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Definitie van de publieke ruimte
Publieke ruimte duidt op een complexe en controverse realiteit met
een historische lading. De publieke ruimtes die in deze Gids aan bod
komen, zijn hoofdzakelijk de ruimtes die het domein van de openbare
weg vormen.
Idealiter kunnen ze worden gedefinieerd op basis van de volgende
criteria 1:
Publieke ruimte:
is verbonden met andere publieke ruimtes en vormt een schakel in
een netwerk
is toegankelijk voor iedereen, zonder onderscheid
is ontworpen en ingericht om plaats te bieden aan een breed
gamma aan activiteiten van het openbare leven
is op elk moment toegankelijk, tenzij uit noodzaak voor zijn beheer
wordt gebruikt met respect voor de algemene gedragscodes
uitgevaardigd door de overheid
bedient omliggende gebouwen en ruimtes
Door de exploratieve wijze waarop de Gids werd opgesteld, kwamen echter ook publieke ruimtes aan
bod die zich op de grens van het ene of het andere criterium bevinden of zelfs afwijken van deze
starthypothese.
Aan de hand van recente inrichtingen zoals het Zennepark of L28, werden nieuwe typologieën en
subtypologieën onderzocht en werd er stilgestaan bij de uitdagingen en het innoverende karakter
van deze inrichtingen.
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