Beste inwoner

Het gemeentebestuur van Zaventem investeert in meer, beter en toegankelijk groen waar de
biologische verscheidenheid, met andere woorden de biodiversiteit, de nodige noodzakelijke
aandacht krijgt.
Tegelijkertijd maakt het ook werk van meer sport- en spelinfrastructuur in dat nieuwe
toegankelijke groen. Dit allemaal in het kader van de vooropgestelde gemeentelijke
beleidsdoelstellingen ‘verhogen van de leefkwaliteit van de inwoners’ en ‘aandacht hebben
voor een dynamisch sport- en vrijetijdsbeleid’.
De voorbije en huidige legislatuur werd en wordt werk gemaakt van onder meer het Molenbos
(7 ha nieuw bos), het optimaal en veilig toegankelijk maken van ’t Vliegbos (8,5 ha), het
biodiversiteitsparkje naast het zwembad in Zaventem met poel en bijenhal, de groene fietsen wandelverbinding ‘Kleine Everseweg – Eenenboom’ (4,5 ha met heel wat bijkomende
groenelementen zoals bosstruwelen, boomgaarden, bloem- en hooilandbeheer, wadi & gracht,
spelinfrastructuur en insectenhotels), het Woluwewandelpad langsheen de Woluwe, het
project Kersenberg (1,5 ha met sportveld, bosstruweel, speelgroen, boomgaard), het park
Lieckendael (met nieuw multifunctioneel sportveld), … en park het ZEEN (fase 1 en fase 2).
Het ‘Zaventem aan Zet’-traject zorgde voor de nodige participatie van de bevolking, de
gemeentelijke diensten omgeving, sport, jeugd, openbare werken en technische dienst
sloegen de handen in elkaar gesteund door alle respectievelijke verantwoordelijke schepenen,
teamwerk met andere woorden.
Zo ook voor project ‘HET ZEEN’ waarvan de afwerking van de eerste fase op zaterdag 9 juni
aanstaande met een feestelijke opening wordt gevierd. Het gemeentelijke aandeel voor de
realisatie (herinrichting, uitbreiden, multifunctioneler, realisatie open water en biodiverser
maken van deze grote groene ruimte) van het Zeenproject fase 1 bedraagt ca. € 600.000!

Kinderen zullen er kunnen ravotten op speelheuvels en ploeteren in het water, joggers komen
er aan hun trekken op een 1300 meter lange verlichte Finse piste al dan niet in combinatie
met de oefeningen van de nieuwe fit-o-meter, jongeren zullen er kunnen sporten op het
sportveldje, wandelaars zullen er kunnen genieten van open water en waardevolle fauna en
flora. De plaatselijke tennis- en voetbalclub zullen ook ten volle gebruik kunnen maken van
deze infrastructuur. De gemeente zorgde voor een investeringstoelage voor de tennisclub om
een tennisterrein te kunnen verleggen zodat de Finse piste gerealiseerd kon worden. Lopers
kunnen als ze het wensen – na afspraak met de tennisclub - gebruik maken van de doucheaccommodatie.

Het gemeentebestuur is zo fier en enthousiast over de eerste vernieuwingsfase van het Zeen
dat zij meteen werk heeft gemaakt van de opstart van de tweede fase die nu volop in
uitvoering is en moet afgerond zijn tegen 2021.
Wij nodigen u van harte uit om deel te nemen aan de feestelijke opening van het
vernieuwde en verruimde park ‘HET ZEEN’ op zaterdag 9 juni 2018 vanaf 13u30.
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