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1) Welke buitenactiviteiten zie je op de Landsdijk?  

o ZomerBBQ (4)  

o Rommelmarkt (5)  

o Straatfeest (1)  

o Spelmiddag voor kinderen (en kleinkinderen)  

o Petanque (2) 

o Krulbollen (2)  

o Fotozoektocht 

 

 

2) Hoe zie jij de buiteninrichting van de Landsdijk?  

o Speeltuin (1)  

o Bolbaan en petanque (4)  

o Verhard terras (om eventueel buiten tafels te zetten)  

o Picknicktafels (1) 

o Overdekte plek om te zitten (zon/ regen) (1)  

o Parking (3)  

o Schaduwrijke omgeving (3)  

o Betaalparking (1)  

o Fietsparking met laadpalen (1)  

o Trage wegen achter zaaltje naar Bassevelde (1)  

 

- Parking uit bezorgdheid voor de veiligheid van de jeugd. Geen sociale controle voor de 

jeugd.  

 



3) Welke binnen activiteiten zie je op de Landsdijk?  

Types activiteiten:  

• WKS: workshop 

• FST: Feest  

• SPK/V: spelen voor kinderen/volwassenen 

• ONT: sociale ontmoetingsfunctie 

• SPT: sport 

• AND: andere activiteiten 

  

 

Top 5: 

1. Workshops (7) 

2. Feestjes (6) 

3. Andere 

4. Ontmoeting (5) 

5. ‘Spel’ voor volwassenen (2) 

Het resultaat van deze brainstorm komt dus grotendeels overeen met de resultaten van de enquête. 

 

4) Wat is jouw toekomstdroom voor de Landsdijk?  

o Vooral bezorgdheid omtrent de veiligheid op de Landsdijk. Er komt herhaaldelijk bij de 

inwoners terug dat er veel te snel gereden wordt op de baan. De genomen 

verkeersmaatregelen (vb. Trajectcontrole die nog niet werkt, paaltjes) hebben hier tot op 

heden nog geen oplossing op geboden. (4)  

- Veiliger verkeer  

- Minder zwaar verkeer  

- Lagere snelheid  

- Trajectcontrole  

- Openbaar vervoer  



o Er zijn er geen fiets- en voetpaden op de baan want het gevaarlijk maakt voor mensen om 

zich op een actieve manier te verplaatsen. Er zou dus ook meer aandacht mogen zijn voor de 

fietsers en de wandelaars. (3)  

Fietspad naar centrum van Bassevelde (door de velden naar Blokmeersstraat)  

o Momenteel wordt het gras achter het zaaltje op de Landsdijk gebruikt als parking (3) 

wanneer er iets in het zaaltje te doen is. Inwoners willen graag dat er de mogelijkheid 

bestaat om in de buurt te parkeren zodat ze er niet nog meer auto’s parkeren op de baan 

wat de verkeerssituatie nog onveiliger zou maken.  

o Eventueel bomen wegdoen en nieuwe plaatsen (2)  

o De huur van het zaaltje zou gratis moeten zijn/ of inwoners van de Landsdijk zouden korting 

moeten kunnen krijgen om het zaaltje te huren.  

o Het zaaltje in combinatie met de tuin/veld, beide dienen een aangename plek te zijn die 

elkaar versterken. (1)  

o Kindvriendelijke tuin met groen (1)  

Inrichting:  

o Bol-en petanquebaan (3), overdekte picknickbanken (2), schommel (2), fietsenparking, 

minigolfterrein,  

Andere:  

o Betalend parkeren  

 

 


