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VTEX Tsjing Tsjang // Het Plan van Sint-Jan <tsjingtsjang@gmail.com> 25 november 2021 om 11:26 
 

Hey liefste tsjingtsjangers! 
 
Het is alweer bijna een jaar geleden dat we nog iets van ons lieten horen. Het was dan ook wachten op de 
volgende fase in de herbestemming van de Vetex. Na het akkoord over het Masterplan van november 2019 
en de voorstelling ervan aan de bewoners van de Sint-Janswijk in september 2020, stelde Stad Kortrijk een 
ontwerpteam aan dat de plannen voor het buurtpark en de buurthal moet omzetten in een definitief 
ontwerp. 
 
Het ontwerpteam – DENC-STUDIO en Studio Basta – wordt volgende week maandag 29 november om 19u 
voorgesteld in de Vetex. Tegelijk zal het ontwerpteam al een eerste idee voorstellen. Daarna is het aan de 
buurtbewoners om ervoor te zorgen dat het buurtpark en de buurthal er komen uit te zien zoals de Tsjing 
Tsjang-wijk dat wil! Dat zal gebeuren via workshops in kleinere groepen. 
 
VTEX Tsjing Tsjang werd niet betrokken bij de opmaak van de plannen, dus ook voor ons is het volledig 
nieuw. Wij zullen ons best doen om met zoveel mogelijk aanwezig te zijn en we hopen van jullie hetzelfde! 
Je krijgt niet vaak de kans om een stuk groen en een ontmoetingsruimte in je buurt zelf in te richten. 
Probeer dus te komen. Indien niet voor jezelf, dan misschien voor je kinderen of voor de buurt in het 
algemeen! 
 
Let op! Vooraf inschrijven is verplicht. Dat doe je via gebiedswerking@kortrijk.be of het gratis nummer 
1777. 
 
In bijlage vind je de digitale uitnodiging. Bij vragen: aarzel niet om ons te contacteren! Wie meer info wil 
over het standpunt van VTEX Tsjing Tsjang kan dit hier lezen. In ons uitgebreid Plan van Tsjing Tsjang kan je 
zelfs nóg meer lezen over onze algemene visie. 
 
Praktisch: 
- Maandag 29 november om 19 uur in het Poortgebouw V-Tex, Pieter de Conincklaan 23a. 
- Toegang met Covid Safe Ticket dus breng je code en identiteitskaart mee. 
- Vooraf inschrijven: gebiedswerking@kortrijk.be of het gratis nummer 1777. 
 
Aanspreekpunten VTEX Tsjing Tsjang: 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/ 
Lees zeker ook ons Plan van Tsjing Tsjang! 
Winnaar Klimop.Award 2019 (Natuur.Koepel) 
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