Gemeente Gingelom

Herinrichting dorpscentrum
Korte omschrijving
Het betreft de herinrichting van verschillende dorpsstraten in de dorpskern van Gingelom.
Het project is in één geheel uitgevoerd. Volgende straten zijn hierbij heringericht: SintPieterstraat, Schepen Beckersstraat, P. Gillardstraat, Mgr. Keesenstraat, Steenstraat en
Opheimstraat.
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Toelichting
Macro-situering gemeente
De gemeente Gingelom is een landelijke
gemeente in het zuiden van de provincie
Limburg.
De gemeente Gingelom wordt gevormd
door de kernen Gingelom, Niel-bij-St.Truiden, Buvingen, Muizen, Borlo, Mielenboven-Aalst, Boekhout en Jeuk.
Gingelom wordt in hoofdzaak ontsloten door
de N80, een gewestweg tussen St.-Truiden
en Namen.

Situering plangebied
Het projectgebied situeert zich in de
deelkern Gingelom, een kern met ca. 4000
inwoners. Volgende dorpsstraten behoren
tot het project: Sint-Pieterstraat, Schepen
Beckersstraat,
P.
Gillardstraat,
Mgr.
Keesenstraat, Steenstraat en Opheimstraat.
Hiervan
sluiten
de
Sint-Pieterstraat,
Schepen Beckersstraat, Mgr. Keesenstraat
en de Steenstraat aan op de N80.
In het projectgebied situeert zich eveneens
de omgeving van de kerk, het gemeentehuis, parochiezaal, …
Deze relatief oude kern wordt gekenmerkt
door oudere bebouwing; enkele prachtige
oude boerderijen, oude dorpswoningen en
enkele functies zoals de kerk, het
gemeentehuis. Er zijn weinig of geen
horeca- en handelszaken.
Probleemstelling
Volgende knelpunten kunnen onderscheiden
worden: de slechte staat van de bestaande
wegen, een lage aantrekkelijkheid van de
dorpskern, het ontbreken van een
hedendaagse inrichting, het ontbreken van
een duidelijke voetgangersstructuur, er is
geen duidelijke inrichting bij openbare
functies, relatief grote parkeerproblematiek.
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Doelstellingen
Voordat met de opmaak van het ontwerp is
gestart, zijn in overleg met de gemeente
volgende doelstellingen opgemaakt: het
herstellen van het dorpszicht, inrichting met
levendig dorpskarakter, het voorzien van de
nodige parkeervoorzieningen, uitwerken van
verhoogde fietspaden, het onderscheid
tussen
rijwegen,
voetpaden
en
parkeerplaatsen is minimaal.

Om de verblijfszone een geheel te laten
vormen in alle woonstraten van de
dorpskern, is gekozen om overal hetzelfde
materiaal
te
gebruiken.
Op
zowel
voetpaden, rijweg als parkeerplaatsen zijn
getrommelde betonstraatstenen gebruikt.
Ook in de beplanting werd deze uniformiteit,
doch
met
de
nodige
accenten,
doorgetrokken.
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