MET 'EMELCiEM OP Z'N ZONDAGS' STELT HET DORP ZICH OPEN VOOR IEDEREEN-IJ

'Pittig dorpsteest' blaast
Emelgem nieuw leven in
Op de jongste
gemeenteraad werd
het wijkontwikkelingsplan
voor Emelgem
Centrum goedgekeurd.
Dat is geen eindpunt.
Eigenlijk begint het
voor Emelgem nu pas.
Een 'Pittig dorpsfeest'
op 26 juni moet de
aanzet vormen tot een
samenleving met meer
'schwung'. FRANKMEURISSE
EMEUiEM
Izegem is een wijkontwikkelingsplan (WOP) rijker, het der- ,
de op rij. Voor deelgemeente
Emelgem trok de stad nogmaals
de kaart van een wijkgerichte
aanpak. De bewoners, het bestuur en zijn diensten, en externe partners hebben de afgelopen
twee jaar het vizier gericht op de
leefbaarheid in de deelgemeente. Daaruit vloeide het wijkontwikke~gsplan voort.
'Het
wijkontwikkelingsplan
Emelgem bundelt een reeks initiatieven waardoor Emelgem
een aangenamer dorp wordt',
leggen wijkwerker Arnaud
Montegnies en Evelien Aneca
van
Samenlevingsopbouw
West-Vlaanderen uit. 'De inwoners zijn verheugd met het plan.
De komende jaren zullen we de
troeven van Emelgem beter uit. spelen en de knelpunten aanpakken.' Die knelpunten zijn
bijvoorbeeld de verkeersdrukte
in het dorp en de nood aan herwaardering van het oud-gemeentehuis.
'We stellen het plan voor op ons
'Pittig dorpsfeest' op zondag

Emelgemse verenigingen, het dorpscomité en het stadsbestuur werken mee aan het verbeteren
van de leefbaarheid in de deelgemeente. ©fmr

HET 'PITTIG DORPSFEEST'
IS EEN EENMALIGE
ACTIVITEIT, MAAR DE
AANZET IS GEGEVEN
NAAR EEN MEER
LEVENDIG DORPSLEVEN
Jan Maertens,
dorpscomité

"

26 juni', zegt Jan Maertens van
het dorpscomité, dat ontstond
tijdens de ontwikkelingsfase
van het WOP. 'Emelgem stelt
zich onder het motto 'Emelgem
op zijn zondags' die dag open
voor iedereen. Het begint al om

8 uur met een natuurwandeling
met Natuurpunt De Buizerd.
Om 10.30 uur openen we ons
praatcafé. Daarin wordt het wijkontwikkelingsplan toegelicht
in de vorm van een panelgesprek. Om i1.30 uur is er een
aperitiefconcert en wordt een
kunstwerk onthuld dat kunstenaarJohan Herman schenkt aan
het project 'Dorp met pit'. Na
een dorpsbarbecue over de middag volgt nog een rist activiteiten met een ftetssneukelroute,
een liistorische dorpswandeling
en een optreden van 'De lustige
non' op het Emelgemseplein om
17.30 uur. Daarna is er een feest
met dj StefDe Groot. Alle activiteiten starten of vinden plaats

aan het oud-gemeentehuis. Heel
wat Emelgemse verenigingen
verlenen er hun medewerking
aan, ook Stad-Land-schap
't West-Vlaamse hart springt op
de kar. 'Het 'Pittig dorpsfeest' is
een eenmalige activiteit, maar de
aanzet is gegeven naar een meer
levendig dorpsleven. Er zit opnieuw 'schwung' in de samenleving', klonk het nog.
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