WAT IS ‘DNA VAN HET DORP - MASTERPLAN MOORSELE’?
De gemeente Wevelgem wil de leefkwaliteit van het
dorp versterken door de opmaak van een masterplan
voor de kern van het dorp. Het masterplan zet in op drie
grote overkoepelende ambities:

uitgebreide analyse met input van verschillende
experten volgen zes identiteitsdragers als typerende
DNA-stukjes van het dorp Moorsele. Voor elk van
deze identiteitsdragers stelt het masterplan een aantal
ambities voorop.

ONTDEK MEE

DE TOEKOMST
VAN MOORSELE
VIA EEN DORPSWANDELING

Benieuwd naar deze DNA-stukjes en hun
bijhorende ambities? Scan de QR code.
een levendige
dorpskern

een verbonden
dorpskern

een klimaatrobuuste
dorpskern

Samen met het onderzoeksteam Atelier Romain
- Forest - Endeavour - Traject en met steun van de
provincie West-Vlaanderen ging de gemeente op
zoek naar een toekomstvisie voor de dorpskern van
Moorsele.
Het masterplan vormt een richtinggevend kader voor
toekomstige ontwikkelingen dat de eigenheid van het
dorp en haar landschappelijke inpassing accentueert.
Uit een interactieve bewonersbevraging en een

Het volledige masterplan kan je raadplegen op de
website van de gemeente Wevelgem
(www.wevelgem.be/masterplanmoorsele).

ontmoet het ontwerpteam
op 26 oktober in oc de stekke
Ontdek zelf de toekomst van Moorsele op voorhand
via de uitgestippelde wandeling in deze folder en
kom vervolgens op dinsdag 26 oktober 2021 om 20u
in OC De Stekke het ontwerpteam ontmoeten. De
gemeente kadert het masterplan en het ontwerpteam
geeft een korte toelichting van de krachtlijnen en
beantwoordt jullie vragen. Schrijf je in via
www.wevelgem.be/masterplanmoorsele.

HOE WERKT DE TOEKOMSTWANDELING?
Met deze toekomstwandeling willen we op een
interactieve wijze het DNA-masterplan voor het dorp
Moorsele voorstellen. De wandeling neemt je mee
doorheen de dorpskern, langs 8 tussenstops waar
potentieel is om de leefbaarheid van Moorsele te
versterken. Op deze stopplaatsen vind je een QR code
terug die je kan scannen voor meer informatie over
de transformatiemogelijkheden van de plek en de
bijhorende identiteitsdrager. Zo krijgen jullie enkele
impressies van hoe de dorpskern er in de toekomst

zou kunnen uitzien. De locatie van de QR code is
gemarkeerd met een krijtmarkering op de grond.
Je kan de wandeling starten waar je wenst. De
wandelkaart vind je terug op de achterzijde van deze
folder. Als je tijdens de wandeling vragen en/of ideeën
opdoet kan je deze meegeven aan de ontwerpers op
26 oktober.
Geniet van de toekomstwandeling doorheen jouw dorp!

DNA VAN HET DORP
MASTERPLAN MOORSELE

Ga alvast zelf op stap en kom
vervolgens met je vragen en/of ideeën
op 26 oktober naar OC De Stekke!

stopplaats
wandelroute (2,5 km)
Op elke stopplaats is er een QR code geplaatst
die je met behulp van smartphone of tablet
(met toegang tot internet) kan scannen voor
meer informatie.

