Infoavond
Einde van de hippodroom van Sterrebeek.
En morgen?

Een sport- en recreatiecomplex
voor golfer, ruiter, wandelaar,…?
Ooit een prestigieuze paardenrenbaan.
Nu in herontwikkeling en herbestemming.
Welke zijn de mogelijkheden
in dit landschappelijk waardevol gebied?
STERREBEEK 2000 vzw nodigt iedereen hartelijk uit op een

Infoavond over het masterplan door:
Frank Monstrey (opdrachtgever Probel)
Paul Lievevrouw (ontwerpbureau Groep Planning)

in “De Kring”, Kerkdries te Sterrebeek
op vrijdag 2 december 2005 om 20u

Verantwoordelijke uitgever: Luc Caluwaerts, Felix Timmermanslaan 24 – 1933 STERREBEEK

www.sterrebeek2000.be

De gloriejaren van de hippodroom liggen in de "tijd van toen". De laatste 20
jaren kwam er sleet op de infrastructuur. Wat kenners als de grootste en
mooiste renbaan van Europa bestempelden, werd verwaarloosd en geraakte
in verval. Na verschillende eigenaarwissels en evenveel plannen, werden de
42 ha "zone voor dagrecreatie" met bijhorende gebouwen en stallingen van
de hand gedaan tijdens een openbare verkoop op 31 maart 2004.
De nieuwe eigenaar van de hippodroomsite is het investeringsfonds Tensor
Fonds. Het fonds wordt beheerd door Probel Capital Management (PCM), een
Belgisch bedrijf, opgericht in 1992.
Reeds in april 2005 stelde Probel een masterplan voor, uitgevoerd door de
groep Planning. Deze beleidsvisie werd reeds toegelicht voor gemeentelijke
adviesraden. Met hun plan willen zij een antwoord bieden op de uitgesproken
lokale en regionale behoeften op recreatief, ecologisch, toeristisch en
economisch vlak en een project voorstellen met een duurzaam karakter.
Concreet zoekt men naar een combinatie van golfsport (18 holes),
paardensport en enkele andere functies (indoor-sport, welness, hotel,
seminariecentrum, een beperkt aantal wooneenheden en restauraties..).
Wie persoonlijk wil kennismaken met de ontwerpschetsen en vragen
wil stellen aan een afvaardiging van zowel de eigenaars als het
studiebureau moet deze gelegenheid op 2 december zeker
aangrijpen.

STERREBEEK 2000 v.z.w is een actiegroep die zich reeds 34 jaar inzet voor een
Vlaamse, groene, mooie en leefbare gemeente, waar het aangenaam wonen is
voor iedereen.
STERREBEEK 2000 is actief op vele terreinen en werkt op een positieve en realistische
manier met vele anderen mee aan o.a. het Vlaams karakter van onze gemeente, het
behoud van de open en groene ruimte, een duurzaam milieubeleid, meer mobiliteit en
verkeersveiligheid, minder geluidshinder.
STERREBEEK 2000 heeft aandacht voor het rijke cultuurpatrimonium, ijvert voor een
sociaal woonbeleid, een degelijk onthaal van nieuwe inwoners en hecht veel belang aan
het informeren van de bevolking.
Wil u onze werking steunen, schrijf dan uw bijdrage (min. 12 EUR) over op
rekening 734-1780880-66 van STERREBEEK 2000 vzw.
Het bestuur nodigt u alvast uit op 2 december op de infoavond.
U vindt meer informatie op www.sterrebeek2000.be
E-mail: info@sterrebeek2000.be

