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VANDAAG EEN MOESTUIN 
EN EEN BETONNEN VLOER
EN MORGEN ?

NU EEN ONDERBENUTTE ZONE
EN MORGEN? 

GEEF 
JE MENING

enkel van

8/5 
tot

24/5
 

Afspraak op 
cqdw-dwcw.blogspot.com
of in de Wijkantenne 

Zone tussen Wiels en BRASS

Gerij - omgeving van de Zenne



geef je mening over de verschillende scenario's
zeg ons wat de noden zijn voor je wijk
ontdek de verschillende fases tot de uitvoering

Afspraak op cqdw-dwcw.blogspot.com of
kom langs in de Wijkantenne
 

enkel van 

8/5 
tot

24/5

Het is belangrijk om je mening te geven zodat deze
toekomstige zone's beantwoorden aan de
verwachtingen van de buurtbewoners en om de
analyses van het studiebureau te verrijken. Het doel is
om aan de verschillende actoren uit de wijk (overheid,
promotoren…) een wijkontwikkeling voor te stellen die
werkbaar is en rekening houdt met de verschillende
noden van de buurtbewoners (leefmilieu, mobiliteit,
openbare ruimte, huisvesting, tewerkstelling…).
 
Oorspronkelijk stonden wandelingen en workshops gepland, maar gezien de
actuele toestand, zal de participatie elektronisch gebeuren. Opdat de
resultaten van deze rondvraag worden geïntegreerd in de toekomstige
inrichtingen kunnen we echter deze workshops niet uitstellen.  

SCENARIO'S 

DIE JE WIJK

VERANDEREN
In het kader van het Stadsvernieuwingscontract 04-
Koning en het Duurzaam Wijkcontract Wiels aan de
Zenne, is de gemeente van Vorst een
stadsplanningsonderzoek gestart (Richtplan) om na te
denken over de toekomst van de zones rond de oude
brouwerijen Wielemans-Ceuppens en de omgeving van
de Zenne.
Wij nodigen iedereen uit om je mening te geven over de
verschillende mogelijkheden om deze zone's in je wijk
te ontwikkelen. Laten we samen een visie bouwen voor
de toekomst van onze wijk!

ZENNE

WIELS

Hoe?

Geef je mening

Wijkantenne
Wielemans Ceuppenslaan 1
dwcwiels@vorst.brussels
cqdw-dwcw.blogspot.com
02 331 58 23

INFO

DWC Wiels aan de Zenne

Schrijf je in voor onze 
maandelijkse nieuwsbrief
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