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oners meedenk
m
ken
Edegem laaat inwo
w vrijettijdscentrum
ovver nieuw
Eind
d 2016 bouwt het gemeen
ntebestuur Edegem
E
een nieuw vrijetiijdscentrum (VTC) op de hhoek van de Strijdersstra
aat
met de Terelststtraat, naast Huis
H Hellema
ans. Op 24 appril 2014 den
nkt het geme
eentebestuurr graag sameen haar
oners na oveer alle aspectten van dat VTC.
V De resulltaten verweerkt het bestu
uur in de proojectdefinitiee voor de
inwo
ontw
werpers die zzich inschrevven voor de Open
O
Oproepp van de Vlaa
amse Bouwm
meester.
“Culltuur brengt mensen bij elkaar.
e
Edegem zet daaroom deze legiislatuur duidelijk in op eeen cultuurbe
eleid dat voor
elke
e Edegemnaaar wat te bied
den heeft. Het nieuwe ceentrum zal de
d nieuwe bib
bliotheek huuisvesten, ma
aar het zal vo
ooral
ook een wegwijzzer zijn in alle vragen ron
nd vrijetijd enn daarnaast sociaal‐cultu
urele activiteeiten aanbied
den op maatt van
alle Edegemnaarrs en ook de nieuwe biblioteek huisvvesten”, vertelt schepen voor
v
cultuurr Guy Van Sande.
“Hett gemeenteb
bestuur denkkt momentee
el enthousiasst na over alle aspecten van het vrijeetijdscentrum
m. Welke
dien
nstverlening of activiteiteen moet het centrum zékker aanbiede
en en wat zijn
n leuke extraa’s? Hoe moe
et de inrichting
en de
d architectu
uur van het gebouw
g
er uitzien? En hooe moet de architectuur zich
z verhoudden tegenove
er de ruimerre
omggeving en teggenover het aanpalende Huis Hellem
mans?”
“We
e willen dezee denkoefening zéker ookk maken mett de Edegem
mnaars, met onze
o
partnerrorganisatiess en met ledeen
van onze gemeeentelijke adviiesraden en werkgroepe n. Daarom nodigen
n
we ie
edereen die mee wil brainstormen uit op
pril 2014 om
m 20 uur in Ha
angar 27. Tij dens een taffelgesprek ku
unnen de deeelnemers in kleine groep
p
donderdag 24 ap
hun mening geven over al deeze vragen. Een
E moderattor begeleidtt de tafel. De
e resultaten vverwerken we
w in de
projectdefinitie voor de ontw
werpers die zich inschrevven voor de Open Oproep van de Vlaaamse Bouwmeester”, vu
ult
burggemeester Koen Metsu aan.
a

Wan
nneer? Dond
derdag 24 ap
pril om 20 uu
ur
Waa
ar? Hangar 227, Parklaan 159
Inschrijven? ww
ww.edegem.b
be/vtc
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