Het departement omgeving en de werkvennootschap startten in april 2018 het complex project op om samen een duurzame
Noord-Zuidverbinding vorm te geven. Het is een ambitieus en grootschalig project dat voorbij een strikte infrastructuuroplossing
wil kijken en dat tegelijk - in de lijn van projecten zoals de Ring Van Antwerpen - een voorbeeldproject wil zijn door de integrale
maatschappelijke benadering van de ontwerpopgave. Het project wil een oplossing ontwikkelen voor de omwonenden en
gebruikers van de Grote Baan samen met bedrijven in de ruime regio die lijden onder een slechte bereikbaarheid, met wie langs
de Grote Baan woont of met wie dit project wil aangrijpen om een duurzame mobiliteits- of wooncultuur of een betere plek
voor natuur te realiseren. Het project krijgt dus vorm via open communicatie en geeft alle kansen aan participatie. Op die
manier werken we samen aan een gedragen oplossing voor een van de belangrijkste projecten in Limburg.
In dat kader werd Studio NZL opgericht. Studio NZL is een multidisciplinair onderzoeksteam dat bestaat uit de studiebureaus
Arcadis en Tractebel, de ontwerpbureaus Maat en 51N4E, LDR (juridische ondersteuning), onderzoeksbureau TML, de
Universiteit Hasselt en IMOB. De onderzoekers gingen aan de slag, samen met de overheidsadministraties, politici,
middenveldorganisaties en belanghebbenden. Uit het veldwerk (interviews en sitebezoeken met de NZL-tandem https://www.noordzuidlimburg.be/aanhetwoord) en werksessies kwamen verschillende te onderzoeken pistes naar voor waar
de onderzoekers ook graag jouw mening willen over weten.
De eerste co-creatieweek
Daarom gaan we in de week van 1 tot 5 april in een eerste co-creatieweek actief aan de slag met verschillende belanghebbende
groepen en personen. Het ontwerpteam nodigt betrokkenen uit om met hen bepaalde thema’s via ontwerp te verkennen en er
nieuwe stappen in te zetten, die vervolgens getoond worden aan het publiek op een infomarkt op donderdagavond. We werken
die week aan drie thema’s: wonen en werken, mobiliteit en netwerken, groen en ecologie.
We willen jou daarom uitnodigen om op maandagavond 1 april samen met ons de denkoefening te starten in wat wij “NoordZuid veldwerklabo’s” noemen, oefeningen in en met bewoners, organisaties etc. Samen denken we na over wat de Noord Zuid
Limburg betekent, hoe we ze kunnen verbeteren en welke verbeteringen we op korte termijn kunnen realiseren... We
verwachten jullie tussen 19u en 21u om met ons rond de drie hierboven genoemde thema’s na te denken. Zodra de datum
dichterbij komt, sturen we je een mail met meer informatie rond de insteek van de sessie waar we je voor uitnodigen. Maar
houd alvast de datum en het tijdstip vrij.
Vervolgens willen we jullie ook uitnodigen op donderdagavond vanaf 18u voor een infomarkt en publieksmoment waar de
resultaten van de co-creatieweek getoond, bediscussieerd en gevierd zullen worden. Dit zal doorgaan in Greenville Centrum-Zuid
1111.
Verder willen we jullie erop wijzen dat Studio NZL heel de week in het NAC in Houthalen-Helchteren zal zijn. Er zijn vaste
inloopmomenten voorzien op maandag, dinsdag en woensdag tussen 17u en 18u waar jullie terecht kunnen met jullie vragen of
ideeën.
PRAKTISCH
Wat: eerste co-creatieweek
Wanneer:
1/04/2019 - 5/04/2019
•
Maandagavond 01/04 vanaf 19u tot 21u: Noord-Zuid veldwerklabo’s
•
Donderdagavond 04/04 vanaf 18u tot 22u30: Infomarkt, debat en receptie
•
Maandag 01/04, dinsdag 02/04 en woensdag 03/04 tussen 17u en 18u: vaste inloopmomenten
Waar: NAC, Pastorijstraat 30, 3530 Houthalen-Helchteren. Het publieksmoment van donderdagavond zal doorgaan in
Greenville.
Voor meer info verwijzen we jullie graag naar onze website:
Complex Project Noord-Zuid Limburg: www.noordzuidlimburg.be
De Werkvennootschap: www.dewerkvennootschap.vlaanderen

