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 15 jaar WinVorm

De provincie West-Vlaanderen, de intercommunales Leiedal en 
WVI, Team Vlaams Bouwmeester en de Vlaamse Landmaatschappij 
nodigen u uit op de lustrumbijeenkomst WinVorm 15 jaar.

Datum en locatie

| 24 november 2015
start deel 1 om 9u15
start deel 2 om 11u00
| Ontmoetingscentrum DE SCHOUW
Statiestraat 113-115 - Lichtervelde

Routeplan

Programma deel 1: Een bijzondere editie van de WinVorm 
lezingenreeks

09u00
 | Onthaal met koffie voor deel 1
09u15
De uitdagingen rond ruimtelijke kwaliteit geformuleerd door 10 
gastsprekers in een pecha-kucha. U hoort:
 | Jeroen De Waegemaeker over klimaat
 | Roeland Dudal over wonen
 | Luc Eeckhout over ondernemen 
 | Franky Devos over kunst en cultuur
 | Dries Gysels over burgerinitiatieven
 | Peter Vanden Abeele over erfgoed
 | Hella Rogiers over participatie
 | Bart van Gassen over publieke ruimte
 | Nico Dewitte over zorg
 | Steven Delva over landschap

Programma deel 2: Wat heeft 15 jaar WinVorm betekend voor West-
Vlaanderen?

10u45
 | Onthaal met koffie voor deel 2 
11u00
Met beeld, woord en anekdotes afgewisseld met een streepje poëzie en 

kalender 
nov

14
nov

14
nov

15

Van Niemandsland n...

De Ecosmos...

Wolverven met hers...
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Geplande snelheids-, alcohol- 
en drugscontroles door de 
politiediensten - weekend van 
Gouverneur Carl Decaluwé 
bezoekt actie ‘1 dag niet’ in 
Roeselare

Nemo wint ‘Westtalent’ 2015

Geplande snelheids-, alcohol- 
en drugscontroles door de 
politiediensten - weekend van 
Provincie verdeelt ruim 6,7 
miljoen euro aan subsidies 
over 96 welzijnsprojecten

meer nieuws 
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een vleugje humor gidst Niek De Roo van WVI u langs de 64 gemeenten 
van onze provincie. We staan stil bij een selectie van 100 bijzondere 
projecten gerealiseerd door publieke opdrachtgevers, waar ruimtelijke 
kwaliteit in gebouwen, groene ruimtes, openbaar domein en 
infrastructuur zichtbaar wordt gemaakt. De eerste WinVorm-kaart ligt 
klaar voor de deelnemers en wordt vanaf 24 november verspreid via 
steden en gemeenten, gespecialiseerde kanalen, culturele en 
toeristische diensten in de provincie.
Op vraag van WinVorm verrassen bekende West-Vlamingen vijf 
gedreven opdrachtgevers in de provincie met hun impressie in woord en 
beeld over een bijzonder project in hun gemeente.
12u30 - Feestelijk wandelbuffet

Opzet

WinVorm (West-Vlaanderen in Vorm) timmert reeds 15 jaar aan een 
West-Vlaams netwerk om deskundigheid rond ruimtelijke kwaliteit op te 
bouwen en verder te verspreiden. Vijf partners hebben hiervoor de 
handen in elkaar geslagen: de provincie West-Vlaanderen, de 
intercommunales Leiedal en WVI, Team Vlaams Bouwmeester en de 
Vlaamse Landmaatschappij.
De voorbije jaren zag de WinVorm-website www.winvorm.be het licht en 
adviseerde de WinVorm Kwaliteitskamer in procedures en projecten. Met 
Oproep en Selectie WinVorm kregen de lokale besturen een handig 
werkinstrument om vlot kwalitatieve ontwerpers te selecteren. Maar 
bovenal waren en zijn er nog steeds 6 keer per jaar de WinVorm-
lezingen.
De initiatiefnemers willen op 24 november samen met alle 
sympathiserende besturen, deelnemers en gasten de aandacht voor 
ruimtelijke kwaliteit blijvend scherp zetten voor de toekomst. Een reeks 
gastsprekers formuleren op gevatte wijze hun visie over de toekomst. 
Tegelijkertijd wordt de eerste WinVorm-kaart voor West-Vlaanderen 
gepresenteerd. Een selectie van realisaties op het terrein laat hierbij zien 
dat de zorg voor ruimtelijke kwaliteit in West-Vlaanderen geen loze 
ambitie is.

Schrijf in

Deelnemen aan dit event is gratis, inschrijven voor 15 november 2015 is 
gewenst. 

Schrijf hier in
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