PLANNING

Ma. 04
- Plenaire infosessie:
september 2017 - Opdracht
- Proces
- Ringdagen en participatie
- Ambitienota
- Overzicht van de lopende projecten
(globaal overzicht)
- Catalogus flankerende maatregelen
Di. 05
Plenaire Workshop:
september 2017 - Teams stellen projectvoorstel / visie uit
offertefase aan elkaar voor
- Thematische tafelgesprekken, waaronder
al zeker:
o Gezondheidseffecten; principes van
geluid en fijnstof
o Ecologie en waterhuishouding
o (andere i.f.v. klemtonen in
projectvoorstellen)

Wo. 06
Ringdagen:
september 2017 - Iedere dag de introductie van één team in
hun wijken, Begeleid en georganiseerd
t.e.m.
door intendant (Common Ground)
Wo. 13
- Parallel wordt per team wordt een tweede
september 2017
dag voorzien waarbij de buddy en alle
projectleiders in een open sessie door de
deelprojecten gaan.
- Vanaf de Ringdagen zijn de teams zelf
trekker voor de participatie, waarbij een
terugkoppeling +/- om de 6 weken
plaatsvindt (twee tussentijdse meer formele
terugkoppelingen voorzien – zie verder).
Ma. 06
november 2017
t.e.m.
Wo. 08

Individuele feedback:
- Sessie met Team van de intendant,
administraties, stakeholders
- Sessie met experten gezondheid, ecologie

november 2017

- Voortgang lopend onderzoek specifieke
deelvragen

Ma. 27
november 2017

Inleveren 1ste versie werkdocs:
- Aanleveren van eerste projectvoorstel aan
lucht- en geluidsexperts /
verkeersmodelexperts voor kwantitatieve
evaluatie

Begin
december

1e terugkoppeling in de buurt:
- Voorstelling van de ontwerpvisie aan de
buurt
- Organisatie en initiatief bij de teams zelf /
intendant (Common Ground) ter
beschikking voor advies en begeleiding

Ma. 15 januari
2018

Plenaire workshop:
- Teams presenteren stand van zaken van
het ontwerp aan elkaar

- Specifiek dieper ingaan op thematische
projectonderdelen (bvb. ecologie, openbaar
vervoer, fasering, …)

Di. 16 januari
2018

Plenaire feedback:
- Terugkoppeling over resultaten van
doorrekeningen door gezondheidsexperts
(geluid en fijnstof) en mobiliteitsexperts

Wo. 17 januari
2018
t.e.m.
Vr. 19 januari
2018

Individuele feedback:
- Sessie met Team van de intendant,
administraties, stakeholders
- 2 teams per dag

Wo. 21 februari
2018

Individuele feedback:
- Sessie met Team van de intendant,

2018

- 2 teams per dag; alternerend voor- en
namiddag beide sessies
Plenaire sessie:
- Toelichting bij toepassing van
evaluatiekaders

Eind februari

2e terugkoppeling in de buurt:
- Voorstelling van de ontwerpvisie aan de
buurt
- Organisatie en initiatief bij de teams zelf /
intendant (Common Ground) ter
beschikking voor advies en begeleiding

Vr. 30 maart
2018

Inleveren werkdocs:
- Aanleveren van finale voorstel aan luchten geluidsexperts / verkeersmodelexperts
voor kwantitatieve evaluatie
- Aanleveren van input en output evaluatie-

- Aanleveren van input en output evaluatieinstrumentarium
Ma. 30 april
2018

Indienen van dossiers, incl. digitale bestanden
voor presentatie-panelen en
presentatiemaquette

Ma. 05 mei 2018 Slotpresentatie:
- Individuele terugkoppeling tussen teams en
t.e.m.
jury, in aanwezigheid van Team van de
Wo. 07 mei
intendant, administraties, stakeholders
2018
- Halve dag per team
- Afsluitende plenaire presentatie van de
projectvoorstellen

Eerste helft mei Weekend-event met tentoonstelling

