
Voetgangerscirkels 
in de woonzorgzone 
van Olen-Centrum



Olen is een wandelgemeente van 2.137 ha met 12 482 inwoners (1-1-2018).



Olen is een warme gemeente met een eigen dienstencentrum en twee private WZC’s.



Vaststelling

 vergrijzing en stijgende 
zorg 

 veel zorgvoorzieningen 
maar weinig samenhang
 naar een optimalisatie en 

efficiëntere zorg op niveau 
van de wijk

 onaangepaste 
woonomgeving:
 voorzieningen moeilijk 

bereikbaar en/of niet 
toegankelijk

 woningen niet aangepast
 stap naar woonzorgcentrum 

(te) groot



Woonzorgzone Olen-Centrum

De weg naar een 
aangenaam, veilig en 
warm samenleven

OLEN-
CENTRUM

zorg

woon



Woonzorgzone: uitgangspunt

OLEN-
CENTRUM

zorg

woon

ZELFSTANDIG ZONDER ZORG

AFHANKELIJK MET ZORGTHUIS WONEN

WOONZORGCENTRUM

Woningaanpassingen 
en hulpmiddelen

Nabije professionele 
zorg 24u en onplanbaar

Planbare professionele 
zorg 24u op afroep

Premies aanpasbaar bouwen

Dagopvang, oppasdienst, 
kortverblijf 

CADO

Crisisopvang, 
nachtelijke opvang

Thuiszorgtechnologie

Mantelzorg, vrijwilligers

Winkels, post, bank, buurtbus

Serviceflats, assistentie-
woningen, aanleunwoningen 



Een voetgangerscirkel

 Kenmerken:
 toegankelijkheid;

 samenhang;

 herkenbaarheid;

 directheid 
(afstanden zo kort 
mogelijk);

 functionaliteit 
(voor alle 
doelgroepen 
aantrekkelijk);

 veiligheid 
(verkeer- en 
sociaal veilig).



Studie Voetgangerscirkels ism Arcadis

 Inventarisatie
 wegenis (lokale wegen, 

voetpaden) en staat

 wandelroutes

 openbaar vervoer en 
parkeerruimte

 functies (openbare, 
handel & horeca, zorg)



Studie Voetgangerscirkels

 Visie
 een straat moet uitnodigen

 de inrichting van het 
openbaar domein bepaalt 
het gebruik

 een aangepaste publieke 
ruimte is noodzakelijk

 wandelpaden verbinden 
plekken en zijn de moeite 
waard

 voetgangerscirkels geven 
een antwoord op de noden 
van senioren



Studie Voetgangerscirkels

 Concept



Studie Voetgangerscirkels

 Scenario’s
 Potroute

 Komiskesroute

 Ouderlingenroute

 Scholenroute

 Omgevingsroute

 Synthese



Studie voetgangerscirkels

 Inrichtingsplan
 Aard van het pad

 Ervaringselementen

 Knooppunten 



Work in progress



Realisatie

 Kwaliteit

 Comfort

 Klinknagels

 Rustpunten

Niet: voorzieningen 
dementie op hoogte





Inspelen op opportuniteiten

 Gratis grondafstand meergezinswoning

 Nieuwe verbinding naar nieuw woonzorgcentrum

 Integratie in heraanlegproject Olen-Centrum


