REACTIE VEILIGHEIDSPLAN
POLITIE EN STADSBESTUUR
OVERLAST OP DE VETEX

NA

Kortrijk, 11 september 2018
Beste Tsjingtsjangers
Ongetwijfeld lazen jullie in de lokale media of in de bewonersbrief al over het veligheidsplan dat de
politiediensten en het stadsbestuur in het leven hebben geroepen na de recente overlast op de VTEX-site.
Die bewonersbrief vind je ook nog eens in bijlage.
Het probleem van zwerfvuil en sluikstorten sleept al een tijdje aan, maar de problemen met overlast lawaaihinder, druggebruik tot zelfs fysieke bedreiging toe - zijn relatief jong. Die vormen van overlast zoeken
steeds de weg van de minste weerstand. In de vakantie, wanneer de sociale controle door de dagelijkse
gebruikers van de VTEX sterk daalde, werd de VTEX gekaapt voor deze onfrisse praktijken. Het leverde een
groot onveiligheidsgevoel op bij de omwonenden en de mensen die de VTEX - terecht - graag bezoeken.
Hiervoor is geen plaats op de VTEX, daarvoor is deze site te aangenaam, te mooi, te drukbezocht, te
ongerept en te gezellig.
VTEX Tsjing Tsjang werd niet gehoord bij de opmaak van het veiligheidsplan, maar steunt het kordate
optreden van de politiediensten en het stadsbestuur. Uiteraard roepen dergelijke maatregelen ook discussie
op. Voor de ene zal een maatregel al snel te streng zijn, voor een andere dan weer te weinig verregaand.
Voor VTEX Tsjing Tsjang is de enige prioriteit dat het veiligheidsgevoel snel terugkeert zodat iedere
buurtbewoner opnieuw kan genieten van het enorme potentieel van de site.
Tegelijk hebben de recente problemen nogmaals aangetoond dat een kwaliteitsvolle ontwikkeling van het
gebied meer dan welkom is. Ook VTEX Tsjing Tsjang streeft een snelle oplossing na. Voor het actiecomité
bestaat de oplossing niet uit meer bebouwing. Wij zijn ervan overtuigd dat met een doordachte ontwikkeling
van het binnengebied - dat plaats biedt aan verschillende functies - en een goede invulling van het oude
fabrieksgebouw de sociale controle en zo ook het veiligheidsgevoel verankerd blijven. En zo kan de
dichtbevolkte woonwijk ook blijven genieten van voldoende publieke en groene ruimte, een ademruimte die
helaas steeds schaarser wordt in de stad.
VTEX Tsjing Tsjang zet alles in het werk om dit te bereiken via overleg met het stadsbestuur en het AGB SOK
(Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Kortrijk, de eigenaar van de gronden). Dat overleg verloopt al
enkele maanden in een constructieve sfeer. We hopen dat we dit traject met het volgende stadsbestuur
kunnen verderzetten en snel tot een oplossing kunnen komen die gedragen wordt door de buurt.
Daarom blijven we oproepen om ons alle feedback, meningen en ideeën te bezorgen. Ook wie zich wil
aansluiten of op een andere manier iets wil betekenen voor de buurt - door bijvoorbeeld iets te organiseren op
de VTEX - is van harte welkom. Hieronder geven we een (onvolledig) lijstje van mensen die zich binnen VTEX
Tsjing Tsjang engageren. Geef hen een seintje en je zal met open armen worden ontvangen! Uiteraard kan je
ook altijd contact opnemen met buurtwerkster Valerie Deprey (valerie.deprey@kortrijk.be).
Met warme groeten
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