Ter attentie van de buurtbewoners van de Witte Vrouwensite - Uitnodiging voor 2 workshops:
Dinsdag 14 juni 2022: workshop over zone 2.1
Maandag 27 juni 2022: workshop over Mobiliteit

Dinsdag 14 juni om 18u30: workshop over zone 2.1 in het Gemeenschapscentrum van Mooi-Bos
(Shetlanderdreef 15): Laten we het veld openen!
In het kader van het ontwikkelingsproject op het terrein van de Witte Vrouwen zijn de gemeente en het Gewest
overeengekomen dat een aanzienlijk deel van de site niet bebouwd zal worden: de zogenaamde "2.1"-zone.
Deze zone zal worden gewijd aan verschillende nader te bepalen activiteiten, in samenhang met de dynamiek
van de wijk. Tijdens het participatief proces dat eind 2021 van start is gegaan, zijn al verschillende ideeën aan
bod gekomen, zonder dat er al een beslissing werd genomen: stadslandbouw, sport en spel, sociale cohesie, ...
Om het startschot te geven voor een collectieve denkoefening over de aard van de activiteiten die op het terrein
zouden plaatsvinden, nodigen het Gewest en de gemeente Sint-Pieters-Woluwe u uit op een eerste
denkoefening op 14 juni om 18u30 in het Gemeenschapscentrum van Mooi-Bos. Deze workshop moet het
mogelijk maken "het veld te openen" voor een denkoefening over de site door actoren te betrekken die reeds
bij dit soort activeringen betrokken werden, de eerste ideeën, de mogelijkheden en de technische beperkingen
vast te stellen en het activeringsproces te bespreken. Wij kondigen nu al aan dat de resultaten van deze
workshop het voorwerp zullen uitmaken van een volgende vergadering, die eind september of begin oktober
zou moeten plaatsvinden.
Ter herinnering: in het protocolakkoord staat op bladzijde 4 het volgende over zone 2.1:

Maandag 27 juni om 20u00: workshop Mobiliteit in het Gemeenschapscentrum van Mooibos
(Shetlanderdreef 15): presentatie van de resultaten van de mobiliteitsstudie van "Stratec”
Stratec heeft tijdens een eerste vergadering op 21 april laatstleden de werkmethodologie voorgesteld die
gepland is voor de mobiliteitsstudie met betrekking tot de ontwikkeling van het Veld van de Witte Vrouwen.
Tijdens deze vergadering hebben de buurtbewoners een aantal opmerkingen gemaakt waarmee bij de verdere
werkzaamheden van Stratec rekening werd gehouden. Op maandag 27 juni om 20u00 zal Stratec in het
Gemeenschapscentrum van Mooi-Bos de afgeronde studie voorstellen.

Inschrijvingen
-

Google Form:

-

Adress: Kabinet van de Buurgemeester, Charles Thielemanslaan 93, 1150 Sint-Pieters-Woluwe

Wij hopen velen van jullie te zien op deze twee nieuwe sessies van collectieve denkoefening over de ontwikkeling
van de Witte Vrouwensite!
In opdracht,
De Gemeentesecretaris

Florence van Lamsweerde
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