ADVIES SENIORENRAAD OP INVULLING VROONHOFSITE
Aanwezig: Johan Scherpereel, Daniel Moeyaert, Geert Desmadryl, Monique Masschelein, Eddie Vintevogel, Henri
Vandenberghe en Jacques Storme

Tijdens de maand februari kreeg de Poperingse bevolking de mogelijkheid deel te nemen
aan de inspiratiemarkt rond de toekomstige Vroonhofsite. 500 mensen namen deel aan
de inspiratiemarkt. Aan de hand van een aantal stellingen werd gepeild naar de
verwachtingen rond de invulling van de Vroonhofsite. De resultaten van de bevraging
werden bezorgd aan alle adviesraden en er werd gevraagd naar hun inbreng. Alle leden
van de seniorenraad en hun achterban werden uitgenodigd op 6 maart 2020 tot een open
vergadering. De voorgestelde PPT-presentatie met de resultaten van de inspiratiemarkt
werd opnieuw getoond. Volgende items werden tijdens de vergadering als belangrijk
beschouwd en willen we dan ook graag onder uw aandacht brengen:

✓

De oude gebouwen bewaren houdt beperkingen in. Wij opteren voor volledige
nieuwbouw. Veel historische verwijzingen zijn mogelijk bijv. naamgevingen, oude
doorgangen opnieuw openzetten (Pukkelstraatje). Voorstel om de hoofdweg
Catharinaweg te noemen (verwijzend naar de Catharinakapel, Vroonhofsite,
Bertenplein…). Zichtbare linken zouden kunnen, maar mogen geen enkele
ruimtelijke beperking inhouden.

✓

De voorkeur wordt gegeven aan 3 afzonderlijke eenheden met een centrale
verbinding die kan functioneren als onthaal, wachtruimte, ontmoetingsruimte met
bistro,… Verbinding kan eventueel ook gemaakt worden met glazen gangen.
Er moeten verbindingen bestaan zonder naar buiten te gaan (transport
muziekinstrumenten).

✓

Een middelgrote podiumzaal lijkt voldoende (350 à 400). Belangrijk is dat de zaal
multifunctioneel is (inplooibare zitplaatsen) en kan gebruikt worden voor andere
doeleinden (feestzaal,…)

✓

Parking moet er zijn, maar moet zoveel als mogelijk buiten het gezichtsveld en
beperkt tot het strikt noodzakelijke. In ieder geval moet er voldoende parking zijn
om alle bezoekers, personeel en performers van het evenement (acteurs,
muziekgroep,…) van de podiumzaal een plaats te bieden. Misschien moet er ook
nagedacht worden de Grote Markt volledig parkeervrij te maken (ondergronds
Vroonhofsite/parkeertoren). Idealiter moeten parkeergelegenheden gelegen zijn
aan de rand van de stad en moet er voldoende én occasioneel vervoersaanbod zijn
tussen rand en centrum.
Voldoende overdekte fietsenstalling past eveneens in deze visie.

✓

Vleterbeek:
Beperking van het openleggen. Motivatie: Omwille van
geur/waterbeheersing/veiligheid kinderen/ongedierte. Als het toch moet:
geurhinder aanpakken aan de bron door natuurlijke waterzuivering.
Het voorzien van water is wel een aantrekkingspool. Eventueel kan geopteerd
worden voor een speelwaterfontein.

✓

Er wordt niet geopteerd voor een sportplein, maar voor een aantrekkelijke groene
zone met voldoende schaduw, als ontmoetingsplaats, rustpunten en een klein
speelplein. Een mini-hoppeveld (cfr. Zatec) zou een eye-catcher kunnen zijn. Ook
groendaken passen in dit concept.

✓

Verbinding kan gemaakt worden met de Markt door gebruik te maken van de
Hoppebeuken (de kweek moet dan ook snel gestart worden). De mogelijkheid
overwegen een link te leggen met het stadspark en deze in een circuit (goede
bewegwijzering) te brengen via Pukkelstraatje/Gouden Hoofdstraat/Paarden
markt/… De site zou toegankelijk moeten gemaakt worden vanaf vier zijden:
Hoofdtoegang via de markt, doorgang Pukkelstraat , doorgang college en Vette Os.

✓

Openbare toiletten voorzien.

Opgemaakt te Poperinge op 10 maart 2020.
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