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Puurs anno 2016: even voorstellen 

• Meer dan 17.000 inwoners in 5 leefgemeenschappen 
(Puurs, Kalfort, Ruisbroek, Breendonk en Liezele) 

• Commerciële hiërarchie binnen “Groot Puurs” waarbij 
het centrum van Puurs verder doorgroeit tot een sterk 
lokaalverzorgend centrum 

• Evolutie winkelaanbod Puurs centrum van 33,38% sinds 
2008 

• Lage werkloosheid (4%) 

• Welvaartsindex hoger dan Vlaams gemiddelde 
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Hondsmarkt en omgeving 

Open Oproep  - masterplan 

Situering Puurs 



Hondsmarkt en omgeving 

Open Oproep  - masterplan 

synthese van de 
gewenste ruimtelijke 
structuur  

Gewenste ruimtelijke structuur 



Hondsmarkt en omgeving 

Open Oproep  - masterplan 

Concept groene ring rond wooncirkel 



DORPSHART 

Kernversterkend project 



Dorpshart - doelstelling 

• Puurs commercieel op de kaart zetten 

 dynamische en aangename dorpskern 

 dorpsgenoten naar het centrum trekken  

 creatieve ondernemers behouden en 
aantrekken 

• Nood sterke impuls handelskern 

 Versterking woon-winkelas Stationsstraat-
Hoogstraat-kerk 

 Vlotte bereikbaarheid + voldoende parking 

 



Dorpshart - projectgebied 
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Dorpshart – stappenplan 

• Wedstrijd Vlaamse Bouwmeester – Nero Gent 

• Masterplan - Stramien 2004 

• RUP Dorpshart (goedkeuring 3/8/2006) 

• stedenbouwkundige aanvraag - 2008 

– nieuwbouwproject 4.743m² commerciële ruimte en 43 
woongelegenheden in diverse typologiën (vergunning 

22/12/08) → ontwerper architectenbureau NERO (Gent), 
realisatie Nv Dorpshart 

– wegeniswerken Fase 1 → gerealiseerd 

– aanleg nieuw dorpsplein  

– wegeniswerken Fase 2 

• realisatie en opening - 2012 

 

 



concept Dorpshart 

 

• publieke ruimte 



Ruimtelijk uitvoeringsplan Dorpshart 

station 

kerk gemeentehuis 

CC de Kollebloem 

sociaal huis 



Dorpshart - omgeving 

• masterplan 
2007 

VOLTOOID 

2012 

gerealiseerd 

Nieuw masterplan: “De tuinen 

van Puurs 



Project Dorpshart - plein 



Project Dorpshart - inplanting 



Project Dorpshart - parking 



Project Dorpshart – nivo 0 



Project Dorpshart – nivo 1-2 



Project Dorpshart – nivo 3 



Project Dorpshart 



Project Dorpshart 
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Artikel GVA, 15 oktober 2014 



Blijven handelen vanuit een duidelijke visie 

• Gemeente Puurs voert een kernversterkend beleid 
om Puurs als dynamische en aangename dorpskern 
verder commercieel en residentieel op de kaart te 
zetten om creatieve ondernemers en nieuwe inwoners 
aan te trekken 

• Het commerciële centrum van Puurs nodigt mensen uit 
Puurs en omgeving uit om er niet enkel boodschappen 
te doen, maar ook om er recreatief te shoppen. 
Beleving is essentieel geworden. 

• Het is de verweving van kleinhandel, horeca en diverse 
diensten die van het commercieel centrum van Puurs 
een ontmoetingsplaats maken.  
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Investeren in kwaliteit 

• In 2011 ontwikkelde het citymarketingbureau Nelson 
Inspires een citymarketingplan voor de gemeente 
Puurs  

• Naast projectkeuzes binnen ruimtelijke ordening, lokale 
economie, mobiliteit en vrije tijd is één van de 
belangrijkste speerpunten in de citymarketingvisie  
"kernverfraaiing“ (vlaggen en banieren, 
kerstverlichting, vogelkastjes, paddenstoelen, 
bloementoren en hanging baskets, seizoensgebonden 
decoratie 

• Kwalitatieve beoordeling van het winkelaanbod van 
Puurs centrum ligt boven het gemiddelde van de 
Provincie Antwerpen en het Vlaamse Gewest 
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Verschillende acties vanuit centrummanagement 

• Sfeervolle kerstverlichting 

• Eindejaarsactie (UNIZO) 

• Feestelijke intrede van Sinterklaas 

• Moeder- en vaderdagactie (moeders en vaders worden 
in de “bloemetjes” gezet) 

• Paasactie (paaszoektocht en bezoek van paashazen) 

• Lenteopendeurdagen (optreden, foodfestival, 
springkasteel, …) 

• Sunday Shopday (modeshow, live-muziek, foodbar) 
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Kernversterkend beleid verderzetten 

• Na realisatie Dorpshart in 2012 willen we het centrum 
van Puurs verder laten ontwikkelen tot aantrekkelijk en 
kwalitatief woon- en leefcentrum 

• Masterplan “Tuinen van Puurs” verbindt vier 
projectgebieden met heel wat tuinen als informele 
ontmoetingsruimten 

• Nieuw administratief centrum en ondergrondse parking 
voor 325 auto’s 

• Renovatie CC de Kollebloem 

• Diverse woonprojecten 

• Bredeschoolproject i.s.m. plaatselijke school 
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Masterplan “Tuinen van Puurs” 
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Tuinen van Puurs – een heel proces (1) 

• Open oproep Vlaams Bouwmeester voor opmaak 
masterplan Hondsmarkt en omgeving  

– Gunning aan PlusofficeArchitects – juni 2014 

– Goedkeuring gemeenteraad masterplan Tuinen van 
Puurs – 17 maart 2015 

• Participatie 

– Verschillende participatiemomenten met 
omwonenden (Hoogstraat, Violetstraat, Hooiveld) -  

– Overleg met school 

– Infomarkt voor alle inwoners + publicaties in 
gemeentelijke magazines + website – 18 maart 
2015 
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Tuinen van Puurs – een heel proces (2) 

• Deelprojecten 

– Renovatie en uitbreiding Cultureel centrum – start 
bouw 1 februari 2017 

– Inrichting Dorpsharttuin (park) 

– Ontwikkeling Spoortuin (parochiesecretariaat + 3 
app.) – start bouw najaar 2017 

– Bouw nieuw gemeentehuis + ondergrondse parking 
+ inrichten publieke ruimte 

– Bouw academie-/schoolgebouw en aanleg omgeving 
(Kloostertuin) 
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Nieuw Cultureel Centrum in 2018 
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Hondsmarkt 
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Spoorwegtuin 
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Harmonieblok 
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Hooiveld 
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Bedankt voor jullie aandacht! 

Tot ziens in Puurs! 


