
 
UPDATE - STAND VAN ZAKEN 

WERKGROEP HERBESTEMMING VTEX  
 

Kortrijk, 30 november 2018 

 

 

Liefste Tsjing Tsjangers 

 

Dinsdag 27 november was er de zesde vergadering van de Werkgroep Herbestemming 

VETEX. 

 

Rond de tafel: de schepen van Bouwen, het SOK, Matexi, het architectenbureau DENC!-

STUDIO, het communicatiebureau Dift, Blueberry Hill, buurt- en gebiedswerkers, 

Buurtschool V-TEX, Chiro Sint-Jan en een delegatie van VTEX Tsjing Tsjang,  

 

Op de agenda: voorstelling van het Plan van Tsjing Tsjang, presentatie van een eerste 

conceptnota van DENC!-STUDIO en een voorstelling van de tijdelijke invulling voor de 

VETEX. 

 

De conceptnota over een masterplan voor de VETEX maakt een analyse van de 

mogelijkheden van de site en een vergelijking met referentieprojecten, naast een eerste 

aftasting van enkele ideeën. De conceptnota is meteen ook de eerste aanzet om op een 

volgende vergadering over een concreet plan te beginnen spreken. Zodra er verdere stappen 

worden gezet, zullen we jullie zoals beloofd zeker in dat proces betrekken! 

 

De vergadering werd besloten met een voorstelling van Dift over een tijdelijke invulling van 

de site en nieuwe communicatiekanalen. Dat gebeurde op vraag van Matexi en met steun van 

het SOK. 

 

We raden ook aan om zondag 20 januari 2019 al in de agenda te noteren! Meer informatie 

hierover zullen jullie later nog ontvangen via de gebieds- en buurtwerkers. 

 

Ten slotte nog dit: als we dat nodig achten, kloppen we hard op tafel, maar ook als het goed is 

willen we dat met plezier beklemtonen. Los van de inhoud van de vergadering zijn we 

tevreden dat we dinsdag wel de ruimte kregen om ons verhaal te vertellen en dat we het 

gevoel kregen gehoord te worden. We merkten constructiviteit en respect bij alle partijen rond 

de tafel. Kortom: VTEX Tsjing Tsjang voelde zich dinsdag erkend als een volwaardige 

participatiepartner. 

 

En dus besluiten we graag opnieuw: allen samen op naar de VETEX die we kunnen willen! 

 

Warme groeten 

 

VTEX Tsjing Tsjang 

 



P.S. Zoals steeds: een warme oproep 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 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). 

 

Aanspreekpunten: Tom Christiaens, Rutger Davidts, Stefaan Delobelle, Els Denaux, Jacques 

Desmet, Kevin Huysentruyt, Jelle Laverge, Thomas Nachtergaele, Patrick Sabbe, Lieselot 

Vandamme, Floor Vandewalle 
 
 
www.tsjingtsjang.be 
https://www.facebook.com/tsjingtsjang/  
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