
 

 

 

 

  

 

Vraag 1 

Mijn link met Laarne Fabriek. Ik ben een…  

 

Vraag 2 

Mijn leeftijd is…  
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Inwoner van Laarne

Buurtbewoner Laarne Fabriek (Lange
Meire, Korte Meire, Veldmeersstraat)

Eigenaar in industriegebied Veldmeers

Werknemer in industriegebied
Veldmeers

Voormalig werknemer van Microfibres

Politiek mandataris

Expert binnen ruimtelijke ordening, 
economie, inclusie, duurzaamheid … 

Lid van een lokale adviesraad

Mijn antwoord staat hier niet boven

Enquête Laarne Fabriek 

• Enquête heeft gelopen van 29/10/2020 tot 20/12/2020 
• In het totaal hebben 344 mensen de enquête aangevat waarvan 259 

personen alle vragen hebben ingevuld.  

 



 

Vraag 3 

In het thema werken voorziet mijn ideale warme voorbeeldbuurt in … (exact 

twee antwoorden per respondent)  

 

 

Vraag 4 

In het thema wonen voorziet mijn ideale warme voorbeeldbuurt in … (exact 

twee antwoorden per respondent)  
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Ruimten voor vrije beroepen (dokter, 
tandarts, kinesist, advocaat, …)

Andere kleinhandel (kledij, 
schoenenwinkel, kapper, …

Horeca (restaurant, café…)
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Woningen gekoppeld aan KMO

Eengezinswoningen

Meergezinswoningen (appartementen, lofts, 
studio's, …)

Woningen voor begeleid wonen (inclusief
wonen)

Sociale woningen

Kangoeroewoningen (2 generaties onder 1
dak)

Assistentiewoningen, zorgvoorziening



 

Vraag 5 

In het thema buurtondersteuning voorziet mijn ideale warme voorbeeldbuurt in 

… (exact twee antwoorden per respondent)  

 

 

Vraag 6 

Welke keuzes moeten we volgens jou straks maken op het vlak van fysisch milieu  

(exact twee antwoorden per respondent)  
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Saneren van de bodem

Aandeel onverharde oppervlakte
vergroten (momenteel 11%

waterdoorlatend en 89% verharde
ondergrond)

Doordacht inplanten van
geluidsgevoelige activiteiten



 

Vraag 7 

Welke keuzes moeten we volgens jou straks maken op het vlak van groen en 

natuurontwikkeling (exact twee antwoorden per respondent)  

 

Vraag 8 

Welke keuzes moeten we volgens jou straks maken op het vlak van water (exact 

twee antwoorden per respondent) 
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Klimaat robuuste maatregelen: 
beschermingsmaatregelen tegen zon en 

droogte, overstroming …

Voldoende publiek en openbaar toegankelijk
groen/natuur voorzien

Voldoende gemeenschappelijk groen voorzien
voor de woonentiteiten (en dus kleinere

individuele tuinen)

Voldoende private tuin- en terraszones
voorzien (en dus minder gemeenschappelijke

afgeschermde tuinen per bouwblok)

Groenelementen integreren in de gebouwen, 
zoals groendaken (extensief, intensief), 

gevelgroen, … 
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Water als natuurelement versterken door
het opnieuw openmaken van de

Maanbeek en deze te integreren op de site

Water als functioneel element: zorg 
dragen voor waterhuishouding 

(waterverbruik, waterzuivering, …

Water als visueel sfeerelement in de
publieke ruimte  (afwatering van regen- en

dakwater wordt in open, zichtbare…

Water als spelelement (fonteinstructuur, 
toegankelijke waterboorden met 

zitinfrastructuur, …)

Collectieve watervoorziening om de
gemeenschappelijke groenzones te

onderhouden



 

Vraag 9 

Welke keuzes moeten we volgens jou straks maken op het vlak van materialen 

en afval (exact twee antwoorden per respondent)  

 

 

 

Vraag 10 

Welke keuzes moeten we volgens jou straks maken op het vlak van energie 

(exact twee antwoorden per respondent)  
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Hergebruik van bestaande, aanwezige 
materialen (bakstenen, …

Hergebruik van bestaande gebouwen 
(renoveren van huidige gebouwen, …)

Een doordacht afvalbeheerplan tijdens
bouwproces

Een collectief afvalbeheerplan voor het 
toekomstig gebruik (ondergrondse …
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Energie-efficiëntie (compact bouwen, 
hernieuwbare energie creëren op de site, 

inzetten op vernieuwde technieken, …)

Energievoorzieningen individueel via de
gekende energieleveranciers

Energievoorzieningen gemeenschappelijk 
via coöperatieve organisaties (energent …)

Dakoppervlaktes maximaal benutten voor
zonnepanelen
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Autoluwe woonomgeving (auto wordt enkel toegelaten op
beperkte plaatsen en binnen bepaalde tijdszones, vb.

parkeren in clusters op comfortabele
loopafstand/ondergronds, laden en lossen tijdens bepaalde

tijdsvakken, ...)

Autoloze woonomgeving (zwakke weggebruiker primeert,
auto wordt geweerd uit het gebied, parkeren in clusters of

ondergronds op comfortabele loopafstand...)

Deelmobiliteit (deelwagens, deelfietsen)

Elektrische mobiliteit (laadpalen voor auto's en fietsen)

Parkeerhavens met complementair gebruik (doordacht
systeem waarbij overdag werknemers toegelaten worden op

de parking en 's avonds bewoners, om zo duurzaam om te
gaan met verharde parkings)

Voldoende fietsenstallingen

Goede afwikkeling van verkeer voor bedrijven ten aanzien
van de buurt

Goede aansluiting op bestaand verkeersnetwerk

Nabijheid en bereikbaarheid openbaar vervoer (extra
bushalve, Mobipunt ...)

Vraag 11 

Welke keuzes moeten we volgens jou straks maken op het vlak van mobiliteit 

(exact twee antwoorden per respondent)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

Vraag 12 

Welke keuzes moeten we volgens jou straks maken op het vlak van ruimte en 

ontmoeten (exact twee antwoorden per respondent)  

 

 

Vraag 13 

Welke keuzes moeten we volgens jou straks maken om het rijke 

industrieverleden zijn plaats te geven (exact twee antwoorden per respondent)  
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Textiel' als thema hanteren bij het
ontwerpen van open en gebouwde ruimte


