UPDATE - STAND VAN ZAKEN
WERKGROEP HERBESTEMMING VTEX
Kortrijk, 9 mei 2018

Na de succesvolle buurtvergadering van 20 maart - wat een grote opkomst! - kwam de werkgroep
gisteren bijeen om de resultaten te bespreken. In de werkgroep zitten vertegenwoordigers van Stad
Kortrijk, AGB SOK, gebieds- en buurtwerkers, buurtbewoners en VTEX Tsjing Tsjang.
De analyse van de resultaten:
- meerderheid wil geen nieuwe woningen
- zo veel mogelijk behoud van open ruimte met sport- en spelmogelijkheden, inclusief behoud van de
Engelse tuin
- parkeerdruk is een heel grote bekommernis van de buurt
- meerderheid wil het oude fabrieksgebouw (deels) behouden
Stad Kortrijk en AGB SOK maakten meteen duidelijk dat het geen optie is om geen nieuwe woningen
te bouwen. Ze willen wel expliciet het engagement aangaan om een "zo goed mogelijk ruimtelijk plan"
te laten ontwerpen dat "maximaal tegemoet komt aan ieders verzuchtingen".
Om te vermijden dat elke partij zich in een egelstelling terugplooit en omdat we constructiviteit hoog in
het vaandel dragen, werd beslist om een gezamenlijke lijst van uitgangspunten op te stellen waarmee
ontwerpers aan de slag kunnen om enkele ruwe ruimtelijke plannen te ontwikkelen (een zogenaamd
"vlekkenplan", een voorlopige indeling in zones voor groen, verharding, bebouwing enz.).
Op 14 juni komt de werkgroep opnieuw bijeen om die plannen te bespreken. Het doel is om een door
alle partijen gedragen voorstel te kunnen voorleggen op de infovergadering voor de buurt op
donderdag 5 juli.
VTEX Tsjing Tsjang zal alles in het werk stellen om tot een plan te komen dat zo veel mogelijk
beantwoordt aan de wensen en verzuchtingen van de buurt. We zijn ons bewust van de moeilijke
opdracht - en mogelijke valkuilen - maar voelen ons gesteund door de vele buurtbewoners en talrijke
sympathisanten. We beseffen dat we de kracht van het getal aan onze zijde hebben.
Tegelijk willen we constructief blijven en het overleg alle kansen geven. Allen samen op naar een
prachtig Plan van Sint-Jan!
#vtex #tsjingtsjang #claimthevtex
Alle suggesties, opmerkingen, ideeën zijn uiterst welkom! Dat kan door hieronder te reageren, via pm
of via een mail naar info@tsjingtsjang.be.
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