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VTEX TSJING TSJANG // Het Plan van Sint-Jan

Van: Tsjing Tsjang // Het Plan van Sint-Jan <tsjingtsjang@gmail.com>
Verzonden: woensdag 31 januari 2018 18:59
Aan: Wout Maddens
CC: vincent.vanquickenborne@kortrijk.be; Rudolf.Scherpereel@kortrijk.be; 

kelly.detavernier@kortrijk.be; Bert.Herrewyn@kortrijk.be; 
arne.vandendriessche@kortrijk.be; An.Vandersteene@kortrijk.be; 
axel.weydts@kortrijk.be; Philippe.DeCoene@kortrijk.be; geert.hillaert@kortrijk.be; 
tiene.castelein@kortrijk.be; Marc Lemaitre; ines.vandewoestijne@n-va.be; 
hannelore.vanhoenacker@telenet.be; martine.vandenbussche@gmail.com; 
maartenseynaeve@hotmail.com; cathy.matthieu@groenkortrijk.be; 
Frans.vandenbossche@kortrijk.be; ben.mertens@kortrijk.be; sok@kortrijk.be

Onderwerp: Ontmoeting van 8 februari over de Vetex-site

Geachte schepen, 
Beste Wout, 
 
En ter info geachte leden van het schepencollege, bestuurders en directeur van AGB SOK, 
 
We willen u graag bedanken voor uw aanwezigheid op de buurtreceptie VTEXcaféNIEUWJAART van vrijdag 19 
januari 2018. Zoals u zelf kon merken, heerst er grote bezorgdheid bij de buurtbewoners van de wijk Sint-Jan (Tsjing 
Tsjang) over de invulling van de Vetex-site.  
 
Het is uit die bezorgdheid dat het buurtcollectief VTEX Tsjing Tsjang op een spontane manier is gegroeid. 
Ondertussen telt onze groep al ruim veertig mensen, van Veldstraat en Vaartstraat over Jan Breydellaan en 
Goedendaglaan tot Stasegemsestraat. 
 
Op die nieuwjaarsreceptie hebben wij onze bezorgdheid niet alleen op een ludieke manier – met de droomboom – 
maar ook op luide wijze – met onze basistekst en nieuwjaarsbrief – duidelijk gemaakt.  
 
We zijn blij dat onze oproep tot inspraak en constructieve samenwerking werd gehoord. We willen u dan ook 
bedanken voor uw uitgesproken ambitie om een groot buurtoverleg te organiseren. Wij gaan graag, samen met u, 
het engagement aan om een volwaardig participatietraject uit te tekenen. 
 
Dat is immers in ons beider belang. Zonder een degelijke bevraging van de buurt en een algemene oproep om zich 
bij ons aan te sluiten, zullen wij niet pretenderen de enige gesprekspartner van de buurt te zijn. De stadscoalitie op 
haar beurt heeft van buurtparticipatie en een hedendaagse visie op stadsontwikkeling beleids- en 
communicatieprioriteiten gemaakt. 
 
Maar we willen vooraf onze bezorgdheid uitdrukken over het gebrek aan een agenda voor de ontmoeting van 
donderdag 8 februari. Volgens ons wordt er een stap overgeslagen als dan al een concrete invulling of plannen 
zouden worden besproken. De blijvende organische groei van ons collectief wijst er ook op dat de buurt de 
broodnodige groene long met prachtige industriële site maximaal wil behouden.  
 
We vragen dan ook om dat overleg aan te grijpen om, met onze constructieve steun, de eerste stappen in het 
participatietraject te zetten. Op die manier kan Kortrijk zijn belofte van vernieuwende en participatieve stad ten 
volle waarmaken. 
 
We gaan daarom graag in op uw uitnodiging voor volgende week donderdag. We zullen er met een willekeurige 
delegatie van ongeveer 10 mensen aanwezig zijn. 
 
 
Met participatieve groeten 
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