GTO Heulebeek
samen de goede toestand tegemoet
De Vlaamse Milieumaatschappij, de provincie West-Vlaanderen, de Vlaamse
Landmaatschappij, de intercommunale Leiedal en het bekkensecretariaat van het
Leiebekken nodigen u uit op een overleg over de integrale gebiedsaanpak voor de
Heulebeek.

donderdag 26 januari 2017
De Heulebeekvallei vormt een van de belangrijkste blauwgroene structuren in het noordelijk deel van
de regio Kortrijk. Langs de beek lopen tal van initiatieven om een meer groene, kwaliteitsvolle
woonomgeving te creëren in dit verstedelijkte gebied en om de open ruimte in de komvallei van de
Heulebeek als groen-ecologische ruimte te versterken. Met de nodige inspanningen lijkt een goede
watertoestand in het stroomgebied van de Heulebeek haalbaar tegen 2027. Het stroomgebied is
daarom een aandachtsgebied in het stroomgebiedbeheerplan 2016-2021.
Wenst u mee te werken aan de integrale aanpak binnen het stroomgebied van de Heulebeek, dan bent
u welkom op donderdag 26 januari. We geven er uitleg bij de huidige toestand van de Heulebeek en de
acties en maatregelen die nodig zijn om een goede watertoestand te bereiken. We stellen de projecten
en processen voor die mee invulling geven aan een nieuwe inrichting van de vallei. We luisteren naar
uw plannen in het gebied en gaan op zoek naar samenwerkingsmogelijkheden.
Iedereen die betrokken is bij het waterbeheer is welkom op dit eerste gebiedsgericht en thematisch
overleg (GTO) over de Heulebeek.

Samen voor een geïntegreerde aanpak in het
stroomgebied van de Heulebeek.
programma
09u00 Onthaal

10u50 Pauze

09u30 Verwelkoming en inleiding
bekkensecretariaat Leiebekken

11u00

09u40 Integraal project Heulebeek
Vlaamse Milieumaatschappij

Gebiedsinrichting Midden-West-Vlaanderen
Vlaamse Landmaatschap &
provincie West-Vlaanderen

11u20

10u30 Waterkwantiteit en meerlaagse waterveiligheid
Vlaamse Milieumaatschappij &
provincie West-Vlaanderen

Heerlijke Heulebeek
Intercommunale Leiedal

11u40

Discussiemoment en vragenronde

12u00 Broodjeslunch

wanneer?

donderdag 26 januari 2017 van 9u00 tot 13u00

waar?

Streekhuis Midden-West-Vlaanderen, Spanjestraat 141, 8800 Roeselare

hoe inschrijven?

tegen uiterlijk 20/01/17 inschrijven via deze link

meer info

secretariaat.leiebekken@wenz.be, tel. 059 - 56 26 15 of 09 - 292 11 60

