EEN ZEVENSPRONG VOOR MESEN
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Het project de Zevensprong is het sluitstuk van een jarenlang volgehouden inspanning
om Mesen, een kleine stad stad met grote problemen en beperkte middelen, opnieuw te laten
meeliften met de dynamiek van vele andere steden en dorpen in de Westhoek. Diverse
overheden hebben de voorbije 10 jaar de krachten gebundeld in een gezamenlijke strategie. De
realisatie van de jeugdherberg en de Ierse Vredestoren, de ontwikkeling van een nieuwe sociale
wijk en inbreidingsproject van het OCMW, de herwaardering van de kerkomgeving, de ombouw
van het Adelahuis tot nieuw administratief centrum, de restauratie van het stadhuis en
inrichting tot toeristisch onthaalpunt en cultuurhuis, de verkoop van de polyvalente zaal voor
de realisatie van de verankering van een welzijnsproject in het dorp, de herinrichting van de
doortocht en de historische markt …
Het project De Zevensprong vormt samen met de geplande renovatie van het dorpshuis in de
vroegere dorpsschool hierbij de laatste fase. De inspanningen concentreren zich nu op de
leefbaarheid van de inwoners. De focus ligt op het openbaar domein. De Zevensprong is een
project waarbij op verschillende plekken in het dorp groene ontmoetingsruimtes met grote
belevingswaarde worden gecreëerd en met elkaar verbonden. Ze worden met heel eenvoudige
middelen opgewaardeerd om veiliger, visueel aantrekkelijker en uitnodigend te zijn. Nieuwe
doorsteekjes en poortjes maken het mogelijk om ze onderling met elkaar te verbinden. Het
maakt een klein rustig dorpsommetje mogelijk voor ouderen of gezinnen met kinderen kunnen
met de kinderwagen een korte verkeersveilige wandeling maken. Ook schoolkinderen kunnen
makkelijker en veiliger hun dagpad afleggen (van en naar huis, naar de bibliotheek, naar de
bushalte …) Kleine weggetjes en steegjes krijgen op die manier een aangename meerwaarde.
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