hebben 

in het park!, maken gebruik van speeltuigen die voor jongere 

kinderen bedoeld zijn, maken die soms ook kapot en zorgen 

voor overlast op verschillende vlakken (lawaai van luide 

muziek en brommers, druggebruik, afspreken zonder 

mondmaskers, en afval op de grond en niet in de vuilnisbak 

gooien). De overlast van de jongeren leidt tot grote ergernis 

bij de buurtbewoners. De politie is al eens moeten komen. 

- Overlast door de hangjongeren (lawaaihinder, afval, 

druggebruik, bezet houden van speeltuigen voor kinderen) 

- Te veel hangjongeren, zwerfvuil, luide muziek 

 

Overig - Qua veiligheid zouden er dan wel verkeersborden ofzo 

mogen geplaatst worden aan de ingangen dat er zeker geen 

bromfietsen toegelaten zijn. Opzich vrij logisch, maar er zijn 

er toch die zich er aan wagen. Vooral met de spelende 

kinderen is dit wel gevaarlijk! Fietsen in het park mag dan 

wel. al zou je je hier ook vragen kunnen bij stellen. Met een 

elektrische fiets kan je ook wel vaart maken. 

- stinkende beek, geluid r4 
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5. Inbreng en communicatie  

In het feedback-gedeelte van de enquête vroegen we de mensen hoe ze vonden dat stad Gent omging 

met de inbreng van de buurtbewoners tijdens het ontwerpproces en hoe de communicatie verliep 

tijdens de aanlegwerken.  

Na de eerste enquête over de heraanleg van het Schansakkerpark in januari, vonden er daarna nog 3 

infoavonden plaats. 

 

Uit bovenstaande figuur kan worden afgeleid dat 2/3 van de mensen hadden het gevoel dat er 

rekening gehouden werd met hun mening tijdens het ontwerpproces.  

 

5.1. Aandacht voor u inbreng tijdens het ontwerpproces? 

We hebben gevraagd of er volgens u rekening is gehouden met uw inbreng tijdens het ontwerpproces. 

De meeste respondenten gaven aan dat er met hun inbreng rekening is gehouden. In onderstaande 

tabel worden de reacties hierop weergegeven. 

 

Ja 
- Aanleg van bestruiking zonder banken of vuilnisbakken vlak naast ons perceel zodat geen 

hangjongeren overlast kunnen veroorzaken s'nachts. Banken vlak naast woningen 

plaatsen is nooit een goed idee om overlast te vermijden. Na jaren van overlast zowel 

snachts als overdag hebben we terug rust. Dank daarvoor, dikke pluim. 

- avontuurlijk, veel groen 

- Bloemperken zijn geslaagd  

- eindelijk een speeltuin  

- Er werden hoorzittingen georganiseerd die met respect voor ieders mening rekening 

hielden. 

- Geen inbreng gegeven 

- geen input 

- Gevraagde zaken welke besproken zijn geweest op de infodagen, werden grotendeels 

uitgevoerd . Blijft nog de vraag naar de beloofde hondenloopweide! 

- het is leuk 

- het natuurlijke karakter is behouden 

- Mooie speeltuin voor kinderen 

- toont mooier dankzij meer aanplantingen 

- Was tegen picknickbanken, verwachtte hierdoor meer afval 

- We hadden hier ook geen vraag naar 
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- We hebben bijvoorbeeld gevraagd om kleinere goaltjes te plaatsjen aangezien  

- we nogal redelijk wat voetballen in onze tuin kregen. Niet dat dat zo erg is, maar het was 

vooral naar veiligheid toe. Bal op een baby gevlogen, bal op onze glazen op tafel. Het 

gebeurt nog, maar wel iets minder.  

- Ja en neen. Dat wildgroei wist ik niet.  

- Mooie verfraaiing 

- Natuurlijk en avontuurlijk 

- Speeltuin voor de kinderen 

- Voldoende gelegenheid tot communicatie en overleg vooraf 

Nee 
- dit park voldoet aan de noden van -10 jaar, nadien is het enkel om in te wandelen. Veel te 

weinig banken, vuilbakken, onderhouden graspleinen. 

- Ik was niet op de hoogte van het ontwerpproces (maar woon net te ver om daar echt bij 

betrokken te worden) 

- van de vergaderingen en de punten daar aan bod gekomen, zijn weinig of geen 

gerealiseerd. Welk nut heeft het meningen te vragen, maar de bestaande ontwerpen uit 

te voeren, want die waren goed hoor burger. Dit is al zo daar en daar uitgevoerd en in 

Nederland zijn ze daar content van blablabla, maar luisteren ??? 

- vraag naar meer zitbanken, verlichting en vuilnisbakken werd niet ingewilligd 

- Waren niet betrokken bij ontwerpfase 

- Voor veel van de punten die ik had aangehaald, is er een creatieve oplossing bedacht.  

- de stad had een idee. Er werd voor de schijn naar mijn gevoel wel gevraagd naar de mening 

burger, doch 90% van de ontwerpen lagen klaar en zijn uitgevoerd, met hier en daar een 

toegeving aan de bewoners om toch het gevoel te geven dat men geluisterd zou hebben.  

Het is helemaal in het begin nekeer een vrouw aan de deur geweest met heel veel beloftes 

voor mijn in breng , we hebben haar nooit meer weer gezien !! Wij waren heel 

teleurgesteld ! 

- heb al heel lang gevraagd om de struiken langs de hofjes te snoeien en er wordt geen 

gevolg aan gegeven. 

 

 

 

Uit bovenstaande figuur kan worden afgeleid dat een kleine 40% van de respondenten vond dat de 

communicatie goed tot zeer goed  was tussen de buurtbewoners en de gemeente. Iets minder dan de 

helft van de respondenten (47,5%) stond hier neutraal tegen over. 

 



 

 

  
 

 
Feedbackenquête Schansakkerspark - departement stedelijke ontwikkeling 

 14  
 

5.2. Hoe verliep de communicatie met u tijdens de heraanleg van 
het park? 

Er is gevraagd hoe de communicatie verliep tussen de stad en de bewoners tijdens de heraanleg van 

het park. Bent u voldoende geïnformeerd over de planning van de uitvoering van de werken? 

De meeste respondenten gaven aan dat de communicatie goed verliep of waren hier neutraal over. 

In onderstaande tabel kunt u de reacties hierover lezen. 

 

Zeer 

goed 

- De mensen werden op de hoogte gebracht van de aanlegfasen.  

- Geen overlast v gehad 

- Omdat we een geliefde buurt zijn 

- Tijdig brief in de bus, passeren met de fiets (te voet) was nog steeds mogelijk 

 

Goed 
- Er is rekening gehouden met onze inbreng 

- Geen weet (meer) van ergernissen.  

- ik was aanwezig op alle toelichtings- en inspraak momenten. Deze werden gehouden 

voor de aanleg en er werd ook rekening gehouden met de bemerkingen wat niet altijd 

gemakkelijk was 

mening gevraagd, rekening mee gehouden, aanleg duurde wel langer dan verwacht  

- vergaderingen goed 

- Voldoende info per brief/mail 

 

neutraal - Buiten de infoavond was er weinig info  

- De werklieden waren vriendelijk maar konden zelf geen rekening houden met de 
opmerkingen  

- Niet betrokken !  

- Niet veel thuis 
   

Slecht - Ik herinner mij nog dat we nekeer ne brief gekregen heb wanneer ze gingen starten, 
Dat was. Twee of drie maand ne datum . 
 

Zeer 

slecht 

- eens men begon was er 0,0 inspraak mogelijk  

- geen info  

- je moest niets vragen want verstonden je niet  

- snackbar had er niets aan. Voor klachten moet je niet bij ons zijn. Madammeke wij 
voeren maar uit 
   

 

 

  



 

 

  
 

 
Feedbackenquête Schansakkerspark - departement stedelijke ontwikkeling 

 15  
 

6. Conclusie 

Uit onderstaande diagrammen kunnen we een duidelijke conclusie trekken over de tevredenheid van 

de buurtbewoners over het Schansakkerpark.  

 

Uit bovenstaande figuur kan worden afgeleid dat maar liefst meer dan de helft (56%) van de 

respondenten het park meer gebruiken dan voorheen. De heraanleg van het park heeft ertoe geleidt 

dat het vaker wordt gebruikt.  

 

Meer dan 80%  van de mensen is  tevreden met het nieuwe park. We kunnen besluiten dat de 

heraanleg geslaagd is en voldoet aan de verwachtingen. Dit komt waarschijnlijk door het 

participatietraject dat hiervoor is gevolgd. 

 

6.1. Algemene opmerkingen 

In onderstaande tabel worden de algemene opmerkingen opgelijst. Zij komen overeen met de al 

eerder gemaakte opmerkingen rond jongeren, vuilnisbakken alsook een meer kruidenrijke, hogere 

vegetatie.  

 

Algemene 

feedback 

- Planten in perken vervangen door inheemse struiken en bloemen.   

- Meer controle nodig op hangjongeren, mensen die met de fiets of brommer in het 
park rijden wat gevaarlijk is, al vaak voetgangers die bijna omver worden gereden  
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- De vuilnisbakken tijdig op te halen zodat er geen zwerfvuil rond ligt, Waar komt de 
honden loopweide? Honden verbieden rond het speeltuintje.  een bordje dat ze daar 
hun gevoeg niet mogen doen. Wanneer wordt het park aangepakt grenzend aan de 
woonwijk en grenzend aan de R4? Daar ligt nog een mooie vijver en veel groen zeker 
ook het aanpakken waard. Zou de groenzone nog ruimer en aangenamer maken. Zo 
zou je een echte wandeling kunnen maken in je eigen buurt. We weten nu door de 
Corona hoe belangrijk groen in de eigen omgeving is. 

- Wel meer last van jongeren(15-18jaar) met brommers die voor overlast en afval 
zorgen. Politie is hier al dikwijls geweest(samenscholen met teveel personen). Durven 
ook met teveel tegelijk op speeltuigen zitten, houden daardoor mensen met jongere 
kinderen weg. Heb ook al beschadigingen doorgegeven(aanstekers). Er worden hier 
dikwijls joints gerookt  

- paden zijn smaller en zoals voorspeld zin de zijkanten reeds overgroeid. Wildgroei aan 
onkruid waar men onder de noemer van groenbeheer niets aan doet. Zo zie je de 
ganse tijd onkruid en geen planten. Komen de kleinkinderen aangelopen met 
netelplekken, distelkrabben enz... 

- onveiligheidsgevoel is nog groter geworden door samenkomsten van dealers, drugs, 
drank enz... Gemeld maar geen verbetering, integendeel. Men moet 's avonds komen 
kijken en actie ondernemen en niet overdag de wanorde komen bekijken.  

- Er  zitten hier jongeren van elders, de kinderen van hier durven daar niet komen , en 
zelf tijdens de zomermaanden s’ nachts zitten er hier ook .  

- Misschien vogelhuisjes/insectenhotels in bomen hangen  

- Dit is een meerwaarde voor de wijk  

- Meer vuilnisbakken mogen er ook wel zijn. Nu loop je 5 straten rond met het kakzakje 
van je hond. Veel afval in het park door te weinig vuilbakken   

- Hangjongeren is echt een probleem, en het zwerfvuil ondanks dat er voldoende 
vuilnisbakken zijn, t ligt aan de discipline  

- Een project waar jullie tevreden mogen op terugkijken  

- Goed gedaan.  

- er ligt meestal veel afval tussen de struiken, dat is niet leuk  

- Ik vind het een wildernis in plaats een park   
- Zoals bovenaan aangehaald, zou een beter onderhoud ,een aangenamer  
- vertoeven zijn  

- Mooiere wilde grassoorten en meer controle door de politie   

- Netjes houden is het allerbelangrijkste  

- handhaven!!!  

- Teveel rondslingerend vuil, achter gelaten door jongeren.  

- Ecologische functie van bermbeheer kan ik wel volgen, maar liefst niet 'random' 
overal op trottoirs en verhoogde bermen in woonwijken. Ziet er erg slordig uit. 
Voorzie gerust bijenhotels e.d.m., maar niet gewoon 'on'kruid laten groeien. Niet 
vergeten trouwens dat er ook steeds meer teken zijn in onze contreien. Hoog gras is 
dan een extra risico voor spelende kinderen.  

- tijdens de wintermaanden is het 's ochtends en 's avonds heel donker op sommige 
wandelpaadjes. verlichting defect?  leuke speeltuigen voor onze kleinkinderen, alleen 
jammer dat er zoveel kattendrollen in het zand liggen.  

- er is voldoende groen, we zijn tevreden  

- Puik werk!  
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- Als er een goede oplossing voor de aangekaarte problemen gevonden kan worden, 
zal dit tot grotere tevredenheid van de buurtbewoners leiden. Mensen vinden het 
jammer om te zien hoe zoiets moois op korte termijn verloedert door sluikstorten, 
vandalisme, ... en raken daardoor gefrustreerd. Sommige buurtbewoners hadden het 
bij de aanleg al voorspeld: "het is mooi, maar hoe lang zal het zo blijven? we hebben 
hier al zoveel zien kapotgaan." (enzovoort). Terzijde: ik merk ook in de privé-
Facebook-groep van de bewoners van Oostakker dat sommige buurtbewoners het 
gevoel hebben dat er niet naar hen geluisterd wordt, dat "alle middelen naar het 
centrum gaan en Oostakker altijd wordt vergeten" (enzovoort). Er is grote ergernis 
over de wegenwerken die "allemaal tegelijk gebeuren zonder onderlinge 
afstemming" (zo wordt dat ervaren), waardoor sommigen het gevoel hebben op een 
eiland te wonen. Zelf heb ik vooral last van het gebrek aan verkeersveiligheid in de 
buurt en het gebrek aan aparte fietspaden, bijvoorbeeld in de Groenstraat, maar dat 
is voer voor een andere enquête.   

- Door het heraangelegde park komen de buren vaker buiten.   

- Mooi gedaan, een voorbeeld voor andere parken!  

- Overlast van hangjongeren moet zeker aangepakt worden. Luide muziek, gebruik 
drugs, etc is geen aangename en veilige plek om te vertoeven met kleine kinderen!  

- Wandelpad tussen pijpenkop helderweirdtstraat (oneven) en koutergoedstr + 
onderhoud  

- Sensibiliseren op geluidsoverlast door draagbare boxen van bezoekers, sluikstorten 
en verlichting (in de buurt van bankjes) nakijken (ifv overlast aan de bankjes aan te 
pakken).  

- de heraanleg is een punt. Oog voor onderhoud en het onderhouden zelf is een totaal 
andere zaak en duidelijk twee diensten die naast elkaar werken 

- Nog vergeten: soms wel overlast  (luide muziek)in onze tuin en zelfs living door 
plaatsing van zitbank achter onze tuin ( nr 77 Alfons van den broeckstraat ) 

- Velen klagen over de jongeren maar ik niet! Jongeren hebben ook een plek in het park 
en dat is goed! Ook onze kinderen waren ooit jongeren die in het oude park speelden 
en ontmoeten! Zo lang iedereen met respect gebruik maakt van het park zie ik geen 
problemen 

- Een pluim voor de groendienst: zeer goed onderhouden  
   

 

  



 

 

  
 

 
Feedbackenquête Schansakkerspark - departement stedelijke ontwikkeling 

 18  
 

 

6.2. Besluit 

We kunnen besluiten dat mensen positief zijn over de heraanleg van het Schansakkerpark.  

De omwonenden reageren positief op het participatietraject. Dit heeft dan ook geleidt tot een park 

waar de mensen tevreden over zijn. Wat speciaal opvalt is de appreciatie voor de speelinfrastructuur 

en de nieuwe aanwezige beplanting. 

Het parkontwerp heeft letterlijk en figuurlijk verbindend gewerkt. Letterlijk door de 

kleine losse groenzones met de herinrichting aaneen te rijgen tot een groene 

parelketting. Figuurlijk doordat het participatietraject ook mensen met elkaar in 

sociaal opzicht heeft verbonden. Mensen uit de buurt die elkaar eerst niet kenden 

hebben met elkaar kennis gemaakt en dit heeft verbindend gewerkt. 

Zwerfvuil en jongeren in het park zijn duidelijk nog ergernissen die leven in de buurt. We koppelen dit 

terug aan de regie netheid alsook aan de politie. 

Aan de cel openbare verlichting is gevraagd om de kapotte verlichting te herstellen. Eveneens werkt 

de Groendienst nog aan de aanleg van een hondenlosloopweide in de nabije omgeving. Dit verzoek 

uit het participatietraject zijn we zeker niet uit het oog verloren.  

Aan de vraag van een aantal mensen naar picknicktafels kunnen wij niet voldoen. In het 

inrichtingsvoorstel waren zij voorzien, maar doorheen het participatietraject zijn ze toch niet 

behouden.   

Op het participatiegedeelte van het ontwerpproces kunnen we met een fijne blik terugkijken. Uit deze 

enquête blijkt dat mensen dit appreciëren en dat het inderdaad leidt tot een beter ontwerp voor de 

buurt. 

Wij willen graag iedereen bedanken die hieraan zijn of haar steentje heeft bijgedragen. 

 


