
HERINRICHTING 

KASTEELSTRAAT-PAS-MARKT

stuurgroep 18 december 2017



agenda

rol van de stuurgroep

waar staan we

waar gaan we naar toe

van ontwerp naar uitvoering

fasering

globale timing



rol van de stuurgroep

algemene procesorganisatie



rol van de stuurgroep

algemene procesorganisatie

kerngroep stuurgroep

taak
• managen van project en procesbegeleiding

• coördinatie overlegniveaus - bestuur

• afstemmen projectsporen, projecten en acties

• beslissen over statuut documenten

• voorbereiding stuurgroep

• advies stuurgroep ventileren naar bestuur

• voorbereiden + uitvoeren communicatieplanning

• sturen en leiden strategisch project

• overleggroep afstemmen projecten en 

acties

• documenten voorbereiden en 

adviseren i.f.v. voorlegging aan bestuur

• voorbereiden communicatieplanning



rol van de stuurgroep

algemene procesorganisatie

kerngroep stuurgroep

samenstelling

• deskundigen gemeentelijk diensten

• communicatiedienst

• gemandateerde college

• ontwerper

• project- en procesmanager

• externen

• selecte bewonersgroep

• + kerngroep



rol van de stuurgroep

algemene procesorganisatie

kerngroep stuurgroep

statuut

• (beleids)voorbereidend werk uitwerken

• adviezen voorbereiden

• uitvoerende taken

• (beleids)voorbereidend werk…

• uitvoerende taken…

… ter individuele titel!



rol van de stuurgroep

algemene procesorganisatie

kerngroep stuurgroep

besluitvorming

• streven naar consensus

• minderheidsstandpunten notuleren



traject mei 2016–eind 2017 - vervolgtraject

herinrichting as 

Kasteelstraat    Pas-Markt

spoor 1: ontwerp publieke ruimte

(globaal ruimtelijk ontwerp, detailontwerp per segment)

spoor 2: mobiliteit

(verkeersafwikkeling, parkeren, bereikbaarheid)

spoor 3: technisch ontwerp infrastructuur

(technische vertaling ruimtelijk ontwerp, per segment)

spoor 4: overleg en communicatie

(procesopvolging, betrekken inwoners)

masterplan Re10

uitvoering

R18

stuurgroep

doelgroep



Pas-Markt

wat is er al?



Pas-Markt

concretiseren parkeren

kort - lang

(observatie) gebruik markt

doelgroep-overleg

bereikbaarheid parkings

fietsparkings



Pas-Markt

impact erfgoed

opmaak beheersplannen

overleg Erfgoed, boomchirurg

beschermd monument

‘Etagelinde op dorpsplein Retie’

beschermd monument

‘Pastorie Sint-Martinusparochie 

met omgeving’

(lozing hemelwater in vest)



Pas-Markt

kruispunt markt

verkeerstelling

overleg De Lijn



Pas-Markt

ontwerpfase

concretiseren fiets- en autoparkeren

impact erfgoed

kruispunt markt

uitvoeringsfase

halte-accommodatie

toegankelijkheid

overgang naar gemengd verkeer Kasteelstraat-Passtraat

verlichting

afstemmen materialen, kleuren met Kasteelstraat

riolering/afwatering hemelwater

…
technisch plan/bouwaanvraag



R18

wat is er al?

infrastructuurplan

en bouwaanvraag in opmaak

uitvoering

afstemmen met AWV

- fasering (omleidingen)

- aansluiting Kasteelstraat

(fietspaden, riolering)

- monitoring (tellingen)



Voorbeeld Kasteelstraat: van ontwerp naar uitvoering

1. Aanvang algemene opdracht: 03/2016

2. Ontwerpend onderzoek:

. eerste Kerngroep 04/2016

. infoavond Markt 04/2017

3. Ontwerp riolering:

Aanstellen extern bureau 05/2016

Goedkeuring Aquafin 06/2017

4. Opmeting bestaande toestand: 04/2016

5. Terreinonderzoek:

. Grondonderzoek 02/2017

. Peilbuis 02/2017

. Cameraonderzoek 03/2017

. Sonderingen nuts 04/2017

6. Aanstellen aannemer:

. Publicatie 06/2017

. Biedingen 08/2017

. Gunning 11/2017

. Sluiting 11/2017

. Infoavond 11/2017

7. Aanpassingswerken nuts:

. Aanvang 09/2017

. Einde 11/2017



Heraanleg Markt: Faseringsschema 
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Heraanleg Markt: Faseringsschema 



timing

kerngroep 21/11/2017

1ste stuurgroep 18/12/2017 (rol stuurgroep, traject)

kerngroep  16/1/2018

2de stuurgroep 22/1/2018 (aanpak doelgroepoverleg)

kerngroep

doelgroepoverleg

kerngroep

3de stuurgroep (resultaat doelgroepoverleg)

kerngroep

november 2017

december 2017

januari 2018

februari 2018

mei 2018

2020 …

voorbereiding

uitvoering


