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Beste bewoner,
We maakten voor het eerst kennis op
7 oktober 2015, op de infoavond in het
gemeentehuis van Zelzate. Ik was blij
verrast met de grote opkomst. Ik voelde
een enorme betrokkenheid. We hebben
die avond in het gemeentehuis een aantal beloften gedaan. Dat we duidelijkheid
zouden brengen over de toekomst van
de wijk. Dat de Vlaamse regering in het
voorjaar van 2016 een startbeslissing
zou nemen. Nu, die laatste belofte zijn
wij alvast nagekomen. Op 26 februari
gaf de Vlaamse regering haar groen
lichtover het project. We hebben nu de
opdracht om samen met iedereen, met
de bewoners, met de gemeente, met
de huisvestingsmaatschappij, met de
Vlaamse diensten te onderzoeken wat de
beste toekomst is voor de wijk. We doen
dit stap voor stap, grondig maar met
vaart, zodat er voor jullie duidelijkheid
komt.
In oktober bracht ik een bezoek aan de
wijk. In november 2015 en in maart
2016 overlegde ik met de bewoners-

groep van de wijk. Deze 15 mensen
zijn jullie ambassadeurs. Ze geven door
wat er leeft. Mijn team en ik geven de
bewonersgroep telkens de stand van
zaken van het onderzoek. De reacties
van de bewonersgroep nemen we mee in
het onderzoek. Als jullie vragen hebben,
spreek de deelnemers van de bewonersgroep gerust aan. Van zodra de verschillende alternatieven voor de wijk verder
zijn uitgewerkt, zal ik aan de burgemeester vragen om opnieuw een vergadering te beleggen in het gemeentehuis.
Deze nieuwsbrief wil jullie informeren
over de verdere stappen.
Veel leesplezier,

Jan Briers,
Gouverneur
Voorzitter stuurgroep
Project Gentse Kanaalzone

Deze nieuwsbrief is een uitgave van het Project Gentse Kanaalzone.
Hij is gericht aan de bewoners van de woonwijk Klein-Rusland.

Naar een oplossing voor de bewoners van Klein-Rusland
Hoe kunnen we de leefbaarheid
van de bewoners van de wijk Klein-Rusland verbeteren? Klein-Rusland was ooit
een voorbeeld, hoe gaan we om met dit
erfgoed? Hoe kunnen we ervoor zorgen
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komst kunnen wonen in een betaalbare
en degelijke woning? Hoe gaan we om
met de reservatiestrook voor E34-tunnel
en spoortunnel die op een deel van de
wijk getekend is in de ruimtelijke plannen? Is er een alternatief dat haalbaar en
betaalbaar is?
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We onderzoeken, overleggen, tekenen en
overleggen opnieuw. Van zodra de alternatieven meer zijn uitgewerkt, leggen we die
voor aan jullie, de bewoners.

Met deze vragen en de antwoorden
daarop gaan we in de komende periode
aan de slag. We onderzoeken verschillende
alternatieven:
• behoud en restauratie van de wijk
• deels behoud, deels omvorming
van de wijk
• verplaatsen van de woningen naar
1 of meer andere locaties in Zelzate
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Bewonersgroep
Klein-Rusland
Om goed op de hoogte te zijn van jullie
bezorgdheden, wordt er overlegd met
de bewonersgroep van Klein-Rusland.
De gouverneur zit deze vergaderingen
voor.
Het aanspreekpunt van de bewonersgroep is:
Christel Simoen
Christel.simoen@telenet.be
0497/23.28.18

Schrijf je in op de digitale
nieuwsbrief via
www.gentsekanaalzone.be/
klein-rusland

Colofon
Projectbureau Gentse Kanaalzone
W. Wilsonplein 2
9000 Gent
www.gentsekanaalzone.be
info@gentsekanaalzone.be

Wil jij meewerken
aan een propere
wijk? Dat kan!
Propere pioniers
zijn burgers die
zich vrijwillig
engageren om
een stukje buurt
net te houden.
Afvalintercommunale IDM
zorgt voor de
nodige ondersteuning
en begeleiding:
veiligheidsuitrusting
(handschoenen, grijpers, fluojasje – materiaal (vuilzakken PMD en restafval die IDM
na een seintje ophaalt) – sensibilisering
(raamstickers, vuilniszakstickers, bord om
in de buurt kenbaar te maken dat er een
propere pionier de buurt proper houdt).
Meer info en inschrijven via
www.idm.be/propere-pioniers.

Het Project Gentse Kanaalzone is een
samenwerkingsverband tussen de gemeenten Evergem en Zelzate, de stad Gent, de
provincie Oost-Vlaanderen, de Vlaamse
overheid en het Havenbedrijf Gent. Het project
rond Klein-Rusland is een deelproject binnen
Project Gentse Kanaalzone.
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