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DEEL JOUW VISIE OVER DE TOEKOMST VAN
DE GROTE GETE IN TIENEN
De stad Tienen schreef samen met de Vlaamse Milieumaatschappij een studie uit voor het uitwerken van
een strategische ontwikkelingsvisie voor de Grote Gete in Tienen. Op zaterdag 8 december ’18 wordt
iedereen uitgenodigd om mee van gedachten te wisselen tijdens een wandeling langs de oevers van de
Grote Gete.
De Grote Gete ligt aan de oorsprong van de stad Tienen. Historische plekken zoals de Sint-Helenasluis, de
Paardenbrugstraat en 't Schip verwijzen nog naar de eeuwenoude relatie tussen stad en water. Vandaag heeft
de stad echter op veel plaatsen het water de rug toegekeerd. Toch kan een waterloop een grote meerwaarde
betekenen voor het leven in de binnenstad.
Samen met de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) schreef de stad Tienen een studie uit voor de uitwerking
van een strategische ontwikkelingsvisie voor de Grote Gete in Tienen. Het studiebureau Multiple architecture
& urbanism is hiermee van start gegaan en wil deze visie graag samen met de Tienenaars vormgeven.
Op zaterdag 8 december ’18 wordt iedereen van 09.30 tot 12.00 uur uitgenodigd voor een wandeling langs
de oevers van de Grote Gete. Samen bekijken we de kwaliteiten en mogelijkheden van de stroom in en rond
het stadscentrum en wisselen we van gedachten hierover. De Sint-Helenasluis op de Sint-Helenavest (t.h.v. de
Delhaize) is het vertrekpunt.

dienst communicatie

Wandel mee, deel jouw verhaal en geef jouw kijk op de toekomst van de Grote Gete in Tienen.
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