
Persbericht: 18 februari 2022 

Gemeente Willebroek en IGEMO organiseren  

interactieve inspiratieavond. 

Het doel: samen een mooie toekomst voor  

Tegelfabriek Rottiers en de oude Melkerij bedenken. 

De oude Melkerij en de voormalige Tegelfabriek Rottiers in Tisselt zijn vandaag tekenen van vergane 
glorie. Al vele jaren staan beide gebouwen leeg. Het resultaat: een verkommerde site, die zoveel 
beter verdient. 
 
Goed nieuws! De gemeente Willebroek en streekintercommunale IGEMO engageren zich voor de 
volle 100% om deze site nieuw leven in te blazen en op te waarderen. Ze willen van de Tegelfabriek 
een plaats maken waar verleden en heden elkaar ontmoeten. Het doel: een plek creëren, waar het 
fijn wonen is én waar tegels een deel uitmaken van het dagelijkse leven. 
 
We willen dit absoluut samen mét de buurtbewoners van Tisselt doen. 
 

Daarom organiseren we op donderdag 10 maart 2022 een interactieve inspiratieavond. 
Iedereen kan/mag aanwezig zijn en meedenken aan de toekomst van deze waardevolle site.  
Na een korte toelichting over de huidige stand van zaken binnen het project gaan we samen 
interactief aan de slag met de ideeën van de aanwezigen.  
 
Praktisch: 

• Datum: Donderdag 10 maart 2022, van 19u30 tot 22u30. 
• Locatie: Parochiaal Centrum Tisselt, Beekstraat 31. 
• Deze inspiratieavond vindt (coronaproof) plaats in de aanwezigheid van het betrokken 

IGEMO-projectteam én een gemeentelijke afvaardiging.  
• Inschrijven is verplicht. 

 
Kortom: 

• Ben je benieuwd naar de toekomstplannen van Tegelfabriek Rottiers en de Melkerij Sint-
Jan? 

• Wil je ontdekken wat de volgende stappen zijn voor de herbestemming van deze site? 
• Of wil jij vooral meedenken over de kansen die er zijn voor de gemeenschap van Tisselt? 

 
Schrijf je dan nu in en wees er zeker bij. 
 
Alle info en inschrijvingen via: Tegelfabriek Willebroek - Wonen tussen tegels - IGEMO 

https://igemo.be/erfgoed/tegelfabriekwillebroek/
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