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Doorstart voor de wijk

Informatie over het project

Het stadsbestuur stelde een onafhankelijke
expert aan met een onderzoeks- en
bemiddelingsopdracht voor Schorvoort.
Zijn doel is om, samen met alle betrokken
partijen, uit de impasse te geraken die is
ontstaan rond de ontwikkelingsplannen
voor de wijk. We pikken de draad weer op,
met de ontwikkelaar en met de bewoners,
om een maximaal draagvlak te creëren
voor de uiteindelijke keuzes.

We informeren de buurt via de
stadswebsite, met bewonersbrieven,
nieuwsbrieven en vergaderingen ter
plaatse. Wil je tussentijds nieuws ontvangen
over actuele ontwikkelingen? Schrijf je dan
in voor de digitale nieuwsbrief op
www.turnhout.be/schorvoortmorgen.

Meer info:
www.turnhout.be/schorvoortmorgen

In dialoog met de buurt
Op 20 en 25 augustus en 1 september
organiseert Leo Van Broeck een-opeengesprekken en wandelingen met
belanghebbenden: inwoners, verenigingen,
de lokale belangenorganisatie, eigenaars,
de ontwikkelaar, experts in diverse
domeinen (als bijvoorbeeld natuurwaarden, mobiliteit en waterhuishouding),
alsook de betrokken overheden. Luisteren,
meedenken, feedback krijgen en inzichten
verwerven staan voor hem op die dagen
centraal.
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Leo Van Broeck begeleidt
eerste projectfase
Het stadsbestuur stelde Leo Van Broeck aan
als onafhankelijk expert. Hij is burgerlijk
ingenieur-architect en medeoprichter van
het Brusselse architectenbureau Bogdan
& Van Broeck, maar wellicht ken je hem
vooral nog als Vlaams Bouwmeester, een
ambt dat hij vervulde van september 2016
tot juli 2020. Ook in die functie hielp hij
publieke opdrachtgevers om onder meer
gebouwen, openbare ruimtes en landschappen te ontwerpen en te realiseren.
Zijn expertise in ruimtelijke procesbegeleiding stelt hij nu ten dienste van
Schorvoort. In een eerste fase van het
komende onderzoek zal hij via bevraging
zoeken naar een consensus bij de
belanghebbenden.
In de opdrachtomschrijving die het
stadsbestuur en Leo Van Broeck samen
onderschreven, zijn de voornaamste
uitgangspunten participatie, openheid en
overleg.

Meer
info:

Nadat hij alle standpunten heeft gehoord
en de afstanden tussen de verschillende
visies en verwachtingen in kaart heeft
gebracht, gaat hij in overleg op zoek naar
aan te pakken problemen en aan te
grijpen kansen, naar sterktes en zwaktes.
Vervolgens verkent hij diverse mogelijkheden die kunnen uitmonden in een
scenario waarin draagvlak en consensus
worden gevonden. Tegen oktober bundelt
hij de uitkomst van alle gesprekken in een
consensusnota voor het stadsbestuur.
In de loop van juli nodigt het stadsbestuur
alle betrokkenen uit.

Waardevolle landschapselementen in kaart gebracht
De komende maanden, vanaf eind juni,
voeren landmeters metingen en
bodemanalyses uit in opdracht van
buurtontwikkelaar Matexi. Hun ruimtelijke
en technische analyse van het gebied is
voorbereidend en moet alle waardevolle
landschapselementen, zowel water- als
groenpartijen, in kaart brengen. Het is de
bedoeling om de uiteindelijke toekomst van
het gebied maximaal af te stemmen op de
resultaten van onderzoek en analyse.
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