
Bewonersplatform Bassevelde maakt zich zorgen en schrijft open brief. 
Bewonersplatform Bassevelde vraagt bouw- en verkavelingspauze in dorpskern 
 
Het Bewonersplatform Bassevelde (BWP) wil en werkt aan 'nabijheid' zoals bvb de 
uitbouw van een 'groen netwerk', waarbij kleine groenelementen en toegankelijke 
ruimtes met elkaar verbonden zijn. Met de vele bouwprojecten die op stapel staan, 
maakt ze zich nu zorgen om de evolutie van de ruimtelijke planning, en de leefbaarheid 
van het dorp. Ze vraagt de gemeente om het algemeen belang te laten primeren, en eerst 
een gedragen visie te vormen op de toekomst van Bassevelde vooraleer nog projecten 
goed te keuren die haaks staan op nieuwe inzichten omtrent ruimtelijke ordening 
(slimme verdichting, verluchting van leefomgevingen,...), mobiliteit (meer inwoners = 
meer verkeer) en de wensen van de bewoners. De antennes van het Bewonersplatform 
detecteren namelijk een toenemende vraag naar speelbare en rustgevende (groene) 
openbare ruimte op wandelafstand in Bassevelde.  
 
Het Bewonersplatform heeft ook vele voorstellen.  
 
Zo is er geen enkele speelruimte aanwezig in de wijk rond Windmolenstraat en Grote 
Tiendewijk. Hier ziet het BWP mogelijkheden op het einde van het Menneken richting 
Grote Tiendewijk. De locatie van dit rustgevend dorpszicht is uitermate geschikt om 
verder in te kleden tot speelzone/bos/poel. Is het zinvol dit verder dicht te verkavelen? 
Wat zouden de resultaten zijn van een speelbehoeftestudie? 
 
Het BWP wil opnieuw een volwaardig speelplein, centraal in Bassevelde. In de Nieuwe 
Boekhoutestraat 20-22 (steegje langs parochiezaal) staat een binnengebiedje te koop 
dat perfect zou kunnen ingericht worden als speelplein, geschikt voor verschillende 
generaties. Dat kan ook gecombineerd worden met een hondenlosloopweide. Het 
Bewonersplatform vraagt de gemeente om de aankoop ervan te onderzoeken. 
Met het kappen en bebouwen van het speelbosje in de Rozemarijnstraat verdween ook 
het speelplein, en werd dit door BWP omgevormd tot een ontmoetingsruimte met 
speeltuig. De toekomstige speelelementen in de Sport- en recreatiezone 
(Kraaigemstraat) liggen te ver van de belangrijkste woonclusters en is omgeven met 
drukke wegen. De pastorietuin is erfgoed en dus zowiezo niet geschikt om jong geweld 
in los te laten.  
 
In het pittoreske dorpscentrum met de dubbele bomenrij staan vele panden te koop, of 
werden reeds verkocht, als projectgrond. Plannen worden gemaakt om hier 
appartementen van te maken. De achterliggende, vaak mooie, tuinen worden parking en 
garageboxen. Al deze tuinen vormen samen echter een cluster die zorgen voor zuurstof 
in de gemeente, en een belangrijke basis voor het groenblauwe netwerk dat uitgebouwd 
dient te worden in het kader van klimaatadaptatie. Is er niet meer nood aan ontharding 
ipv verstening? Is het ook verstandig nog meer auto's aan te trekken naar een dorpskern 
die steeds luider kreunt onder het (zware) verkeer en bijhorende decibels? Wat met 
toenemend autoverkeer aan schoolomgevingen? Laat ons eerst daar een oplossing voor 
uitwerken. Willen we verdichten in het centrum, gezinnen zonder tuin, dan zal er veel 
meer moeten geïnvesteerd worden in kwalitatief en publiek toegankelijk groen. 
 
 
Het BWP heeft ook hoop. 



 
Zo werd in 2019 een Kwaliteitskamer opgericht, VakWerk. De gemeente bestelde in 
2020 een Bouwmeesterscan, een rapport dat zal afgewerkt zijn eind 2021. Er is een 
Klimaat(adaptatie)plan, Bijencharter,... Dat zijn allemaal beleidsdocumenten die de 
wensen van het BWP ondersteunen. Als onderdeel van de Bouwmeesterscan is er ook 
een participatief traject. Het lijkt dan ook logisch en aangewezen dat dit traject wordt 
afgewerkt vooraleer belangrijke beslissingen daaromtrent genomen worden.  
 
Maar vooral... 
 
Het BWP vraagt hun mede-dorpsbewoners om hun te steunen in hun zoektocht naar 
lokale ontspanning, en deze wens kenbaar te maken. Er lijkt een zwijgende meerderheid 
te zijn die deze visie delen, maar aldus niet wordt gehoord door de lokale beleidsmakers. 
Daardoor krijgt het Bewonersplatform vaak te horen dat er geen draagvlak is voor meer 
speelruimte, groen, hondenlosloopweide,... Laat jullie aub horen, bij de gemeente, ons, 
via pers!  
 
bewonersplatform.bassevelde@gmail.com 
 


