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Regiopark
Voor wie?





Horeca met streekproducten: eten, drinken, terras. GEEN DISCOTHEEK

1. Dagrecreatie en horeca





. 

. 

Voorbeelden: healthy 

fastfoodconcepten.

Voorbeelden: restaurants, 

grand-cafe ́s

Voorbeelden: cafe ́s, pubs, bier-, 

wijn en cocktailconcepten

Voorbeelden: thee- en 

koffieconcepten, brood- en 

lunchconcepten, ijs- en 

yoghurtconcepten.

Voorbeelden: clubs, 

discotheken, partycentra.

Voorbeelden: hotels en 

pensions 

Horeca-categorieën
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2. Verblijfsrecreatie 



verblijven



Een “Broedplaats” in het 

Regiopark is een plek waar

creatieve ondernemers, 

start-ups en partners de ruimte

hebben om nieuwe

belevingsconcepten en 

producten - passend

binnen het totaalconcept -

te ontwikkelen.

3. Broedplaats regiopark



activiteiten



Verblijfsweekend DAF-club, 

Festival  à la Weitjerock, Yoga-

meerdaagse, Pink Ribbon Cycle Tour

Voorbeelden: 

Motorcross, Trekkertrek, Dancefestival, 

Concert @SEA

Voorbeeld: 

Foodtruckevent, Countryfair

•

• Versterkte muziek

• Vergt verkeersmaatregelen en/of

• Vergt aandacht politie of brandweer

• Geen versterkte muziek na 21.00 uur

• Tot uiterlijk 24.00 uur

• Lokale uitstraling

• Nauwelijks effect op verkeer

• Nauwelijks effect op natuur en milieu

• Boven)regionale uitstraling en/of

• Hinder of overlast naar omgeving en/of

• Risico voor openbare orde en/of

• Inzet politie of brandweer noodzakelijk

4. Evenement

Vergunning

• Max. 5x per jaar

• Max. 3 dagen per keer (veelal weekend)

Melding maken 
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Communicatie, programma 
en evaluatie met 

omwonenden



• Sfeer en natuurlijk karakter park behouden;

• Veldonderzoek uitgevoerd;

• Voldoen aan wet- en regelgeving t.a.v. aanwezige flora en 

fauna;

• Biodiversiteit stimuleren;

• Lichtvervuiling voorkomen

5. Natuur



• Aantal verkeersbewegingen naar het Regiopark  berekend op gemiddeld

200/per dag, capaciteit Nieuwstraat is 6.000 per dag;

• Huidige verkeersintensiteit op de Nieuwstraat is ca 1000 motorvoertuigen per dag;

• Capaciteit van Nieuwstraat is dus ruim voldoende;

• Parkeerruimte aan zijde Nieuwstraat ruim voldoende capaciteit;

• Alleen in uitzonderlijke gevallen (5 vergunningplichtige evenementen) extra 

parkeerruimte nodig (in overleg met gemeente);

• Capaciteit Park Euregiotuinen was berekend op 100.000 bezoekers per jaar;

• Parking alleen bereikbaar via hoofdingang;

• Dierkensteenweg: toegang enkel voor voetgangers.

6. Verkeer
en parkeren



Indicatie oppervlaktes

3.300 m2 (2,5%) Mogelijkheden voor uitbreding voor indoor activiteiten met max. 









luchtfoto


