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informeren participeren cocreëren

binnen buiten digitaal

iedereen welkom iedereen welkom
(gericht aan 

betrokkenen)

enkel op 
uitnodiging

voorkennis vereist om 
deel te nemen aan deze sessie. 
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VIACOCR EATI EWE E K
COMPLEX PROJECT VIADUCT GENTBRUGGE 

18 tot 23 oktober 2020 
Vind ons in het Dienstencentrum 

Gentbrugge of volg online!

viadewebsite.be/via_momenten/viacocreatieweek
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9.30 - 12.00

BELANGHEBBENDENOVERLEG
WERKSESSIE  

Met een beperkte groep aan belanghebbenden bouwen we verder aan de 
verkenningsscenario’s aan de hand van vijf thematische insteken en enkele 
betekenisvolle plekken. Dit geeft ons verder inzicht in de projectdoelstellingen.  

12.00 - 14.00

VIAEXPERTISE
KENNISSESSIE 

We nodigen enkele sprekers met kennis van zake uit om ons een beter inzicht te 
geven in het thema ‘Infrastructuur in brede zin’. Zo kunnen we samen een gedeelde 
kennis opbouwen of verdiepen.

14.00 - 16.00

VIALABO 
KENNISLABORATORIUM    
We houden de expertise rond ‘Infrastructuur in brede zin’ die tijdens de Via 
Expertise aan bod kwam tegen het licht van de context van het Complex Project 
Viaduct Gentbrugge. Kom mee luisteren! 

17.00 - 20.00

VIAKIOSK
SPREEKUUR  

De infokiosk is bemand! Boek een afspraak tijdens dit spreekuur  
en stel uw vragen aan iemand van het studieteam. 

11.00 - 12.00

KERNTEAM
WERKSESSIE  

Het kernteam staat in voor de dagelijkse aansturing van het Complex Project 
Viaduct Gentbrugge. 

12.00 - 14.00

VIAEXPERTISE
KENNISSESSIE 

We nodigen enkele sprekers met kennis van zake uit om ons een beter inzicht te 
geven in het thema ‘Leefbaarheid én bereikbaarheid’. Zo kunnen we samen een 
gedeelde kennis opbouwen of verdiepen. 

14.00 - 16.00

VIALABO
KENNISLABORATORIUM    
We houden de expertise rond ‘Leefbaarheid én bereikbaarheid’die tijdens de 
ViaExpertise aan bod kwam tegen het licht van de context van het Complex  
Project Viaduct Gentbrugge. Kom mee luisteren! 

16.00 - 17.00

WERKGROEP PROCES
WERKSESSIE  

We leggen ons samen met vertegenwoordigers van de betrokkenen 
burgerbewegingen toe op de verdere uitwerking van het proces. 

18.00 - 20.00

VIACAFE
ONDERDOMPELSESSIE  

Met een brede groep van geïnteresseerden gaan we dieper in 
op het studiewerk dat door het studieteam, de opdrachtgevers en de 
belanghebbenden de dag(en) ervoor werd verricht, en dat op een 
toegankelijke manier.

9.30 - 12.00

BELANGHEBBENDENOVERLEG
WERKSESSIE  

Met een beperkte groep aan belanghebbenden bouwen we verder aan de 
verkenningsscenario’s aan de hand van vijf thematische insteken en enkele 
betekenisvolle plekken. Dit geeft ons verder inzicht in de projectdoelstellingen. 

12.00 - 14.00

VIAEXPERTISE
KENNISSESSIE 

We nodigen enkele sprekers met kennis van zake uit om ons een beter inzicht te 
geven in het thema ‘Economische en sociale duurzaamheid’. Zo kunnen we samen 
een gedeelde kennis opbouwen of verdiepen.
 

14.00 - 16.00

VIALABO
KENNISLABORATORIUM    
We houden de expertise rond ‘Economische en sociale duurzaamheid’die tijdens de 
ViaExpertise aan bod kwam tegen het licht van de context van het Complex Project 
Viaduct Gentbrugge. Kom mee luisteren! 

17.00 - 20.00

VIAKIOSK
SPREEKUUR  

De infokiosk is bemand! Boek een afspraak tijdens dit spreekuur 
en stel uw vragen aan iemand van het studieteam. 

12.00 - 14.00

VIAEXPERTISE
KENNISSESSIE 

We nodigen enkele sprekers met kennis van zake uit om ons een beter inzicht te 
geven in het thema ‘Procesaanpak en quick wins’. Zo kunnen we samen een gedeelde 
kennis opbouwen en verdiepen. 

14.00 - 16.00

VIALABO
KENNISLABORATORIUM    
We houden de expertise rond ‘Procesaanpak en quick wins’die tijdens de 
ViaExpertise aan bod kwam tegen het licht van de context van het Complex Project 
Viaduct Gentbrugge. Kom mee luisteren! 

9.00 - 10.00

KERNTEAM
REFLECTIEMOMENT  

Het kernteam staat in voor de dagelijkse aansturing van het Complex Project 
Viaduct Gentbrugge. 

10.00 - 12.00

POLITIEK FORUM
REFLECTIEMOMENT 

Met de betrokken bestuurders reflecteren we over de verschillende inzichten 
over de projectdoelstellingen die tijdens de werksessies met belanghebbenden 
naar boven kwamen.  

14.00 - 16.00

BELANGHEBBENDENOVERLEG
REFLECTIEMOMENT

Met een beperkte groep aan belanghebbenden reflecteren we over de 
verschillende inzichten over de projectdoelstellingen die tijdens de 
werksessies naar boven kwamen.  

18.00 - 20.00

VIACAFE
ONDERDOMPELSESSIE  

Met een brede groep van geïnteresseerden gaan we dieper in 
op het studiewerk dat door het studieteam, de opdrachtgevers en de 
belanghebbenden de dag(en) ervoor werd verricht, en dat op een 
toegankelijke manier. 

11.30 - 13.30

KICK-OFF VIACOCREATIE
We blikken terug op het werk dat de afgelopen maanden in het kader van de 
de eerste fase van het Complex Project Viaduct Gentbrugge werd verricht. We 
maken jullie warm voor het programma van de rest van de week en lanceren de 
ViaFietsroute!

VANAF 13.30

KICK-OFF VIAFIETSROUTE
Wil u graag onze en uw eigen terreinkennis vergroten? Ga met de fiets op pad 
en ontdek betekenisvolle plekken in de wijde omgeving van het Viaduct langs de 
ViaFietsroute. Stap eens af en laat ons weten wat u betekenisvol vindt aan de plek!  

VIAFIETSROUTE
Ga met de fiets op pad en ontdek 
betekenisvolle plekken in de wijde omgeving 
van het Viaduct langs de ViaFietsroute! 

#viatoekomst
Volg ons op facebook @cpviaductgentbrugge 
en post uw foto’s en mening via de hashtag 
#viatoekomst. 

http://viadewebsite.be/via_momenten/viacocreatieweek

