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CC Scharpoord – Meerlaan 32, Knokke-Heist

UITNODIGING

Routebeschrijving
Met de wagen
(1) Vanuit Antwerpen: via de expressweg N49 Antwerpen - Zelzate - Knokke
(2) Vanuit Kortrijk/Brugge: via de expressweg Brugge - Zeebrugge N31
(= verlengde A17/E403 Kortrijk - Brugge) + naar rechts afslaan N376
richting Knokke
(3) Vanuit Brussel/Gent: via de E40 Brussel-Kust
- Afrit 11 Aalter: N44 richting Maldegem + vervolgens (1)
- Afrit 8 Brugge richting Knokke-Heist + vervolgens (2)
OPGELET: door heraanleg van de Meerlaan is het CC komende van de
Elisabethlaan niet bereikbaar via de Meerlaan. Volg lokaal de
signalisatieborden.
Per trein
via de lijn Brussel-Gent-Brugge-Knokke, afstappen te Knokke (= eindstation).
Het Cultuurcentrum Scharpoord ligt op 10 min. wandelafstand van het station.

Meer info
Sofie Vanhooren
Coördinatiepunt Duurzaam Kustbeheer
T 059 34 21 47
info@kustbeheer.be
www.kustbeheer.be
Inschrijven
Inschrijven tegen 15 februari 2012 bij:
info@kustbeheer.be
T 059 34 21 47 of F 059 34 21 31
of p/a Sylvia Theunynck, Coördinatiepunt Duurzaam Kustbeheer,
Wandelaarkaai 7, 8400 Oostende

OPGELET: Treinen richting Knokke-Heist worden gesplitst te Brugge, het
andere deel rijdt verder naar Blankenberge.
Per tram
met de kusttram richting Knokke, afstappen te Knokke (= eindstation).
‘Investeren in je toekomst’

Kaart: www.ccknokke-heist.be

Grensoverschrijdend samenwerkingsprogramma
2007-2013 Medegefinancieerd door de Europese Unie
(Europees Fonds voor Regionale Ontwikkeling)
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29 februari 2012 – 17:45

uitnodigig kustforum
Hoe zal u zich de kust in 2011 herinneren? Levende garnalen op uw
bord, de terugkeer van nostalgische verrekijkers of het startschot voor
de werken om onze kust veiliger te maken? Wij stellen u de belangrijkste
nieuwsfeiten graag voor in het jaarboek ‘De Kust 2011’ op het vierde
Kustforum 2012.
Maar dat niet alleen. Samen met diverse betrokkenen denken we op
het Kustforum ook toekomstgericht na over volgende thema’s: het
strand van de toekomst, en hoe het broze evenwicht tussen natuur en
recreatie te vinden. Verder stellen we ook graag de kustinitiatieven aan
u voor, die dit jaar een award ‘Duurzaam Kustproject’ verdienen.

Programma Kustforum
Moderator: Peter Norro (Provincie West-Vlaanderen)
17:45 Ontvangst en registratie
18:00 Panelgesprek: ‘Het strand van de toekomst’
Onze stranden morgen: een hemelsbreed verschil?
Gasten: Patrick De Klerck (voorzitter kustburgemeesteroverleg),
Koen Verschoore (Natuurpunt), Ewald Deloof (Vlaamse Vereniging
voor Watersport), Jens Aerts (bureau voor urbanisme BUUR)
Mogelijkheid tot vraagstelling door het publiek

Met het Kustforum wil het Coördinatiepunt Duurzaam Kustbeheer
het woord geven aan u, betrokkene aan de Kust, die vaak samen met
verschillende overheden en belangenorganisaties de contouren voor
2011 heeft bepaald.

18:50 Mobiliteit aan de kust: hoe bereikbaar zijn we nog?

Bent u bekommerd om de Kust en wilt u bepaalde thema’s of
problemen aankaarten? Laat op dit forum uw stem horen en geef zo
mee vorm aan het kustbeleid.

19:05 Panelgesprek: ‘Natuur aan de kust: hoe veel (druk) kan ze
verdragen?’

Terugblik op het debat van november 2011 door moderator
Peter Norro

Afsluiten doen we met een kustreceptie. U krijgt er volop de gelegenheid
om bij te praten, te netwerken en met politici en bevoegde diensten in
dialoog te treden.

Recreatieve natuur of natuurlijke recreatie: waar ligt de grens?

Datum 29 februari 2012 – 17:45-21:00
Plaats CC Scharpoord – Meerlaan 32, Knokke-Heist

Mogelijkheid tot vraagstelling door het publiek

Gasten: Maxim Willems (Eerste schepen Knokke-Heist), Bert De
Doncker (ANB), Dries Bonte (UGent), Tim Provoost (Westtoer)

Organisatie Coördinatiepunt Duurzaam Kustbeheer in kader van Interreg IV A project C-SCOPE

19:55 Voorstelling jaarboek ‘De Kust 2011’
Bekeken door de kritische bril van Claude Willaert

Het Kustforum wil…

20:05 De Kust kijkt verder: duurzame kustprojecten in de kijker
Bekendmaking en uitreiking awards door Guido Decorte,
Gedeputeerde Milieu en Natuur Provincie West-Vlaanderen & Kathy
Belpaeme, Coördinatiepunt Duurzaam Kustbeheer

… een boeiend overzicht van de kust in
2011 geven

20:25 Slotwoord door Jacques D’Havé, voorzitter Bestuurlijk Overleg
Duurzaam kustbeheer, inclusief terugblik op 10 jaar duurzaam
kustbeheer en een blik in de toekomst

… een inhoudelijk sterk en
toekomstgericht debat op gang brengen

20:40 Kustreceptie met volop netwerkgelegenheid aangeboden door het
Coördinatiepunt Duurzaam Kustbeheer

… uw stem horen!

