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1 INLEIDING

Wat staat er op het spel bij de verkiezingen van 14 oktober 2018?
We staan – daar is vriend en vijand het over eens – aan de vooravond van een nieuw politiek
tijdperk. Velen herleiden de uitdaging tot de vraag wie de nieuwe burgemeester zal worden, en
eigenlijk is dat misschien niet eens de meest essentiële vraag. Het gaat er vooral om welke richting
we met deze stad de volgende jaren uit zullen gaan.
In een interview in een tijdschrift zei de huidige burgemeester dat 95% van wat nodig was voor
Leuven is gerealiseerd in de periode dat hij burgemeester was. En in zekere zin klopt dat ook. Gezien
vanuit een visie die vooral verankerd is in de 20ste eeuw is een groot deel van wat hij wilde, vanuit de
kaders van toen, waarschijnlijk gerealiseerd. De vraag is alleen of de antwoorden van toen ook de
beste zijn voor de uitdagingen van morgen. Wij zijn ervan overtuigd dat dat niet het geval is. En
wanneer we het hebben over een nieuw politiek tijdperk, dan zou de discussie daarover moeten
gaan. Welke visies, welke ideeën, belichaamd door welke mensen geven de richting aan die onze
stad kan maken tot de duurzame en rechtvaardige ecostad die klaar is voor de 21ste eeuw? Met ons
kiesprogramma willen we daartoe onze bijdrage leveren.
We hebben misschien niet op alles een hapklaar antwoord. We willen dag na dag blijven zoeken en
open staan voor nieuwe inzichten. We willen denken, mee denken en laten mee denken. En dat is
ook een bewuste keuze voor ons als politici. Een stad besturen en laten bewegen naar de betere
versie van zichzelf verloopt in deze eeuw heel anders dan in de vorige. Waar een politicus vroeger
voor zichzelf de illusie overeind kon houden dat hij of zij alles kon aansturen “want wij zijn toch
verkozen, dus wat is het probleem?”, dan is dat nu en morgen niet meer de aangewezen weg.
Overheden bewegen in netwerken, in wisselwerking en partnerschap met actieve burgers en
organisaties en in een complexe en soms minder voorspelbare omgeving.
We zagen de voorbije jaren in Leuven heel wat positieve dingen gebeuren. Het stadsbestuur deed
heel wat goede dingen. Voor de grote uitdagingen zoals klimaat, mobiliteit, wonen werden soms
belangrijke stappen in de goede richting gezet, maar werd tegelijk duidelijk dat de oude oplossingen
onvoldoende werken of dat er echt meer nodig is om tot structurele veranderingen te komen. We
zagen verder hoe heel veel burgers niet meer wachten op een overheid en zelf hun stukje van de
stad waar ze van dromen beginnen uit te bouwen. Veel burgers zijn al lang klaar voor de nieuwe
oplossingen. Zij voelden zich de voorbije jaren vaak gefrustreerd omdat het stadsbestuur
onvoldoende in staat bleek om hen als partners in beleid te beschouwen. Enorm veel kansen werden
gemist, en dat is jammer.
Anders aan beleid doen, op basis van meer eigentijdse concepten, het is ook nodig om echt
antwoorden te bieden op de grote uitdagingen die voor de deur staan. Zo is het aanpakken van de
klimaatverandering echt wel urgent. Het heeft niet veel zin om aan de burgers wijs te maken dat we
nog tientallen jaren tijd hebben om de problemen aan te pakken. Evenmin getuigt het van politieke
verantwoordelijkheid om te doen alsof we niets zullen moeten veranderen aan hoe we nu wonen,
eten, ons verplaatsen, met onze kostbare grondstoffen omgaan. Denken dat de groeiende
ongelijkheid zichzelf wel zal oplossen als we gewoon nog meer gaan produceren en consumeren en
daarbij doen alsof de draagkracht van onze planeet eindeloos is, dat is gevaarlijk.
Het kan nochtans echt anders. Als ecologisten staan we voor de weg van de hoop. Als maatschappij
hebben we misschien nog niet alle oplossingen, maar we weten voldoende in welke richting we
5

moeten gaan als we aan onze kinderen en kleinkinderen, hier en aan de andere kant van de wereld,
het uitzicht willen geven op een waardig en volhoudbaar leven. Een stad is geen eiland in de wereld.
Wat we lokale politiek noemen, is in veel opzichten mondiaal. In de stad zie je dat het
mobiliteitssysteem schuurt, dat de luchtverontreiniging gevaarlijk wordt, dat de groeiende
ongelijkheid mensen naar de marge duwt, dat we achteloos omgaan met kostbare grondstoffen.
Maar in de stad kun je ook op eindeloos veel manieren een begin maken met antwoorden op al die
vragen. Hier kunnen we beginnen met een circulaire stad. Hier kunnen we een doortastend beleid
voeren om de emissies van broeikasgassen terug te dringen en ons woningbestand versneld
duurzaam te maken. Hier kunnen we beginnen met nieuwe woonconcepten die wel terug
perspectief kunnen geven aan wie nu uit de boot valt. Hier kunnen we de superdiverse samenleving
vormgeven. Hier kunnen we de weg ‘voorbij de auto’ ontwikkelen. Hier kunnen we experimenteren
met een nieuw soort stadsregio. Hier kunnen we ons voedsel terug zelf in handen nemen.
Misschien is de weg die we proberen uit te stippelen niet altijd de meest eenvoudige. Misschien
zullen sommige keuzes niet altijd gemakkelijk zijn. Maar één ding weten we wel zeker. Met de
oplossingen van gisteren zullen we er niet of onvoldoende komen. We hebben nu nog alle kaarten in
handen om de goede keuzes te maken, die ons zullen verbinden met de toekomst. Leuven heeft
alles in zich om de rechtvaardige, duurzame en participatieve stad van de toekomst te worden.
Groen is niet voor niets de kleur van de hoop. Hoe het politieke tijdperk dat de volgende jaren begint
eruit zal zien hebben wij als burgers van Leuven samen in handen. Leuven kan de stad worden waar
je de wereld in de goede richting ziet bewegen. En dat is voor ons de inzet van de komende
verkiezingen.
De toekomst is nu.

Jan Mertens, voorzitter
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2 EEN DUURZAME STAD
Inleiding
Groen wil een stad die voluit kiest voor een klimaatbeleid dat ervoor zorgt dat Leuven snel
klimaatneutraal wordt en dat we klaar zijn om de klimaatverandering op te vangen. Die stad is een
circulaire stad, waar we grondstoffen niet verloren laten gaan maar in de kringloop houden. In die
stad besparen we zoveel mogelijk energie en produceren we zelf duurzame energie, samen met de
burgers. We verplaatsen ons op de meest duurzame wijze, dus zoveel mogelijk te voet en met de
fiets. We zorgen voor een goed openbaar vervoer en proberen het aantal autokilometers zoveel
mogelijk terug te dringen door goede alternatieven te voorzien.

2.1 KLIMAAT EN ENERGIE
Leuven klimaatneutraal en veerkrachtig
01. Er komt een omvattend en ambitieus lokaal klimaatplan. In dat plan wordt de doelstelling om
klimaatneutraal te worden tegen 20301 verankerd. Ieder heeft daarin een rol te spelen. De voorbije
jaren is in veel opzichten een begin gemaakt, maar de resultaten van het beleid zijn te beperkt. Zo is er
te weinig sprake van een echte verankering van de klimaatdoelstellingen in alle beleidsdomeinen. Het
is goed dat de vzw Leuven 2030 heel veel initiatieven opstart, maar dat komt op zich niet in de plaats
van de politieke verantwoordelijkheid van de stad om heldere politieke doelstellingen vast te leggen
en die te integreren in alle beleidsonderdelen (zoals bv. het mobiliteitsbeleid). Nog meer dan nu zou
het klimaatbeleid verankerd moeten worden in alle stadsdiensten en bij alle schepenen.
02. Het is belangrijk dat burgers op heldere wijze kunnen opvolgen of het stedelijk beleid de doelstellingen
haalt. De monitoring dient op wetenschappelijke en onafhankelijke wijze te verlopen en zou jaarlijks
moeten gebeuren. Het omvattend klimaatplan wordt vertaald naar actieplannen voor de verschillende
entiteiten van de stad (stadsdiensten, autonome gemeentebedrijven, stedelijke vzw’s, Zorg Leuven,
huisvestingsmaatschappijen). Dit klimaatplan zou ook een aantal ‘visuele’ doelen moeten hebben,
zoals bv. x aantal extra zonnedaken voor het einde van de legislatuur, aantal hectaren dat men wil
ontharden, ... Die kunnen voor het klimaatbeleid een belangrijke rol spelen bij het sensibiliseren voor
en betrekken bij van de bevolking.
03. Leuven ondertekent het tweede ‘burgemeestersconvenant’.2 Eerder ondertekende de stad al de eerste
versie van het convenant (met doelstellingen voor 2020). Sinds 2015 is er een nieuwe versie. In die
nieuwe versie is er een strengere doelstelling opgelegd (ten minste -40% tegen 2030). Het is ook een
meer omvattend plan, met naast doelen op het vlak van vermindering van uitstoot ook aandacht voor
adaptatie en energiemaatregelen.
04. Als onderdeel van het omvattend klimaatplan komt er een uitgewerkt adaptatieplan. Dat werkt in
detail uit wat Leuven kan en moet doen om de gevolgen van de klimaatverandering op te vangen. Het
gaat daarbij onder meer over de impact van hogere temperaturen en mogelijke wateroverlast.
Richtlijnen worden uitgewerkt voor de woningbouw (nieuwe en bestaande woningen) en de inrichting
van het publiek domein. De aanleg van groenvoorzieningen (onder meer aanplanten van 10.000
bomen3) en waterpartijen wordt versneld, samen met een ontharding van de vaak te versteende en
gebetonneerde oppervlaktes. Er wordt in kaart gebracht welke stadsdelen sociaal het meest kwetsbaar
1

Voor achtergrondinfo over vzw Leuven 2030, zie: http://www.leuven.be/klimaatneutraal .
Zie: http://www.burgemeestersconvenant.eu/about/covenant-of-mayors_nl.html .
3
De stad heeft momenteel al een interessante en nuttige bomeninventaris: https://www.leuven.be/bomeninventaris .
2

7

zijn voor mogelijke problemen. Voor die stadsdelen worden prioritair maatregelen voorzien, zoals
steun voor isolatie, groendaken en het voorzien van publieke koele plekken (parken, plantsoenen,
publieke gebouwen, … Er worden ook suggesties en instrumenten ontwikkeld die burgers kunnen
helpen om zelf kleine ingrepen te doen.4
05. Het bestaande samenwerkingsverband, via de vzw Leuven 2030, met de verschillende lokale actoren
(universiteit en hogescholen, bedrijven en middenveld, burgers) wordt geëvalueerd en waar nodig
bijgestuurd om het nog beter te laten werken. Zo is het belangrijk om transparant in kaart te brengen
of het bij de aangekondigde initiatieven wel degelijk over nieuwe maatregelen gaat en of die een
meetbaar effect hebben. Doel moet alleszins zijn om de lopende en geplande klimaatprojecten te
versnellen. Leuven 2030 moet niet in de eerste plaats een communicatie- of campagnevehikel zijn. De
organisatie moet vooral de kans en de logistieke en financiële middelen krijgen om nog meer
resultaatgericht te kunnen werken (wat in de feiten een uitbreiding betekent van de middelen). Leuven
2030 heeft een rol als spil tussen burgers, middenveld, kennisinstellingen en de overheid. Het duidelijk
opnemen van de politieke verantwoordelijkheid (onder meer via het vastleggen van doelstellingen en
het verankeren van het beleid) is een voorwaarde opdat Leuven 2030 optimaal de eigen rol kan spelen
als autonome actor. Leuven 2030 mag geen ‘excuus’ zijn voor een afwezige politieke klimaatambitie.
Energie besparen
06. De stad volgt haar energieverbruik (in de eigen gebouwen) nauwkeurig op door middel van een
energieboekhouding. De stad stippelt – na het uitvoeren van een conditiemeting van het hele
patrimonium – een langetermijnstrategie uit om de energieprestaties van de gebouwen te verbeteren.
Via energieaudits gaat zij na met welke kosteneffectieve maatregelen zij energie kan besparen zonder
comfortverlies. Doel is het versneld energieneutraal maken van het eigen patrimonium.
Derdepartijfinanciering wordt een beleidsinstrument om energiebesparing te realiseren. Op basis van
de ervaringen de voorbije jaren met vernieuwende manieren van beheer van de energiekosten van de
gebouwen en ingediende subsidieaanvragen worden de nodige lessen getrokken en wordt de aanpak
versterkt. Door bundeling van voldoende deelprojecten moet het mogelijk zijn meer Europese
subsidies binnen te halen en ook financiering door derde partijen werkbaar te maken.
07. Openbare verlichting kan energiezuiniger door een goede inplanting van de verlichting, een goede
oriëntatie van de lichtbundel en efficiënte armaturen met lampen die zo weinig mogelijk verbruiken,
zoals LED. Er zijn ook nieuwe mogelijkheden voor slimme verlichting, met inzet van bewegingssensoren
en met verlichting die rekening houdt met mistig of regenweer. Er is al veel gebeurd, maar we kunnen
nog stappen verder gaan. Er wordt onderzocht of men met een bedrijf een contract kan sluiten om de
dienst ‘licht’ te leveren in plaats van lampen, binnen afgesproken ambitieuze doelstellingen. Het bedrijf
staat in voor onderhoud en mogelijke vervanging van lampen. Die techniek kan zorgen voor een lager
energiegebruik en versterkt een circulaire economie. Bedrijven hebben er in dit model alle belang bij
dat hun lampen weinig verbruiken en lang mee kunnen gaan of volledig recycleerbaar zijn.
08. Er kan steun worden gegeven aan energiebesparingswerken in scholen. Met de strategische
energiepartner van de stad wordt bekeken of – aanvullend op initiatieven op hogere beleidsniveaus –
extra projecten kunnen opgezet worden, in navolging van het initiatief ‘Energieke Scholen’.5 Daarbij
dient gekeken te worden naar het meest interessante bedrijfsmodel, zo mogelijk via
derdepartijfinanciering. Projecten worden gekoppeld aan een sensibilisering bij de leerlingen.
Gelijkaardige projecten kunnen ook voorzien worden voor sportlokalen.
09. De stad versterkt zichzelf als kennispunt rond energiebesparing en hernieuwbare energie. Het aanbod
dient zich te richten op bouwheren, architecten, installateurs, … en dat in samenwerking met de
hogere overheden en de lokale partners. Info op maat, pilootprojecten en verankering in de stedelijke
bouwvoorschriften worden voorzien. Het energieloket versterkt daartoe zijn werking voor alle
inwoners. Mensen en verenigingen kunnen er terecht voor kosteloos energieadvies bij renovatie en
nieuwbouwprojecten, energieaudits, goedkope leningen voor energiebesparingsinvesteringen (in het
4
5

Zie bv.: https://www.natuurpunt.be/pagina/maak-van-je-tuin-een-natuurgebied .
Zie: http://www.thinkcore.be/nl/projecten/caves-energieke-scholen/
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geval van mensen met een laag inkomens zelfs renteloze leningen). Het energieloket gaat ook zelf op
pad om bij mensen thuis advies te geven over hoe ze energie kunnen besparen. Daarvoor worden
buurtgerichte initiatieven opgestart waarbij adviseurs bij mensen thuis concrete en praktische
adviezen komen geven. Het loket helpt mensen ook bij de keuze van een groene stroomleverancier. Er
worden ook groepsaankopen georganiseerd. Sociaal kwetsbare gezinnen worden daarbij actief en
prioritair betrokken. Sociale rechten worden zoveel mogelijk automatisch toegekend.
10. De stad subsidieert energieaudits voor bestaande woningen en energiedoorlichtingen voor
(ver)nieuwbouw. Zij stimuleert de bouw van passiefhuizen of passiefplushuizen (huizen die een
stroomoverschot leveren aan het net). Ze zet verder de bijkomende stedelijke energiepremie daartoe
in.
11. Voor de nieuwbouw van woningen en kantoren wordt gekozen voor een zeer ambitieuze norm, waar
mogelijk verder gaand dan de officiële norm. Dit wordt het principiële uitgangspunt voor alle projecten
die via het AGSL en de sociale huisvestingsmaatschappijen worden opgestart en komt ook als zodanig
in de beleidsplannen. Er komt een innovatief project voor een passiefplusgebouw, een gebouw dat een
netto overschot aan energie oplevert.
12. De stad werkt waar mogelijk samen met andere gemeenten om gezamenlijke projecten op te zetten,
bv. voor hernieuwbare energie.
13. Alle nieuwe grotere woningbouwprojecten gaan uit van het concept van een klimaatneutrale en
circulaire wijk.
14. De stad promoot het gebruik van dienstfietsen en autodelen nog verder. Voor de verplaatsingen van
de eigen medewerkers kiest men zoveel mogelijk voor fiets of bakfiets. De eigen auto’s worden zoveel
mogelijk ook ter beschikking gesteld van burgers, via autodeelsystemen. Men bekijkt of voor de eigen
verplaatsingen die per auto dienen te gebeuren gebruik van voertuigen van autodeelaanbieders
mogelijk is. Verder vergroent de stad het wagenpark, wat betekent: zoveel mogelijk kiezen voor
elektrische voertuigen.
15. De stad biedt een trajectbegeleiding energiemanagement aan. Daarmee worden bedrijven of
handelszaken begeleid om forse energiebesparingen te realiseren.
16. Er komen nieuwe initiatieven om handelaars ervan te overtuigen om in de winter- en zomerperiode
hun winkeldeuren niet langer de hele tijd open te laten staan. Er zijn al verschillende pogingen gedaan
door het stadsbestuur, maar we mogen dit niet opgeven. Initiatieven om winkels aan te moedigen niet
de hele nacht de winkel te verlichten zijn ook welkom.
17. Energetische renovatie van huizen moet op een voldoende grote schaal worden aangepakt, mag niet
langer afhankelijk zijn van individueel initiatief. Groen is voorstander van een model waarbij zo
mogelijk een hele wijk in een keer wordt aangepakt. 6 Dat is met name ook belangrijk voor die mensen
die het meest gevoelig zijn voor energiearmoede. De initiatieven die de voorbije jaren werden
genomen waren te weinig ambitieus. Er is nood aan een sterke strategie om de energetische renovatie
te versnellen. Enkele voorstellen:
 Een goed begin van dit beleid is de ondertussen uitgevoerde thermische luchtfoto van Leuven. Zo
kan men zien welke woningen in welke wijken het meest energie verliezen. Op die manier kunnen
prioritaire zones worden aangeduid waar het eerst moet worden ingegrepen. De bestaande foto
heeft als beleidsinstrument nog tekorten. Het zou goed dat een nieuwe foto wordt gemaakt of dat
andere instrumenten worden ingezet.
 Het komt er dan op aan om alle bewoners samen te brengen om hen te betrekken bij het hele
project, via een aangepaste participatiestructuur, een energiewijkgroep. Wanneer er sociale
organisaties of buurtwerk actief zijn in die wijk, hebben zij vanzelfsprekend een belangrijke rol te
spelen in zo’n energiecirkel. Ook vertegenwoordigers van de stadsdiensten draaien mee in de
6

Zie bv. het project van de provincie Vlaams-Brabant en de stad Tienen voor een collectieve bouwblokrenovatie:
https://www.tienen.be/bouwblokrenovatie-voor-energiezuiniger-en-kwaliteitsvol-wonen-bij-kansengroepen .
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energiewijkgroep. Alle betrokken bewoners kunnen ook beroep doen op een contactpersoon bij
wie ze permanent terecht kunnen met al hun vragen.
Speciale aandacht is nodig voor huurders. Zij kunnen meestal zelf erg weinig veranderen aan de
huurwoning waarin ze wonen. Bovendien voldoen deze woningen niet altijd aan de kwaliteitseisen
die men mag verwachten. Verhuurders zouden actief benaderd moeten worden om hen ervan te
overtuigen mee te stappen in het wijkproject. Het sociaal verhuurkantoor kan hierin een rol spelen.
Coördinatie van de wijkprojecten wordt afgesproken samen met de strategische energiepartner en
op termijn mogelijk door het eigen energiebedrijf. Bedoeling is daarbij te komen tot maximale
ontzorging. Het moet voor bewoners zo eenvoudig mogelijk gemaakt worden om mee in een
renovatie te stappen.
Speciale instrumenten worden ontwikkeld om met name aan de meest kwetsbare bevolkingsgroep
in een buurt een interessant aanbod te kunnen doen. In dat verband zijn nieuwe initiatieven in
voorbereiding (zoals de vzw Minder is Meer) die alle steun verdienen.
Aan alle bewoners van de wijk wordt een energie-audit aangeboden. Zo kan gebouw per gebouw
in kaart gebracht worden wat de grootste tekorten zijn en welke ingrepen het snelst effect zouden
kunnen hebben. Er wordt ook een concreet overzicht gegeven van de terugverdientijd van de
investeringen. Veel mensen weten niet hoe relatief snel ze een investering kunnen terugverdienen
door lagere energiekosten. Dit geldt zowel voor huurwoningen als woningen in eigendom.
Daarna wordt er een voorstel van totaalaanpak uitgewerkt. Met een aantal bedrijven (uit de
reguliere en de sociale economie) worden afspraken gemaakt voor een aanpak op maat van alle
huizen, zodat de prijs kan gedrukt worden. Voor materialen als isolatie of ramen,
verwarmingsketels en ook groene stroom, kan op die manier een gezamenlijke aankoop worden
georganiseerd. Wie zelf aanpassingen kan uitvoeren, kan zo goedkopere materialen krijgen en
deskundig advies. Wie dat niet kan, kan aan aantrekkelijke voorwaarden intekenen.
Voor al wie in het project stapt, wordt administratieve ondersteuning aangeboden. Zo kan de soms
moeilijke zoektocht naar alle premies en fiscale voordelen uit handen genomen worden, zodat er
voor iedereen een maximaal gunstig effect is. Ook de af en toe ingewikkelde weg om bij goede
technici of aannemers te komen, kan zo door het energiebedrijf worden overgenomen.
Op basis van de inkomenssituatie van de burgers in de wijk wordt bekeken wie zelf niet voldoende
eigen middelen heeft om mee in het project te stappen. Zij kunnen extra steun krijgen, bv. in de
vorm van een renteloze lening. Voor de groep die daar net boven valt, worden ook interessante
formules van prefinanciering uitgewerkt zodat investeringen sneller kunnen worden doorgevoerd.
Er kan ook gebruik gemaakt worden van innovatieve financiële instrumenten zoals een
derdebetalers- of derde-investeerdersfinanciering. Daarbij wordt voorfinanciering voor een
investering voorzien, waarbij het betrokken bedrijf in eerste instantie wordt terugbetaald via de
energiewinst van de bewuste investering.
Voor alle betrokken burgers wordt systematisch informatie voorzien. Dat loopt onder meer via een
klimaatscore. Bij het begin van het project wordt in een scorebord uitgewerkt hoeveel het
gemiddelde energieverbruik is, en tussentijds wordt dan telkens aangegeven hoeveel energie er al
bespaard is, en vooral ook hoeveel de energiefactuur daardoor gedaald is.
Er wordt een aanbod uitgewerkt waarbij (circulaire) huishoudelijke apparaten kunnen worden
aangeboden in een huur- of leaseformule, waardoor men ook aan mensen met een lager inkomen
erg efficiënte apparaten kan aanbieden tegen een globaal lagere kost.

Energie produceren
18. Er komt een roadmap energie. Dat betekent dat er een potentieelstudie komt voor het volledige
grondgebied, inclusief aangrenzende potentieelzones. Op die manier kunnen we een beter zicht
krijgen op restwarmte, biomassapotentieel, dakoppervlakte, … (Een dergelijke studie werd al
opgeleverd voor de Vaartzone, we willen die nu voor het hele grondgebied.)
19. Bij stadsvernieuwingsprojecten wordt maximaal voor zongerichte renovaties gekozen en waar mogelijk
wijkverwarming op basis van decentrale elektriciteitsopwekking met recuperatie van restwarmte
(zogenaamde warmtekrachtkoppeling) of aansluiting op warmtenetten toegepast. Uitgangspunt voor
toekomstige wijkprojecten is dat we uitgaan van een aardgasvrije toekomst.
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20. De stad werkt aan een toekomstvisie voor een duurzaam en aardgasvrij warmtebeleid. Om een
toekomst zonder gebruik van aardgas of stookolie tegen 2050 voor te bereiden dienen tijdig de juiste
strategische beslissingen genomen te worden om die transitie goed te laten verlopen. Het is belangrijk
dat de verschillende overheden sleutelmomenten, zoals de overschakeling van laag- naar
hoogcalorisch gas, aangrijpen om een duurzaam warmtenetwerk voor te bereiden. Een concreet
stappenplan wordt daartoe voorbereid.
21. Projecten voor warmtenetten, passend in die globale strategie, worden versneld. Op basis van een
warmtekaart, die het potentieel voor warmtenetten in kaart brengt voor het stedelijk gebied, komen
er projecten met verschillende partners. Daarbij kan ook gekeken worden naar innovatieve projecten
om bv. warmte van serverkamers te recupereren.
22. De stad is wegbereider van hernieuwbare energie, en zorgt ervoor dat er windmolens komen op het
grondgebied van de stad. De stad bekijkt waar op eigen gronden projecten mogelijk zijn, en stimuleert
projecten van derden. Ook kleinere windmolens bieden ondertussen interessante perspectieven. Het
hoeft dus niet enkel om grootschalige projecten te gaan.
23. Bij het opzetten van projecten voor de bouw van windmolens wordt de bevolking actief betrokken bij
alle fases van het project, van de planning tot de uitbating.
24. De stad betrekt de burgers actief bij duurzame energieprojecten, mee opgezet door de strategische
energiepartner en lokale partners. Doel moet zijn dat burgers zelf kunnen participeren en zo zelf mee
de energievoorziening in handen kunnen nemen. Dit traject kan erin uitmonden dat een eigen
coöperatief energiebedrijf wordt opgericht waarin burgers aandelen kunnen nemen. Doel is alleszins
om een structureel instrument te hebben dat energiebesparing, energieproductie kan organiseren. Het
is belangrijk om snel een ambitieus pakket aan energieprojecten op te starten en zo de transitie te
versnellen. Bedoeling is onder meer lokaal geproduceerde groene stroom ook lokaal te verdelen. In
samenwerking met bedrijven worden lokale voorbeeldprojecten opgestart op het vlak van
energiebesparing en –productie. Burgers worden actief gestimuleerd en ondersteund bij hun
renovatieplannen.
25. Er komt een proefproject voor een buurtbatterij.7 Op piekmomenten kan zo’n batterij elektriciteit
opslaan, gevoed door zonnepanelen of windmolens uit de buurt. Buurtbewoners kunnen dan op een
later moment weer gebruik maken van die elektriciteit.
26. De stad stelt een zonnedakenplan op. Het plan stimuleert, via een actieve wijkgerichte aanpak, in
eerste instantie een versnelde isolatie van alle Leuvense daken. Om de burgers hiervoor te motiveren
wordt een luchtfoto gemaakt die het warmteverlies in beeld brengt. In tweede instantie worden op
zoveel mogelijk daken zonnepanelen geïnstalleerd. Het lokaal energiebedrijf speelt hierbij een
sleutelrol en kan ook formules als rent-a-roof aanbieden, waardoor particulieren hun dak verhuren en
niet zelf moeten instaan voor alle investeringen.
27. De stad promoot verder de doelstelling van 100% groene stroom en stimuleert zoveel mogelijk
bedrijven, bewoners, scholen en diensten om dat ook te doen. Er zijn in dat verband nu al goede
initiatieven door Leuven 2030.
28. Er wordt onderzocht welke mogelijkheden er zijn om afvalstromen te valoriseren, onder meer door de
opwekking van energie uit biomassa (GFT-afval).
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Zie bv.: https://www.duurzaambedrijfsleven.nl/energie/26027/haarlemmermeer-verwelkomt-eerste-buurtbatterij-van-nederland
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Pilootproject 1 | Sociaal transitiefonds energie

Leuven wil klimaatneutraal worden, en dat is een heel goede zaak. We zitten echter nog onvoldoende op
schema. Het energetisch renoveren van woningen is een van de grote uitdagingen in dat verband. Dat zou
zo moeten gebeuren dat ook mensen met een beperkt inkomen zullen kunnen wonen in een goede en
zuinige woning.
De cijfers zijn duidelijk. Het gaat al een klein beetje beter, maar niet snel genoeg. Binnen Leuven2030 gaat
men er nu van uit dat tussen 2010 (nulmetingjaar) en eind 2017 zo’n 8% CO 2-reductie is gerealiseerd in
Leuven. Dat is al een stap vooruit, maar het tempo van verbetering ligt duidelijk veel te laag om tegen 2030
een reductie van bijna 70% te halen die nodig is. Uit de wetenschappelijke studie die gemaakt werd (2013)
voor het project Leuven Klimaatneutraal blijkt dat de uitdaging op het vlak van energetische renovatie van
gebouwen erg groot is. Zo’n 32% van de CO₂-uitstoot is afkomstig van onze woningen. Nog eens 26% komt
van niet-residentiële gebouwen zoals kantoren, winkels en scholen. Samen zijn de woningen en gebouwen
in Leuven dus goed voor 58% van onze CO₂-uitstoot. Naar schatting zal 85% van de woningen en gebouwen
er in Leuven ook in 2030 staan. Daarom is renovatie een topprioriteit. Concreet wil dit zeggen dat er van de
ongeveer 40.000 bestaande Leuvense wooneenheden per jaar 750 woningen energiezuinig gerenoveerd te
worden in de periode 2015-2030 (11.200 woningen in totaal). Dat is een verdrievoudiging van het aantal
renovaties.8
Er gebeurt al heel veel, maar niet genoeg. Groen wil dat bij het begin van de volgende legislatuur een
concreet actieplan wordt vastgelegd met streefcijfers per jaar om de renovatie te versnellen. Dat is in
belangrijke mate ook een sociale uitdaging. De mensen die het meest slachtoffer zijn van energiearmoede
hebben tegelijk vaak ook de minste mogelijkheden om hun energiegebruik naar beneden te krijgen. Daarom
willen we dat er binnen het actieplan uitdrukkelijk plaats moet zijn voor sociaal kwetsbare mensen. We
stellen voor om daartoe een sociaal transitiefonds energie te voorzien van € 10 miljoen.
Het zal erop aankomen alle verschillende initiatieven zo goed mogelijk te bundelen en op een zo praktisch
mogelijke manier aan te bieden aan die mensen die het moeilijk hebben. Veel is al bezig. Sociale woningen
worden gerenoveerd. De stad heeft een energieloket. 9 Een project als de Energiesnoeiers10 biedt al
praktische kleine oplossingen aan aan mensen met een laag inkomen. Er zijn speciale energieleningen 11
voor mensen met een lager inkomen. En ook via de provincie zijn er heel wat mogelijkheden voor onder
meer samenaankoop.12 Dat is goed, maar veel van die initiatieven helpen in de feiten vaak goed
geïnformeerde en mondige mensen met een gemiddeld of hoger inkomen. Het komt er dus op aan een deel
van de aanpak uitdrukkelijk te richten op de meer kwetsbare doelgroep. Een belangrijk principe daarbij is
ontzorging: neem zoveel mogelijk zorgen uit handen en bied praktische oplossingen waarbij men niet zelf
langs veel instanties moet passeren. Oplossingen zouden ook zoveel mogelijk moeten gericht zijn op
8

Zie: https://www.leuven2030.be/memorandum
Zie: https://www.leuven.be/energie
10 Zie: http://www.deruimtevaart.be/projecten/project/energiesnoeiers
11 Zie: https://www.igo.be/index.php?option=com_igo&view=service&Itemid=113&task_id=36&project_id=56
12
Zie: https://www.vlaamsbrabant.be/wonen-milieu/wonen-en-ruimtelijke-ordening/duurzaam-bouwen-en-wonen/index.jsp
9
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diepgaande renovatie, anders verschuif je het probleem naar de toekomst. En er zou aandacht moeten zijn
voor de specifieke woonsituatie van kwetsbare mensen. Velen van hen huren of kochten een woning in
slechte staat. Ervaringen van organisaties als Collectief Goed13 in Antwerpen of van een project als
Dampoort KnapT OP14 in Gent kunnen daarbij zeer nuttig zijn. In Leuven is het project Minder = Meer 15 van
start gegaan met het uitwerken van oplossingen die gericht zijn op kwetsbare mensen. Door een
gecoördineerde aanpak, met de nodige middelen, moet het mogelijk zijn ook voor mensen met een lager
inkomen het uitzicht te geven op een duurzame energiezuinige woning.

2.2 CIRCULAIRE STAD
Leuven circulaire stad
29. Leuven profileert zich als dé circulaire stad. Doel is ertoe te komen dat we de energie- en
materiaalstromen in het stedelijk gebied zoveel mogelijk kunnen sluiten. Als voorbeeld kun je een
gebouw nemen. Nu is het nog al te vaak zo dat we materialen aanvoeren van buiten de stad. Daarmee
construeren we een gebouw. Dat gebouw heeft vaak maar één functie en is er niet op voorzien om
omgevormd te worden naar een andere functie of om volledig gedemonteerd te worden. Na een
bepaalde tijd wordt het gebouw afgebroken, en de materialen worden als afval weer uit de stad
weggevoerd. Dat is de lineaire logica. In een circulaire logica sluiten we die kringlopen, waardoor de
materialen in het stedelijk gebied blijven. Zo gaat er geen waarde verloren, verminderen we het
gebruik aan kostbare grondstoffen, creëren we economische kansen en bouwen we stap voor stap een
veerkrachtige stad die klaar is voor de toekomst. Wat voor materialen geldt, geldt evenzeer voor
energie. We proberen zoveel mogelijk van de energie die we nodig hebben hier te winnen (en te
besparen) en we zetten daarvoor een structuur op die door burgers zelf wordt beheerd. Daardoor
verdwijnt de gecreëerde waarde niet uit de stad, maar versterkt ze integendeel de stedelijke
economie. Een circulaire economie, die zich meer richt op hergebruik dan op verbruik creëert ook
interessante mogelijkheden op het vlak van werkgelegenheid voor die mensen die het door de
aankomende robotisering en digitalisering moeilijk zullen krijgen op de arbeidsmarkt. Een circulaire
stad is ook een compacte stad, waar gekozen wordt voor manieren van wonen en verplaatsen die zo
weinig mogelijk grondstoffen verbruiken. Het is een stad met veel groen en water, die zo ook een
grotere veerkracht heeft en beter aangepast is aan de komende klimaatverandering. Het is een stad
waar we zoveel mogelijk kansen benutten om zelf in voedsel te voorzien. Er zijn enorm veel kansen
voor Leuven, onder meer door de aanwezige kenniscentra (zoals het materialenonderzoek bij de
KULeuven), om zich voluit te positioneren als dé proeftuin waar de circulaire economie van de
toekomst vorm krijgt. We beogen in dit verband een groot samenwerkingsverband met de KU Leuven,
niet uitsluitend voor onderzoek, maar eveneens in de bedrijfsvoering. Voor Groen moet dat een van dé
topprioriteiten van het volgende stadsbestuur worden.
30. Er komt een omvattend beleidsplan voor circulaire stad Leuven. Het moet de bedoeling zijn zo snel
mogelijk met concrete projecten te starten. Enkele voorbeelden van mogelijke acties:
 Uitwerken van een beleidsvisie ‘Leuven circulaire stad’, met analyse van de verschillende stromen
in en uit (bv. bouwmaterialen in, bouwafval uit) de stad (het stedelijk metabolisme16) gericht op
het identificeren van die stofstromen waar kiezen voor circulaire economie de grootste effecten
zou kunnen hebben.
 Opmaak van een actieplan ‘Leuven circulaire stad’ met alle stakeholders. Omzetten in een
routekaart.
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Zie: http://collectiefgoed.be/
Zie: https://stad.gent/mobiliteit-openbare-werken/nieuws-evenementen/renovatieproject-dampoort-knapt-op-opnieuw-van-start
15 Zie: https://www.leuven2030.be/projecten/mindermeer
16 Een dergelijke analyse van de stofstromen is bv. uitgevoerd voor de stad Amsterdam en vormt de basis van het verdere beleid:
https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/volg-beleid/agenda-duurzaamheid/publicaties-duurzaam/onderzoek-amsterdam/
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Opdracht Leuven Mindgate herformuleren in functie van ‘Leuven circulaire stad’ of dat project er
sterker in verankeren. Leuven kan zich internationaal profileren als dé stad waar een circulaire
toekomst vorm krijgt, onder meer door de aanwezige expertise bij de universiteit.
Voorbereiden van een concrete site waar een circulaire stadswijk kan worden opgezet in de vorm
van een ‘urban living lab’.17 De wijk wordt dan een plek van innovatie, waar mensen met frisse
circulaire ideeën ruimte en ondersteuning krijgen om hun plannen te testen en uit te voeren. Er
wordt daartoe samengewerkt met diverse stakeholders en kenniscentra.
Afstemmen van deze visie met het project Leuven klimaatneutraal, zodat beide elkaar versterken
in een coherent proces.
Van start gaan met circulair aanbesteden voor de administratie van stad, OCMW en de autonome
bedrijven. Een concreet voorbeeld is het circulair aanbesteden voor materialen voor aanleg van
straten of pleinen. Criteria voor circulair materialengebruik dienen opgenomen te worden in de
bestekken.
Voorbereiden van een pilootproject voor een circulair gebouw. Zo’n gebouw is aanpasbaar en
demonteerbaar. Het design is zo gemaakt dat het nieuwe functies kan krijgen en dat bij hergebruik
of (gedeeltelijke) afbraak alle materialen opnieuw kunnen gebruikt worden. De materialen hebben
een grondstoffenpaspoort, zodat men steeds weet welk materiaal gebruikt is. De opdracht voor
het ontwerpen van zo’n gebouw is bewust ambitieus wat het doel betreft maar open wat de
manier van werken betreft, zodat een zo vernieuwend mogelijk concept uit de bus komt. 18
Op stedelijk niveau wordt er gewerkt aan een materialenplatform voor bouwmaterialen. Het is de
bedoeling om de materialen binnen de stedelijke kringloop te houden. Wanneer een gebouw op
plaats x wordt afgebroken gaat men zo te werk dat de onderdelen zoveel mogelijk op plaats y
opnieuw kunnen gebruikt worden.
Voor bedrijfszones of (verticale) bedrijvencentra wordt eveneens gekozen voor een circulaire
bedrijfsvoering. Gebouwen zijn compact en circulair, in alle betekenissen van het woord: ze kunnen
gemakkelijk een nieuwe functie krijgen en aangepast worden, zonder verlies aan materialen.
Stofstromen van de verschillende bedrijven worden op elkaar afgestemd. Wat afval of overschot is
van de ene kan input worden voor de andere. Om dat alles mogelijk te maken stelt de stad een
bedrijventerreinmanager of circulaire makelaar aan.
Deel data en kennis. De gewenste circulatie en verbinding van kennis en stromen is gebaat bij de
beschikbaarheid van informatie. Open data, realtime informatie van sensoren in de stad en via
smartphone-applicaties gecrowdsourcete gegevens kunnen hier allemaal aan bijdragen. Een
gezamenlijke inspanning is nodig om een gemeenschappelijk open lokaal of regionaal dataplatform
te realiseren en versnipperde beschikbaarheid van gegevens tegen te gaan.
Kiezen voor diensten in plaats van producten. Voor toepassingen als verlichting worden contracten
gesloten met bedrijven die de dienst ‘licht’ leveren, in plaats van lampen. Dat soort modellen
responsabiliseert bedrijven om zelf werk te maken van producten die zo lang mogelijk meegaan en
zo zuinig mogelijk zijn.
In huisvestingsprojecten kan men een overeenkomst afsluiten met externe partners dat zij bv.
circulaire energiezuinige huishoudelijke apparaten voorzien die tegen een huurprijs worden
aangeboden (het gaat daarbij om apparaten die enerzijds zo zijn geconstrueerd dat ze volledig
kunnen hersteld worden en bestaan uit onderdelen die kunnen hergebruikt worden, en die
anderzijds ter beschikking worden gesteld tegen een huurprijs, zodat je een ‘dienst’ kunt aankopen
in plaats van een product). Bewoners, met name uit kwetsbare groepen, kunnen zo toch
beschikken over zuinige apparaten tegen een globaal lagere kost.
De stad zorgt er met haar diverse partners voor dat alle subsidiemogelijkheden voor circulaire
pilootprojecten maximaal worden ingezet.
Er komen projecten voor circulaire wegen- of pleinenaanleg, waarbij eerder gebruikte materialen
een nieuwe bestemming krijgen door een slim ontwerp.

17

Zie als voorbeeld hiervan, de Amsterdamse wijk Buiksloterham: https://www.amsterdam.nl/bestuur-organisatie/volg-beleid/agendaduurzaamheid/publicaties-duurzaam/onderzoek-amsterdam/
18
Een voorbeeld van zo’n gebouw is het circulaire bedrijfsgebouw van Alliander in Duiven:
http://www.vwvastgoed.nl/nl/projecten/detail/huisvesting-alliander-duiven.
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De stad betrekt de buurgemeenten zoveel mogelijk bij dit ruime project. Dat kan onder meer door
de opdracht en de initiatieven van intercommunale Ecowerf zoveel mogelijk te richten op het
ondersteunen van een circulaire economie.

31. Projecten en initiatieven voor de bevordering van een ‘smart city’ worden zoveel mogelijk uitdrukkelijk
in het kader van ecologische duurzaamheid en sociale rechtvaardigheid gezet. Technologie is op zich
nooit neutraal, past in een welbepaalde visie op ontwikkeling. Evenmin is er iets als ‘innovatie’ als een
neutraal concept dat zou moeten worden nagestreefd. Er zijn ‘innovaties’, waarvan de ene meer
wenselijk is dan de andere. Alle smartprojecten waaraan de stad meewerkt of zal meewerken worden
bekeken in functie van hun maatschappelijk doel.
Pilootproject 2 | Duurzame warmte

In de niet al te verre toekomst zouden we in onze stad alleen nog op duurzame wijze mogen verwarmen,
dus niet meer op basis van fossiele brandstoffen zoals aardgas of stookolie. We gebruiken nu nog erg veel
(vooral) aardgas voor verwarming. Het is goed om nu al te beginnen nadenken over hoe dat anders kan.
Dan kunnen we tijdig alle strategische beslissingen nemen.
Nederland heeft beslist om 2050 aardgasvrij 19 te zijn. Dat betekent dat men relatief snel zal omschakelen
naar andere warmteoplossingen dan de klassieke met verbranding van aardgas. Dat kan door inzet van
onder meer warmtenetten, groen gas en elektrische oplossingen (onder meer via warmtepompen). Zo’n
omschakeling is natuurlijk een enorm complexe operatie. Nederland loopt nog een heel stuk voor op ons
land. Zo is er al een ‘green deal’20 waarbij heel wat lokale besturen samen aan de slag gaan om samen te
bekijken hoe de omschakeling wijk per wijk best kan gebeuren. Een stad als Amsterdam 21 heeft beslist om
tegen 2050 aardgasvrij te zijn, en bereidt zich nu volop voor.
Bij ons gaat ongeveer 85% van het huishoudelijk energieverbruik naar verwarming en meer dan 90% van de
huishoudens gebruikt daarvoor gas of stookolie. Het is dus duidelijk een enorme opgave. Maar er zijn
keuzes te maken. Zo zal ons land binnen enkele jaren volledig overschakelen van laag- naar hoogcalorisch
gas,22 omdat Nederland geen gas meer zal leveren vanaf 2030. Ook in Leuven 23 is er momenteel
laagcalorisch gas en zullen we in de loop van de volgende jaren naar een aanpassing gaan van alle
installaties. Onder meer vanuit de milieubeweging 24 dringt men er terecht op aan om dit moment te
gebruiken om na te denken over meer duurzame oplossingen. Alleen maar omschakelen naar een ander
type aardgas zet ons nog steeds vast in een fossiele structuur.

19

Zie: https://www.hierverwarmt.nl/
Zie: https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/duurzame-energie-opwekken/aardgasvrij/green-deal-aardgasvrijewijken/green-deal-aardgasvrije-wijken
21
Zie: https://www.amsterdam.nl/wonen-leefomgeving/duurzaam-amsterdam/aardgasvrij/
22 Zie: https://www.vlaanderen.be/nl/bouwen-wonen-en-energie/elektriciteit-aardgas-en-verwarming/omschakeling-van-arm-naar-rijkgas
23 Zie: https://www.eandis.be/nl/klant/aansluitingen/meer-over-aardgas/welk-soort-aardgas-verdelen-we-in-jouw-gemeente
24
Zie: https://www.bondbeterleefmilieu.be/dossiers/groene-warmte
20
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We moeten de volgende jaren heel wat strategische beslissingen nemen, onder meer gericht op de snelle
energetische renovatie van heel wat woningen. Het zou logisch zijn om op korte termijn zoveel mogelijk
strategische keuzes te maken die een zo duurzaam mogelijk pad op langere termijn voorbereiden. Dat vond
ook de gemeente Beersel, waar er op vraag van een groene schepen, een studie25 werd gemaakt over de
omschakeling naar hoogcalorisch gas en de mogelijkheden om het anders aan te pakken en dus aardgasvrij
te worden.
We stellen voor dat Leuven een grondige studie laat uitvoeren over wat de beste opties zijn om tot
duurzame warmte te komen en welke keuzes daarbij best gemaakt of voorbereid worden. Het is in veel
opzichten nu ook aan de hogere overheden om snel een kader uit te werken voor duurzame warmte, 26
maar dat mag ons in Leuven niet tegenhouden. Er zijn al eerste, bescheiden, projecten rond de uitbouw van
warmtenetten. Dat alles zou in een structurele strategische visie moeten ingebouwd worden waarbij alle
schakels van de te nemen beslissingen op het vlak van stadsontwikkeling op elkaar worden afgestemd en
waarbij we een voorloper worden op het vlak van duurzame warmte.
(afbeelding: https://www.thuisbaas.nl/ )

2.3 MOBILITEIT
Nabijheid is de beste basismobiliteit
32. Er is geen goed mobiliteitsbeleid mogelijk zonder een goed ruimtelijk beleid. Wonen, werken, school
lopen, winkelen, recreëren willen we dichter bij elkaar brengen, zodat minder (auto)verplaatsingen
nodig zijn. Nabijheid is het uitgangspunt, trouwens ook voor een goed klimaatbeleid. We denken
hierbij onder meer aan de volgende dingen:
 De verkeersimpact van een project moet altijd vooraf centraal staan bij de inplanting van nieuwe
functies.
 Verdere inbreiding in bestaande woonkernen, in overleg met de bewoners.
 Kernwonen aantrekkelijker maken.
 Versterking van de kleinhandel en horeca in plaats van winkelcentra in de rand.
 Actieplan voor buurtwinkels.
 Bevorderen van dienstverlening aan huis en in verdeelpunten in de onmiddellijke buurt.
 Vlotte bereikbaarheid van kleine zelfstandigen te voet, per fiets en met het openbare vervoer.
 Verkeersveilige schoolomgevingen en -routes (onder meer via kindlinten en fietsstraten).
 Goede doordachte vormen van telewerken en thuiswerken. De stad kan een voorbeeldrol
opnemen of logistieke ondersteuning bieden (bv. als partner bij het inrichten van ruimtes voor
telewerk).
 Bij de (her)inrichting van wegen zoveel mogelijk uitgaan van het STOP-principe. Eerst wordt de
ruimte voor voetgangers en fietsers afgebakend. Daarbij houdt men rekening met de toename en
de diversiteit van het fietsgebruik. De resterende ruimte is ter beschikking van het openbaar
vervoer en ten slotte van het privévervoer.
 Het herstel van trage wegen27 levert kortere en veiligere voet- en fietstrajecten op. Waar nodig
worden nieuwe trage wegen voorzien.
Doel is duurzaam mobiel
33. Wij willen dat de ecologische dimensie een volwaardige doelstelling wordt van het mobiliteitsbeleid.
Het streven naar minder luchtvervuiling zorgt voor meer veiligheid en leefbaarheid. Het verminderen
25

Zie: https://www.demorgen.be/binnenland/hoe-beersel-de-gaskraan-wil-dichtdraaien-b1cb0e1e/
Zie: https://www.bondbeterleefmilieu.be/groene-warmte-studie2017
27
Naar de situatie zoals beschreven in de atlas van buurtwegen van 1840.
26
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van het globale aantal autoverplaatsingen moet dan ook een doel zijn van het mobiliteitsbeleid. We
willen dat dit ook zo wordt geformuleerd in het mobiliteitsbeleid, in opvolging van het klimaatplan.
34. Het mobiliteitsbeleid moet telkens voorrang geven aan het meest duurzame mobiliteitsmiddel. Het
gebruik van de fiets en het te voet gaan moeten meer aangemoedigd worden, in woord en daad. Er
moet veel meer geïnvesteerd worden in fietsverkeer: fietsroutes en vooral fietsstallingen. Ook in het
openbaar vervoer blijven investeringen nodig. Autoverplaatsingen, zeker op korte afstanden, moeten
ontmoedigd worden. Voor verplaatsingen waar de auto nog voor gebruikt zal worden is het
perspectief enerzijds de meest milieuvriendelijke optie (elektrische auto’s op groene stroom) en
anderzijds zoveel mogelijk via deelauto’s. Maximale aandacht voor toegankelijkheid voor mensen die
minder mobiel zijn is aangewezen.
35. Goede voorbeelden maken indruk. Wanneer de burgemeester en de leden van het schepencollege of
de ambtenaren zelf systematisch de fiets en het openbaar vervoer zouden gebruiken, dan zou dit een
zeer positief effect kunnen hebben op de promotie van duurzame mobiliteitsvormen. Verder moet bij
de uitbouw van het eigen wagenpark systematisch gekozen worden voor de meest duurzame optie.
Daarover ook promotie maken zal een positief effect hebben op een duurzaam mobiliteitsbeleid.

Verder bouwen op het circulatieplan
36. Met de invoering van het circulatieplan heeft het stadsbestuur een belangrijke stap gezet. Het huidige
circulatieplan mag echter geen eindpunt zijn, enkel een tussenstation. We willen nu de volgende
stappen voorbereiden: niet langer uitgaan van een en/en/en/en-beleid (gelijke aandacht geven aan
auto, openbaar vervoer, fiets, te voet gaan) maar duidelijker kiezen voor de meest milieuvriendelijke
vormen van vervoer en die versterken, geïntegreerde mobiliteitsplannen volgens dezelfde principes in
de deelgemeenten, het geheel uitdrukkelijker in het kader van de afgesproken klimaatdoelstellingen
plaatsen.
37. Waar er knelpunten zijn in de huidige invulling van het circulatieplan, dienen die te worden
weggewerkt, zonder de logica ervan te versoepelen. Doel moet blijven om het aantal individuele
autoverplaatsingen te verminderen en de alternatieven daarvoor te versterken. De bouw van nieuwe
grootschalige parkeerinfrastructuur in de binnenstad wijzen we af. Het is mogelijk verder te werken
aan het circulatieplan met parkeeroplossingen die duurzamer zijn (beter gebruik van bestaande
voorzieningen, oplossingen die omkeerbaar zijn).
38. Het principe van een meer autoluwe inrichting mag evenwel niet beperkt blijven tot de binnenstad,
en zou richtinggevend moeten zijn voor de aanpassing van het mobiliteitsplan voor het hele stedelijk
gebied, dus ook in de deelgemeenten. 30 km/u moet de regel zijn in de bebouwde kom. Binnen de
bebouwde kom kan enkel in verbindingsstraten nog 50 km/u gereden worden.
39. De verdere uitwerking van de plannen dient te gebeuren in een structureel participatieproces met
bewoners en handelaars. Waar er al een uitgewerkt voorstel is, na een participatieproces, zoals in
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Kessel-Lo, is het aangewezen dat meteen wordt verder gewerkt op basis van dat voorstel. 28 Concreet
steunen we dus het Plan Vectris als vertrekpunt om snel na de verkiezingen te komen tot een
coherente aanpak van de mobiliteitsuitdagingen voor deze deelgemeente.
40. De jaarlijkse autovrije zondag mag ambitieuzer worden van opzet. Zo willen we bekijken of het
mogelijk is de autovrije dag in alle deelgemeentes samen te organiseren. Het zou minstens mogelijk
moeten zijn de dag elk jaar in een andere deelgemeente te organiseren of dat meer dan eenmaal per
jaar te doen.
41. Geef de straat terug aan de bewoners. Buurtbewoners moeten ervoor kunnen kiezen om hun straat,
een deel van een wijk of zelfs een hele wijk op bepaalde momenten of permanent autoluw te maken.
Speelstraten moeten ook mogelijk zijn op een aantal momenten buiten de vakanties en kunnen
uitgroeien tot echte buurtstraten. Dit houdt ook de effectieve bestrijding van sluipverkeer in.
42. Bij de (her)aanleg van woonwijken wordt waar mogelijk gekozen voor woonerven.
43. Er komen projecten van autovrij wonen. Bij de ontwikkeling van het project wordt slechts een zeer
klein aantal parkeerplaatsen voorzien (bv. een norm van 0,1 of 0,2 plaatsen per wooneenheid). De
voorziene parkeerplaatsen worden ingevuld door een project van autodelen, met enkele plaatsen
voor mensen met een handicap en voor bezoekers. Aan mensen die in het project stappen, kan als
bonus een goedkoop abonnement openbaar vervoer worden gegeven. Een speciaal tarief voor
autodeeldiensten wordt eveneens voorzien. Er worden ruime, comfortabele en veilige
fietsvoorzieningen geïntegreerd. Faciliteiten als een boodschappendienst en kinderopvang kunnen
worden voorzien. Het uitgespaarde geld (en ruimte!) kan worden geïnvesteerd in een betere
leefomgeving, met meer groen, gemeenschapsvoorzieningen en veilige routes onder meer voor
kinderen.
44. Verdere uitbreiding van het systeem van autodelen, in alle deelgemeenten. Er komt een grondige
evaluatie van het autodeelplan dat de voorbije jaren werd ingevoerd. Het beleid wordt verder
uitgebreid zodat in alle stadsdelen mensen op een aanvaardbare afstand kunnen beschikken over
deelauto’s. Verschillende aanbieders dienen een kans te krijgen om hun aanbod te ontwikkelen. De
aangeboden voertuigen dienen zo milieuvriendelijk mogelijk te zijn. Bij tussentijdse evaluaties dient
erover gewaakt te worden dat een aanbod aan deelauto’s niet zorgt voor een relatieve toename van
het aantal autoverplaatsingen.
45. Waar mogelijk worden rond autodeelstandplaatsen volwaardige Mobipunten29 uitgewerkt.
Mobipunten zijn knooppunten voor verschillende vervoerswijzen op buurtniveau. Zij bestaan uit
enkele parkeerplaatsen voor autodelen, fietsparking en een nabije halte van openbaar vervoer. Een
mobipunt kan zowel in een woonbuurt, als op een bedrijventerrein ontwikkeld worden. Een
voorbeeld van een mogelijke locatie is de Tiensepoort.
46. Een ‘groene mobiliteitskaart’ voor bewoners zonder auto of autodelers (als alternatief voor de
bewonersparkeerkaart). Bewoners kunnen deze kaart gebruiken voor groene mobiliteitsdiensten,
zoals fietsherstellingen, korting op het openbaar vervoer,…
47. Het parkeerbeleid verder aanscherpen in duurzame zin. Het perspectief voor de langere termijn is dat
de parkeerplaatsen in de binnenstad vooral nog zouden dienen voor bewoners en mensen die minder
mobiel zijn, niet in de eerste plaats voor bezoekers. Bezoekers die met de auto komen, zullen dan
zoveel mogelijk parkeren in randparking, met vlotte overstapmogelijkheden op openbaar vervoer en
fiets. Het aantal parkeerplaatsen in de kern wordt op termijn verder beperkt en staat in hoofdzaak
ten dienste van de bewoners en van mensen met een beperking. Betaalparkings kunnen geheel of
gedeeltelijk omgevormd worden tot bewonersparkings. Parkeerplaatsen voor de deur kunnen op
vraag van bewoners ook omgevormd worden tot ruimten met andere bestemmingen, zoals voor
28
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bakfietsen. Het systeem van Shop&Go-plaatsen wordt oordeelkundig ingezet en waar nodig
bijgestuurd. Om ruimte uit te sparen wordt meervoudig parkeergebruik gestimuleerd (bv. in
bedrijvenzones, door winkelparkings buiten de openingsuren voor andere activiteiten open te stellen)
en genieten voor bewoners compacte buurtparkings de voorkeur. Waar er reële knelpunten zouden
blijken, onder meer voor mensen die minder mobiel zijn, wordt bekeken welke specifieke oplossingen
mogelijk zijnijn, zoals voor Een parkeermakelaar onderzoekt en stimuleert oplossingen. Door het
ondersteunen van autodelen kunnen hopelijk zoveel mogelijk mensen ervan overtuigd worden dat
een eigen (eerste of tweede) auto niet nodig is. Daardoor kan ook het aantal nodige parkeerplaatsen
verder gedrukt worden.
48. De stad ondersteunt projecten van Garage Swap.30 Bij nieuwe bouwprojecten wordt bekeken of het
aantal voorziene ondergrondse plaatsen kan verminderd worden. Dat kan door een aantal van de
dure ondergrondse parkeerplaatsen te schrappen en met een deel van de kostenbesparing een
aanbod van deelauto’s, deelfietsen, stimuli en begeleiding te voorzien. De bestaande
bouwverordening wordt zo nodig ook bijgestuurd.
49. In een visie op een duurzaam parkeerbeleid is er geen plaats voor een nieuwe parking onder de Bruul.
De combinatie van parkeervoorzieningen aan de Vaartkom en de ziekenhuissite moet ruim volstaan
voor dit stadsdeel. Het moet mogelijk zijn om door nieuwe initiatieven, zoals verbeterde
busbediening en het voorzien van shuttles, de bestaande parkeervoorzieningen veel gemakkelijker te
ontsluiten voor bezoekers aan de stad. Er komt een parkeerplan voor de benedenstad, gericht op
werkzame en duurzame parkeeralternatieven zonder de bouw van een nieuwe Bruulparking.
50. We zijn voorstander van het voorzien van een shuttledienst tussen de randparkings aan het Engels
Plein en aan de Philipssite. Deze twee parkings blijven momenteel meestal onderbenut. Door het
aanbieden van een shuttle, die permanent heen en weer rijdt tussen de parkings, kan men een
comfortabele formule aanbieden aan mensen die bv. komen winkelen in de binnenstad. De shuttle
zou telkens dwars doorheen de stad rijden. De shuttle zou minstens op zaterdagen en speciale
koopdagen en bij evenementen worden voorzien. Op drukke koopmomenten kunnen zo nodig nog
extra randparkings voorzien worden.
51. Het oprichten van een apart mobiliteitsbedrijf, dat alle elementen van het mobiliteitsbeleid kan
bundelen en coördineren, is een goede zaak. Het te voeren mobiliteitsbeleid dient zich uitdrukkelijk te
kaderen binnen de klimaatdoelstellingen.
52. Uitbouw van een volwaardige dienst mobiliteit, die valt onder de bevoegdheid van de schepen van
openbare werken en mobiliteit (fietsbeleid, parkeerbeleid, openbare ruimte, openbaar vervoer,
verkeersveiligheid, …).
53. Uitbouw van mobiliteitsmanagement, onder andere via een mobiliteitswinkel die particulieren,
bedrijven en organisaties ondersteunt bij het maken van duurzame mobiliteitskeuzes.
54. Groen mobiliteitspakket voor nieuwe inwoners. Dit pakket bevat niet alleen informatie over
milieuvriendelijke verplaatsingsmogelijkheden in de gemeente, maar ook stimuli voor het gebruik van
groene vervoerwijzen.
55. Zwaar en/of doorgaand vrachtvervoer hoort zo weinig mogelijk thuis in de kernen van steden en
gemeenten. Projecten van ‘city logistics’ worden versneld doorgevoerd. Bedoeling is zo weinig
mogelijk vrachtverkeer in de binnenstad te krijgen. Goederen zouden aan de rand van het stedelijk
gebied (met onder meer een rol voor de zone Leuven Noord, langs de sporenbundels) moeten
verzameld worden en daarna overgeladen op kleinere bestelwagens en laadfietsen. Die zouden
zoveel mogelijk elektrisch moeten rijden. Projecten voor het gebundeld afleveren van pakjes van
bewoners worden onderzocht om zo mogelijk iets te kunnen doen aan de grote hoeveelheid
rondrijdende bestelwagens. Dit alles zou moeten samengebracht worden in een slim
stadsdistributieplan, in overleg met alle betrokkenen. Daarin kunnen dan onder meer verdere
30
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afspraken komen over venstertijden, omvang van voertuigen die nog worden toegelaten, overslag, …
Waar mogelijk geeft de stad zelf het goede voorbeeld, onder meer door voor het eigen vervoer zoveel
mogelijk fietskoeriers te gebruiken.
56. Verder zou kunnen gedacht worden aan systemen van ‘dienstverlening aan huis’. Het gaat daarbij bv.
over een mobiele fietsenmaker, een melkronde, maar ook over het thuisbestellen van boodschappen
(bij voorkeur met een bakfiets). Dit soort projecten kan ervoor zorgen dat een pak autokilometers kan
worden uitgespaard. Dergelijke initiatieven kunnen complementair zijn vormen van lokale ecommerce, waarbij aan lokale winkels webtoepassingen kunnen worden aangeboden, gekoppeld aan
thuisbezorging.
57. Sluipverkeer van zowel vracht- als personenwagens kan bijkomend aangepakt worden door een
andere verkeerscirculatie die auto en vrachtverkeer op de hoofdwegen en autosnelwegen brengt en
aangepaste GPS-systemen, zodat woonstraten niet als alternatieve doorgangsroutes aangegeven
worden. Ook infrastructuur die aangepast is aan de (verblijfs)functie van de straat, ontmoedigt
sluipverkeer. Er komt een permanent overleg tussen stad en GPS-bedrijven zodat kan voorkomen
worden dat onder meer vrachtverkeer nodeloos in woonstraten terecht komt en zo voor overlast en
onveilige situaties zorgt.
58. Groen wil een effectieve aanpak van sluipverkeer voor woonwijken. Uitvoering van maatregelen uit
het mobiliteitsplan en bijkomende maatregelen, indien voorziene maatregelen niet werken. De
bedoeling is dat het verkeer geconcentreerd wordt op enkele doorgaande assen en dat woonwijken
ontlast worden.
59. Het carpoolen kan verder gestimuleerd worden, onder meer voor verplaatsingen voor culturele
evenementen. Dat kan via een tool als Eventpool.31
60. Er wordt nagedacht over een toekomstvisie voor zelfrijdende voertuigen in de stad. Het gaat dan
onder meer over projecties van toekomstige noden op het vlak van parkeerinfrastructuur als relatief
meer gebruik zal gemaakt worden van deelauto’s en zelfrijdende voertuigen. Door de komst van
zelfrijdende voertuigen zal er immers op termijn waarschijnlijk relatief minder nood zijn aan
parkeervoorzieningen. Als men nog parkeerplaatsen bouwt, zouden die zo moeten geconstrueerd zijn
dat ze relatief gemakkelijk kunnen omgebouwd worden naar een andere functie, zoals wonen.
61. Bij het begin van de legislatuur komt er een grondig overleg met de betrokken diensten van de
Vlaamse overheid. Sterke afspraken zijn nodig opdat lokale en bovenlokale overheden optimaal en
complementair met elkaar gaan samenwerken. Zo is er onder meer nood aan een ‘poortenplan’. Als
we in de verschillende deelgemeentes naar een circulatieplan gaan, vormen de poorten op de Vesten
en de Singel een cruciale schakel.
Voetganger en fietser op de eerste plaats
62. Kinderen, ouderen, mensen met een handicap, … vormen de norm bij de (her)aanleg van
infrastructuur. Een voetpad moet ook voor mensen met een rolstoel of kinderwagen breed en
comfortabel genoeg zijn, een kruispunt ook voor kinderen overzichtelijk en ook oversteekbaar voor
ouderen, verkeersborden moeten ook voor kinderen duidelijk zichtbaar zijn.
63. Een consequente keuze voor fiets- en voetgangersvriendelijke infrastructuur. Eerst dient men de
behoeften van de zachte weggebruiker na te gaan, dan het openbaar vervoer en dan pas het
autoverkeer. Het Vademecum Voetgangersvoorzieningen en het vademecum Fietsvoorzieningen
wordt consequent nageleefd.
64. De hele stad moet een veilige en comfortabele ruimte zijn voor voetgangers. Er is nood aan
hoogwaardige infrastructuur. Obstakelvrije en veilige routes moeten overal voorzien worden, zeker
op die trajecten die intens worden gebruikt door kinderen of ouderen. Het toenemend fietsgebruik
31
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mag niet leiden tot extra conflicten met voetgangers. Investeren in goede fietsvoorzieningen komt
ook tegemoet aan voetgangers. Meer ruimte voor zachte weggebruikers in het publiek domein
betekent vooral dat de auto een stapje terug moet zetten. Op plaatsen waar er mogelijke conflicten
zijn mag men van fietsers extra inspanningen verwachten om zich correct te gedragen en zeker geen
voetgangers in gevaar te brengen. Een actief beleid om hoffelijk fietsen te ondersteunen is wenselijk.
Daarbij kan de nieuwe fietsbrigade van de politie een belangrijke rol spelen.
65. We willen versnelling van het fietsbeleid door een versterking van het fietsbeleidsplan dat
ondertussen (na jarenlang aandringen door Groen) is opgestart. Groen kiest onder andere voor:
 een fijnmazig netwerk van comfortabele, vlot berijdbare fietsroutes, ook voor woon-werkverkeer
en voor routes naar school
 binnen dat netwerk zijn er enkele sterke hoofdfietsroutes waar enkel fietsers worden toegelaten,
en geen auto’s (of waar men kiest voor een fietsstraat)
 de kortste route voor fietsers en voetgangers
 verkeerslichten op maat van de zachte weggebruiker, met 3 seconden “fietsgroen” op
kruispunten zodat fietsers veilig voor de auto’s kunnen vertrekken
 waar mogelijk rechts afslaan voor fietsen bij rood licht toestaan
 voet- en fietspaden die minder onderbroken worden door zijstraten maar gewoon doorlopen,
zodat de auto het voet- of fietspad moet oversteken, niet omgekeerd
 regelmatig onderhoud
 specifieke bewegwijzering, niet enkel voor vrijetijdsroutes maar ook voor woon-werkverkeer,
woon-schoolverkeer, woon-winkelverkeer
 voorzien van fietscomfortstroken bij kasseien.
66. Er wordt een inventaris van fietsknelpunten op het vlak van verkeersveiligheid opgemaakt en een
planning om die knelpunten stap voor stap aan te pakken. Het is een taak van de fietsambtenaren om
permanent een volledig zicht te hebben op de toestand van het hele fietsnetwerk, zodat kleine of
grote knelpunten onmiddellijk kunnen aangepakt worden. De stad betrekt fietsers actief bij het
voortdurend actualiseren van deze inventaris.
67. Waar mogelijk en zinvol wordt gekozen voor de inrichting van ‘fietsstraten’, waar de fietser en niet de
automobilist de norm is.
68. De mogelijkheid tot het inrichten van leefstraten wordt voorzien. De Leefstraat, een model dat in
Gent 32 is uitgewerkt, is een experiment waarin in praktijk uitgetest wordt hoe een andere
straatinrichting samen met het zoeken naar nieuwe parkeerplekken voor nieuwe ontmoetingsruimte
en een sterker buurtgevoel kan zorgen. Bewoners gaan, onder begeleiding van de stad, in gesprek
met elkaar over de toekomst van hun straat. Voor knelpunten worden oplossingen gezocht. Enkel
wanneer deze oplossingen gevonden zijn, kan overgegaan worden tot het echte (ver)bouwen. De
nieuwe straatinrichting wordt (met verplaatsbare installaties) twee à drie maanden lang uitgetest en
vervolgens weer afgebroken.
69. De stad garandeert veilige wandelroutes voor ouderen. Het gaat er niet om dat er aparte ‘routes voor
ouderen’ zouden zijn, integendeel. Doel is wel om oudere bewoners de garantie te geven dat ze
autonoom en veilig door de stad kunnen, met goede voetpaden en voldoende publieke rustpunten.
Wij willen een stad voor alle generaties. Ervoor zorgen dat ook ouderen zich overal op een veilige
manier te voet kunnen verplaatsen ondersteunt hun autonomie en kan mee een middel zijn om
eenzaamheid te voorkomen.
70. Kinderen moeten zoveel mogelijk zelfstandig mobiel kunnen zijn in de stad. Die zou zo moeten zijn
ingericht dat dat ook kan. Die zorg moet een integraal deel zijn van de aanpak van de inrichting van
het publiek domein. Schoolomgevingen veilig inrichten en de routes er naartoe organiseren in functie
van kinderen die veilig zelfstandig naar school kunnen gaan zou vanzelfsprekend moeten zijn, en dus
geen apart ‘project’. Hetzelfde geldt voor speelplekken. Die vanzelfsprekende reflex dient ook mee de
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verdere keuzes te sturen die de stad zal maken in de verdere ontwikkeling van het circulatieplan. Bij
dat alles is een participatieve aanpak nodig. Daarbij betrekken we kinderen actief bij de inrichting van
de stad.
71. Er komen bijkomende acties rond verkeersveiligheid en –educatie samen met de scholen. Doel is
onder meer om te komen tot een bijsturing van de manier waarop kinderen naar school gaan. Om dat
te kunnen doen moet je wel eerst – en veel beter dan nu gebeurt – meten hoe de verkeersstromen
verlopen. De fietsroutes van kinderen die naar school fietsen worden permanent in kaart gebracht en
de gegevens daarvan dienen publiek beschikbaar te zijn. Daarbij kunnen innovatieve technieken
worden gebruikt, zoals chips die in fietsen worden geplaatst.33 Op basis van hun dagelijkse ervaringen
kunnen kinderen ook zelf perfect de knelpunten bij hun verplaatsingen in kaart brengen. Op basis van
die gegevens kun je dan doelstellingen bepalen voor een verhoging van het aantal fietsende kinderen.
Fietsbeleid zou nog meer dan nu moeten geïntegreerd worden in de basisscholen.
72. De stad maakt verder werk, in overleg met de scholengemeenschappen, van de inrichting van
schoolstraten. Via dat model wordt de schoolomgeving autovrij gemaakt bij het begin en einde van de
schooldag. De ervaringen die ondertussen zijn opgedaan met de eerste Octopusstraat 34 kunnen
daarbij zeker nuttig zijn.
73. Er komen gebundelde uitstapplekken voor schoolkinderen. Op die plekken kunnen ouders die hun
kinderen enkel met de auto naar school kunnen brengen hun kinderen afzetten, waarna ze (in groep)
via een veilige route en mogelijk met begeleiding te voet naar hun school kunnen. Zo kunnen we
vermijden dat die auto’s steeds tot in de stad komen.
74. De mogelijkheid om fietsers in beide richtingen te laten rijden in eenrichtingsstraten wordt maximaal
toegepast waar dat mogelijk is. Dit principe wordt ingevoerd in alle enkelrichtingsstraten om fietsers
de kortste weg te bieden. Kleine aanpassingen volstaan: fietsstrook in tegenrichting aanbrengen, zone
30, goede communicatie.
75. Er komt een inventaris van die plekken aan onder meer kruispunten waar de opstelcapaciteit voor
fietsers te beperkt is. Prioritaire knelpunten worden zo snel mogelijk aangepakt.
76. Er is nood aan een fors investeringsplan voor de uitbreiding van kwaliteitsvolle fietsstallingen in heel
het stedelijk gebied, en zeker op die plaatsen waar nu al veel fietsen worden gestald. De uitbreidingen
van de voorbije jaren waren welkom, maar volstaan niet. Bij bouwvergunningen voor nieuwe
woningen en appartementen zou moeten bepaald worden dat genoeg fietsstallingen worden
voorzien, via een aangepaste fietsparkeernorm.
77. Er komen meer mogelijkheden voor buitenmaatse fietsen (zoals bv. bakfietsen). Er zijn verschillende
mogelijke pistes. Men zou speciale parkeervakken kunnen voorzien voor buitenmaatse fietsen, al dan
niet overdekt. Het zou (in de tussentijd) ook mogelijk moeten zijn om een buitenmaatse fiets te
zetten op een autoparkeerplaats. Dit soort fietsen heeft dezelfde functie als een auto. Er kan
overwogen worden deze fietsen op te nemen in het systeem van bewonersparkeren. En op termijn
moet ook het reglement op het voorzien van parkeerplaatsen aangepast worden. Wie nu een nieuw
gebouw zet, wordt verplicht op het eigen domein autoparkeerplaatsen te voorzien. Dat zou zo
moeten aangepast worden dat niet alleen standaard een ruim aantal fietsparkeerplaatsen is voorzien,
maar ook voldoende plaatsen voor buitenmaatse fietsen.
78. Er wordt onderzocht welk systeem van deelfietsen het meest interessant is voor Leuven. Wat ons
betreft gaat de voorkeur naar een formule via een spin-off van Velo, die dan actief zou samenwerken
met Leuvense fietshandelaars. Dat biedt ook extra perspectieven op het vlak van sociale economie.
Binnen het systeem worden ook bakfietsen aangeboden.
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79. De stad ondersteunt het concept van de schoolfietsen35 voor zoveel mogelijk scholen. In dit model
kunnen scholen een eigen fietsvloot aanschaffen van speciaal door Velo ontwikkelde fietsen.
Daarmee kunnen leerlingen voor bv. uitstapjes allemaal samen de fiets nemen.
80. Er wordt een oplossing gevonden voor het stallen van studentenfietsen in de vakantieperiodes.
81. Een gemeentelijk antifietsdiefstalbeleid: een ruim aanbod aan kwaliteitsvolle, diefstalveilige
fietsenstallingen, fietsgraveeracties, actieve controle, handhaving en opsporing, zodat gestolen
fietsen aan de rechtmatige eigenaar bezorgd kunnen worden. Een makkelijk bereikbare en veilige
fietsenstalling geldt als voorwaarde voor bouwvergunningen van appartementen en andere grote
complexen (kantoorgebouwen, sport- en cultuurinfrastructuur, bedrijven,…). De stad engageert zich
door de website www.gevondenfietsen.be als centraal registratiesysteem voor gevonden fietsen te
gebruiken.
82. De stad onderhoudt en versterkt het netwerk van trage wegen. Er is nood aan een geactualiseerde
inventaris en een stappenplan om het netwerk weer in orde te krijgen.
83. Tijdens alle evenementen, markten en feesten worden op strategische plekken (bewaakte) stallingen
voorzien.
84. Bij ingrijpende openbare werken en bij tijdelijke evenementen (zoals de markten of de Wintertuin)
wordt steeds een veilige en goed aangeduide alternatieve fietsroute voorzien. Ook bij kleinere
werken is het nodig steeds te bekijken of fietsroutes niet worden onderbroken.
85. Aanmoedigen van bedrijfsfietsen, zodat elk bedrijf, afhankelijk van de bedrijfsgrootte, een aantal
fietsen ter beschikking stelt van de werknemers voor verplaatsingen tijdens de diensturen en woonwerkverkeer.
86. De stad start een project samen met bedrijven en onderwijsinstellingen waarbij werknemers gratis
enkele weken een e-bike krijgen om naar het werk te komen. Op die manier kunnen dan nog meer
mensen overtuigd worden om voor hun woon-werkverkeer de auto thuis te laten.
87. De stad speelt zelf een voorbeeldrol door zoveel mogelijk zachte vervoermiddelen te gebruiken en te
stimuleren (premies en goede fietsvoorzieningen voor het personeel, bedrijfsfietsen, …), en door een
vervoersplan voor het eigen personeel op te stellen.
88. Er komt een permanente fiets- en voetgangerscommissie. Via die commissie wordt het overleg over
het fiets- en voetgangersbeleid georganiseerd. In die commissie wordt een vertegenwoordiging van
de Fietsersbond opgenomen en is er ook plaats voor burgers.
89. Jaarlijks wordt een fiets- en voetgangersrapport gepubliceerd, waarin verslag wordt uitgebracht van
de voortgang in het beleid.
90. Er komt een terugkerend stedelijk fietscongres, met mogelijk een ‘hackaton’, waarbij allerlei
ontwerpers, ingenieurs, stadsplanners, … een weekend samen kunnen doordenken over concrete
oplossingen voor de fietsuitdagingen in de stad.
91. Er wordt een fietsparkeernorm uitgewerkt die garandeert dat bij nieuwbouw steeds voldoende
fietsenstallingen worden voorzien.
92. Gratis fietscontroles voor jongeren bij het begin van het schooljaar.
93. De stad betrekt bij haar plannen en ontwerpen voor de publieke ruimte actief organisaties die de
belangen van zachte weggebruikers verdedigen (Voetgangersbeweging, Fietsersbond, maar bij
uitbreiding ook kwetsbare groepen als personen met een handicap, ouderen, jongeren,…)
35

Zie: http://www.veloopschool.be/
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Ruim baan voor het openbaar vervoer
94. Prioriteit bij het openbaar vervoer moet gaan naar een betere doorstroming, een verbetering van de
capaciteit, kwaliteitsvol materiaal, kwaliteitsvolle wachtvoorzieningen en reizigersinformatie en de
inzet van milieuvriendelijke bussen. Meer en betere capaciteit moet gekoppeld zijn aan minder
overlast, onder meer door milieuvriendelijke en geluidsarme voertuigen. Vlotte doorstroming is
cruciaal: van busbanen, parkeerhandhaving en lichtenbeïnvloeding tot totale ontvlechting waar nodig
(de scheiding van auto- en vervoersnetwerken waardoor een file nooit het openbaar vervoer lamlegt).
Concreet zou op de invalswegen naar Leuven een vlotte doorstroming van het openbaar vervoer
moeten gegarandeerd worden via vrije busbanen en toeritdosering.
95. Op de Vesten moeten bussen in vrije busbanen kunnen rijden. Vlotte busverbindingen op de ring
moeten ervoor zorgen dat genoeg busverplaatsingen kunnen plaatsvinden via de ring. De bediening in
de binnenstad moet echter altijd voldoende sterk uitgebouwd blijven.
96. Het bussennetwerk van de toekomst moet comfortabel en milieuvriendelijk zijn. Dat betekent dat
maximaal moet ingezet worden op een goede doorstroming van het openbaar vervoer. Een betere
spreiding van de knooppunten van het netwerk over de hele stad (met onder meer een sterkere pool
aan Gasthuisberg) kan ervoor zorgen dat het station enigszins ontlast wordt en dat reizigers die naar
de stad willen dat gemakkelijk, met een minimum aantal overstappen, kunnen doen. Die reizigers die
niet in de stad moeten zijn, moeten een goed aanbod hebben over de vesten en singel. Een
hertekening van het netwerk in de hele vervoersregio moet ervoor zorgen dat het openbaar vervoer
een aantrekkelijk alternatief wordt en blijft op die assen waar het grootste potentieel is. In de
binnenstad zijn op een aantal plaatsen infrastructurele ingrepen nodig om de overlast voor bewoners
te verlagen. De stad waakt er in een permanent overleg met De Lijn systematisch over dat alle
klachten van burgers zo goed mogelijk worden opgevolgd. Zo is het onder meer belangrijk dat de
geldende snelheidsregels strikt worden opgevolgd (wat overigens ook geldt voor alle andere
voertuigen).
97. Groen blijft voorstander van de uitbouw, op termijn, van een aantal tramlijnen. Wij steunen de visies
die ontwikkeld zijn in het kader van Regionet en door De Lijn zelf. Het gaat dan enerzijds om het
verbinden van Leuven met andere bestemmingen in Vlaams-Brabant en het Brussels Gewest.
Anderzijds gaat het ook over het voorzien van een robuuste openbaarvervoersas door de binnenstad.
Dit is de meest gebruikte route van de hele vervoersregio. We willen dat mensen comfortabel een
hoogwaardig openbaar vervoer kunnen nemen naar en in de binnenstad. Er is een grote vraag. Maar
er moet ook een goed aanbod zijn, en dat moet van een hogere kwaliteit zijn dan het grote aantal
bussen dat vandaag door de stad rijdt. Een tram is aangewezen. Welke technologie daarvoor het best
gebruikt wordt, moet verder bekeken worden. Doel moet zijn om een grote capaciteit aan te bieden
die kwalitatief is, milieuvriendelijk en tegelijk voor minder overlast zorgt. Een trambus kan in dat
verband mogelijk een goede oplossing zijn.
98. Er wordt een inventaris gemaakt van de wachtaccommodatie van het hele OV-netwerk op het
grondgebied. Zo wordt een prioriteitenlijst opgesteld voor het plaatsen van meer bushokjes. Voor
Groen is het voorzien van meer bushokjes op de Vesten een belangrijke vraag.
99. Meer inspanningen zijn nodig om busgebruikers correct en tijdig te informeren over storingen en
vertragingen in de dienstregeling. Elektronische infoborden dienen juiste informatie te geven.
100. Aanmoedigen van bedrijfsbussen en ontraden van bedrijfswagens, onder andere via afspraken in
bedrijfsvervoerplannen. Bedrijven op één bedrijventerrein of in elkaars buurt kunnen hierin
samenwerken.
101. Maximale toegankelijkheid en vervoer op maat voor wie minder mobiel is: toegankelijk openbaar
vervoer, uitbreiding van de mindermobielencentrales, invoering van senioren-boodschappendiensten
voor en door bewoners, … Waar dat technisch mogelijk is, zouden verhoogde opstapperrons moeten
voorzien worden.
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102. Zoeken naar innovatieve oplossingen voor mensen die in het stadscentrum over korte afstand een
verplaatsing nodig hebben, zoals (elektrische) fietstaxi’s, …
103. Voor een verplaatsing in de stad met je klas van de lagere school of jeugdbeweging de bus nemen, dat
is nu een heel gedoe. Groen stelt voor te onderzoeken of er een gezamenlijke buspas voor de hele
klas of groep ineens kan worden ingevoerd.

Verkeersveiligheid
104. Er komt een inventaris van veiligheidsknelpunten die prioritair moeten aangepakt worden. Er wordt
telkens een voorstel van oplossing uitgewerkt waarbij de ‘kindermaat’ (onder meer op het vlak van
zichtbaarheid en oversteekbaarheid) de norm is. Oplossingen worden prioritair in functie van
voetgangers en fietsers uitgewerkt.
105. Er wordt op termijn geïnvesteerd in projecten van ISA (Intelligente Snelheids Aanpassing).
Proefprojecten voor bussen kunnen later uitgebreid worden naar auto’s.
106. De zone 30 wordt verder uitgebouwd, vooral door aanpassingen aan het straatbeeld. Waar de
omgeving onvoldoende aangepast of leesbaar is, mogen zebrapaden niet verdwijnen of kan men
werken met voorkeurstroken. Er wordt blijvend gekozen voor een strikt handhavingsbeleid ten
aanzien van alle voertuigen.
107. Er wordt onderzocht of de oversteekplaatsen aan de voorkant van het station veiliger kunnen
gemaakt. Verschillende opties kunnen onderzocht worden, zoals het aangeven met kleuren van
voorkeurzones voor oversteek van voetgangers en voor fietsverplaatsingen.
108. Er zou een afspraak moeten komen met alle bouwfirma’s actief op Leuvens grondgebied die ervoor
zorgt dat er geen werfverkeer is nabij scholen bij het begin en het einde van de schooldag. Dat kan in
de vorm van een charter dat vrachtverkeer uit de stad weert op de piekmomenten van de schooldag.
109. Bij de heraanleg van het gebied rond de Vaartkom zijn al heel wat kansen gemist om systematisch te
kiezen voor de meest veilige oplossingen, met name voor de fietsers. Er komt een screening van alle
plannen, vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid voor zachte weggebruikers, met als doel te
komen tot een aantal aanpassingen van de plannen.
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3 EEN LEEFBARE STAD

Inleiding
Groen wil een stad waar de lucht gezond is en waar de natuur in de stad voor iedereen dichtbij is.
Zo’n stad maakt het leven gezond en is een goed antwoord op de klimaatverandering. Met meer
bomen en meer water dichtbij kunnen we het hoofd koel genoeg houden. Die stad probeert zoveel
mogelijk open ruimte open te houden en zorgt ervoor dat we eerlijk en gezond voedsel weer dichtbij
kunnen produceren.

3.1 MILIEU EN NATUUR
Algemeen duurzaamheidsbeleid
110. De stad geeft zelf het goede voorbeeld. Zij kiest voor energiebesparing en duurzame energie,
duurzaam waterverbruik, duurzaam bouwen, reductie van het gebruik van bestrijdingsmiddelen,
afvalpreventie en een duurzaam aankoopbeleid. Bij evenementen van de stad, en ook in onder meer
de gemeenteraad, wordt kraantjeswater aangeboden.
111. Campagne ‘hervul’. De stad start een actieve campagne om zoveel mogelijk mensen ervan te
overtuigen om geen plastic wegwerpflesjes met mineraalwater meer te kopen, maar wel systematisch
te kiezen voor het hervullen van herbruikbare flesjes met kraantjeswater. De stad stimuleert ook actief
dat op verschillende plaatsen drinkwaterfonteintjes aanwezig zijn waar men haar of zijn flesje kan
bijvullen.36
112. De stad kiest voor een duurzaam, sociaal en circulair aankoopbeleid. Duurzame bestekken worden
opgemaakt: milieuverantwoord, maar ook sociaal verantwoord, ook voor grote aankopen. De ‘Gids
voor duurzame aankopen’37 van de federale overheid is daarbij richtinggevend.
113. Bij samenwerkingsovereenkomsten met de Vlaamse overheid kiest de stad steeds voor het hoogste
ambitieniveau op het vlak van duurzaamheid.
114. Er wordt een actief beleid van informatie en betrokkenheid gevoerd ten aanzien van burgers, het
middenveld en bedrijven om zo tot een groter draagvlak voor het gevoerde duurzaamheidbeleid te
komen. Adviesraden worden actief betrokken. Initiatieven als buurtbudgetten en klimaatwijken
worden gesteund. De milieu- en natuurverenigingen krijgen voldoende steun.
115. Steun voor natuurverenigingen. Actueel zorgen drie vrijwilligersverenigingen in Leuven voor een
essentiële bijdrage aan de aankoop en het behoud van onze meest waardevolle landschappen en
natuurgebieden. Daarnaast zorgen ze ook voor openstelling van deze gebieden, gegidste wandelingen
en educatie. Het gaat om: (1) Vrienden van Abdij van Park (beheer van abdij van Park), (2) Natuurpunt
Leuven (natuurreservaten van Wijgmaalbroek, Lovenaerenbroek, Koeheide), (3) Vrienden van
Heverleebos en Meerdaalwoud (samen met Natuurpunt) (natuurreservaat Doode Bemde). Om het
beheer van deze waardevolle en drukbezochte gebieden verder te zetten is voortzetting en verhoging
van de ondersteuning essentieel. Concreet betekent dit:

36
37

Zie bv. de campagne ‘Refill’ die loopt in Groot-Brittannië: https://www.refill.org.uk/ .
Zie: http://gidsvoorduurzameaankopen.be/nl
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Voldoende subsidies voor zowel de aankoop, inrichting, ontsluiting, als het beheer van
natuurgebieden door natuurverenigingen.
Een ambitieus beheer van de eigen gronden, in overleg met de genoemde
natuurvrijwilligersverenigingen.

Afval
116. De stad maakt een actieplan op om in de volgende jaren de totale hoeveelheid geproduceerd afval op
haar grondgebied nog verder naar beneden te halen. Daarbij moet er grotere bijkomende aandacht
gaan naar afvalpreventie, stimuleren van hergebruik, tegengaan van zwerfvuil, gerichte acties naar
scholen, winkels en bedrijven. Er worden nieuwe initiatieven opgestart om de inzameling van
elektrische apparaten verder te verbeteren. Speciale acties voor de inzameling van oude GSM’s
worden opgezet.
117. Er worden verdere projecten opgestart, via mobiele of minicontainerparken, om meer mogelijkheden
te geven aan gezinnen zonder auto om hun afval in een containerpark te krijgen.
118. Samen met de Kringwinkel wordt bekeken of er bijkomende campagnes kunnen gestart worden om
meer nog bruikbare spullen op te halen.
119. Er komt een speciale actie in samenwerking met de middenstand waarbij mensen beloond worden als
ze meer retourverpakkingen of milieuvriendelijke producten kopen. Het model van een ‘groene
spaarkaart’ kan daarbij gebruikt worden. De stad stimuleert zoveel mogelijk dat handelaars en
marktkramers stoppen met het weggeven van plastic wegwerpzakjes.
120. Grotere evenementen als Hapje-Tapje en Beleuvenissen worden ‘low impact festival’. Daarbij wordt
niet alleen gewerkt aan een verregaande vermindering van het geproduceerde afval. Men kijkt ook
naar energiegebruik, gebruikte materialen, en transport. Verplaatsing naar een festival kan met
openbaar vervoer en fiets, maar ook via carpoolen (met een tool als ‘Eventpool’ 38).
121. De stad stimuleert de intercommunale Ecowerf om zich sterk te profileren rond projecten voor de
circulaire economie.
122. De stad breidt het aantal projecten van wijkcompostering verder uit. Waar mogelijk kunnen
buurtbewoners zo hun GFT-afval naar een plek in hun buurt brengen, waar compostmeesters en
andere vrijwilligers dan kunnen helpen bij de verdere behandeling ervan. Op die plek kun je dan ook
weer gratis compost ophalen voor je (terras)tuin.
Blauwe aders

38

Zie: http://www.taxistop.be/NL/event/evt_start$.login?language=N .
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123. De stad stimuleert een actief afkoppelingsbeleid, door gezinnen en bedrijven aan te zetten om
regenwater en afvalwater maximaal te scheiden. Bestaande stimuli voor groendaken,
regenwaterputten en huishoudelijk gebruik van regenwater worden nog meer bekend gemaakt. Waar
mogelijk worden projecten van kleinschalige waterzuivering via rietvelden gestimuleerd.
124. Voor grote bouwwerken worden strengere randvoorwaarden opgelegd voor waterbeheer.
125. Er komt een actief ‘onthardingsbeleid’, waarbij de hoeveelheid verharde oppervlakte in de stad, bv. via
premies voor particulieren verminderd wordt en instellingen, scholen enz. ertoe aangezet worden om
opritten, wegen, speelplaatsen te ‘ontharden’ of op zijn minst doorlaatbare materialen te gebruiken.
Met een aanpassing van gemeentelijke heffingen voor bedrijven op basis van de hoeveelheid verharde
oppervlakte (verharde parkeerplaatsen, …). Verhardingen moeten beperkt worden tot de plaatsen
waar ze echt nodig zijn. En bovendien moet de voorkeur gegeven worden aan open en halfopen
verhardingstypes.
126. Deze maatregelen worden samengebracht in een omvattende visie op lokaal waterbeleid. Een van de
doelstellingen moet zijn om de waterbuffercapaciteit op Leuvens grondgebied maximaal te verhogen,
zodat gemeenten die stroomafwaarts van Leuven liggen zoveel mogelijk kunnen beschermd worden bij
overstromingen. De voorstellen voor een lokaal waterbeleid passen ook in de principes van het
adaptatieplan.
127. Waar mogelijk wordt gestreefd naar waterneutrale wijken.39 In zo’n wijk wordt alle hemelwater
geïnfiltreerd in de bodem of hergebruikt voor diverse huishoudelijke toepassingen.
128. Verdere uitvoering van het natuurontwikkelingsplan 'De Dijle, levend door Leuven'. Opdat dit plan echt
zou lukken is er behoefte aan volgehouden actie en inzet van middelen. Enkele aandachtspunten:
 Nog meer aandacht voor ecologische oevers. Nu kiest men vaak voor een rechte wand om
bouweconomische redenen. Meer ruimte voor groen betaalt zich echter terug. Groene licht
hellende natuurlijke oevers met een ecologische waarde vertalen zich ook in een hogere
woonkwaliteit en prijzen van aangrenzende huizen evenals het verkrijgen van een grotere
waterberging. Ecologische oevers zijn groen-blauwe corridors voor een natuurlijke noordzuidverbinding.
 Aandacht voor cultuurhistorisch erfgoed en oude muren zoals aan de Hertogensite aan het SintPietersziekenhuis. De openlegging van de Dijle wordt hier effectief voorzien, maar er blijven nog
vragen in hoeverre er ruimte is voor natuurontwikkeling langs de oevers. Een evaluatie van de
bestaande groenplanning is aangewezen.
 Het openleggen van de Dijle en het terugbrengen van de rivier in zijn oorspronkelijke bedding op
de vismarkt.
 Gelijkaardige plannen zijn ook nodig voor de Voer en de Molenbeek.
129. In nieuwe wijken of bij heraanleg worden zoveel mogelijk voor 'wadi's' (= afglooiende straten met
infiltratiegreppels in het midden) gekozen.

39

Zie: http://www.groenblauwenetwerken.com/measures/water-neutral-area-development/
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Algemene leefkwaliteit
130. Om de problemen met leefkwaliteit in stadsbuurten aan te pakken, kan men het best uitgaan van een
nulmeting om de problemen in kaart te brengen. Op basis van objectieve gegevens (kwaliteit
woningen, aantal sluikstorten, meting luchtkwaliteit, bodemvervuiling, aantal decibels, ...) maar ook
subjectieve gegevens (bevraging hindergevoelens bij de mensen zelf). Vervolgens kan via een open
planproces met alle actoren in de buurt werk gemaakt worden van een integraal plan om de
leefkwaliteit in de buurt op te trekken. De norm moet worden gebaseerd op de draagkracht van
kinderen en ouderen.
131. Speciale aandacht is nodig voor geurhinder, vooral in de zone Leuven-Noord. Er zijn al serieuze
inspanningen geleverd door Ecowerf. Gelijkaardige inspanningen zijn ook nodig door andere actoren,
zoals AB Inbev.
132. Groen wil dat Leuven werk maakt van een groepsaankoop voor de verwijdering van asbest uit
woningen.
Natuur in de stad
133. Kies voor natuur. Meer natuur en biodiversiteit maken de stad meer aantrekkelijk. Hoe groter de
biodiversiteit is, hoe meer diensten de natuur levert in de stad. Denk bv. aan: buffering van water,
verminderen van hitte-effecten, leveren van hout en voedsel en zuivering van onze sterk vervuilde
lucht. Dit betekent onder meer het volgende:
 Natuurvriendelijke inrichting van de openbare ruimte, onder andere door het gebruik van
inheemse planten- en bomensoorten, het voorzien van schuil- en nestplaatsen voor soorten. Laat
de natuur haar gang gaan waar mogelijk.
 Bescherming van bestaande natuurwaarden buiten de natuurgebieden, zoals bv. in wegbermen.
 Een maximale ecologische opwaardering van de hele Dijlevallei, over heel het grondgebied vanaf
Korbeek-Dijle tot aan Rotselaar.
 Promotie van natuurlijke tuinen (in samenwerking met natuurverenigingen), wat kan leiden tot
heel nieuwe kleine natuurgebiedjes.
 Een goede afbakening van de natuurlijke structuur De afbakening van extra natuurgebieden en
corridors kan de effecten van uitbreiding van bebouwing compenseren, maar alleen als dit
planmatig en effectief op terrein gebeurt.
134. Stedelijke verdichting is goed, maar mag niet ten koste gaan van de natuur in de stad. We zijn
voorstander van de volgende maatregelen hout en voedsel en zuivering van onze sterk vervuilde lucht.
Dit betekent onder meer het volgende:
 Behoud van alle waardevolle oude kloostertuinen of grote oude privétuinen (met inbegrip van de
parken en plantsoenen van de KU Leuven of andere instellingen en bedrijven).
 Opmaak van inventaris van waardevolle, te vrijwaren tuinen op basis van cultuurhistorische en
ecologische waarden. Dit kan tegelijk gebeuren met de inventaris van de waardevolle gebouwen
van Leuven.
 Groentoets/biodiversiteitstoets voor grotere projecten. Nagaan van impact van bouwprojecten op
de woonkwaliteit en groenwaarde bij overige bouwprojecten. Hierbij moet de stelregel zijn dat de
groene ruimte in totaal moet behouden blijven en dat de verdichting geen schade toebrengt aan
ecologische waarde en woonkwaliteit van de omwonenden.
 Een inventaris van het gemeentelijk onroerend natuurlijk erfgoed. Die kan dan ook dienstdoen als
toetsingskader bij vergunningsaanvragen.
 Integreren van bestaande kennis over erfgoed, natuur en ruimtelijke ordening bij de opmaak van
landschapsbeheerplannen.
 Inhoudelijk onderbouwde voorstellen voor erfgoedlandschappen op in samenwerking met natuuren erfgoedverenigingen.
135. Recht op basisgroen: iedere bewoner heeft recht op woongroen op max. 150 meter, op wijkgroen op
max. 400 meter. Elke bewoner heeft op wijkniveau recht op 10 m2 groen. Waar deze norm niet
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gehaald wordt, wordt een offensief groenontwikkelingsplan opgemaakt op wijkniveau.
Begroeningpremies per vierkante meter voor gevelgroen, groene daken of het vergroenen van
verharde voortuinen. Er wordt naast een voldoende kwantiteit ook gestreefd naar voldoende kwaliteit
van het groen. Er wordt daartoe zoveel mogelijk gekozen voor duurzame aanplantingen in plaats van
massa's eenjarige planten. Ecologisch tuinbeheer wordt gepromoot.
136. Hierbij moet er ook aandacht zijn voor actief of kwalitatief groen. Grasberm tussen parkeersplaatsen of
bomenrijtjes hebben een nut, maar er moet meer zijn. Ook in kleine groenperkjes zouden kinderen bv.
moeten kunnen spelen. Geen speeltuin aanleggen, wel speelgroen. (heuveltje, struikjes om te
verstoppen, ...)
137. De stad steunt haar inwoners om zoveel mogelijk verloren plekken te vergroenen. Tijdelijk
braakliggende gronden kunnen gebruikt worden als bijvoorbeeld moestuintjes of kunnen ingezaaid
worden met een kleurrijke bloemenakker. Er komt een offensief groendaken-plan voor de eigen
gebouwen van de stad.
138. Vergroening van buurten in samenspraak met bewoners. De stad duidt de buurten aan waar de nood
hoog is en zet een traject uit om tot meer duurzaam groen te komen in de buurt samen met de
bewoners. Waar mogelijk mondt dit uit in buurtcontracten: burgers die zelf mee groen in hun buurt
gaan beheren. De stad geeft ruim steun aan projecten als tegeltuintjes, buurtbomen of groenslingers
boven de straat.
139. De stad ondersteunt scholen die op hun speelplaatsen speelgroen voorzien.
140. Koesterburen. Leuven heeft ingetekend op de koesterburencampagne 40 van de provincie VlaamsBrabant. Er zijn 10 soorten geselecteerd, waarvoor Leuven een belangrijke rol speelt voor herstel van
hun leefgebied en een gezonde populatie. Dit heeft de voorbije jaren tot goede resultaten geleid. We
vragen dat de acties van de koesterburencampagne nog verder op het terrein gerealiseerd worden.
Daarnaast blijft voortdurend communiceren essentieel. Koesterburen zijn ideale ambassadeurs om het
globaal thema van natuurbehoud en biodiversiteit op een ludieke manier aan de inwoners over te
brengen.
141. Leuven profileert zich als ‘bijenvriendelijke’ stad. Dat kan onder meer door het zaaien en aanplanten
van stuifmeel- en nectarhoudende bloemen en planten, het inrichten van een bijenhotel en het
opzetten van informatiecampagnes voor burgers, die ook kleine bijenhotels kunnen bouwen. 41
142. Er is voldoende betrokkenheid en ondersteuning voor de bestaande natuurreservaten en
natuurprojecten in en rond Leuven. Een van de aandachtspunten is onder meer het voorzien van een
stedelijk ambtenaar als aanspreekpunt. Steun is er ook nodig in de vorm van aankoopsubsidies voor
nieuwe gebieden en beheersubsidies. Deze subsidies kunnen toegekend worden voor gebieden
verworven in Natura 2000-gebied42 maar ook landbouwgebied en gebieden die niet in Natura 2000
gebied liggen, als ze voldoen aan voldoende hoge ecologische kwaliteiten. Deze kan ook mogelijk zijn
voor biologische landbouwers die – al dan niet samen met bv. Natuurpunt – landbouwgebieden willen
verwerven.
143. Er wordt in het eigen beleid voluit gekozen voor ecologisch groenbeheer. Ook de burgers worden
gesensibiliseerd en ondersteund om te kiezen voor ecologisch groenbeheer. Eenjarige planten voor
sierperken zijn weinig duurzaam en worden daarom afgebouwd en stilaan vervangen door meer
duurzame alternatieven met doorlevende aanplantingen. Bij de keuze van plantgoed gaat de voorkeur
uit naar ecologisch geteelde en streekeigen soorten. Bij de plantenkeuze wordt de juiste plant op de
juiste plaats gezet. Op deze manier hebben de planten alle kansen voor een gezond leven. Op vlak van
privégroen wordt voldoende gesensibiliseerd naar inwoners. Velt wordt hierbij betrokken als
organisatie.
40

Zie: https://www.vlaamsbrabant.be/wonen-milieu/milieu-en-natuur/natuur/koesterburen/index.jsp .
Zie de actie van de stad Gent: http://bijen.gent.be/html/bijenhotel.php
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Zie: https://www.natura2000.vlaanderen.be/
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144. Bij het ontwerp van nieuwe projecten wordt voldoende en tijdig nagedacht over de
groenvoorzieningen. Er wordt vanaf nu systematisch gekozen voor ecologisch groen. Van in het begin,
bij het ontwerp wordt nagedacht over de haalbaarheid van het beheer op een ecologische manier.
Daarvoor worden bekwame ecologische tuinarchitecten ingeschakeld bij het opstellen van de plannen.
145. Ontwikkeling van een stadsbos op de Hagelandse heuvels. De bossen op de Hagelandse Heuvels
vormen een ecologisch zeer waardevol complex dat zich uitstrekt over Leuven (Kessel-Lo) Lubbeek
(Linden) en Holsbeek. Het is ook een zeer belangrijke groene long voor veel wandelaars, fietsers, en
omwonenden. Dit gebied kan op termijn uitgroeien tot een zeer belangrijk en waardevol groengebied,
zoals het Heverleebos dit is aan de zuidkant van Leuven. De terreinen op de Kesselberg en de flanken
van de heuvels tot aan Chartreuzenberg zijn nu een versnipperd geheel van bossen, al dan niet
verlaten weekendhuisjes, soms slecht beheerde privébossen. Het is belangrijk dat niet alleen een
beheersplan voor de Kesselberg wordt opgemaakt maar dat dit hele boscomplex op alle Hagelandse
Heuvels beter beschermd wordt en dat er een aangepast beleid komt ten aanzien van
weekendverblijven en een stop op verdere uitbreiding van bebouwing. Om dit boscomplex optimaal te
beschermen wordt best een intergemeentelijke samenwerking opgezet met de buurgemeenten
Lubbeek en Holsbeek. Waar nodig kan de stad ook het eigendomsrecht verwerven om zo de juiste
maatregelen te kunnen nemen.
146. We steunen het idee van een taalgrensoverschrijdend natuurpark Dijleland, zoals bepleit door de
natuurverenigingen. Onder meer vanuit het belang van robuuste klimaatbuffers zou zo’n park erg
interessant kunnen zijn. In het Dijleland zou dit kunnen vorm krijgen in een natuurpark, waarvan de
modaliteiten nog moeten omschreven worden.

Gezond leven
147. Er komt een lokaal plan tegen fijn stof. Belangrijk is in de eerste plaats dat er een fijnmazig netwerk
van meetpunten komt. Op een aantal knooppunten komen er informatieborden, zodat burgers steeds
weten hoe de luchtkwaliteit is. Daarnaast komt er een reeks maatregelen om de lokale luchtkwaliteit
te verbeteren. Daarbij gaat het onder meer om het stimuleren van milieuvriendelijke verwarming bij
particulieren, het instellen van snelheidsbeperkingen, het voorzien van meer zones 30, het opleggen
van omleidingroutes aan vrachtwagens, meer promotie voor de meest milieuvriendelijke bus en de
fiets, het uitrusten van de eigen dienstwagens met roetfilters.
148. De stad onderzoekt of de invoering van een lage-emissiezone (LEZ) voor Leuven haalbaar is. Ervaringen
van andere steden zijn daarbij nuttig. Het model van Gent43, waarbij met een lange voorbereidende
periode gewerkt wordt, zodat maximaal kan worden ingezet op sensibilisering, verdient de voorkeur in
positief geval. Er moet onder meer bekeken worden of de omvang van het stedelijk gebied groot
genoeg is om tot een zinvolle implementatie te komen. De mogelijke invoering van een LEZ kan
vergeleken worden met andere opties die ook kunnen leiden tot een vermindering van het fijn stof en
het dieselroet.
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Zie: https://stad.gent/natuur-milieu/lage-emissiezone-2020
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149. De stad bouwt zelf actief het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen verder af. Dit kan door te
kiezen voor preventieve aanplantingen en mechanische bestrijding, of door de natuurlijke vegetatie op
een beheerde manier de ruimte te geven die ze verdient. Ook rond het gebruik van andere chemische
stoffen (bv. reinigingsproducten in gemeentelijke of openbare gebouwen) wordt een soortgelijk
voorzorgsbeleid toegepast. Verder stelt de stad een actieplan op om het gebruik van pesticiden en
andere milieuonvriendelijke, schadelijke en giftige stoffen door andere actoren (landbouw, industrie,
particulieren) te verminderen. De stad breidt het ecologisch bermbeheer uit.
150. De stad sluit zich aan bij de campagne voor GGO-vrije gemeenten.
151. Er komt een lokaal actieplan tegen geluidshinder, in uitvoering van de EU-richtlijn tegen het
omgevingslawaai en het Vlaamse beleid in dat verband.
152. Ook de vliegroutes over bepaalde delen van Leuven zorgen voor heel wat geluidshinder en hebben een
impact op de leefkwaliteit en gezondheid. Daarom vragen we dat de geluidshinder voor de meest
getroffen delen van Wijgmaal, Wilsele en Kessel-Lo wordt beperkt door het weghalen van de huidige
route Leuven Rechtdoor en een eerlijke spreiding van de vliegroutes.

Pilootproject 3 | Circulair gebouw

Groen wil dat Leuven een circulaire stad wordt. We willen dat er de volgende jaren een voldoende groot
project komt voor een circulair gebouw. Dat kan dan de norm gaan zetten voor een andere omgang met
materialen, een andere manier van bouwen, nieuwe businessmodellen en een nieuwe manier van plannen
en aanbesteden.
Onze economie is nu nog grotendeels lineair. In het geval van een gebouw wil dat zeggen dat men
grondstoffen wint ergens buiten de stad, die vervoert, er een gebouw mee zet, dat na een tijd weer
afbreekt, en dan de grondstoffen als afval opnieuw vervoert en verwijdert. Zo gaan er erg veel kostbare
materialen verloren. In een circulaire economie proberen we de kringlopen zoveel mogelijk te sluiten op het
niveau van de stad. Materialen blijven binnen de stad en worden opnieuw gebruikt. Gebouwen worden zo
gemaakt of aangepast dat het ook mogelijk wordt om alle onderdelen er weer uit te halen en opnieuw te
gebruiken.44
In binnen- en buitenland is er steeds meer aandacht voor ‘circulair bouwen’. 45 Vlaanderen46 profileert zich
al een tijdje op het thema en ook in Nederland47 is het officieel beleid. Men zou het in het algemeen kunnen
omschrijven als ‘bouwen op een LEGO-manier’. In het proces om tot een gebouw te komen moet men in
verschillende stappen aan de slag gaan.48 Het gaat over het goed vooraf inschatten wat men wil bereiken,
welke vorm van circulariteit haalbaar is. Het gaat ook over keuzes van nieuwe businessmodellen, zoals het
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Zie: http://www.architectura.be/nl/dossiers/circulair-bouwen
Zie bv.:
https://www.wtcb.be/homepage/download.cfm?lang=nl&dtype=innov_support&doc=InnovationPaper_Circulair_Bouwen_NL.pdf
46 Zie: http://www.vlaanderen-circulair.be/nl
47 Zie: https://www.rvo.nl/onderwerpen/duurzaam-ondernemen/groene-economie/circulaire-economie/circulair-bouwen
48
Zie: https://www.circulairondernemen.nl/uploads/a29eb74fdb2b227db4ea4d9d7917c6a7.pdf
45
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kopen van een dienst (zoals de dienst ‘licht’ in plaats van een lamp), de aangepaste strategie, de meest
geschikte materialen, de aanbestedingsprocedure, … Een ondertussen gekend bestaand project is dat van
het circulaire kantoorgebouw49 van Alliander in Nederland.
Groen stelt voor dat Leuven in de volgende legislatuur een ambitieus project opstart voor een circulair
gebouw. Dat kan een kantoorgebouw zijn, of een reeks wooneenheden. Het kan een nieuwbouw zijn of een
renovatieproject. Doel is alleszins dat het een leerervaring wordt voor het bouwbeleid in onze stad. Er zou
snel een groep met experts moeten kunnen starten, met inbreng van de universiteit en de Vlaamse
overheid, die het project kan voorbereiden. Doel moet zijn zo ver mogelijk te gaan op het vlak van de
aanbesteding, het ontwerp, … Door samen te werken met alle actoren die in Leuven actief zijn kan het
leereffect maximaal zijn.
Er zijn ondertussen al heel wat interessante grotere en kleinere voorbeeldprojecten in voorbereiding die als
inspiratie kunnen dienen. We denken aan bv: de Berg van Termunt 50 in Tervuren, Zorgwonen in
Toontjeshuizen51, ’t Centrum52 op Kamp C, … En ook in Wilsele wordt een pilootproject voor een circulaire
woning53 voorbereid.
(afbeelding: Nederland circulair)

3.2 RUIMTELIJK BELEID
Behoud de open ruimte
153. Leuven kiest blijvend voor het model van een compacte ecostad. De verwachte blijvende groei van de
stedelijke bevolking moet worden opgevangen binnen de grenzen van het stedelijk gebied. Dat kan
alleen op een kwaliteitsvolle en duurzame manier gebeuren als daarbij verschillende principes
worden gecombineerd.
 Een relatief grote woondichtheid
 Voldoende spreiding over de verschillende deelgemeenten
 Compacte vernieuwende woonvormen
 Bereikbare en kwaliteitsvolle publieke groene ruimtes
 Maximale ontsluiting via fiets en openbaar vervoer, maximale ontrading autokilometers met
eigen wagen
 Sterke ambitie op vlak van ecologisch bouwen en eigen energievoorziening
 De stedelijke overheid geeft de controle over bodembestemmingen niet uit handen, gronden die
eigendom zijn van de overheid worden in principe niet langer geprivatiseerd.
154. In de mate dat deze principes terugkomen in het voorgestelde Ruimtelijk Structuurplan voor Leuven
(RSL) willen we dat plan steunen. Er is echter nog werk aan. Dat RSL bevat heel veel goede principes,
maar weinig bindende bepalingen. In een aantal gevallen fietst het RSL om incoherente reeds
gemaakte politieke keuzes heen (zoals de Bruulparking). Het zal erop aankomen bij de verdere
uitvoering van het RSL om tot een coherent beleid te komen dat de goede principes wel degelijk
ondersteunt.
155. Groen wil dat het principe van ruimteneutraliteit wordt opgenomen in de ruimtelijke plannen. Dat
betekent dat er per saldo geen bijkomende harde bestemmingen meer mogen aangesproken worden
om de ruimtevragen op te vangen. Alle vragen moeten binnen de bestaande harde bestemmingen
49

Zie: http://www.rau.eu/portfolio/liander/
Zie: http://www.vlaanderen-circulair.be/nl/doeners-in-vlaanderen/detail/berg-van-termunt
51 Zie: http://www.vlaanderen-circulair.be/nl/doeners-in-vlaanderen/detail/circulair-zorgwonen
52 Zie: https://www.kampc.be/nl/tcentrum
53
Zie: http://vlaanderen-circulair.be/nl/blog/detail/woonc-als-wonen-kon-bevrijden
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een antwoord krijgen. Doel is te komen tot een globale standstill. Als men toch een zachte
bestemming omzet naar een harde, moet dat gecompenseerd worden door elders een harde om te
vormen tot een zachte. Op die manier kan de stad mee verantwoordelijkheid opnemen voor de
betonstop die op Vlaams niveau is afgesproken.
156. Parkveld. Groen is voorstander van het behoud van Parkveld als openruimtegebied. We sluiten ons in
die zin aan bij het advies van de SARO54 bij het voorontwerp RUP voor de afbakening van het
regionaalstedelijk gebied. Het moet mogelijk zijn de voor deze zone voorziene woningen elders te
voorzien (wat ondersteund wordt door het nieuwe Ruimtelijk Structuurplan Leuven). Voor wat betreft
de voorziene ruimte voor bedrijven stellen wij voor dat er op korte termijn een studie wordt gemaakt
die de mogelijkheden voor een actieve verdichting op de bedrijfszone Haasrode uitwerkt en ook
onderzoekt hoe kmo’s kunnen worden geïntegreerd op de nieuwe bedrijfszone Leuven-Noord (waar
men ook zou moeten kiezen voor een voldoende hoge dichtheid). De zone Parkveld dient een rol te
spelen in een lokale klimaatneutrale voedselstrategie. Dat op het terrein Leuven-Noord ook gekozen
is voor de ontwikkeling van een logistiek platform voor stadsdistributie is een extra argument voor die
locatie en dus niet voor Parkveld.
157. Leuven-Noord en Termunckveld. Mee door de intentie om de zone Leuven-Noord te ontwikkelen tot
bedrijfszone zijn er nog minder argumenten om Termunckveld mogelijk aan te snijden. We vinden het
geen goede zaak dat Termunckveld in het Ruimtelijk Structuurplan officieel een ‘reservegebied’ is. Dat
gebied verdient een beter statuut waardoor het beter beschermd wordt en waardoor de optie om
toch te worden aangesneden wordt afgeblokt. Bij de ontwikkeling van Leuven-Noord dient er
voldoende aandacht te zijn voor een goede integratie van de aanwezige natuurwaarden.
Publieke ruimte heroveren
158. Groen verzet zich tegen de privatisering van delen van het openbaar domein of de vervanging van
publieke door commerciële ruimten. Groen ijvert voor een reclame-arm publiek domein in plaats van
een steeds grotere commercialisering van onze leefomgeving.
159. Groen wil terug meer publieke ruimte creëren. De stad kan hiervoor gebruik maken van verloren
hoeken in de gemeente, tijdelijk braakliggende gronden of leegstaande gebouwen. Pleinen die
verworden zijn tot parkeerruimten willen we heroveren op de auto. Groen wil straten, pleinen,
openbare gebouwen die voor iedereen toegankelijk zijn, bijv. ook voor mensen in een rolstoel, doven,
slechtzienden.
160. Er kan gedacht worden aan het idee van een 'artist in residence' voor buitenruimte in de stad. Dat kan
gaan over performances, installaties, muziek, circus ... Zo'n artist in residence kan ook samenwerken
met scholen en buurten...
161. De tijdelijke speelstraten voor kinderen kunnen leefstraten worden voor de hele buurt, met
initiatieven van de verenigingen, aangevuld en ondersteund door de stad.
162. Groen wil geen ‘gated communities’. Grote bouwblokken en kantoorcomplexen mogen geen
obstakels tussen buurten vormen. Dergelijke bouwblokken willen we doorwandelbaar maken en we
willen de publieke functie gelijkvloers steeds vrijwaren.
163. Speelplaatsen (maar ook binnenruimtes) van scholen of parkings die leegstaan na school- en
kantooruren kunnen ingezet worden als speelplaatsen of ontmoetingsruimten. Er kan gewerkt
worden met buurtcontracten en ‘buurtpeters en -meters’ om het toezicht op deze plekken te
verzekeren. De stad stimuleert scholen en bedrijven om hieraan mee te werken.
164. Er moeten steeds voldoende publieke voorzieningen zijn. Het gaat hier over dingen als rustpunten,
zitbanken, uurwerken, kunstwerken, toiletten, drankfonteinen, postbussen. Het moet steeds mogelijk
zijn van dit soort gebruik te kunnen maken zonder ervoor te moeten betalen. Het is belangrijk erover
54

Zie advies SARO.
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te waken dat er voldoende multifunctionele speelelementen voorzien worden. Een rustpunt of
zitbank kan voor een kind een spelelement zijn.
165. Gezinnen of bedrijven die bij (ver)bouwing spaarzaam omspringen met grondbeslag willen we
belonen: gedeeld of meervoudig gebruik van ruimte willen we stimuleren. Mensen die hun tuintjes
met elkaar willen verbinden tot grotere buurttuinen, verdienen alle steun. Zo kunnen buurtbewoners
geïnformeerd worden over goede voorbeelden elders in de stad en kan er een financiële steun zijn
voor het wegnemen van scheidingsmuren.
166. Kinderen en jongeren moeten in elke buurt onbekommerd en veilig hun ding kunnen doen: spelen,
voetballen, fietsen, skaten, ‘rondhangen’, enzovoort. Natuurlijk met respect voor de andere burgers,
maar aan de toenemende onverdraagzaamheid moet een halt worden toegeroepen. Speelkreten zijn
geen overlast.

3.3 VOEDING EN LANDBOUW
Lokaal en eerlijk voedsel terug een kans geven
167. De stad maakt in haar maaltijden (personeels- en schoolkantines, rusthuis, maaltijdbedeling) gebruik
van ecologische producten (bioproducten, fair trade, lokale en seizoensgebonden producten,…) en
biedt altijd minstens één vegetarische keuzemogelijkheid aan. Het is niet de bedoeling dit eenmalig te
doen, maar wel structureel te integreren en permanent aan te bieden.
168. Leuven sluit zich aan bij de campagne ‘donderdag veggiedag’ en stimuleert die campagne verder bij
scholen, bedrijven en horeca.
169. Er komen projecten om lokaal aan de slag te gaan met voedselverlies en –verspilling. Elk jaar belandt
36 tot 55 kilogram voedsel per Vlaams huisgezin in de vuilbak. Eén derde van al het voedsel dat
geproduceerd wordt, eindigt niet op ons bord maar op de afvalberg. Deze voedselverspilling
tegengaan behoort zeker ook tot de opdracht van een stad die wil werken aan een duurzaam
consumptiepatroon.
170. Leuven maakt plaats voor allerhande vormen van (agro-ecologische) stadslandbouw.
• Leuven stimuleert en zoekt plaats voor voldoende volkstuintjes. De stad faciliteert en stelt
cursussen en coaches ter beschikking.
• Publieke kippen en varkens worden ingezet als natuurlijke afvalverwerkers, het beheer ervan
gebeurt door buurtbewoners. Schapen worden ingezet als bermbegrazers voor openbaar groen.
Zo dichten we de kloof tussen stadsbewoners en de boerenstiel.
• Leuven speelt een faciliterende rol voor nieuwe landbouwinitiatieven, die de afstand tussen boer
en consument verkleinen (korte keten, Community Supported Agriculture, …).
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•
•

Eetbare gewassen worden aangeplant in parken en in de publieke ruimte.
Leuven krijgt zijn eigen vrucht. Als van oudsher wordt fruit gekweekt in steden. Daar wordt ook de
nodige communicatie rond gevoerd.

171. Leuven ondersteunt de korte keten.
• Er komt een wekelijkse boerenmarkt met enkel lokale boeren.
• Leuven maakt werk van een logistiek platform om vraag naar en aanbod van regionaal geteelde
producten met elkaar in contact te brengen. Het gaat dan om cateraars, horecazaken, winkels, …
aan vraagzijde en landbouwers uit de bredere regio aan aanbodzijde. Leuven tracht om in te
zetten op grotere volumes en zo de omweg via de veiling of de supermarkten te vermijden.
172. Er wordt werk gemaakt van een regionale voedselstrategie en een actieplan lokaal voedsel. Dat wordt
opgemaakt in overleg met landbouwers en organisaties als korteketen- en boerenorganisaties uit de
regio. Mogelijke elementen van zo’n plan:
• In het actieplan worden streefdoelen aangegeven voor de gewenste herkomst van het voedsel
(zoveel % van binnen de eigen stadsgrenzen, zoveel van binnen de voedselregio, …).
• Het aandeel biologische of agro-ecologische landbouw in Leuven moet de hoogte ingaan. Op de
korte termijn streven we ernaar om het Europese gemiddelde van 6% bij te benen.
• Alle landbouwactoren, zowel de conventionele landbouwers als de nieuwe generatie
landbouwinitiatieven worden hier actief bij betrokken.
• Er komt een schepen van voeding en een voedselraad die formele beleidsaanbevelingen en evaluaties kan opstellen.
• Leuven stelt een voltijdse ambtenaar voor ‘Voeding, regionale voedselstrategie en korte keten’
aan, die bevoegdheidsoverschrijdend kan werken rond lokale voeding.
• Er komt een logo ‘voedselregio Leuven’ dat gebruikt wordt om voedsel uit de regio te
ondersteunen.
• Bij eigen activiteiten en bij de evenementen in de stad wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van
lokaal voedsel.
• Met een gerichte campagne wordt de lokale horeca erop aangesproken om zoveel mogelijk lokale
producten te gebruiken en dat ook bekend te maken.
• Op de Leuvense markten krijgen lokale boeren een speciaal tarief wanneer zij hun producten
komen verkopen.
• Er wordt actief promotie gevoerd voor de uitbouw van een netwerk van stads-, dak- en
balkontuintjes voor voedselproductie.
• Ook op het vlak van educatie en sensibilisering wordt er werk gemaakt van de promotie van
lokale, seizoensgebonden, duurzame en degelijke kost.
• Er komt een ‘eet lokaal dag’.
173. Plaats voor lokale boeren. Wij stellen voor om de Leuvense markten grondig te moderniseren en
verse, lokaal geteelde en seizoensgebonden producten een veel centralere plaats te geven. Geef
boeren uit de regio een gratis standplaats op onze markten. Moderniseer de jaarmarkt en voeg aan
de beestenmarkt een aantrekkelijk luik toe rond verse, lokale voeding en stadslandbouw. Creëer een
platform waar afnemers en aanbieders van lokale producten elkaar kunnen vinden.
174. Geen landbouw zonder landbouwgronden. De landbouwgrond die pachtvrij komt, wordt
weloverwogen ingezet om de uiteenlopende vormen van landbouw in onze stad een toekomst te
bieden. Groen is er voorstander van dat landbouwgronden van het OCMW binnen het eigen
grondgebied ingezet worden in het kader van de lokale voedselstrategie. Wij zijn geen voorstander
van de verkoop van die gronden en willen ze zoveel mogelijk dienst zien doen als een hefboom voor
een duurzame agro-ecologische lokale voedselstrategie. Voor wat landbouwgronden buiten onze
gemeentegrenzen betreft, willen we een grondenruil overwegen naar gronden dichterbij Leuven.
Pilootproject 4 | Pluk de stad
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Groen wil een ambitieuze duurzame lokale voedselstrategie voor Leuven. Na lang wachten stelde het
stadsbestuur haar eigen voedselstrategie55 voor. Het is goed dat die er eindelijk is, maar als Groen waren
we toch ook wel teleurgesteld over het resultaat. Het had best iets meer mogen zijn…
We willen dus voluit gaan voor het ondersteunen van stadslandbouw als deel van zo’n voedselstrategie.
Daarin hebben boeren een rol te spelen, maar ook bewoners kunnen mee op de boot springen. Groen wil
in dat verband volop inzetten op een ‘eetbare stad’. Op allerlei plekken in de stad kun je voedsel kweken.
De mensen die dat doen vormen samen een gemeenschap die daarvoor ook steun verdienen. Voedsel van
dichtbij is goed, het maakt onze stad een beetje meer tot een circulaire stad. Het kleurt de stad ook groen,
versterkt zo de klimaatbuffer en zorgt voor meer biodiversiteit.
Er zijn al heel wat goede voorbeelden. Zo geeft het Brussels Gewest heel wat informatie aan de burgers
over hoe ze aan de slag kunnen.56 Er zijn eindeloos veel mogelijkheden: binnenshuis, op je terras in bakken
of potten, in volle grond in je tuin, … Maar ook op het dak kun je een tuin maken, of verticaal, aan de muur
of gestapeld. Het kan in collectieve moestuinen, en het kan ook verspreid in de publieke ruimte. Mensen
kunnen ook hun tuin delen met anderen. Burgers krijgen praktische tips en wisselen ervaringen uit. Dat is
ook zo in Gent.57 Via het platform van de Gentse voedselstrategie kunnen mensen bv. zaden uitwisselen of
informeren waar er een plekje in een moestuin vrij is.
Bij de aanplantingen in de publieke ruimte kan er speciaal naar gestreefd worden om op verschillende
plaatsen eetbare gewassen te zetten. Voor heel wat steden en gemeenten kun je ondertussen al op een
kaart58 vinden waar je plukplekken kunt vinden. Je kunt verder actief op zoek gaan naar daken waar je een
heuse daktuin kunt aanleggen, daarin gesteund door professionals. 59 Een andere mogelijkheid is de
ontwikkeling van collectieve boomgaarden, door het aanplanten van fruitbomen, zoals VELT in Brussel
doet.60
In een aantal steden worden daktuinen gekoppeld aan een restaurant, zoals Rooffood 61 in Gent of vormen
ze een deel van een ruimer innovatief standslandbouwproject, zoals PAKT 62 in Antwerpen.
De mogelijkheden zijn eindeloos, en ook Leuven verdient een actieve strategie om de stad eetbaar te
maken.
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Zie: https://www.leuven2030.be/sites/default/files/attachments/Leuvense%20voedselstrategie_Voeding%20verbindt.pdf
Zie: https://leefmilieu.brussels/themas/voeding/zelf-kweken
57 Zie: https://gentengarde.stad.gent/
58
Zie: http://www.wildplukwijzer.nl/
59 Zie: https://www.velt.nu/dakboerin
60 Zie: https://www.potagersurbains.be/nl/meer-fruitbomen-de-stad-velt/
61 Zie: https://rooffood.be/nl
62
Zie: https://www.pakt-antwerpen.be/
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(afbeelding: Rooffood)

3.4 DIERENWELZIJN
175. De stad heeft actief aandacht voor dierenwelzijn. Instrumenten zijn onder andere het politiereglement,
het milieuvergunningbeleid, sensibiliseringsacties en controle. Een van de schepenen krijgt de
bevoegdheid over dierenwelzijn. In de politiezone is er minstens één politieagent die zich specialiseert
in dierenwelzijn.
176. Circussen met wilde dieren worden niet toegelaten. Ook het bezit van wilde, exotische dieren door
particulieren, de verkoop van gezelschapsdieren op markten, of het gebruik van dieren op kermissen
zijn niet wenselijk. Minimaal moet er een verzorgd grasveld of terrein voorzien worden waar dieren als
pony's tijdens de sluitingsuren van de kermis kunnen rondlopen en dient er controle te zijn op de
algemene verzorging.
177. De stad werkt samen met dierenartsen en dierenwelzijnsorganisaties voor de opvang van zwerfdieren,
zieke en gezonde dieren en voor een diervriendelijke aanpak bij problemen met overpopulaties. Dit
kan onder andere door onder bepaalde voorwaarden steun te verlenen aan dierenopvang en hulpcentra, door een sterilisatie- en vaccinatiecampagne voor zwerfkatten en –honden, door regulatie
van het voedselaanbod en geboortebeperking door eimanipulatie bij duiven.
178. De stad bekijkt wat de mogelijkheden zijn voor de oprichting van een asiel voor huisdieren en een
opvangcentrum voor wilde dieren.
179. De stad neemt haar verantwoordelijkheid op en zorgt voor een goede regeling voor de rituele
slachtingen zodat de wet op een correcte wijze kan worden toegepast. Er wordt opgetreden tegen
rituele thuisslachtingen. Op de slachtvloeren die voorzien worden, wordt ook het slachten met
verdoving aangeboden. Er worden initiatieven genomen om zoveel mogelijk mensen ervan te
overtuigen te kiezen voor slachten met verdoving.
180. De stad bevordert de samenwerking tussen dierenambulance, dierenasiels en de hulpdiensten. Ze
besteedt aandacht aan de dieren in het rampenplan en in draaiboeken van hulpdiensten. Daarin wordt
de evacuatie en het in veiligheid brengen geregeld van huisdieren en van dieren in de veehouderij, in
parken, maneges, kinderboerderijen en zo meer. Het kan interessant zijn om een dierenexpert bij de
nooddiensten te hebben die dieren in nood kan herkennen inschatten van gevaren en benaderen.
181. De stad gebruikt dierproefvrije en biologisch afbreekbare schoonmaakproducten en eist hetzelfde van
schoonmaakbedrijven die voor haar werken.
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4 EEN RECHTVAARDIGE STAD

Inleiding
Groen wil voluit gaan voor een ander woonbeleid dat het recht op wonen opnieuw kan garanderen,
ook voor wie minder verdient. We willen dat de lokale overheid veel actiever wordt op de
woningmarkt en kiezen voor nieuwe woonvormen die aangepast zijn aan de samenleving van
morgen. Een rijke stad als de onze moet meer kunnen doen voor wie nu geen kansen krijgt. We
kiezen voor een sterk armoedebeleid dat de sociale rechten garandeert van al onze burgers. We
willen betaalbare en kwalitatieve zorg voor iedereen garanderen en maken werk van een preventief
gezondheidsbeleid. De stad waar wij in geloven kiest ervoor om een deel te zijn van de hele wereld,
onder meer wanneer het gaat over migratie.

4.1 WONEN
Duurzaam bouwen en wonen
182. Voor alle nieuwbouwprojecten zouden vanaf nu sterke ecologische randvoorwaarden moeten gelden.
In plaats van een ‘volger’ zou Leuven een pionier moeten worden, met extra afspraken.
183. De stad kiest zelf voor duurzaam en gezond bouwen. De stad werkt met een duurzame checklist voor
lokale bouwprojecten, maakt gebruik van hout met FSC-label, natuurverven, zorgt voor gevelgroen,
daktuinen en groendaken, …
184. De stad stimuleert duurzaam bouwen door haar inwoners via informatie en sensibilisering, via
subsidies (bv. voor gebruik van FSC-hout, natuurverven, isolatiematerialen uit nagroeibare
grondstoffen) en via het vergunningsbeleid.
185. Binnen de diensten van de verschillende betrokken lokale overheden, autonome bedrijven en
maatschappijen wordt deskundigheid opgebouwd rond duurzaam bouwen en wonen, en dat in de
vorm van een lokaal kennisnetwerk.
186. De energiekosten van sociale huurders moeten drastisch naar omlaag. Alle nieuwe sociale woningen
moeten minstens lage-energiewoningen zijn. Bestaande sociale woningen worden energievriendelijk
gerenoveerd. Alle nieuwe sociale woningen doen maximaal beroep op hernieuwbare energie, zoals
zonne-energie.
187. De stad maakt werk van een procesaanpak bij bouwblokrenovatie. Er wordt een procesbegeleider
aangeduid die de eigenaars en huurders van een bouwblok samenbrengt om hen te ondersteunen bij
het organiseren van energiezuinige renovaties. Dat houdt onder meer in dat eigenaars en gebruikers
worden gestimuleerd om te investeren in het verbeteren van de energieprestaties van hun eigendom
of huurwoning, dat via subsidies deze investeringen financieel ondersteund worden, dat gezamenlijke
aanbestedingen worden ondersteund, dat gemeenschappelijke energievoorzieningen kunnen opgezet
worden, …
Een sterker beleid voor betaalbaar wonen
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188. Aan bouwpromotoren worden sterkere sociale randvoorwaarden opgelegd. Binnen grotere projecten
moet een voldoende groot aantal echt betaalbare woningen worden voorzien. (De huidige
vasteprijswoningen die een deel zijn van nieuwe projecten zijn in de feiten nog steeds behoorlijk
duur.)
189. Bij grotere (ver)nieuwbouwprojecten met privé-investeerders komen er ook afspraken zodat een
telkens een aantal wooneenheden zo is ingericht dat ze geschikt zijn voor mensen met een beperking.
190. We zijn er voorstander van dat het AGSL op termijn een actievere rol gaat spelen op de woningmarkt.
Binnen de projecten wordt de sociale doelstelling, naast de ecologische, verder versterkt. AGSL moet
nog meer een publieke actor worden en zelf op de markt gaan door een eigen patrimonium aan
woningen en gronden op te bouwen. Gronden zouden niet meer verkocht worden, enkel ter
beschikking gesteld via erfpachtformules of via een Community Land Trust. In de portefeuille aan
eigen woningen wordt er relatief meer gekozen voor kwaliteitsvolle huurwoningen, onder meer
gericht op alleenstaanden en grote gezinnen.
191. Er komt een Leuvense Community Land Trust.63 Als bewoner kun je bij een CLT een woning aankopen
terwijl de grond eigendom blijft van de trust. Na mogelijke verkoop keert de woning terug naar de
CLT, waarbij maar een beperkt deel van de meerwaarde naar de eigenaar gaat. Naarmate de CLT een
patrimonium van gronden en woningen opbouwt kan die een sterkere publieke actor worden op de
woningmarkt. Een CLT wordt beheerd door de bewoners, het middenveld en de overheid. Er zijn
ondertussen ervaringen met een CLT in andere steden. Binnen projecten van het AGSL wordt gewerkt
met een voorzichtige toepassing van CLT-principes. Er dient onderzocht te worden of een CLT op
Leuvens niveau haalbaar is, al dan niet verbonden met het AGSL.
192. De formules van ‘vasteprijswoningen’ en ‘starterswoningen’ worden grondig geëvalueerd met het oog
op hun reële sociale impact. De resultaten tot nu toe zijn te beperkt, bereikten te weinig de echt
kwetsbare groepen op de woonmarkt. Er wordt onder meer bekeken of het aanbod voldoende is
afgestemd op alleenstaanden, en de mogelijkheid van huurwoningen in deze formule wordt
overwogen.
193. Er komt een wooninformatiepunt voor alle burgers. Daar kunnen ze alle info vinden over bouwen,
renovatie, duurzame materialen, energiezuinig bouwen, premies, reglementen, sociaal huren en
kopen, recht van opstal, erfdienstbaarheden, …
194. Er komt een onafhankelijke wooncommissie om de ontwikkeling en uitvoering van het lokaal
woonbeleid te adviseren en te stimuleren. De bedoeling is dat in die raad experts en
vertegenwoordigers van het middenveld actief op zoek gaan naar vernieuwende concepten voor
toekomstgericht en betaalbaar wonen in Leuven.
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Zie het Vlaams CLT-platform: http://cltgent.be/clt/vlaams-platform
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De woningmarkt sociaal bijsturen
195. Voor Groen moeten we gaan naar 10% sociale woningen. In Leuven is de voorbije jaren het relatieve
aandeel aan sociale woningen gedaald, van 7,5% in 2006 tot 6,4% (cijfers 2016, uit de
Stadsmonitor64). De huidige wachttijden voor mensen die naar een sociale woning willen zijn
onaanvaardbaar lang. We zijn voorstander van een blijvende uitbreiding van het aantal sociale
woningen. Groen wil het aanbod van kwalitatieve sociale huisvesting verhogen en de wachtlijsten
verminderen, met nadruk op kleinschalige wijkprojecten. Bij nieuwe woonprojecten waarborgt de
stad een gezonde mix van sociale huur/koopwoningen. Een te nadrukkelijk streven naar een sociale
mix binnen een wijk mag er niet toe leiden dat de wachttijd voor maatschappelijk kwetsbare
kandidaat-sociale huurders nog langer wordt. Een voorrangsregeling voor kwetsbare groepen is
verantwoord.
196. Er wordt onderzocht of met de hulp van privébedrijven versneld sociale huurwoningen kunnen
worden gebouwd, via formules van toewijzing via een sociaal verhuurkantoor en huurpremies.
197. We zijn voorstander van 1 centraal inschrijvingsregister voor kandidaat-huurders. Via zo’n centrale
aanmeldingsdienst kunnen kandidaat-huurders zich aanmelden voor zowel de sociale
huisvestingsmaatschappij als het SVK.
198. De stad geeft actieve steun aan renovatie. Dat kan via bijkomende stedelijke renovatiepremies als
aanvulling op premies van hogere overheden (bv. gevelverfraaiingspremie, saneringscontracten). Een
systeem van renteloze leningen of een fonds tot voorfinanciering kunnen ervoor zorgen dat ook lage
inkomensgroepen gebruik kunnen maken van premies. Wie beroep doet op een renovatiepremie mag
zijn of haar huis gedurende 5 jaar niet verkopen. Eigenaars-verhuurders die een premie krijgen
moeten nadien hun woning verhuren aan de richthuurprijs of laten verhuren door een sociaal
verhuurkantoor.
199. In de voorziene woningbouwprogramma’s voor de volgende jaren wordt uitdrukkelijk plaats gemaakt
voor een grotere hoeveelheid huurwoningen. Mensen die in principe niet in de sociale
huisvestingssector thuishoren maar tegelijk ook geen eigen woning kunnen verwerven moeten de
kans hebben een kwaliteitsvolle en betaalbare woning te huren. De huuropbrengsten van een
dergelijk patrimonium kunnen onder meer worden aangewend om te investeren in panden die in
eigendom zijn van sociale verhuurkantoren of de sociale huisvestingsmaatschappij. Deze instanties
beschikken op dit ogenblik over te beperkte middelen om hoognodige investeringen te doen
(energiebesparende investeringen, investeringen in woonkwaliteit…).
200. Er wordt bekeken (via het autonoom stadsbedrijf) of het mogelijk is via het model van een
woningcorporatie vanuit de lokale overheid greep te krijgen op de reguliere huurmarkt. Doel zou zijn
om enerzijds zelf woningen aan te bieden in een huurformule en anderzijds woningen van eigenaars
verder te verhuren. Het model van het Gentse huurkantoor65, ook daar verbonden aan het autonoom
stadsbedrijf) kan een voorbeeld zijn.
201. De lokale overheid (gemeente, sociale huisvestingsmaatschappijen) maakt actief gebruik van het
voorkooprecht.66 Wanneer een perceel mogelijk vrijkomt dat van strategisch belang is voor het
realiseren van de publieke opdracht van de stad, wordt zoveel mogelijk gebruik gemaakt van het
voorkooprecht.
202. Een sterkere rol voor en een uitbreiding van het sociaal verhuurkantoor (SVK). Er komen huurpremies
specifiek gericht op woningen die door het SVK beheerd worden. Er komt een
sensibiliseringscampagne om eigenaars aan te zetten hun woning te verhuren via een sociaal
verhuurkantoor. Eigenaars die hun woning verhuren via een sociaal verhuurkantoor willen we
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Zie: https://gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be/sites/default/files/stadsmonitor_pub_h4_wonen_woonomgeving.pdf
Zie: http://huuringent.be/
66 Voor informatie over het voorkooprecht, zie: https://www.vlaanderen.be/nl/bouwen-wonen-en-energie/kopen-en-verkopen/het-rechtvan-voorkoop
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aanmoedigen door middel van renovatiepremies. Op deze manier werkt de stad tegelijk aan de
kwaliteit en de betaalbaarheid van de privé huurmarkt. De stad stelt een investeringsbudget ter
beschikking van het sociaal verhuurkantoor om energieaudits uit te voeren en de nodige
energiebesparende investeringen ter verbetering van de woonkwaliteit van het patrimonium door te
voeren. Het sociaal verhuurkantoor speelt ook een rol in prospectie van leegstand en verkrotting.
203. Naast de gewestelijke huursubsidies komt het OCMW nu al in bepaalde gevallen tegemoet in de
huurwaarborg van lage inkomens. Groen wil aanvullende lokale huursubsidies om de privéhuurmarkt
toegankelijk te maken voor lage inkomens. Een noodzakelijke voorwaarde is dat er tegelijk werk
gemaakt wordt van een uitbreiding van het aantal sociale woningen en investeringen in de
betaalbaarheid en kwaliteit van de privé huurmarkt. Een huursubsidie moet een hulp zijn voor de
huurder met een laag inkomen, maar mag geen subsidie van eigenaars zijn. Daarom wil Groen als
voorwaarde opleggen dat de woning gehuurd wordt via een sociaal verhuurkantoor of aan de
richthuurprijs. Huursubsidies kunnen ook voorzien worden voor specifieke groepen, zoals ouderen die
een wooneenheid huren in een Abbeyfieldwoning. 67
204. Er moet steeds voldoende aandacht zijn voor mensen in precaire woonsituaties. Zo moeten de
opvanginitiatieven voor asielzoekers aan minimale kwaliteitseisen beantwoorden. Sociale
verhuurkantoren moeten ook openstaan voor deze doelgroep. Daarom wil Groen dat zij 10% van hun
panden kunnen verhuren aan personen die hun inkomsten niet kunnen bewijzen zonder dat ze
daarvoor subsidies verliezen. De stad heeft ook een verantwoordelijkheid in de thuislozenzorg,
bijvoorbeeld door ruimte te voorzien voor vormen van nachtasiel, door voldoende publieke
voorzieningen (bv. sanitair).
205. We zijn voorstander van een actiever beleid rond de kamermarkt. Er is in toenemende mate sprake
van een precaire woningmarkt waar mensen die weggeduwd worden uit de reguliere woningmarkt of
er gewoon niet in terechtkunnen naartoe gaan. Door de bouw van nieuwe studentenkamers is er een
segment van kamers van slechte kwaliteit waarop men te weinig zicht heeft. Controles sturen naar
die kamers om te voorkomen dat er vluchtelingen in gaan wonen is al bij al cynisch als er daarnaast
geen alternatieven worden uitgewerkt. We willen onderzoeken of de lokale overheid zelf, via de
sociale dienst (vroegere OCMW), zelf een deel van de kamermarkt onder controle kan nemen. Op die
manier is er toch een aanbod voor de meest precaire groep op de woningmarkt dat niet in handen is
van mogelijke huisjesmelkers. We stellen de volgende maatregelen voor:
 Aanbod kamers in publieke eigendom of controle. De stad kan zelf een deel kamers in eigendom
nemen, waarbij dan het OCMW (later ingekanteld in de stad) de woonbegeleiding kan doen. Dat
kan door het opkopen van woningen waar nu kamers zijn of het (tijdelijk) voorzien van kamers in
grotere gebouwen die (gedeeltelijk) leegstaan. Men kan daartoe ook werken via AGSL of een
stedelijk huurkantoor (gekoppeld aan AGSL).
 Noodoplossingen. Parallel dient men projecten te overwegen waarbij men relatief snel, mogelijk
via modulaire bouw, een aantal kamers/kleine woningen kan voorzien.
 Actief kamers zoeken. Hopelijk kunnen we zo meer particulieren (bv. mensen met een groot huis
waarin enkele kamers niet gebruikt worden) overtuigen van het ter beschikking stellen van
kamers. Het Sociaal Verhuurkantoor (SVK) kan die dan beheren.
 Grotere actoren inschakelen. De stad kan samen met grotere spelers zoals de universiteit bekijken
of er kansen zijn om een pakket kamers ter beschikking te stellen, te beheren door de stad.
 Studie grijze circuit. Zo’n studie is dringend nodig en kan de kamermarkt goed in beeld brengen:
wie komt er terecht, wie controleert die kamers, hoeveel eigenaars hebben hoeveel kamers in
eigendom en controleren zo de markt, hoe acuut zijn de noden…
206. Er is nood aan een duidelijk beleid dat racisme en uitsluiting op de huurmarkt tegengaat. Personen
van een andere origine, personen met een precair verblijfsstatuut, mensen zonder papieren of
personen met een vervangingsinkomen worden vaak geweigerd en worden makkelijker slachtoffer
van huisjesmelkerij. Kandidaat-huurders moeten steeds via het stedelijk woonloket alle informatie
krijgen over hun rechten, en eigenaars moeten aangesproken worden op hun plichten. Er is verder
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Zie: http://abbeyfieldvlaanderen.be/nl/

43

nood aan strikte maatregelen tegen huisjesmelkerij. Enkele speciale maatregelen tegen discriminatie
op de privé huurmarkt:
 Controle, sanctionering en sensibilisering van privéverhuurders en immokantoren. De stad doet
aan opvolging en sanctionering van die verhuurders die niet correct de gevraagde huurprijs en
gemeenschappelijke lasten vermelden. Dat kan via een aangepast politiereglement.
 Het meldpunt discriminatie zou reactief en proactief moeten werken. Via steekproefcontroles en
sensibiliserende acties kunnen verhuurders op hun verplichtingen gewezen worden en huurders
op hun rechten. Groen is voorstander van praktijktests, waarbij verhuurders kunnen
gecontacteerd worden met twee verschillende namen, waarbij een ‘vreemde’.
 Een huurwaarborgfonds voor kwetsbare bewoners.
207. De stad garandeert betaalbare en kwalitatieve herhuisvesting in geval van onbewoonbaarverklaring.
208. Er is nood aan een uitbreiding van het aantal crisisopvanginitiatieven. De periode van crisisopvang zou
best ook verlengd worden.
209. De stad bekijkt hoe in het sociale huurwoningbeleid een doorschuifsysteem kan verbeterd worden.
Hierdoor kunnen gezinnen waar de kinderen het huis uit zijn, verhuizen naar een woning die voldoet
aan hun behoeften in dezelfde buurt of omgeving (omwille van het sociaal netwerk), zodat de
ruimere woning vrijkomt voor grotere gezinnen.
210. Er wordt onderzocht of er niet-gebruikte woningen zijn binnen het bestand van de
huisvestingsmaatschappijen die kunnen worden aangeboden als kluswoning.68 Het gaat daarbij om
woningen die de maatschappij niet meer zelf op een aanvaardbare manier kan renoveren. De woning
kan dan in een erfpachtformule worden aangeboden aan mensen die ze dan zelf gaan renoveren.
211. De stad onderzoekt of het model van een wooncoöperatie kan ondersteund worden. In zo’n model,
gericht op het voorzien van meer huurwoningen, zou je een huurder kunnen worden in een woning
van de coöperatie, waar je dan ook aandeelhouder van bent. Via zo’n hybride formule 69, tussen huren
en kopen in, kunnen mogelijk meer mensen een woning vinden voor een betaalbare huur. Het kan zo
ook een manier zijn voor mensen om hun geld op een faire manier te beleggen.

Investeren in sociale wijkvernieuwing
212. Sociale wijkvernieuwing wordt gestimuleerd door wijkontwikkelingcontracten met alle partners: de
lokale overheid, sociale huisvestingsmaatschappijen, en vooral met de bewoners. Doel is kwaliteit in
de wijk: aantrekkelijk groen met veel ontmoetingsruimte, verkeersluw en met inzet van duurzame
materialen. Wijken met betaalbare, energiezuinige woningen en een veelzijdig aanbod van goede
woningen. Niet enkel nieuwe appartementen, maar ook rijwoningen voor jonge gezinnen.
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Zie bv.: https://www.deidealewoning.be/watiseenkluswoning/default.aspx?pg=1458&id=1333
Zie een studie naar de haalbaarheid van een hybride model: http://www.igemo.be/gemeenten/wonen/hybride-woningmarkt/
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213. Voor kwetsbare gebieden wordt er verder gewerkt met herwaarderingsprojecten. Bij de uitwerking
van deze projecten moet er bijzondere aandacht gaan om elitaire “verlofting” en sociale verdringing
te vermijden. Deze herwaarderingsprogramma’s combineren minstens 4 maatregelen: het realiseren
van sociale huurwoningen, het steunen van renovatie voor eigenaars-bewoners en eigenaarsverhuurders, vernieuwing van panden die te slecht zijn om te renoveren, het streng aanpakken van
leegstand en verkrotting door afbraak van de slechtste panden.
214. Tegelijk moet er gezocht worden naar instrumenten om sneller en op grotere schaal over te kunnen
gaan tot renovatie van bestaande woningen. Een renovatie huis per huis, enkel op initiatief van de
eigenaar, zal waarschijnlijk niet volstaan om snel genoeg het oude huizenbestand grondig aan te
pakken met het oog op een klimaatneutrale stad. Zo nodig worden hier nieuwe structuren voor
opgezet.
215. Er is nood aan een verdere versterking van de gemeenschapsvoorzieningen in elke woonbuurt. Zij
zorgen voor een sociale dynamiek en cohesie, en maken zo de stad leefbaar. Het gaat hier om
scholen, buurtdiensten, buurthuizen, bibliotheken, politieantennes, sportzalen, verenigingslokalen,
feestzalen, winkels, wijkgezondheidsvoorzieningen, cafés, theehuizen, … Openbare buurtuitrusting
moet een zichtbare ereplaats krijgen in de woonomgeving. Scholen moeten aangemoedigd worden
een buurtfunctie te ontplooien buiten de lesuren. Buurtdiensten moeten worden gestimuleerd omdat
zij kunnen ingaan op de behoeften in de buurt en tegelijkertijd werkgelegenheid en opleiding kunnen
voorzien voor de laaggeschoolde en werkloze bewoners.
216. Via het buurtoverleg en -werk worden bewoners gestimuleerd om hun woning te onderhouden (bv.
voortuintjes). Per buurt kan een groep vrijwilligers verzameld worden die bv. bij oudere mensen
kleine klusjes kunnen uitvoeren. Zo mogelijk wordt per buurt werkmateriaal ter beschikking gesteld
dat kan ontleend worden (bv. grotere ladder, zwaardere boormachine, …).
217. De ontwikkelingen op het vlak van studentenhuisvesting worden goed opgevolgd. De voorbije jaren
zijn er forse investeringen gedaan in nieuwe kamers, met positief gevolg. Het is belangrijk de situatie
goed te monitoren, zodat men tijdig kan weten of er nieuwe knelpunten ontstaan of dat te elitaire
projecten voor studentenkamers de plaats innemen van projecten voor betaalbaar wonen voor nietstudenten.
Nieuwe woonvormen
218. De stad geeft actief steun aan mensen die kiezen voor nieuwe woonvormen. Groepen mensen die
willen starten met een project van samenhuizen70 of cohousing worden ondersteund bij hun
zoektocht naar een geschikt pand. Het autonoom stadsbedrijf gaat zelf mee op zoek naar panden die
via een groep samenhuizers kunnen gerenoveerd worden tot volwaardige woonprojecten. In ruil
daarvoor engageren de betrokkenen zich tot een sociale mix in hun project en tot duurzaam bouwen
of renoveren. Daarbij wordt gekozen voor formules van erfpacht. Er komt ook een positieve definitie
van die vormen van samenhuizen die wel toegestaan zijn in de stad. In het kader van het tegengaan
van het opdelen van woningen zijn er nu regels die vooral benadrukken wat niet mag. We willen ook
een positieve formulering die nieuwe vormen van samenleven mogelijk maakt. We willen in die zin de
geldende bouwverordening aanpassen. Via een speciaal platform wordt systematisch bekeken of
grotere panden die vrij komen kunnen worden omgezet in een cohousing. Via zo’n platform kunnen
groepen die op zoek zijn naar een pand snel in contact komen met vrije woningen of kunnen
omgekeerd eigenaars cohousinggroepen contacteren.
219. De stad onderzoekt of formules van samenhuizen in een huurformule kunnen worden aangeboden,
onder meer voor ouderen, mensen met een laag inkomen en eenoudergezinnen.
220. Dezelfde principes kunnen ook gelden in eigen nieuwe projecten. Zo kan gedacht worden aan
experimenten zoals cirkelwonen het wonen rondom open pleinen of binnenhoven als nieuw
woonmodel, waarbij bewoners meer betrokken zijn op elkaar. Tegelijk kan er nieuwe vrije ruimte
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komen door auto’s te hergroeperen in compacte buurtparkings, door het vergroenen van
binnenruimtes van bouwblokken, door koterijen en binnengebouwen te slopen of tuinmuren te
verwijderen of te vervangen door hagen.
221. Er worden verdere projecten van kangoeroewonen opgestart (woonvorm waarbij verschillende
generaties, niet noodzakelijk familie van elkaar, apart maar onder één dak wonen en elkaar helpen).
Bij het opzetten van het project wordt begeleiding voorzien.
222. De stad stimuleert het intergenerationeel wonen. De stad staat mensen bij (informatie, subsidies) bij
het aanpassen van hun woningen met het oog op levenslang wonen. De stad investeert in of
ondersteunt projecten van groepswonen voor ouderen, bestaande uit zelfstandige woningen met ten
minste 1 gemeenschappelijke ruimte, met gezamenlijke activiteiten en wederzijdse hulp.
223. Er wordt actief gekozen voor aanpasbaar bouwen en wonen. Dat principe verzoent ecologische en
sociale doelstellingen. Gebouwen zo construeren dat alle onderdelen in principe opnieuw kunnen
gebruikt worden en demonteerbaar zijn is een vorm van circulaire economie die ervoor kan zorgen
dat materialen binnen de stedelijke kringloop blijven. Tegelijk biedt een aanpasbaar design ook
sociale voordelen. Gebouwen kunnen zo geconcipieerd zijn dat ze flexibel zijn en gemakkelijk kunnen
aangepast worden aan een nieuwe bestemming, andere gezinssamenstelling of nieuwe levensfase.
Als dit gebeurt in projecten die tegelijk voldoende collectieve voorzieningen hebben, wordt het
mogelijk compact te bouwen en toch een grote kwaliteit te garanderen aan de bewoners.
224. Er wordt een woonbemiddelaar aangesteld, die zich vooral richt op oudere mensen die (alleen) in een
te grote of onaangepaste woning wonen. Veel oudere mensen willen misschien wel verhuizen naar
een meer aangepaste woning, maar staan relatief kwetsbaar tegenover immokantoren die op zoek
zijn naar huizen. De woonbemiddelaar kan zorgen voor een persoonlijke aanpak op maat en kan
ouderen begeleiden in de verschillende woonopties: een aanpassing van de eigen woning, een
verhuis naar een andere woning, een verhuis naar een samenhuisproject, … Er wordt bekeken of
andere instrumenten nuttig kunnen zijn om de onderbewoning van huizen te beantwoorden.
225. Er wordt gekozen voor de optimale aansluiting van zorg, wonen en welzijn in woonzorgzones en
zorgkruispunten. Een woonzorgzone is een gewone wijk met een centaal zorgkruispunt, dat de zorg in
de wijk op elkaar afstemt en coördineert. In een woonzorgzone zijn ook woonvormen waar bewoners
intensieve zorg kan worden geboden.
226. Er wordt een systeem uitgewerkt waarbij mensen een huis kunnen bouwen zonder de grond te
verwerven. Er kan gedacht worden aan systemen van erfpacht of een model als de Community Land
Trust.71 Met dit soort formules kunnen gezinswoningen betaalbaar blijven.
227. Voor woningbouw- of renovatieprojecten kan worden geëxperimenteerd met participatieve planning.
Voor de bouw begint, bepaalt de overheid de randvoorwaarden op het vlak van woondichtheid,
sociale mix en ecologische kwaliteit. Op basis daarvan wordt een groep toekomstige bewoners
gezocht, die daarna intensief betrokken worden bij het hele planningproces. Deze techniek kan
gebruikt worden voor projecten van herwaardering van oudere panden of voor nieuwbouwprojecten,
onder meer in een formule van samenhuizen.
228. Microwonen. Er is de voorbije jaren veel aandacht voor het model van de zogenaamde ‘tiny houses’.
Het gaat daarbij vaak kleine verplaatsbare woningen die bv. op een braakliggend terrein worden
geplaatst en zo een goedkoop alternatief zijn voor mensen die geen woning vinden. Dit model heeft
in een stedelijke context evenwel nadelen. Het gaat meestal om losstaande woningen, waardoor er
een relatief lage dichtheid is, wat niet aangepast is aan de stedelijke context. De stedelijke variant van
de tiny houses is het zogenaamde microwonen. 72 Er is in de steden een groeiende groep van mensen
die binnen hun levensstijl geen behoefte hebben aan een grote woning, en genoeg hebben aan bv. 40
m². Er wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn voor dergelijke woonvormen in onze stad. Het is
71
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beter dergelijke ontwikkelingen mee vanuit de overheid te sturen, onder meer om te voorkomen dat
privéontwikkelaars erg kleine ruimtes erg duur gaan verkopen of verhuren. De stad kan wel
faciliterend optreden wanneer een groep mensen met een dergelijk groepsproject van ‘small smart
living’73 komt. Ook in het kader van herbestemming, al dan niet tijdelijk, van gebouwen of ruimtes of
in modellen van aanpasbaar wonen zijn er kansen om het concept van microwonen in te zetten.
Mogelijkheden bij huizen op grote kavels kunnen eveneens onderzocht worden.
Pilootproject 5 | Community Land Trust

Groen vraagt al sinds de verkiezingen van 2012 dat Leuven werk maakt van de oprichting van een
Community Land Trust of CLT. Het model van een CLT ontstond in de VS 74 en is ondertussen ook erg
populair in het VK.75 Het is een nieuw organisatiemodel76 gericht op het aanbieden van betaalbare
woningen aan mensen met een midden- of lager inkomen.
Vele vormen zijn mogelijk, maar de principes van een CLT zijn de volgende:
 Eigendom van de grond is gescheiden van die van het gebouw. De CLT blijft eigenaar van de
grond. De woningen die er op staan worden eigendom van hun bewoners, via erfpachtcontracten.
Ze krijgen dezelfde rechten en verantwoordelijkheden als een gewone eigenaar.
 CLT’s creëren betaalbare woningen voor bescheiden inkomens. De koper koopt de woning aan
onder de marktprijs. Het verschil wordt bijgelegd door de trust, via subsidies of giften.
 Bij verkoop krijg je slechts een deel van de meerwaarde. Bij verkoop van de woning ontvangt de
bewoner al wat hij of zij zelf heeft geïnvesteerd, aangevuld met slechts een deel van de
meerwaarde. Het andere deel van de meerwaarde vloeit terug naar de trust. Zo blijft de woning
betaalbaar voor gezinnen met een laag inkomen.
 Gedeeld bestuur. De CLT wordt bestuurd als een gemeenschappelijk goed door bewoners, buren,
overheid, ...
 Woning en wijk. Naast koopwoningen kan een CLT ook gemeenschapsruimtes voorzien op maat
van de wijk (cultuur, diensten, handel, …). Soms verhuurt de CLT ook woningen.
Ook in België wordt er met CLT geëxperimenteerd als een aanvullend antwoord op de wooncrisis. In
Brussel77 is CLT erkend in de Brusselse huisvestingscode en staan verschillende projecten op stapel. In
Vlaanderen experimenteert men met CLT in Gent 78 en Antwerpen79 (Collectief Goed).
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Wat Leuven betreft, is er in het huisvestingsbeleid (op voorstel van Groen) een begin gemaakt met het
model van niet verkopen van de grond. Dat was onder meer het geval voor het cohousingproject 80 in de
Geldenaaksebaan (een project van AGSL), waar men met een erfpachtformule werkte. Vanuit AGSL is
opdracht gegeven om de mogelijkheden van een CLT-formule in Leuven verder te onderzoeken in een
studie. Het Leuvense stadsbestuur heeft ondertussen ook aangegeven voorstander te zijn van het
onderzoeken van deze piste.
Wat wij concreet vragen voor Leuven is dat in het woonbeleid uitdrukkelijk plaats gemaakt wordt voor
nieuwe modellen van beheer die het mogelijk maken dat we als lokale overheid een grotere greep krijgen
op de woningmarkt. Het principe om de grond niet te verkopen en zoveel mogelijk met een
erfpachtformule te werken (ondertussen ook overgenomen door andere partijen) is een eerste stap. Waar
we naartoe willen is dat actoren als AGSL, de stad en de huisvestingsmaatschappijen samen met
middenveldpartners onderzoeken hoe we in Leuven een CLT kunnen oprichten, ook als organisatievorm.
Wat daarvoor de beste vorm is, zal moeten blijken uit een onderzoek van de mogelijkheden en uit de
ervaringen van de lopende projecten in de andere steden. Het zal waarschijnlijk een stap-voor-stapproces
worden, waarbij er voldoende startkapitaal kan verzameld worden en voldoende organisaties die mee
willen trekken aan het project. Daarna kan naar een concrete locatie gekeken worden en kan het traject
met de toekomstige bewoners samen worden opgezet. Op langere termijn kan de Leuvense CLT dan een
eigen patrimonium opbouwen en zo een nuttige complementaire actor worden naast en met AGSL en
huisvestingsmaatschappijen.
(Afbeelding: https://nyccli.org/ )

4.2 SOCIAAL EN ARMOEDEBELEID
Sociale grondrechten garanderen voor iedereen
229. De voorziene integratie van het huidige OCMW in de stad moet op die manier verlopen dat de sociale
grondrechten van de burgers volledig gegarandeerd blijven. De integratie mag niet leiden tot een
besparingsoperatie of tot een verlaging van de ambities van het sociaal beleid.
230. Parallel daaraan moet het beleid van Zorg Leuven zich blijvend engageren voor de garantie van de
rechten op zorg van de meest kwetsbaren in onze stad. Er komt daartoe een omvattende beleidsnota.
231. Steeds meer mensen hebben schulden gemaakt in onze consumptiemaatschappij: schulden om te
overleven, om de schoolrekening van hun kinderen te kunnen betalen, maar soms ook schulden
omdat ze zich lieten verleiden om toch maar weer op krediet te kopen. Er moet blijvend geïnvesteerd
worden in actieve schuldbemiddeling door de stad of door particuliere welzijnsorganisaties. Die moet
mensen bijstaan om schulden af te bouwen of kwijt te schelden wanneer ze slachtoffer zijn van
agressieve verkooptechnieken. Groen wil ook de opbouw van schulden voorkomen door structurele
maatregelen. Stad en OCMW maken afspraken met scholen over een beperking van de schoolkosten
en bieden energiescans aan om de energiekost van armere gezinnen te doen dalen. Waar mogelijk
worden ook met andere actoren, zoals ziekenhuizen, afspraken gemaakt over betaalbare kosten voor
kwetsbare mensen.
232. Een deel van de mensen in armoede moet rondkomen met een leefloon/leefgeld. Uit verschillende
onderzoeken blijkt dat het leefloon/leefgeld onvoldoende is voor heel wat mensen en gezinnen om
een leven uit te bouwen dat voldoende beantwoordt aan de menselijke waardigheid. Totdat de
federale regering beslist om de minimumuitkeringen op te strekken tot de Europese armoedegrens,
zetten we maximaal in op de Tegemoetkoming Menselijke Waardigheid (TMW). We maken deze
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bijkomende uitkering bovenop het leefloon of een beperkt inkomen uit werk beter bekend zodat we
zoveel mogelijk non take-up van sociale rechten voorkomen.
233. Investeren in proactieve dienstverlening en actieve opsporing van armoede. Stad en OCMW starten
een experiment op in het kader van proactieve hulpverlening. Daarin worden rechten 81 automatisch
toegekend en wordt kwalitatief aandacht besteed aan alle fases van het dienstverleningsproces.
234. Op initiatief van Groen werd de voorbije jaren een aantal armoededagen georganiseerd door het
OCMW, onder meer over het thema gezondheid. Het doel was om mensen in armoede en hun
verenigingen waar armen het woord nemen telkens te betrekken bij de organisatie ervan. Tijdens
zo’n dag kunnen vertegenwoordigers van de stad, het OCMW, het CAW, mensen in armoede en
verenigingen waar armen het woord nemen, ervaringsdeskundigen in de armoede en sociale
uitsluiting en lokale politici elkaar ontmoeten, met elkaar praten en luisteren naar verhalen van
armoede en sociale uitsluiting in Leuven. We willen dat deze traditie de volgende jaren wordt
verdergezet met in principe jaarlijks een armoededag, rekening houdend met de draagkracht van de
armoedeorganisaties.
235. We zijn voorstander van de invoering van een armoedetoets. Die zou bij beslissingen in verschillende
beleidsdomeinen de mogelijke effecten op mensen in armoede in kaart moeten brengen. Het gaat bv.
over maatregelen op het vlak van dienstverlening, huisvesting, onderwijs, woonomgeving, … De toets
zou best tot stand komen met goede participatiemethodieken. Zo’n toets zou het zogenaamde
‘Mattheuseffect’ in beeld kunnen brengen (= de vaststelling dat relatief meer belastinggeld
terugvloeit naar de meer kapitaalkrachtige groepen).
236. Het is belangrijk erover te waken dat de dienstverlening van de sociale dienst, na de integratie van
het OCMW in de stad, steeds voldoende afgestemd is op de belevingswereld van mensen in armoede.
Doel is een sociale dienstverlening die vertrekt vanuit het verhaal, de hulpvraag en de krachten van
mensen in armoede, die werkt rond sociale uitsluiting en respect heeft voor de binnenkant (de
belevingswereld) van mensen in armoede. Ervaringsdeskundigen in de armoede en sociale uitsluiting
hebben hierbij een belangrijke rol te spelen. Hun aantal kan mogelijk uitbreiden.
237. Kiezen voor Housing First. Groen vraagt dat Leuven de volgende jaren ook kiest voor Housing First,
een aanpak waarbij de klassieke hulpverleningslogica wordt omgekeerd en daklozen onmiddellijk een
woning krijgen. Uit de eerste resultaten in andere steden blijkt dat deze manier van werken succesvol
is. Het is een vorm van sociale innovatie waarbij mensen die langere tijd dakloos zijn en kampen met
een verslaving- en/of psychiatrische problematiek meteen een woning toegewezen krijgen (in huur),
en niet eerst verschillende stappen moeten doorlopen in het reguliere hulpverleningsaanbod. Het
uitgangspunt is dat wonen een recht is. Mensen die het moeilijk hebben en dakloos werden, kunnen
door snel een eigen plek te hebben weer tot rust komen, en zo meer greep krijgen op hun leven.
Groen is voorstander van bijkomende maatregelen (zie in hoofdstuk wonen) voor een grotere
publieke controle over de kamermarkt. Die kunnen ervoor zorgen dat we Housing First kunnen
garanderen.
238. Iedereen heeft recht op een minimum aan energie voor de verlichting en verwarming van haar of zijn
woonst. Stad en OCMW helpen mensen niet alleen bij het afbetalen van hun energieschulden. Ze
moeten vooral helpen om de energiekost te doen dalen, zeker bij gezinnen met lage inkomens en/of
met een uitkering, die bovendien vaak in slecht geïsoleerde huizen wonen.
 Het oplossen van energiearmoede vraagt een grondige aanpak van de vele slechte woningen door
sociale stadsvernieuwing en grondige renovatie.
 Distributienetbeheerders hebben als sociale leverancier de opdracht om de rationele
energieverbruikprogramma’s uit te voeren.
 Stad en OCMW moeten samen met de LAC’s (Lokale Advies Commissie) gezinnen actief
begeleiden om hun energiefactuur te doen dalen. Dat kan door eenvoudige energieaudits, isolatie
voor lage inkomensgezinnen en door de leasing van energiezuinige toestellen als alternatief voor
dure energieslokoppen als elektrische verwarmingstoestellen.
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Stad en OCMW maken jaarlijks een budget vrij om cliënten van de sociale dienst op deze manier
structureel te helpen.
Sociale huisvestingsmaatschappijen moeten de opdracht en de mogelijkheden krijgen om
woningen energiezuinig te maken, zodat sociale huurders minder voor hun energieverbruik
betalen.
Sociale huisvestingsmaatschappijen en de stad kunnen ook goedkopere tarieven onderhandelen
bij energieleveranciers door de aankoop van energie voor mensen met een laag inkomen te
bundelen.
Mensen met een laag inkomen moeten bovendien veel makkelijker terecht kunnen bij de
‘ombudsman van de energiewinkel’ die hen in dit hele proces kan bijstaan met raad en daad.
Verder kan er ook gedacht worden aan projecten waarbij mensen met een laag inkomen, al of
niet in de sociale huisvesting, energiezuinige apparaten zoals koelkasten kunnen huren waardoor
hun globale energiekost daalt.

239. Er blijven problemen met de budgetmeters voor aardgas. Wanneer je je budgetmeter voor
elektriciteit (tijdelijk) niet kunt opladen, kom je eerst op een noodkrediet terecht en kun je later
(tijdelijk) gebruik maken van een minimumlevering van 10 ampère. Bij een budgetmeter voor aardgas
is een minimumlevering niet mogelijk, met schrijnende levensomstandigheden en groeiende
energiearmoede tot gevolg. Na een sociaal onderzoek kan de sociale dienst van het OCMW beslissen
om een minimumhoeveelheid aardgas ter beschikking te stellen. Uit cijfermateriaal blijkt dat het
aantal effectieve toekenningen vrij laag blijft, dit terwijl anno 2016 zo’n 216 huishoudens in Leuven
een budgetmeter voor aardgas hadden. Bijkomende maatregelen dringen zich op:
 Het evalueren en bijsturen van de huidige informatiecampagne gebruikmakend van verschillende
methodieken en kanalen en dit op maat van maatschappelijk kwetsbare mensen. Blijvend
inzetten op samenwerking met de energiesnoeiers om deze maatregel beter bekend te maken.
 Actief en meermaals aanspreken van mensen met een aardgasbudgetmeter die hun budgetmeter
een bepaalde periode niet hebben kunnen opladen. De netwerkbeheerders bezorgen de OCMW’s
immers lijsten van mensen die hun aardgasbudgetmeter langer als een maand niet kunnen
opladen.
 Outreachend werken: sociaal werkers gaan meer naar de mensen toe. Sociaal assistenten van het
OCMW houden regelmatige zitdagen bij verenigingen waar armen het woord nemen, buurthuizen
en andere sociale initiatieven, dit om te informeren over sociale rechten, maar ook concrete
onderbescherming aan te pakken.
 Via een buurtkar en andere outreachende methodieken werken we aan onderbescherming bij
mensen die niet over de vloer komen bij de eerder vermelde sociale initiatieven.
 Het OCMW houdt de financiële voorwaarden (terugbetaling van 30% van het toegekende bedrag)
zo beperkt mogelijk om de drempels zo laag mogelijk te houden. Het OCMW kan dit immers
betalen met geld van het federaal sociaal energiefonds.
240. Een lokale woon-, water- en energiewinkel op maat van kwetsbare groepen is een interessant
instrument om op een integrale manier te werken rond huisvestingsproblemen, energiearmoede, …
Een gemeentelijke of intergemeentelijke woon-, water- en energiewinkel geeft de mogelijkheid tot
brede samenwerking tussen sociale dienst, CAW, woonwinkels, huurdersbond, sociale
verhuurkantoren, buurtwerk, sociale economie… Toegankelijkheid, bruikbaarheid en
betrouwbaarheid zijn heel belangrijk bij de oprichting van een lokale woon-, water-en energiewinkel,
net als de dienstverlening voor maatschappelijk kwetsbare groepen. Om toegankelijke
dienstverlening te garanderen, is het belangrijk om mensen in armoede, verenigingen waar armen het
woord nemen en ervaringsdeskundigen te betrekken bij de werking van zo’n winkel. Deze winkel
werkt volgens het eenloketprincipe, kan informatie verstrekken, kan werken rond huisvesting,
toegang tot nutsvoorzieningen, energiebesparing bij maatschappelijk kwetsbare groepen, …
241. Het beleid voor de aanpak van kinderarmoede wordt versterkt. De kansarmoede-index (Kind & Gezin)
steeg van 10,5% in 2008 tot 20,2% in 2016.82 Net als in de andere steden is er ook in Leuven de
voorbije jaren een stijging te zien van het aantal kinderen dat geboren wordt in een kansarm gezin.

82

Zie: https://gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be/sites/default/files/stadsmonitor_pub_h9_armoede.pdf

50

Leuven zit daarmee net onder het gemiddelde van de centrumsteden, maar het blijft een veel te hoog
cijfer voor een rijke stad als de onze. Het is wel belangrijk niet te zeer op een geïsoleerde manier te
spreken over kinderarmoede, alsof die niet in een concrete context ontstaat. Het is evident dat we
alles moeten doen om maatschappelijk kwetsbare kinderen te versterken, en zo mogelijk een keten
van generatiearmoede mee te helpen doorbreken. Maar Groen wil niet meestappen in een
‘schuldmodeldenken’, waarbij kinderen in armoede de zogenaamd ‘goede’ armen zijn en hun ouders
dan de ‘slechte’ armen, die we zouden moeten sanctioneren. Uit de cijfers blijkt duidelijk dat de
sociaal-economische criteria van kansarmoede overwegen. Het gaat dus vooral over het inkomen, de
arbeidssituatie en de opleiding van de ouders die mee bepalen welke kansen het kind heeft. Wij
willen dan ook een versterkte structurele aanpak die kijkt naar de situatie van de kinderen én ook die
van de ouders.
242. Stad en OCMW ondersteunen projecten voor dagelijkse gezonde warme maaltijden op school voor
kinderen die leven in armoede. Schooldirecties zorgen voor een sociaal tarief voor die kinderen, zodat
ze gewoon met hun klasgenootjes op school kunnen eten, in plaats van naar een sociaal restaurant te
moeten gaan.
243. Er komt een verdere uitbouw van de sociale kruidenier. Doel is ervoor te zorgen dat er meer
afhaalpunten komen, en dat in de verschillende stadsdelen. Voor dit doel kan ook de buurtkar
ingeschakeld worden. De buurtkar is een groenten- en fruitkraam die elke week een vast parcours
aflegt, elke dag in een andere deelgemeente van Leuven. De route doet bij voorkeur de meest
afgelegen wijken aan. Het fruit en de groenten komen van lokale boeren. In de buurtkar kan ook een
aantal basisproducten van de sociale kruidenier worden gekocht.
244. Stad en OCWM blijven investeren in activeringsprojecten voor laaggeschoolde jongeren en nieuwe
Belgen. Naast de door de hogere overheden gesubsidieerde projecten, worden er extra projecten
gelanceerd. Deze projecten vertrekken best vanuit de mogelijkheden, sterktes en vaardigheden van
mensen. De projecten creëren de mogelijkheid om te experimenteren, om stappen vooruit te zetten,
maar het is ook een project dat de deelnemers begeleidt en steunt als het niet meteen lukt. Concreet
kan er gedacht worden aan een projectsubsidie voor het opstarten van een sociale keuken.
245. De verdere uitbouw van lokale duurzame diensteneconomie kan nieuwe banen scheppen. Lokale
dienstenbedrijven betekenen een meerwaarde voor werkzoekenden, werkenden én buurtbewoners.
Het gaat onder meer om strijkateliers, tuinonderhoud, buurtbeheer voor het onderhoud van parken,
plantsoenen, begraafplaatsen, … Groen wil garanties dat de dienstenjobs ook arbeidskwaliteit, sociale
contacten en opleiding bieden aan de betrokkenen.
246. Stad en OCMW kiezen in het bijzonder voor een volwaardige dialoog met en ondersteuning en
participatie van sociaal kwetsbare groepen, waaronder alle verenigingen waar armen het woord
nemen, verenigingen van asielzoekers, ouderen, mensen met een handicap, cliënten, patiënten,
bewoners van aandachtsbuurten, … Hun (ervarings)deskundigheid kan het lokale beleid versterken én
verdiepen. Groen is er in principe voorstander van dat in alle deelgemeenten buurtwerking
ondersteund kunnen worden.
247. Stad en OCMW starten met een omvattend beleid tegen eenzaamheid. Toenemende eenzaamheid is
een ernstig probleem, ook bij de jongere generaties. Via een stedelijke startconferentie kan een begin
gemaakt worden met een coherent beleid. Daarbij wordt in kaart gebracht welke instrumenten en
initiatieven nu al bestaan en in welke stadsdelen er te weinig omkadering is. Op basis daarvan wordt
een actieplan opgemaakt.
248. Als deel van het klimaatadaptatieplan is er een warmteactieplan. Dit plan schetst de krijtlijnen voor
hoe en wanneer kwetsbare doelgroepen – en professionals die werken met die doelgroepen –
geïnformeerd en gewaarschuwd moeten worden in warmteperiodes. Het actieplan biedt ook
handvatten aan professionals om preventieve acties te ondernemen en zo gezondheidseffecten als
gevolg van warmte te voorkomen.
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249. De stad garandeert steeds voldoende niet-digitale communicatie en dienstverlening. Zo kan worden
voorkomen dat nieuwe technologische ontwikkelingen zorgen voor een toenemende ongelijkheid.
(Zie voor een meer uitgewerkt voorstel hierover het onderdeel 8.2 over de overheid.)

Toegankelijkheid voor iedereen
250. Het toegankelijkheidsbeleid wordt versneld. Niet alleen moeten alle openbare gebouwen volledig
toegankelijk zijn voor mensen met een handicap. Ook ten aanzien van winkels en horeca zijn er
bijkomende initiatieven nodig om de toegankelijkheid te garanderen. In het stadskantoor moeten
mensen ook steeds door stadsmedewerkers op weg geholpen kunnen worden (en dus niet alleen via
de website of automaten).
251. Bij de inrichting van de publieke ruimte en de verschillende voorzieningen wordt steeds uitgegaan van
het idee van ontwerpen voor iedereen of ‘universal design’.83 Het zou vanzelfsprekend moeten zijn
om dingen meteen zo in te richten of te ontwerpen dat ze door iedereen bruikbaar zijn. Aparte
ingrepen voor afzonderlijke doelgroepen zijn dan niet meer nodig.
252. Mainstreaming van het toegankelijkheidbeleid. Elke stadsdienst zou toegankelijkheid in de werking
moeten opnemen. Elke dienst zou de volgende legislatuur een project in verband met
toegankelijkheid moeten opstarten.
253. Mensen met een handicap moeten overal in de stad op een aanvaardbare afstand kunnen beschikken
over aangepaste toiletten. Tegen het einde van de legislatuur moet een redelijk aantal openbare en
aangepaste toiletten beschikbaar zijn. Toegankelijke toiletten zouden in kaart moeten gebracht
worden via een toilettenplan dat kan worden opgehaald in het stadskantoor en In&Uit. Alle
toegankelijke toiletten zouden 24/24 beschikbaar moeten zijn. Samenwerking met de KU Leuven en
de ziekenhuizen kan overwogen worden.
254. Alle informatie over toegankelijkheid zou op de website van de stad moeten gecentraliseerd worden.
Het gaat onder meer om: toegankelijkheid openbare gebouwen, openbare toiletten, parkeerplaatsen,
…
255. Er is nood aan een aparte infogids (in meerdere talen) over toegankelijkheid van
bezienswaardigheden, evenementen, hotels en jeugdherberg, … Informatie over
mobiliteitsmogelijkheden dient ook te worden voorzien (toegankelijkheid station, aanvragen
assistentie, …).
256. Op termijn moeten alle bushaltes toegankelijk zijn. Bij alle nieuwe bushaltes moet dit vanaf nu
gegarandeerd zijn. De stad kan hiervoor basiscriteria vastleggen. 84

83
84

Zie: https://www.inter.vlaanderen/toegankelijkheid-en-universal-design/universal-design .
Zie ook: http://www.groenleuven.be/opstap_autobussen_kan_vlotter_en_comfortabeler .
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257. Werkgelegenheid. Binnen de stadsdiensten dient een versterkt beleid te worden gevoerd ten gunste
van mensen met een handicap.
258. Speciale aandachtspunten zijn onder meer:
 Een deel van de bussen, en met name de kleinere citybusjes, vormt vaak een probleem voor
mensen met een handicap. Waar mogelijk zou dit moeten verbeterd worden door aangepast
materiaal. Een planning hiervoor wordt uitgewerkt.
 Het busstation is niet verkeersveilig voor mensen met een handicap.
 De aankondigingborden aan het busstation zijn onvoldoende leesbaar voor mensen met een
visuele handicap.
 Er is nood aan een netwerk over het hele stedelijk gebied van rustpunten waar mensen kunnen
gaan zitten, zonder dat ze daarvoor moeten betalen.
 Er is nood aan meer veilige en comfortabele fietsenstallingen.
 Ook in zones 30 zouden er zebrapaden of visueel zichtbare oversteekstroken moeten blijven.
 Er is nood aan veel meer openbare toiletten, gratis, en toegankelijk voor vrouwen, mensen met
een handicap, ouders met kleine kinderen, …
 Bij elke bouwvergunning die verleend wordt door de stad voor gebouwen met een publieke
functie, en bij alle bouwprojecten die zelf worden opgezet, zou een toegankelijkheidsrapport
gemaakt moeten worden.
 Bij heraanleg van pleinen moet systematisch uitgegaan worden van volledige toegankelijkheid.
 Nieuw aangelegde voetpaden moeten altijd breed genoeg zijn.
 Wegnemen van drempels voor aanwerving van mensen met een handicap in de eigen
stadsdiensten.
 Bij evenementen, recepties of andere publieke stadsactiviteiten zouden steeds voldoende stoelen
of zitmogelijkheden moeten zijn voor mensen die moeilijk te been zijn.
Pilootproject 6 | Housing First

Er is nood aan verdere stappen om te komen tot een meer structurele aanpak van de dakloosheid in
Leuven. Wij zijn voorstander van het model van ‘Housing First’.
Wat is Housing First?85 Het is een vorm van sociale innovatie waarbij mensen die langere tijd dakloos zijn
en kampen met een verslaving- en/of psychiatrische problematiek meteen een woning toegewezen krijgen
(in huur), en niet eerst verschillende stappen moeten doorlopen in het reguliere hulpverleningsaanbod.
Het uitgangspunt is dat wonen een recht is. Mensen die het moeilijk hebben en dakloos werden, kunnen
door snel een eigen plek te hebben weer tot rust komen, en zo meer greep krijgen op hun leven. Het
model werd in een aantal steden uitgetest, 86 met goede resultaten.87
Groen stelde al eerder voor om ook in Leuven de volgende jaren de piste van Housing First uit te proberen.

85

Zie: http://www.housingfirstbelgium.be/nl/
Zie: https://www.mi-is.be/nl/housing-first-belgium
87
Zie: https://sociaal.net/analyse-xl/housing-first-werkt/
86
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Studente Anna Raymaekers (UCLL en KULeuven) maakte haar thesis over dakloosheid in Leuven. 88 Ze kreeg
daarvoor de Piet Cleemputprijs. Ze stelde haar thesis voor tijdens Word Social Work Day, op 20 maart in
Hal 5.
Samen met onze partners in het OCMW hebben we de voorbije jaren al heel wat goede initiatieven
genomen om beter te kunnen antwoorden op de dakloosheid. De thesis van Anna Raymaekers geeft
belangrijk materiaal om de volgende jaren tot een nog meer structurele aanpak te komen. Het was dan
ook teleurstellend dat de Leuvense schepen van sociale zaken stelde niet overtuigd te zijn van de aanpak.
Schepen Verlinden zei dat ze twijfelt aan het concept onder meer omwille van de psychische
kwetsbaarheid van mensen. Dat is merkwaardig, omdat Housing First van bij het ontstaan van het concept
altijd uitdrukkelijk bedoeld was voor mensen met een psychiatrische problematiek en voor die groep ook
goede resultaten geeft. Wat ons betreft begint Leuven in de volgende legislatuur dus ook met Housing
First. Het is veel zinvoller om te leren uit de ervaringen in andere steden 89 dan al te gemakkelijk deze
vernieuwende aanpak af te wijzen.

(afbeelding: Housing First Brussel)

4.3 ZORG
Zorgen voor zorg
259. De stad stelt haar gezondheidsbeleid op, op basis van informatie die haar wordt aangereikt door de
verschillende actoren die in Leuven op de eerste lijn actief zijn (zoals LOGO, huisartsenkringen,
wijkgezondheidscentra). Daarbij wordt aandacht besteed aan een zorgconcept dat inzet op maximale
continuïteit ²tussen de eerste lijn en de tweede lijn, tussen residentiële zorg en thuiszorg, maar ook
met de ziekenhuizen én voor de link tussen milieu en gezondheid. LeuvenLinkt90 is een goed initiatief
dat zeker verdergezet moet worden.
260. Er komt een lokaal gezondheidsplan, zodat elke inwoner, bezoeker en medewerker kan opgroeien,
wonen, werken, spelen in een gezonde leefomgeving waarin meer sociale samenhang is en meer
gelijke gezondheidskansen voor iedereen weggelegd zijn. In dit plan wordt beschreven hoe de stad
meewerkt aan de realisatie van de Vlaamse, nationale en internationale gezondheidsdoelstellingen,
aangevuld met lokale accenten. De stad engageert zich voor de realisatie van de vooropgestelde
doelstellingen. Aanbieden en promoten van gezonde voeding, beweging en een tabaks-, drugs- en
alcoholpreventiebeleid in eigen voorzieningen en een actief beleid rond milieu en gezondheid zijn
aandachtspunten. Er is speciale aandacht voor kansengroepen.
261. Bij de verdeling van bevoegdheden in het college wordt gezondheid als een aparte bevoegdheid
toegewezen.
262. Er komt een stedelijke gezondheidsraad die het bestuur adviseert over alle aspecten van het lokale
gezondheidsbeleid en die eigen voorstellen voor een versterking van een preventieve en
eerstelijnsgezondheidszorg kan formuleren. Het garanderen van de patiëntenrechten is daarbij een
centrale doelstelling.
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Zie: https://sociaal.net/opinie/daklozen-in-schijnbaar-rijk-leuven/
Zie bv.: http://www.housingfirstbrussels.be/nl/
90
Zie: https://www.leuven.be/leuvenlinkt
89
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263. De structurele aandacht voor gezondheid weerspiegelt zich in de begroting, het ambtenarenbestand
en een horizontale gezondheidsreflex bij andere bevoegdheidsdomeinen. De stad werkt actief lid van
het LOGO.
264. Het mantelzorgbeleid wordt verder versterkt. Mee op initiatief van Groen werd de voorbije jaren in
het kader van het OCMW een begin gemaakt met een brede ondersteuning van mantelzorgers, steeds
complementair aan publieke dienstverlening. Na de integratie van het OCMW in de stad is het nodig
dit beleid verder te versterken. Elementen van zo’n mantelzorgbeleid zijn onder meer: in beeld
brengen van het profiel van de Leuvense mantelzorgers, de uitbouw van een zorgkadaster waar
mantelzorgers zich kunnen registreren, buurtgerichte activiteiten voor mantelzorgers, voldoende
aanbod aan kortverblijf/tijdelijke ondersteuning.
265. Mantelzorg vormt een deel van het uitwerken van buurtgerichte zorg. De ‘actief zorgzame buurt’ is
een toekomstmodel voor de organisatie van zorg. Dit model krijgt een sterkere plaats in de
beleidsplannen van de stad en Zorg Leuven.
266. De oprichting van Zorg Leuven was in veel opzichten een belangrijke positieve stap vooruit. Het komt
er nu op aan de volgende jaren verder te werken in de goede richting. Cruciaal blijft voor ons dat Zorg
Leuven er mee voor garant blijft staan dat de meest kwetsbare bewoners van onze stad steeds van
een goede en betaalbare zorg kunnen genieten. In een landschap waar zorg ook steeds meer door
privébedrijven wordt aangeboden is het essentieel dat de overheid, via Zorg Leuven, de zorgrechten
van alle burgers garandeert. We hopen dat Zorg Leuven de volgende jaren de instrumenten krijgt om
een personeelsbeleid te voeren dat die doelstelling voluit ondersteunt. Het is belangrijk dat
zorgberoepen en werken voor Zorg Leuven nog aantrekkelijker worden. Dat kan onder meer door nog
meer in te zetten op onthaal, begeleiding en vorming van (nieuwe) medewerkers, door evidencebased werken, door nog betere samenwerking met de hogescholen en de universiteit en het voorzien
van hoogwaardige stageplaatsen en door nog betere preventie van burn-out en ziekteverzuim.
267. Voor de volgende jaren willen we enkele accenten leggen in de werking van Zorg Leuven. Zo zouden
we ten eerste nog meer structurele aandacht willen zien voor preventie, onder meer op het vlak van
geestelijke gezondheidszorg. Zorg Leuven heeft in dat verband al enkele belangrijke stappen gezet, en
dat proces willen we versterken. Ten tweede willen we dat in de woonzorgcentra meer overtuigend
wordt gekozen voor participatie en dus medebeheer door de bewoners. Ten derde willen we nog een
grotere continuïteit zien in het op elkaar afstemmen van de eerste, tweede en derde lijn in de
hulpverlening.
268. De verschillende woonzorgcentra (WZC) zullen zich zoveel mogelijk openstellen voor de dynamieken
in de buurt waar ze zich bevinden. Buurtbewoners kunnen ook gebruik maken van de infrastructuur in
zo’n WZC als ze bv. een zaaltje zoeken voor een feest of vergadering.
269. De ouderen- en thuiszorg vanuit Zorg Leuven staat voor een breed palet aan voorzieningen: lokale
dienstencentra, assistentiewoningen, woonzorgcentra, huishoudhulp, poetshulp, klusjesdienst,
gezinshulp, oppashulp, kraamzorg, … De verbinding met de lokale gemeenschap is hierbij heel
belangrijk. Het is ook belangrijk dat we blijven inzetten op het duurzame karakter van de
voorzieningen (bv. inzake voeding, verzorgings- en incontinentiematerialen, mobiliteit, energie,
afvalverwerking). Groen heeft een grote waardering voor het werk van de mensen die deze zorg
bieden (professionals, mantelzorgers en vrijwilligers). Het klimaat waarin ze werken of actief zijn moet
ook aangenaam zijn.
270. Een hoge kwaliteit van zorg, toegankelijkheid en betaalbaarheid moeten voorop blijven staan. Dat
houdt onder meer in: evidence-based werken, kwaliteitsindicatoren opvolgen, soepel werken met
elektronische zorgdossiers, via waarderend onderzoek (“appreciative inquiry”) samen op een
positieve manier nagaan wat het beste werkt, niet te bureaucratisch, maar met vertrouwen in ieders
kwaliteiten, via diversificatie in taken en opdrachten. We willen verder kritisch innovatief zijn (bv.
samen met ingenieurs (in opleiding) zoeken naar ‘slimme’ oplossingen voor concrete problemen en
gebruiksvriendelijke apps ontwikkelen.
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271. Empathie en respect voor de waardigheid van bewoners en cliënten zijn essentieel. Wij zouden nog
meer dan nu de klemtoon willen leggen op steun voor initiatieven van onderuit en op participatie en
empowerment van bewoners en cliënten. Indien Vlaanderen kiest voor het persoonsvolgend budget
in de ouderenzorg betekent dit dat ouderen inderdaad zelf kiezen welke zorg ze nodig hebben, maar
voor ons betekent dat niet dat er zal worden bespaard op publiek zorgaanbod voor de meest
kwetsbare medemensen.
272. De stad bouwt via Zorg Leuven de thuiszorg verder uit (huishoudhulp, warme maaltijden, verzorging,
…). De stad stimuleert en ondersteunt zowel individuele burgers als familiale of buurtgebonden
zorgnetwerken om zorg te dragen over zorgbehoevende ouderen, langdurig zieken of personen met
een handicap (mantelzorgbeleid, logistieke ondersteuning, promotiecampagnes,…). Een speciale
aandacht is nodig voor de groeiende eenzaamheid bij een aantal bevolkingsgroepen (ook bij
jongeren). Groen pleit ervoor dat de stad in de coördinatie van het overleg oog heeft voor het
wegwerken van overlappingen en opsporen van tekorten in de zorgvoorzieningen. Wat de particuliere
initiatieven doen, moet de stad niet doen. De stad moet zich veeleer toeleggen op een vernieuwerrol
en hier zelf initiatieven nemen of particuliere initiatieven ondersteunen die vastgestelde tekorten in
de zorgvoorziening in pilootvorm of pioniersvorm lanceren. De stad stimuleert verder
tussenvoorzieningen zoals kortverblijf of dag- en nachtopvang. Zorg Leuven onderzoekt of een eigen
aanbod aan thuisverpleging, met name voor de meest kwetsbaren, dient ontwikkeld te worden.
273. Er komt een beleidsplan voor cultuursensitieve ouderenzorg. Er komt een grondige analyse die onder
meer in kaart brengt hoeveel ouderen er in Leuven wonen met een migratieachtergrond en hoeveel
van hen bereikt worden binnen de ouderenzorg. Er wordt onderzocht wat de drempels zijn voor deze
mensen ten opzichte van het aanbod aan ouderenzorg. In dialoog met de verschillende
gemeenschappen in onze stad krijgen we zo meer zicht op noden en verwachtingen. Er wordt ook
onderzocht hoe men het huidig personeelskader verder kan ondersteunen om tot een
cultuursensitieve ouderenzorg te komen. Vanuit die analyse wordt een reeks concrete maatregelen
voorbereid voor de werking van Zorg Leuven. Zo pleiten we onder meer voor een
diversiteitsconsulent (zoals die ook bestaat in het OCMW van Gent).
274. Met de verschillende actoren wordt bekeken of een palliatieve hospice kan worden opgericht. Dat is
een plek waar mensen met een goede omkadering hun laatste levensfase kunnen doorbrengen. De
zorg richt zich niet op genezing, maar wel op het verminderen van pijn en op de mogelijkheden om op
een rustige en waardige manier afscheid te kunnen nemen van het leven. De stad kan een bijdrage
leveren in het nog beter uitbouwen van de palliatieve dienstverlening, en dat in samenwerking met
initiatieven die nu al bestaan in ziekenhuizen.
275. Er is nood aan meer aandacht voor psychisch welzijn. De stad moet samen met het particuliere
welzijnswerk het recht op (psychische) hulp voor iedereen mee mogelijk maken. Naast een verruiming
van het hulpverleningsaanbod vraagt dit een betere bekendmaking ervan bij de inwoners. Ten slotte
is er ook nood aan een actiever preventiebeleid. De voorbije jaren waren er al positieve initiatieven,
zoals extra inspanningen door Zorg Leuven, een project als ‘Leuven Prikkelt’, … Het is belangrijk dat er
voldoende laagdrempelige plekken zijn waar mensen binnen kunnen lopen en mogelijk in contact
komen met het hulpaanbod.
276. De stad gaat verder met een actief beleid op het vlak van kinderopvang. Enkele elementen van de
groene visie:
 We staan achter het doel van het masterplan kinderopvang. We vinden het goed dat de stedelijke
overheid extra middelen reserveert om bijkomende initiatieven te nemen voor kinderopvang,
bovenop wat de Vlaamse overheid doet. We geloven niet in een concept van
‘vermaatschappelijking van de zorg’ dat neerkomt op een zuivere individualisering van de
zorgverantwoordelijkheid vanuit een besparingslogica. Vormen van informele zorg zijn positief,
maar steeds complementair aan publieke initiatieven.
 Het is de taak van de overheid om ervoor te zorgen dat kinderopvang bereikbaar is of wordt voor
de meest kwetsbaren in de samenleving. Het is niet noodzakelijk de taak van de overheid om die
opvangvoorzieningen ook allemaal zelf te organiseren. We zijn voorstander van een evenwichtig
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partnerschap waarbij particuliere initiatieven vanuit vertrouwen hun rol kunnen spelen en
publieke steun kunnen krijgen voor het uitvoeren van een publieke opdracht.
We willen de doelstelling van het huidige masterplan behouden, maar in de organisatie van de
opvang een andere balans zoeken tussen initiatieven van de overheid en van particuliere
organisaties. Er zou een groter vertrouwen moeten zijn voor de rol van particuliere organisaties.
In de taakverdeling tussen de actoren komt het bewaken van het flexibele aanbod, de opvang van
kwetsbare gezinnen, … veeleer bij de overheid terecht.
Er is wel nood aan een andere overlegcultuur tussen de actoren. Particulieren en publieke actoren
moeten op een correcte manier met elkaar kunnen omgaan, vanuit vertrouwen.
Voor de verdere planning van het aanbod nemen we als uitgangspunt de cijfers van het loket
kinderopvang: er is dus globaal een tekort aan plaatsen, al wordt dat stap voor stap kleiner.
Vanuit een beter overleg met de particuliere initiatieven willen we, vanuit een geest van
vertrouwen, ook hen aanspreken om te zien of zij voor de beoogde groei kunnen zorgen in plaats
van enkel de eigen initiatieven te subsidiëren.
Voor de buitenschoolse opvang zien we veel positieve elementen in de huidige aanpak van het
stadsbestuur, naast enkele pijnpunten. Ook hier zou bij het uitvoeren van een ambitieuze
publieke doelstellingen meer sprake mogen zijn van vertrouwen in particuliere initiatieven.
Het project Kinderkuren91 vinden we globaal goed. Het doel moet zijn ervoor zorgen dat in zoveel
mogelijk scholen een goed aanbod is. Het doel moet niet zijn een eenvormig en enkel door de
stad georganiseerd aanbod te voorzien, mogelijk zelfs ten nadele van initiatieven die al bestaan.
Ten aanzien van de bestaande IBO’s (= Initiatief voor Buitenschoolse Opvang) vragen we een
groter vertrouwen en minstens een betere overlegcultuur die vertrekt vanuit respect voor ieders
rol en inzet. Als er een IBO is dat de taak kan uitvoeren en mogelijk een groter aanbod kan
voorzien dan nu het geval is, dan zou dat het vertrekpunt moeten zijn. Dat het gediversifieerde
aanbod aan buitenschoolse opvang, door de verschillende actoren, op een gegroepeerde en
herkenbare manier wordt aangeboden, is goed. Dat alle initiatieven zich volledig zouden moeten
inschakelen in het communicatieformat van Kinderkuren is niet goed.

277. De stad stimuleert de aanwezige winkels om luierverversplekken en (borst)voedingplekken te
voorzien. In de eigen publieke gebouwen wordt dit ook systematisch voorzien. En luierverversplekken
zijn er voor mama’s en papa’s.
278. Er komen meer publiek toegankelijke douches en openbare toiletten. Onder meer daklozen, mensen
zonder papieren of mensen die in penibele omstandigheden moeten leven, hebben vaak zeer
beperkte hygiënische mogelijkheden. Dat kan leiden tot sociale marginalisering en risico’s op het vlak
van persoonlijke en volksgezondheid. Er kunnen tewerkstellingsprojecten worden opgezet (naar
analogie met onderhoud van de bushokjes) voor het onderhoud van douches en toiletten.

91

Zie: https://www.leuven.be/kinderkuren
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4.4 EEN MONDIALE STAD

Lokaal de SDGs uitvoeren
279. De stad engageert zich voor de lokale vertaling en uitvoering van de duurzame ontwikkelingsdoelen of
SDGs.92 Daarvoor komt er een speciaal actieplan, onder meer gericht op participatie en monitoring.
280. Een onderdeel van dat actieplan is de integratie van de SDGs in de ‘beleids- en beheerscyclus’ (BBC)93,
met name in de omgevingsanalyse die wordt gemaakt in functie van de strategische planning en het
financieel beheer via die BBC. Leuven inspireert zich daartoe op de resultaten van het piloottraject
dat de VVSG ontwikkelde rond de SDGs.94 (Leuven zit nu al in de tweede groep van dat piloottraject.)
281. Jaarlijks komt er, samen met burgers, scholen, middenveldorganisaties en bedrijven, een SDG-dag. Elk
jaar kan dan de stand opgemaakt worden van waar we staan met de uitvoering van de SDGs. Er kan
bv. telkens aandacht zijn voor enkele specifieke SDGs. Lokale organisaties of scholen kunnen dan rond
die SDGs werken en hun projecten voorstellen. Politici kunnen toelichting geven over het beleid voor
die SDGs waarna de aanwezigen hen kunnen bevragen en suggesties geven.
282. Er wordt werk gemaakt van een monitoring van de uitvoering van de SDGs op lokaal vlak. Neemt de
stad initiatieven rond alle 17 SDGs? Wat zijn de resultaten? Waar is er verbetering mogelijk? Het
verslag van die monitoring vormt een van de vaste onderdelen van de SDG-dag.
283. Binnen de stadsdiensten wordt een ambtelijke werkgroep opgestart voor de implementatie van de
SDGs binnen de verschillende beleidsdomeinen. Specifieke projecten worden opgestart. Er wordt
werk gemaakt van een goede monitoring van het beleid. Er is aandacht voor initiatieven van
sensibilisering.
284. Er komt SDG-partnerschappen voor de lokale uitvoering van de SDGs. De stad ondersteunt die met de
nodige middelen.
Een Noord-Zuidbeleid met visie en middelen
285. Een degelijk Noord-Zuidbeleid vraagt voldoende middelen, zowel personeel als financieel.
286. De volgende jaren mag het budget voor ontwikkelingssamenwerking zeker niet dalen. Bij het begin
van de nieuwe legislatuur zou een financiële norm moeten worden vastgelegd, waarbij een groeipad
wordt afgesproken.
287. Er gaat steun naar de jaarlijkse mensenrechtenweek.
Beleid in dialoog
288. Er wordt met het Leuvens Netwerk Noord-Zuid (LENZZ) bekeken op welke manier de volgende jaren
de beleidsdialoog structureel kan worden georganiseerd. Het SDG-kader vormt daarbij een
belangrijke kapstok.
Samenwerking met het Zuiden
289. Zuid-Noord-beleid. Opzetten van proefprojecten waarbij partners uit het Zuiden in de gemeenschap
in het Noorden hun kennis (bv. over recyclage, energie- of landbouwtechnieken, natuurbeheer, …)
komen toelichten en aanleren.
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Duurzame ontwikkeling, geen holle slogan
290. Duurzaamheidbeleid in eigen stad kaderen in mondiaal perspectief. Dat kan bijvoorbeeld door een
gelijktijdige vermindering van het energiegebruik (in de eigen overheidsgebouwen, bij
bouwprojecten, …) en een investering in een project van duurzame energie in de
partnergemeenschap in het Zuiden.
291. Het is belangrijk dat het project Leuven klimaatneutraal een echt participatief project blijft, niet enkel
gedragen en gestuurd door een groep experts. Er is nood aan een voldoende breed
participatietraject, waarin onder meer de Leuvense ontwikkelingsorganisaties een rol moeten kunnen
spelen. Verder zou het klimaatthema een sterke rol moeten spelen bij selectie van
samenwerkingsprojecten met het Zuiden.
292. Aankoopbeleid verduurzamen, door producten van Fair Trade en hout met FSC-label.
293. De titel van FairTradeGemeente moet meer zijn dan enkel een symbool. De stad werkt een concreet
programma uit om de volgende jaren permanente initiatieven te ondernemen die deze titel
ondersteunen. Er zijn nu al heel goede initiatieven rond fair trade in onze stad. Het komt er nu op aan
een nieuwe en versterkte dynamiek te ontwikkelen om fair trade en duurzame producten verder te
verspreiden en promoten.95 Zo zou het vanzelfsprekend moeten zijn dat op alle initiatieven van de
stad, zoals recepties, producten uit de fair trade aanwezig zijn.
294. De dienstkleding die aangekocht wordt bestaat alleen nog uit ‘schone kleren’.
295. Kiezen voor een ethisch en duurzaam financieel beleid.

Een lokaal vredesbeleid
296. De eerste taak van een lokaal vredesbeleid is informatie en sensibilisering van de bevolking. De stad
zelf kan zich actief aansluiten bij bestaande campagnes van de vredesbeweging en voor haar burgers
de persoonlijke deelname eraan faciliteren. De gemeente neemt deel aan de jaarlijkse Vlaamse
Vredesweek als ‘vredesgemeente’, aan vredesinitiatieven zoals Mayors for Peace (kernontwapening), kan
vervoer organiseren naar vredesmanifestaties, kan actuele gemeenteraadsmoties op voorstel van
vredesorganisaties steunen, als gemeente mét de bevolking reageren op belangrijke politieke
crisismomenten. De stad besteedt in haar publicaties aandacht aan de vredesthematiek (zowel 'kleine' als
'grote' vrede).
297. In het kader van sensibilisering is ook een link mogelijk met cultuur: lokale feesten kunnen specifiek in
het teken van vrede gezet worden, vredesmonument, 11/11-herdenking ‘her-denken’, nieuwe straten
noemen naar Nobelprijswinnaars Vrede...
298. De voorziene inhuldiging van de vredesbeiaard biedt veel kansen om een lokaal vredesbeleid verder te
verankeren.
299. De stad zorgt, in samenwerking met het middenveld, mee voor een educatief aanbod, bijvoorbeeld via
lessenreeksen, educatief materiaal, infoavonden, toneel, reizende tentoonstellingen, boeken en
tijdschriften in bibliotheek, bezoek aan educatieve activiteiten buiten de gemeentegrenzen... Dat alles
voor individuele inwoners en voor scholen, jeugdverenigingen, sociaal-culturele en sportverenigingen.
Vredeseducatie is ook nuttig en nodig op persoonlijk vlak: technieken en modellen van geweldloze
weerbaarheid, geweldloze opvoeding, geweldloze conflictoplossing … kunnen een efficiëntere en
aangenamere uitweg bieden voor problemen van pesten, buren- of gezinsruzies, racisme,
onveiligheidsgevoel in de wijk.
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300. De vredeswerking wordt concreet zichtbaar gemaakt in de publieke ruimte. Er kan onder meer gedacht
worden aan een lokaal in een publiek toegankelijk gebouw, een monument, zuil of muur met aandacht
voor vrede, het aanleggen van een vredesbos, straatnamen voor mensen die zich inzetten voor de vrede
(en wijzigen van straatnamen als het gaat om personen die een al te bezwarend verleden hebben).
301. Vredesbeleid wordt ook doorgetrokken naar het financieel en economisch beleid: niet enkel via
aandacht voor het ethisch beleggen en aanspreken van banken over hun investeringspolitiek, maar
ook door maximaal te streven naar ethisch duurzame bedrijven in de gemeente.
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5 EEN STAD VAN EN VOOR IEDEREEN

Inleiding
Groen wil een stad die op maat is van alle generaties. Kinderen en jongeren moeten er veilig zelf op
weg kunnen gaan en spelen, elkaar ontmoeten en zich ontspannen. Ouderen zouden zich overal
zelfstandig moeten kunnen bewegen en hebben recht op zorgvoorzieningen en dienstverlening die
aangepast is aan de moderne tijd. We willen verder een bruisende cultuur, in alle delen van de stad.
Leuven is een stad waar vele culturele gemeenschappen zich thuis voelen, en dat moet ook zo blijven.
Het is immers een grote rijkdom. En in deze stad is de brede school, open voor de wereld, het
symbool van het onderwijs van vandaag en morgen.

5.1 EEN STAD VOOR ALLE GENERATIES
Ruimte voor kinderen en jongeren
302. Kinderen hebben het recht op ontspanning en spel in hun buurt. Minimaal 3 procent van de openbare
ruimte is voortaan bestemd voor buitenspeelruimte. Kinderen mogen hierbij lawaai maken. De
tolerantie ten aanzien van spelende kinderen moet verhogen. Klachten van buren tegen lawaaioverlast
van spelende kinderen komen steeds meer voor. Een actieve bemiddeling tussen alle betrokken
groepen is in geval van problemen zeker ook een optie. Het is echter onaanvaardbaar dat kinderen die
normaal spelen, het zwijgen wordt opgelegd. Indien er met de buurtbewoners niet tot een oplossing
kan worden gekomen, kan de stad zich in een rechtszaak burgerlijke partij stellen. In de ruimtelijke
ordening zou een jongerentoets moeten worden ingevoerd.
303. Groen wil dat elk kind in de stad op maximaal 400 m van het huis buitenspeelruimte heeft. In die
stadsdelen waar dit principe nu niet gegarandeerd is, moet er een inhaalbeweging komen. Dat kan
onder meer door: (1) bredere stoepen, leefstraten en woonerven, (2) saaie stukjes groen
aantrekkelijker maken, (3) braakliggend terrein (tijdelijk) inrichten als speelterrein, (4) binnenpleinen
(zoals bv. Tweebronnen) vergroenen, (5) overleggen met scholen om speelplaatsen buiten de
schooluren open te stellen voor de kinderen uit de buurt.
304. Er wordt een beleid ontwikkeld dat het hang- en speelweefsel van kinderen en jongeren versterkt.
Kinderen en jongeren moeten kunnen spelen en rondhangen. Plekken en routes zouden nog beter in
kaart moeten gebracht worden, zodat het weefsel kan versterkt en verbeterd worden, met aandacht
voor verkeersveiligheid en kindvriendelijke mobiliteit.
305. De stad investeert verder in een goede speelpleinwerking. Spelen om te spelen moet het hoofddoel
blijven. Speelpleinwerk heeft niet als eerste opdracht om aan kinderopvang te doen, dat is een ruimere
verantwoordelijkheid voor de stad en de verschillende partners die daarbij betrokken zijn.
306. Groen verzet zich tegen het gebruik van Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS) om repressief op
te treden tegen het rondhangen van jongeren. Klachten over lawaaierige kinderen en jongeren zijn
soms terecht, maar kunnen vermeden worden door doordachte ruimtelijke en menselijke ingrepen.
307. Ook jongeren hebben recht op mobiliteit. Daarom wordt niet alleen geïnvesteerd in een
jeugdvriendelijke herinrichting van het openbaar domein, maar ook in creatieve oplossingen zoals
nachtbussen, carpooling in het uitgangsleven en vlotte fiets-, bus- en treinverbindingen.
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Verkeersborden worden zo opgesteld dat ze duidelijk zijn voor kinderen, voor schoolgaande jongeren
zijn er gratis fietscontroles bij het begin van het schooljaar en de stad investeert in een city-bike-project
waarbij fietsen (in verschillende modellen) en fietsstoeltjes gratis ter beschikking gesteld worden, tegen
betaling van een waarborg. Ten slotte pleit Groen voor kindlinten (veilige routes op kindermaat) van en
naar school.
308. In elke deelgemeente zou een volwaardig jeugdhuis moeten zijn, voorzien en onderhouden door de
stad. De jongeren zouden moeten betrokken worden bij het zoeken van een goede locatie.
309. Groen kiest voor een doordacht en doorgedreven fuifbeleid. Er is nood aan een voldoende aanbod van
(ook niet-commerciële) ruimte waar jongeren op een goede manier kunnen fuiven. Er komt een
fuifloket waar alle informatie kan worden gevonden en alle aanvragen op één plaats kunnen gebeuren.
310. Er moet voldoende steun zijn voor de muziekbeleving bij jongeren. Om te vermijden dat jongeren enkel
terechtkunnen in het commerciële circuit kan ondersteuning gegeven worden door: het creëren van
podiumkansen voor beginnende (pop, klassiek, jazz, …) artiesten en -groepen, het creëren van
voldoende repetitielokalen waar muzikanten en groepen kunnen repeteren, het zoeken naar
mogelijkheden voor het opnemen van een CD of demo buiten het (onbetaalbare) commerciële circuit.
311. Graffiti wordt nog vaak beschouwd als vandalisme, maar is een belangrijk element uit de
jongerencultuur. Er zouden plaatsen (muren, leegstaande panden,…) moeten worden voorzien voor
deze expressievorm.

Participatie, communicatie en informatie
312. De stad engageert zich om de adviezen van Kabinet J96 zoveel mogelijk uit te voeren of minstens
uitgebreid te rapporteren wat men wel doet en waar de knelpunten zitten bij de bij de uitvoering
ervan.
313. De stad hanteert een diversiteit aan inspraak- en beslissingsmethoden om zoveel mogelijk (diverse)
jongeren te kunnen bereiken. De taal dient geënt te zijn op de jeugdcultu(u)r(en) en -stijl(en). Hierbij
wordt erover gewaakt dat de gebruikte methoden de kloof tussen hoog- en laagopgeleide jongeren niet
verder vergroten. Het is belangrijk dat er steeds voldoende aandacht blijft voor de niet-georganiseerde
jeugd. Inspraakmogelijkheden voor doelgroepen dienen gecombineerd te worden met inclusieve, het is
dus en/en.
314. Er wordt over gewaakt dat er in het kader van het jeugdwerk een voldoende aanbod is voor jongeren
van alle culturele groepen. Er is ook nood aan voldoende projecten waarbij alle culturen aan bod
kunnen komen.
315. Zowel in de stad Leuven als in de deelgemeenten kan op bepaalde plaatsen een vaste aanplakruimte
worden voorzien voor de bekendmaking van Leuvense jeugdactiviteiten. Er is in het algemeen nood aan
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meer ruimte (bv. via plakzuilen) voor vrije aanplakking van allerlei activiteiten, waardoor ook
wildplakken kan ingedijkt worden.
316. Om tot een jeugdbeleid te komen dat dicht bij jongeren staat, is het organiseren van jeugdpeilingen
heel interessant. Het doel van deze peilingen is dat men alle jongeren een stem geeft en hun
betrokkenheid bij het beleid vergroot.
317. Er komt een jaarlijks congres, afwisselend voor kinderen, scholieren en jongeren. Die congressen
komen tot stand via een uitgebreid voortraject, met onder meer peilingen en allerlei activiteiten.
318. Jongeren moeten alleszins betrokken worden bij de uitwerking van projecten in hun buurt. Dit gebeurt
grotendeels via de jeugdparagraaf. Wel is het belangrijk dat de inspraak vanaf de eerste fase van een
project, namelijk de uitwerking van het concept, wordt georganiseerd en niet alleen voor de invulling
van een reeds door het stadsbestuur gekozen concept.
319. Voor kinderen in de stad zijn specifieke projecten rond participatie wenselijk. Bedoeling is om kinderen
een stem te geven om aan de beleidsmakers duidelijk te maken hoe ze het leven in de stad ervaren. Er
wordt een kinderforum opgericht met als doel tot interactie te komen tussen politici, jeugdwerkers en
kinderen via het instrument ‘filosoferen met kinderen’. Kinderen zouden ook een plek moeten krijgen
in de burgerbegroting.
320. Jongeren hebben niet alleen nood aan inspraak, maar ook aan uitspraakkansen. De media geven vaak
een vertekend beeld van jongeren weer. Jongeren moeten zich meer kunnen outen. Initiatieven hier
rond kunnen samengebracht worden tot een netwerk van uitspraakkansen. De stad Leuven kan
hiervoor bv. ruimte voorzien in de Leuven Info of de mediaruimte die zij aankoopt (bv. uitzendingen
ROB).
Jeugdwerk ondersteunen
321. Er is nood aan voldoende financiële steun voor de jeugdverenigingen. Er mag geen limiet op de
subsidies worden geplaatst. Alle aanvragen die in overeenstemming zijn met het reglement moeten
voor subsidies in aanmerking komen. In noodsituaties moeten er specifieke maatregelen genomen
kunnen worden, bv. er is ingebroken en een kapot raam moet snel vervangen kunnen worden, een
verwarmingstoestel dat niet meer werkt in de winter moet snel gerepareerd of vervangen worden, een
trapleuning die onveilig is, moet snel worden hersteld,…Er moet extra aandacht gaan naar
brandveiligheid en inbraakpreventie.
Ouderen: Levenskwaliteit, een leven lang
322. Het ouderenbeleid gaat uit van volgende principes: (1) Ouderenbeleid is niet louter een vakje apart,
beleidsmaatregelen die goed zijn voor ouderen, komen iedereen ten goede. Integratie van mensen van
alle leeftijden in de samenleving is het doel. (2) Het lokaal ouderenbeleid gaat uit van de kracht en
dynamiek van de groeiende groep ouderen. (3) Mensen hebben het recht om oud te worden in hun
buurt of wijk.
323. Aanvullend aan de bestaande initiatieven van ouderenzorg kan er gedacht worden aan experimenten
met nieuwe initiatieven binnen de al bestaande ouderenzorg, zoals bv. welkomstgezinnen (het
ouderen-equivalent van onthaalouders, die ouderen op regelmatige basis opvangen zodat de
mantelzorgers tijd vrij hebben voor boodschappen, een avond alleen, ... ), vakantie-opvang voor
ouderen (ook mantelzorgers hebben recht op vakantie, daarom dit concept: een vrijwilliger komt
enkele dagen op voorhand al meedraaien met het gezin, zodat eens het gezin op vakantie vertrekt, de
routine voor de oudere door kan draaien), het stimuleren van nachtopvang (zodat ouderen overdag in
hun eigen omgeving en hun eigen sociaal netwerk kunnen vertoeven en ’s nachts ofwel een inslapende
vrijwilliger als gezelschap krijgen, ofwel terecht kunnen in een kortverblijf).
324. Er is nood aan een breder aanbod van vernieuwende woonvormen voor ouderen. We denken hier aan
kangoeroewoningen, waarbij een jong gezin boven of onder een oudere woont. Zorgwoonwijken
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bieden ruimte voor zelfstandig wonen mét ondersteuning. De stad ondersteunt ouderen bij
aanpassingen aan hun woning die hen toelaten om zolang mogelijk zelfstandig in de vertrouwde
omgeving te blijven. Zo wordt levenslang wonen mogelijk. 97 We zijn ook voorstander van het opstarten
van projecten van samenhuizen voor ouderen, ook in een huurformule en voldoende gericht op
mensen met een lager inkomen (zoals onder meer de projecten van Abbeyfield). Daarbij beheert de
groep inwonende ouderen zelf de wooneenheden. Alle bewoners hebben een eigen woonruimte, en
daarnaast zijn er enkele gemeenschappelijke ruimtes. De mogelijkheid van minimale aanleundienst, bv.
medische zorg, kan worden voorzien. We vragen ten slotte ook een voldoende kritische houding van de
lokale overheid tegenover de groei aan initiatieven op het vlak van de bouw van (commerciële)
assistentiewoningen. Er is steeds aandacht nodig voor betaalbaarheid en voor wat er reëel aan zorg
wordt aangeboden.
325. Ouderen hebben recht op veilige mobiliteit omwille van het recht op deelname aan het sociale leven en
het vrijwaren van een sociaal netwerk. Groen wil straten, pleinen en openbare vervoer op maat van
ouderen: voldoende brede en comfortabele voetpaden, kruispunten die veilig over te steken zijn,
banken om te rusten, bussen met lage drempels, …
326. Op basis van een inventaris wordt een netwerk van veilige staproutes met voldoende bankjes
uitgewerkt. Zitbanken moeten niet enkel in de winkelstraten worden voorzien (waar er nu trouwens al
niet erg veel zijn). Op termijn zouden op de belangrijke routes waar ouderen zich te voet verplaatsen
met regelmatige tussenafstanden bankjes moeten voorzien worden. Op die manier blijft het voor
ouderen haalbaar om zich te voet te blijven verplaatsen. Het voorzien van voldoende publieke koele
plekken voor de warme zomers maakt ook deel uit van dit alles. Door de klimaatverandering kunnen
kwetsbare mensen nog meer in de problemen komen. Door voldoende groen en water in de stad en
door het voorzien van publieke koele ruimtes kunnen we voorkomen dat koelte een schaars
(‘geprivatiseerd’) goed wordt.
327. Er komen dementievriendelijke wandellussen. Een wandellus is een toegankelijke route langs
belangrijke punten zoals de apotheek, de kerk, horeca, een parkje, de bushalte... Toegankelijke
stoepen, dat betekent voldoende breed, zo vlak mogelijk, met verlaagde rand en met zo weinig
mogelijk obstakels zoals paaltjes. Op zo’n lus zijn er voldoende rustbanken en is er een verhoogde
instap aan de bushaltes. Ook (licht) dementerenden willen nog op stap kunnen gaan in hun omgeving.
Groen wil de wandellussen daarom dementievriendelijk maken met foto’s uit het verleden of
zintuigelijke ervaringen.
328. Er komt een buurtkar. De buurtkar is een groenten- en fruitkraam die elke week een vast parcours
aflegt, elke dag in een andere deelgemeente van Leuven. De inwoners weten op die manier wanneer de
buurtkar langskomt in hun straat. De route doet bij voorkeur de meest afgelegen wijken aan. Het fruit
en de groenten komen van lokale boeren. In de buurtkar kan ook een aantal basisproducten van de
sociale kruidenier worden gekocht.
329. Ouderen hebben recht op levenslang leren. Dit houdt in dat ouderen toegang blijven hebben tot allerlei
vormen van opleiding en ontspanning zoals deelname aan het deeltijds kunstonderwijs. Meer specifiek
is het van belang dat ouderen toegang krijgen tot de moderne vormen van communicatie. Moderne
technologieën zijn heel belangrijk geworden om geïnformeerd te zijn, om mee te kunnen. Initiatie- en
opvolgingscursussen dienen opgezet om ouderen op het digitale spoor te zetten. Groen wil investeren
in digitale wijken, met gerichte vorming inzake computergebruik voor senioren die dit wensen.
330. Binnen de groep van ouderen verdient diversiteit aandacht (mensen met migratieachtergrond, mensen
met een handicap, holebi's,…). Zo is de opvang door familie ook bij ouderen met migratieachtergrond
minder vanzelfsprekend geworden door de gewijzigde levenssituatie van de kinderen. Groen is in dat
verband voorstander van een beleidsplan voor cultuursensitieve ouderenzorg voor Zorg Leuven.
Pilootproject 7 | Participatie ouderen in de woonzorg
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Het is belangrijk dat woonzorgvoorzieningen mee evolueren met de tijd en met hun publiek. De ouderen van
vandaag en morgen willen zoveel mogelijk zelf hun leven in handen nemen en houden, ook als ze zorg nodig
hebben. Woonzorgcentra voor ouderen waren in het verleden vaak nog te veel een plek waar er voor je
gezorgd werd en waar je ‘geanimeerd’ werd, op een manier die soms te zeer neerkwam op een ‘wij weten
beter voor u dan uzelf wat u nodig heeft’-houding. Dat begint gelukkig steeds meer te veranderen. Het is
belangrijk dat we in die richting verder gaan en ouderen die in een woonzorgcentrum of assistentiewoning
verblijven niet langer gaan zien als enkel ‘gebruikers’ maar ook steeds meer als medebeheerders.
In een aantal woonzorgcentra in ons land wordt momenteel geëxperimenteerd met het zogenaamde
Tubbemodel,98 dat uit Zweden komt. In dat model kunnen ouderen actief mee participeren aan de
organisatie en het beheer van de plek waar ze wonen. 99 In Vlaanderen gaat het om woonzorgcentrum
Floordam100 in Melsbroek en Open Kring101 vzw in Ardooie. De pilootprojecten laten zich op verschillende
manieren inspireren door dit model om hun manier van werken aan te passen. Dat heeft te maken met de
omgang met de bewoners, maar ook met de werking van het personeel.
De ervaringen in Zweden zijn positief. Ouderen hebben meer het gevoel dat hun woonzorgcentrum ook hun
eigen huis is. Onder meer via thematische werkgroepen kunnen de bewoners mee bijdragen aan een
warmere en meer menselijke omgeving. De tevredenheid bij de bewoners is hoog. De personeelsleden leven
samen met de groep ouderen en zijn er verantwoordelijk voor alles, van poetsen tot gedelegeerde
handelingen als ergo- en kinesitherapie.
Essentieel in deze benadering is een evolutie van een vraaggerichte naar een relatiegerichte samenwerking.
Het gaat niet enkel meer om functies en diensten die je aanbiedt, maar om hoe je samen kunt komen tot
een compromis dat bijdraagt tot een zinvol bestaan voor een bewoner van een woonzorgcentrum, waar het
elke dag een uitdaging mag zijn voor medewerkers en waar families betrokken en tevreden zijn.102 De eerste
ervaringen in de Belgische pilootprojecten zijn ondertussen ook positief. 103
Wij stellen voor dat Zorg Leuven de volgende jaren vanuit de filosofie van dit model van zelfbeheer door
ouderen een traject voorbereidt om dit principe stap voor stap te integreren in de zorgvoorzieningen voor
ouderen.
(afbeelding: Open Kring)
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Zie: https://www.kbs-frb.be/nl/Newsroom/Press-releases/2017/20170209ND
Zie: https://www.zorgneticuro.be/nieuws/ouderen-beheren-mee-hun-eigen-woonzorgcentrum-zweedse-inspiratie-voor-zorginnovatie
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Zie: http://www.floordam.be/
101 Zie: https://www.openkring.be/
102 Zie ook dit boeiende filmpje over een bezoek van een Zweedse delegatie aan een van de Vlaamse projecten:
https://www.zorgneticuro.be/videos/actua-zorg-zweeds-bezoek-wzc-floordam
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5.2 CULTUUR
Creatieve ruimtes in Leuven
331. We werken aan een masterplan voor creatieve ruimte. Dat bevat een inventaris van alle beschikbare
ruimtes in de hele stad en de deelgemeenten. We werken aan nieuwe projecten voor kleine en grote
ruimtes, over alle disciplines heen. Vaartopia en de nieuwe podiumkunstenzaal krijgen een prominente,
maar niet dominante plek in dit masterplan.
332. Via een ruimtedeelplatform kunnen particulieren, verenigingen ruimtes ter beschikking stellen. De stad
ondersteunt dit deelplatform, zorgt voor een uniform administratief en juridisch kader, stelt normen op
over een basiskwaliteit en zoekt naar handige oplossingen om dit deelsysteem praktisch mogelijk te
maken (bv. installatie van sleutelbadge-systemen). Ook culturele huizen delen hun ruimtes op
tijdstippen dat ze niet in gebruik zijn. De KU Leuven heeft al een dergelijk initiatief.104 Hun ervaringen
kunnen nuttig zijn voor anderen.
333. De stad biedt de SLAC-alumni en andere amateurkunstenaars een betaalbare abonnementsformule aan
om gebruik te maken van de ateliers van de academie. Ook voor muziek, woord en dans zijn er
abonnementsformules voor bv. het gebruik van grotere instrumenten of danszalen.
334. We brengen meer kunst in de publieke ruimte (beeldende kunst, audiovisuele installaties, poëzie,
muziek…) en dat over de hele stad en alle deelgemeenten.
335. Een stadsbouwmeester bewaakt de architecturale kwaliteit van gebouwen en van de publieke ruimte in
Leuven. Hij/zij bewaakt de toekomstvisie bij alle projecten die op til staan in Leuven.
Cultuurbeleid is een duurzaam beleid
336. De Leuvense cultuursector werkt verder aan initiatieven om de eigen ecologische impact te verlagen,
door zich jaarlijks op één domein te focussen (afval, energie, voeding, materialen, transport…). De
stedelijke werkingen geven daarbij het goede voorbeeld en delen draaiboeken en actieplannen met
elkaar en met de hele sector.
337. De nieuwe podiumkunstenzaal wordt hét toonbeeld voor duurzaamheid en cultuur op een authentieke
manier. Voor de realisatie van de podiumkunstenzaal leggen we de lat hoog op vlak van architecturale
en technische vereisten, maar de drempel tot de uitbouw van deze zaal willen we zo laag mogelijk
houden. Leuvenaars moeten zich mede-eigenaar voelen van deze nieuwe culturele plek, door
aandeelhouderschap, burgerpanels, experimenten in de buurt, …
338. Bij elke productie, elk festival of andere initiatief plannen we een vervolg-overleg in. Tijdens deze
laatste stap in het proces bekijken de makers en andere stakeholders hoe dingen nog een vervolg
kunnen krijgen. Dat kan gaan over materialen, maar zeker ook over menselijke processen die op gang
zijn gebracht, bijvoorbeeld in een buurt. Zo erkennen we dat culturele processen circulaire processen
zijn en gaan we er bewust mee om.
339. Duurzaam medewerkersbeleid. In een sector die alsmaar meer met freelancers en losse contracten
werkt, willen we bewust kiezen om kwalitatieve contracten af te sluiten met alle medewerkers. Het
gaat verder dan contracten alleen. We willen oog voor alle talenten van medewerkers en persoonlijke
groei mogelijk maken. Coaching in functie van die ontwikkeling, moet niet enkel gebeuren door
leidinggevenden, ook door medewerkers onderling en door medewerkers in contact met makers,
kunstenaars, …
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Zie: https://www.kuleuven.be/cultuur/ecultuur/ecultuuritems/160301bacatelier
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340. Via een Leuvens aanspreekpunt voor verenigingen en vrijwilligers werken we een geïntegreerd
vrijwilligersbeleid uit dat ondersteuning en loopbaanbegeleiding op basis van talentcoaching biedt aan
vrijwilligers en aan verenigingen.
Cultuur met, voor en door iedereen
341. We investeren in bruggenbouwers die vanuit onderwijs, buurtwerk, diverse culturele verenigingen …
specifieke doelgroepen de weg tonen naar het culturele aanbod. We doen dit door opleiding,
omkadering en waardering (bv. culturele verwendag voor brugfiguren).
342. Via samenwerking met het (kunst)onderwijs en diverse organisaties werken we aan een diverse
personeelsbezetting en instroom van diverse medewerkers en kunstenaars binnen de culturele huizen.
343. Publiek als programmator. Elk jaar krijgt een groep van 5 diverse Leuvenaars de rol van curator, zij
mogen een aantal voorstellingen programmeren (met coaching van professionals) en brengen zo
diversiteit en nieuwe makers op de Leuvense podia. Voor en na de voorstellingen is er plaats voor
dialogische ontmoetingen.
344. Couleur Locale. Een festival waar Leuvens creatief talent met diverse roots elkaar kan ontmoeten op en
naast het podium en streeft naar inclusie op lange termijn.
345. We stellen een culturele jongerencoach aan die jongeren begeleidt in het zoeken naar ruimte om hun
creatieve ding te doen en zorgt voor mentale en creatieve ondersteuning in het maakproces.
346. We willen samen met organisaties in de stad nadenken over welke rol culturele organisaties willen en
kunnen spelen voor bepaalde groepen in de maatschappij, om dialoog tussen groepen en mensen op
gang te brengen.
De rol van het stadsbestuur in het cultuuraanbod
347. We voorzien een platform waarin de verschillende Leuvense spelers elkaar leren kennen en hun
werking en plannen op elkaar kunnen afstemmen. De medewerker van dit platform werkt samen met
de sector een visie en profiel uit, faciliteert de samenwerking tussen organisaties en bewaakt de
taakverdeling.
348. Er komt één aanspreekpunt voor kunstenaars, een ‘kunstenaarsloket’, waar alle kunstenaars terecht
kunnen voor informatie over ondersteunend aanbod en subsidies, en voor persoonlijk advies voor
zakelijke en organisatorische kwesties.
349. Start cultuurseizoen. Bij de start van het culturele seizoen is er een gezamenlijke start of slot waar alle
Leuvense cultuuraanbieders - professionelen en verenigingen uit de vrije tijd - samen hun aanbod
presenteren.
350. De Staten-Generaal Cultuur wordt verder uitgebouwd tot een echt uitdagend, kritisch
participatiemoment waarbij de sector en het stadsbestuur zichzelf in vraag stellen en een spiegel
voorhouden en in een echte dialoog gaat met het publiek. De Staten-Generaal Cultuur moet inspireren
om nieuwe wegen te bewandelen en uitdagingen aan te pakken. We willen dus een Staten-Generaal
Cultuur die wringt.
351. De stad zorgt voor een culturele spreiding over alle deelgemeentes, zowel qua initiatieven als ruimtes.
Zo komt er een gericht aanbod voor de inwoners van de deelgemeenten, maar ontstaat ook een
mobiliteit van het gehele Leuvense publiek.
352. Er zijn dringend bijkomende inspanningen nodig om te zorgen voor betere basisinfrastructuur voor de
honderden amateur- en socio-culturele verenigingen in onze stad. De basisondersteuning per
vereniging is te beperkt. We vragen creatieve oplossingen om snel meer ruimte te creëren voor
vergaderruimtes, polyvalente ontmoetings- en repetitieruimtes, gespreid over het hele stedelijk
weefsel.
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353. De huidige samenwerking tussen de stad en de universiteit voor grote tentoonstellingen &
stadsfestivals (KU{N}St Leuven vzw) wordt verder gezet. Er wordt nog sterker ingezet om cultuur tot bij
alle doelgroepen van de gemeenschap te brengen.

5.3 LEVEN IN DIVERSITEIT
Samenleven in verschil
354. De werkloosheid bij mensen met een migratieachtergrond ligt vaak hoger dan bij de rest van de
bevolking. Naast laaggeschooldheid zijn nationaliteit en etniciteit vaak bijkomende handicaps op de
arbeidsmarkt. We vragen een diversiteitsplan voor tewerkstelling van etnisch-culturele minderheden in
de eigen diensten met als streefcijfer een evenredige participatie van etnisch-culturele minderheden.
355. Openbare functies worden toegankelijk gemaakt voor mensen met een vreemde nationaliteit. Groen
vraagt op dit vlak bijkomende inspanningen. Groen wil een diversiteitsplan voor tewerkstelling van
etnisch-culturele minderheden, waarbij de stad zichzelf een streefcijfer oplegt. Nu scoort Leuven nog
onder het gemiddelde. In 2016105 was het aandeel personen van buitenlandse herkomst bij het
stadspersoneel 12,6%. Dat is al een stuk beter dan in 2009, toen het 8,2% was. Relatief gezien was het
aandeel bij het OCMW het grootst, gevolgd door het eigenlijke stadspersoneel en de politiezone. Het
gemiddelde voor de 13 centrumsteden is 15,7%. Die 12,6% staat tegenover een aanwezigheid in de
bevolking van 33,3% (tegen 26% in 2009). Het aandeel van mensen met buitenlandse herkomst in de
hoogste salarisschaal ligt op 3,2%, tegen 2,4% in 2009 (gemiddelde 13 centrumsteden is 4,7%). Er is dus
een verbetering, maar ook nog veel werk. Draagvlak is er wel bij de bevolking. Waar in 2011 31% van de
Leuvense bevolking positief stond tegenover aanwezigheid van diverse culturen, was dat in 2014 al
46%. Dat is het hoogst van alle centrumsteden.
356. Er worden blijvende inspanningen geleverd om het stadspersoneel te vormen op het vlak van
interculturele dienstverlening. Er zou regelmatig moeten worden nagegaan wat de nog resterende
knelpunten zijn.
357. Het stadsbestuur gaat door met het actief betrekken van de verenigingen van etnisch-culturele
minderheden. Ze beschouwt hen als volwaardige gesprekspartners. Zij zijn immers partners bij
emancipatie en integratie. Vanuit de dienst diversiteit en gelijke kansen zou er op een actievere manier
moeten gecommuniceerd worden met de etnisch-culturele verenigingen, en dat via persoonlijke
contacten, niet enkel via papieren of elektronische communicatie. Het zou ook goed zijn als de lijst van
etnisch-culturele verenigingen terug openbaar wordt en online wordt gezet. Zo kunnen burgers terug
gemakkelijker zelf contact zoeken met een vereniging.
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Zie: https://gemeente-en-stadsmonitor.vlaanderen.be/sites/default/files/stadsmonitor_pub_h8_samenleven.pdf
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358. Groen is voorstander van het actief gebruik van het discriminatiemeldpunt.106 Het meldpunt
organiseert sensibilisatiecampagnes rond discriminatie en om verdraagzaamheid te promoten.
359. Communicatie met mensen en medeburgers is belangrijk en onontbeerlijk om te zorgen dat iedereen
zich thuis voelt in de gemeente. Daarom wil Groen alle mogelijkheden, zoals taalonderwijs,
opleidingsmogelijkheden, … van mensen stimuleren. Er mag verwacht worden dat iedereen die in dit
landsdeel komt wonen binnen een aanvaardbare termijn Nederlands kan spreken. Nieuwkomers
worden dan ook sterk aangemoedigd om de taal te leren. De kennis van het Nederlands mag niet als
uitsluitingcriterium gebruikt worden bij huisvesting of tewerkstelling.
360. Groen is voorstander van praktijktests, waarbij verhuurders kunnen gecontacteerd worden met twee
verschillende namen, waarbij een ‘vreemde’.
361. De stad ondersteunt de scholen in het aanbieden van vorming aan ouders met migratieachtergrond in
verband met onder meer het Belgisch schoolsysteem, de begeleidingsverwachtingen van de school, het
beter kenbaar maken van de bestaande begeleidingsmogelijkheden. Speciale aandacht is ook nodig
voor het kenbaar maken van de afspraken rond inschrijving in scholen.
362. Er worden bijkomende initiatieven genomen om ouders met migratieachtergrond actiever bij het
schoolgebeuren te betrekken (bv. oudercomité, activiteiten…). De stad ondersteunt in dat verband het
model van ‘brugfiguren’107 (zoals dat ook in Gent bestaat) bij alle scholen. Een aantal Leuvense scholen
doet nu al belangrijke inspanningen. Alle scholen zouden in dit verband mee hun verantwoordelijkheid
moeten nemen, daarin ondersteund door de stad.
363. Groen wil ook aandacht voor de situatie van mensen zonder papieren in de gemeente. Voor deze
mensen moet een aantal basisrechten gegarandeerd worden, zoals het recht op medische
hulpverlening.
364. We zijn blij dat in de voorbije legislatuur, mee op initiatief van Groen, een ‘Lokaal Opvang Initiatief’
(LOI) voor niet-begeleide minderjarige vluchtelingen werd opgestart108 door het OCMW. Voor Groen
moet het LOI blijven bestaan.
365. Groen wil dat het stadsbestuur actief investeert in een goed samenlevingsklimaat. Dat vereist een
meersporenbeleid: sociale grondrechten garanderen, dialoog organiseren en indien nodig overlast
voorkomen en bestrijden. Welzijnsbeleid en veiligheidsbeleid kunnen elkaar versterken, maar alleen
wanneer het sociaal beleid minstens even sterk is uitgebouwd als overlastbestrijding of de investering
in veiligheid. Buurtwerkers spelen daarbij een belangrijke rol en moeten voldoende ondersteund
worden. Groen pleit voor een strikte scheiding tussen sociaal beleid en ordehandhaving. Personen die
bijstand en hulp verlenen aan vluchtelingen, nieuwkomers, … kunnen niet ingezet worden voor
controleacties of als hulp voor politieoptredens.
366. De stad voert een actieve politiek om burgers zonder Belgische nationaliteit ervan te overtuigen hun
stemrecht uit te oefenen.
367. De stad voert een actief gelijkekansenbeleid m/v. Zo zijn blijvende inspanningen nodig tegen
intrafamiliaal geweld en geweld tegen vrouwen. Een speciaal aandachtspunt blijft het streven naar het
zichtbaar maken van vrouwen in de namen van straten en pleinen.
368. Het stadsbestuur bepaalt, implementeert en evalueert het SOGI109-beleid, en dat in samenwerking met
het Holebihuis Vlaams-Brabant, Çavaria110, het Instituut voor de Gelijkheid van Vrouwen en Mannen 111
106

Zie: https://www.leuven.be/discriminatie-en-geweld
Zie: https://stad.gent/onderwijscentrum-gent/ouderbetrokkenheid/ouderbetrokkenheid-en-brugfiguren/ouderbetrokkenheid-enbrugfiguren
108 Het Kartuis, zie: http://vluchtelingenleuven.be/nieuws/het-karthuis
109 SOGI = seksuele oriëntatie en genderidentiteit
110 Zie: https://cavaria.be/
111
Zie: http://igvm-iefh.belgium.be/nl
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en KliQ.112 KliQ biedt na de verkiezingen begeleiding aan ter voorbereiding van nieuwe
bestuursakkoorden en meerjarenplanningen. Het stadsbestuur dient volop gebruik te maken van de
expertise die aanwezig is bij deze organisaties. Binnen dit beleid hebben we voldoende aandacht voor
de verschillende kwetsbare groepen binnen de holebi – en transgendergemeenschap.
369. Het stadsbestuur investeert blijvend in een proactief LGBTQI+113-beleid om discriminatie op grond van
geaardheid, genderidentiteit en genderexpressie te bestrijden. Dit kan bijvoorbeeld door verder te
werken rond seksuele geaardheid, genderidentiteit en genderexpressie in het onderwijs. Dit gebeurt
best met de lokale partnerorganisaties en op maat van de doelgroep.
370. In de stadsgebouwen komen er genderneutrale toiletten.

5.4 VEILIGHEID
Sociale veiligheid
371. Een levende stad, waar veel mensen op straat zijn, waar de verschillende functies goed gemengd zijn, is
een veilige stad.
372. Stadsdelen met uitsluitend kantoorruimten, verminderen de sociale veiligheid. Bij de ontwikkeling van
nieuwe projecten zou systematisch een onderzoek naar sociale veiligheid moeten gebeuren. Grote
bouwblokken moeten steeds doorwandelbaar zijn en op straatniveau moet de publieke functie steeds
gewaarborgd worden. Bij nieuwbouw en aanplanting zijn zichtbaarheid en transparantie legio.
373. Investeren in veilige verlichting is niet gelijk aan het massaal verlichten van de monumenten of aan het
voorzien van grote hooggeplaatste lampen. Om de sociale veiligheid te vergroten kan het nuttiger zijn
dat in een straat op relatief lage hoogte veel relatief kleine lichtpunten zijn die voorkomen dat er
donkere hoeken of portieken zijn. Het is verder ook belangrijk fietspaden beter te verlichten.
374. De stad voorziet met een lichtplan extra monitoring op plaatsen met een verhoogd risico op gebruik en
misbruik van alcohol en drugs.
375. Op verkeersborden en verkeerslichten wordt een telefoonnummer voorzien zodat burgers het
onmiddellijk kunnen als bv. een verkeerslicht stuk is.
Leefbaarheid en nabijheid
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Zie: https://www.kliqvzw.be/nl/homepage
LGBTQI+ = Lesbian, Gay, Bisexual, Transgender, Queer, Intersex
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376. Zorgen voor een kwaliteitsvol en beleefbaar openbaar domein draagt bij aan de sociale veiligheid. Zorg
dus bv. voor voldoende zitbanken op regelmatige afstand. Zorg voor omgevingsgroen (iedereen zou uit
haar of zijn raam minstens een boom moeten kunnen zien). Wanneer veel mensen zitten en keuvelen,
stappen en wandelen omdat de openbare ruimte daartoe uitnodigt, dan zorgen ze ook voor sociale
veiligheid. Door hun (waarnemende) aanwezigheid hebben ze ook een ontradend effect op het soort
criminaliteit waar de stad last van heeft (bv. inbraken, fietsdiefstallen).
377. Veiligheidsbeleid heeft ook te maken met het aanpakken van het onveiligheidsgevoel en
eenzaamheidsgevoel vooral bij ouderen. Het veiligheidsbeleid is onlosmakelijk verbonden met
het welzijnsbeleid. Hoe meer mensen zich goed in hun vel voelen, hoe ‘veiliger’ ze zich voelen. Dit
impliceert onder meer blijven investeren in sociale veiligheid en een kwaliteitsvolle publieke ruimte.
378. Een correcte inschatting van de veiligheid is nodig. Voor veel mensen is het eerste reële
veiligheidsprobleem nog altijd het verkeer. Het terugdringen van het overbodig autoverkeer, gekoppeld
aan veilige fiets- en voetgangersverbindingen over het hele grondgebied is dan ook een investering in
veiligheid. Vanuit een veiligheidsstandpunt is de keuze voor een autoarme stad over het hele
grondgebied veel slimmer dan het geïsoleerd voorzien van een beperkt aantal autovrije winkelstraten.
379. Het aantal fietsdiefstallen is nog steeds zeer hoog. Het stadsbestuur doet hier te weinig aan. Graveren
is niet voldoende. Groen pleit dan ook al jaren voor meer en betere fietsenstallingen.
380. Voor het ophalen van teruggevonden gestolen fietsen komt er een speciale website. Een inventaris met
foto's en relevante gegevens op het internet zou een grote tijdsbesparing kunnen meebrengen, zowel
voor de eigenaar van de fiets zelf als voor de politie. De gedupeerde inwoner kan thuis de website
raadplegen. De agent van dienst kan aan de balie rechtstreeks de inventaris raadplegen wanneer een
inwoner zich aanmeldt.
381. Een ‘stad op kindermaat’ is een goede investering voor alle bevolkingsgroepen. Het groene voorstel van
‘kindlinten’ kan zorgen voor veilige verplaatsingsroutes voor kinderen. Daar wordt iedereen beter van.
382. Samenleven is niet in de eerste plaats een ‘veiligheidsprobleem’. We willen dat het stadsbestuur ingaat
tegen de maatschappelijke trend om het begrip ‘overlast’ steeds verder op te rekken, bv. wanneer het
gaat over spelende kinderen. We willen integendeel dat de stad actief investeert in voldoende speel- en
ontmoetingsruimte voor kinderen en jongeren.
383. We willen dat de stad er actief in investeert dat het personeel in de administratieve en
veiligheidsdiensten een weerspiegeling vormt van de stedelijke gemeenschap. Zo is het belangrijk dat
er voldoende allochtonen bij de politiediensten actief zijn. Binnen de politiezone komt er een
diversiteitsnetwerk om het thema discriminatie efficiënt te kunnen aankaarten. Dat netwerk heeft
onder meer als doel om diversiteit te bevorderen en in acht te nemen, zowel in de politiezone als bij de
contacten van de politiezone met het publiek en met externe partners. In de politiezone komt er een
referentieambtenaar van de politie voor 'discriminatie/haatmisdrijven'.
384. Een professioneel systeem van burenbemiddeling kan worden opgestart. Doel is te bemiddelen tussen
buren bij conflicten die te maken hebben met overlast, zoals nachtlawaai of zwerfvuil.
Nieuwe uitdagingen
385. De stad heeft een sleutelrol in de preventieve en curatieve aanpak van gewelddadig radicalisme. Er
dient blijvend geïnvesteerd te worden in een goed functionerend en fijnmazig informeel netwerk van
actoren zoals het jeugdwelzijnswerk, het algemeen welzijnswerk, sociale dienst, jeugdzorg en
jeugdinspecteurs van de lokale politie, meldpunt discriminatie, het onderwijsveld, …. Zo voorkomen we
dat extremistische organisaties en ronselaars voet aan de grond krijgen. Sluitend is deze aanpak niet.
Groen bepleit een gecoördineerd driesporenbeleid.
 Via preventief beleid zorgen we dat iedereen een plek vindt in de lokale samenleving en zijn/haar
toekomst er kan uitbouwen. We vertrekken daarbij van bestaande initiatieven, hun
eerstelijnswerkers en netwerken.
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Het tweede spoor is curatief beleid. Dit gebeurt door individueel maatwerk via casemanagers, die
samenwerken met alle stakeholders. Respect voor privacy vergt een bijzondere aandacht in deze
delicate aangelegenheden.
Het sluitstuk van het beleid is repressief. Politie en parket staan in voor opsporing, onderzoek en
vervolging van strafbaar gedrag door radicalisering. Het gerecht staat in voor de bestraffing.
Informatie-uitwisseling en samenwerking in de lokale Taskforce Radicalisering (LTF) is essentieel.

Aanpak overlast
386. Groen blijft kritisch tegen de te ruime inzet van de Gemeentelijke Administratieve Sanctie (GAS). De
GAS kan een nuttig instrument zijn om snel te reageren tegen vormen van kleine criminaliteit en
overlast (bv. sluikstorten). Maar het overdreven oprekken van het begrip ‘overlast’, en de manier
waarop steeds vaker daarvoor de GAS wordt gebruikt, daarmee hebben we veel problemen. Er moet
blijvend aandacht zijn voor de rechtszekerheid. In veel gevallen zijn boetes alleen trouwens lang niet
zaligmakend, onder meer bij jongeren. We blijven kiezen voor maximale inzet van bemiddeling. 114
387. Wij blijven terughoudend tegenover het beleid om op steeds meer publieke plaatsen permanente
camera’s te voorzien. Veiligheidscamera’s kunnen geen politieagent vervangen. En als ze enkel een
verschuiving van de criminaliteit naar andere plaatsen zonder camera betekenen, zijn ze geen
oplossing. Slimme inzet van camera's kan nuttig zijn. Flitscamera's garanderen bijvoorbeeld
massahandhaving in het verkeer waarbij elke weggebruiker gelijk wordt behandeld. Camera's kunnen
belangrijke informatie bieden bij opsporingen en zijn een krachtig instrument in de aanpak van
georganiseerde en grensoverschrijdende criminaliteit. ANPR-camera's herkennen nummerplaten en
kunnen een bijdrage leveren tot meer verkeersveiligheid (trajectcontrole), het opsporen van illegaal
transport, gestolen en onverzekerde voertuigen. Ze kunnen ook ontradend kan werken in functie van
woninginbraken en illegale handel. Camera’s kunnen selectief ingezet worden. Dit gebeurt altijd op
basis van democratisch debat in de gemeenteraad en trouw aan het Europese charter voor een
democratisch gebruik van videobewaking.115 Stad en politie waken ook over een correcte naleving van
de regels voor privé-bewakingscamera’s.

Preventie
388. Er moet aandacht blijven voor een brede visie op veiligheid. Zo is zinvol om te blijven investeren in
aanspreekbare politiemensen op het terrein. We zijn erg blij dat – na jaren aandringen daarop door
Groen – er nu eindelijk fietspatrouilles zijn.
389. Uitdrukkelijk kiezen voor straathoekwerk, het bestrijden van de verloedering van bepaalde buurten en
een buurtgericht overleg- en samenwerkingsmodel zijn even belangrijk als het ‘hard’ aanpakken
van overlast, vandalisme en criminaliteit. Belangrijk is te investeren in een sterk netwerk, met onder
meer het jeugdwelzijnswerk, en het opbouwen van een vertrouwensband met de bewoners.
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Zie ook: https://www.mi-is.be/nl/pers-multimedia/steeds-meer-lokale-besturen-geven-de-voorkeur-aan-bemiddelaars-plaats-van-het
Zie: https://efus.eu/en/resources/publications/public/1560/
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390. We blijven voorstander van een uitgebreid netwerk van aanspreekbare wijkagenten (op de fiets en te
voet). Het is zinvoller te investeren in mensen dan in nog meer hightech. Voor een buurt is het
belangrijk dat de bewoners weten wie hun wijkagent is en wanneer zij of hij aanwezig en bereikbaar is.
Naast de succesvolle studentenflik zou er kunnen gedacht worden aan een jongerenflik.
391. We willen dat er verder wordt gegaan met actieve preventiecampagnes. Mensen eventueel aan huis
uitleggen wat ze met simpele middelen kunnen doen om hun huis te beveiligen, is een goede
investering.
392. Er komen campagnes en een actieplan rond straatintimidatie (ook in het uitgaansleven).116

5.5 ONDERWIJS
De brede school
393. De brede school is de plaats waar de persoonlijkheid van kinderen op zoveel mogelijk domeinen tot
ontplooiing komt: cognitief, artistiek, sportief, in de natuur, ... Dit veronderstelt een intense
samenwerking tussen scholen en andere lokale spelers. De stad ondersteunt scholen van alle netten
in hun opdracht om een brede school te worden, met respect voor het eigen pedagogisch project. De
stad maakt hiervoor mensen en middelen vrij.
394. De brede school is een draaischijf voor de buurt, ook na de schooluren en in vakanties. Kinderopvang,
lager onderwijs, buitenschoolse opvang, opvoedingsondersteuning, sport-, muziek en
computerinfrastructuur, … kunnen er een plek krijgen. Ook verenigingen, buurtcomités, ouders en
andere organisatoren van kleine feesten zijn deel van het brede schoolverhaal. Sleutelfiguur bij de
afstemming van al deze activiteiten is de coördinator van het brede schoolproject. Deze hoeft niet
noodzakelijk uit de school zelf te komen. De stad is mee verantwoordelijk voor het toezicht en
onderhoud.
395. De stad legt een 'brede schooltoets' op bij nieuwbouwprojecten en renovaties van scholen.
396. De stad betrekt de stedelijke academie SLAC actief bij de brede school, om op die manier een divers
publiek te bereiken in het deeltijds kunstonderwijs. Zo verlaagt voor alle leerlingen de drempel naar
het deeltijds kunstonderwijs, ook in de deelgemeenten.
397. Niet alleen het aanbod van de academie kan worden aangeboden, maar het is ook zinvol sport- en
culturele verenigingen uit de buurt mee te nemen in het verhaal, zodat ook zij een aanbod kunnen
doen op scholen binnen het kader van een brede naschoolse opvang.
398. Naast de opdracht voor scholen om een brede school te zijn, is er ook voor de stad een rol weggelegd.
Zij kan via de eigen infrastructuur (zalen, pleinen, podia, autovrije straten, sportterreinen,
bibliotheken, museum, … ) de materiële mogelijkheden bieden aan scholen om van de stad een brede
leeromgeving te maken.

Flankerend onderwijsbeleid
399. Met flankerend onderwijsbeleid willen we vanuit de lokale noden werken aan kansen voor lerenden,
ouders, scholen of organisaties die betrokken zijn bij onderwijs. Dit kan gaan over middelen inzetten
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om kleuterparticipatie of eerste werkervaringen te stimuleren, of om het gebrek aan plaatsen op
school aan te pakken.
400. De stad werkt via het bestaande Leuvense onderwijsplatform SOM (Samen Onderwijs Maken) verder
aan een kennis- en ervaringscentrum waar onderwijsexpertise over de onderwijsnetten heen gedeeld
wordt. Op die manier verbetert de samenwerking tussen de leerkrachten en directies van de scholen
uit de verschillende netten.
401. Groen wil ook het onderwijsopbouwwerk – dat samen met jongeren, ouders en scholen werkt aan
gelijke kansen – in dit SOM-platform integreren. Onderwijsopbouwwerkers leveren relevante
expertise om betrokkenheid van maatschappelijk kwetsbare ouders te verhogen en het netwerk
tussen ouders en school te versterken. Kennis van ouders over de school en van het schoolteam over
ouders is het gezamenlijk doel. Deze onderwijsopbouwwerkers worden ook wel brugfiguren
genoemd. Via de SOM kan deze expertise tussen onderwijsopbouwwerkers enerzijds en leerkrachten
en directies anderzijds worden gedeeld.
402. Er moet blijven geïnvesteerd worden in een goede afstemming en samenwerking met het Lokaal
OnderwijsPlatform (LOP). Het is een netoverschrijdende, gedeelde verantwoordelijkheid om een
kwalitatief onderwijsaanbod en voor élk kind een plek op school te verzekeren. De stad is een
belangrijke partner in het LOP en moet dat ook blijven.
403. De stad regisseert, onder andere via het LOP, een aantal initiatieven die samenwerking tussen de
verschillende schoolnetten stimuleren, zoals netoverschrijdend leerlingenvervoer en
mobiliteitsplannen, projecten rond schoolkansen van allochtone jongeren, gebruik duurzame
producten, …
404. Via het LOP moet men de stad verder werken aan een inschrijvingsbeleid dat de segregatie in scholen
zoveel mogelijk doorbreekt. Het digitale inschrijvingssysteem moet verder worden verfijnd en zo
breed mogelijk geïmplementeerd. Door te werken aan een positieve beeldvorming en een aanpak
zoals in het project School in Zicht kunnen buurtscholen met een grote aanwezigheid van
indicatorleerlingen opnieuw een positieve keuze worden voor iedereen.
405. De stad zet samen met alle onderwijsnetten in op lerende netwerken rond kinderarmoede. Stad en
scholen maken op het LOP afspraken over een beperking van de schoolkost voor de ouders van het
secundair onderwijs, zodat gelijke onderwijskansen bewaarheid worden voor elke leerling. De stad
ondersteunt de scholen via het beschikbaar stellen van expertise en ondersteuning hierbij.
406. Om de schoolkosten draaglijker te maken voor alle gezinnen organiseert de stad culturele en
sportieve activiteiten aan een lage prijs, waar de scholen dan kunnen op intekenen.
Indicatorleerlingen kunnen gratis deelnemen aan deze activiteiten.
407. Gezinnen in armoede kunnen via de stad of via het OCMW onderwijscheques bekomen, waarmee ze
schooluitgaven zoals schoolboeken, een sportuitrusting, schooluitstappen of warme schoolmaaltijden
kunnen betalen.
408. Sociale ongelijkheid heeft ook veel te maken met een tekort aan informatie. Daarom zou de stad, in
samenspraak met het onderwijsveld en de welzijnssector in het LOP, mee moeten nadenken over hoe
alle onderwijsinfo (schoolkosten, toelagen, schoolkeuze, inschrijving, wat bij problemen op school)
nog beter bij ouders komt, zeker voor kansengroepen. Verschillende pistes zijn mogelijk: een
infopunt, opvoedingswinkel, CLB, maatschappelijk werkers sociale dienst, …
409. Groen wil lokale besturen, ouders, deskundigen en andere partners meer betrekken bij
scholenbouwbeleid via de bestaande lokale taskforces, die er kwamen om het zwaar tekort aan
scholen aan te pakken. We willen deze manier van werken versterken, waarbij het lokale niveau
noden in kaart brengt en bepaalt waar er scholen moeten bijkomen. De taskforces moeten een meer
beslissende rol spelen bij de planning van nieuwe schoolinfrastructuur. Beslissingsfactoren zijn onder
andere ligging, wensen van ouders, bereikbaarheid met openbaar vervoer, bevolkingssamenstelling,
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.... Op basis daarvan kunnen lokale actoren mogelijke scenario’s en prioriteiten vastleggen in een
meerjarenplan. En op basis daarvan kan Vlaanderen budgetten toewijzen voor scholenbouw.
410. Stimuleer ouders om hun jonge kind naar de kleuterklas te laten gaan, zoals dat in Gent gebeurt met
filmpjes die in OCMW's afspelen en die de inloopteams van Kind & Gezin gebruiken.
411. De stad organiseert samen met de VDAB (studenten)job- en stagebeurzen voor
studenten/schoolverlaters. Zo sla je de brug tussen school en werk, zoals in Borgerhout gebeurde
onder de naam 'Talentwerkt@Trix'.
412. Wat de invoering van het M-decreet117 betreft is er ook nog werk aan de winkel. Recent onderzoek
van het VCOV (= de ouderkoepel van het vrij onderwijs) geeft aan dat voor de ouders niet alle vragen
rond de beste leerzorg voor ieder kind zijn beantwoord. De nood aan gedragenheid van de
vernieuwing is een feit en dit op alle niveaus. De stad zet extra in op het informeren van zowel de
ouders als de leerkrachten en directies hierover. Niet alleen om de inclusiegedachte uit te dragen,
maar ook om ouders de weg te wijzen op de ondersteuningsmogelijkheden die voorhanden zijn
binnen het onderwijs. De stedelijke school voor buitengewoon onderwijs ‘Parkschool’ kan hierin een
voortrekkersrol vervullen.

Maximale onderwijskansen
413. Elke school heeft naast haar missie om kinderen en jongeren op te voeden ook de plicht om bij te
dragen aan gelijke onderwijskansen.
414. Goede kennis van het Nederlands is belangrijk. Daarnaast is de toenemende veeltaligheid zowel een
uitdaging als een troef. Inzetten op functioneel veeltalig leren, waarbij je de talenkennis van je
leerlingen benut om hun taalvaardigheid in Nederlands te ontwikkelen, zorgt voor taalbewustzijn en
voor een open en nieuwsgierige blik op culturele diversiteit. De stad geeft impulsen als inrichtende
macht van het stedelijk onderwijs, en dat in samenwerking met scholen van andere netten die hierin
mee een voortrekkersrol willen spelen.
415. De stad zet in op welzijn op school door de reguliere werking van welzijnspartners binnen de scholen
te stimuleren en door projecten te ondersteunen waarmee scholen werken aan het welbevinden van
de leerlingen.
416. Nieuwkomers verdienen een warme schoolomgeving. Aansluiting met het vrijetijdsnetwerk bevordert
hun welbevinden op school. De stad organiseert initiatieven waarbij nieuwkomers die aansluiting met
vrijetijdsorganisaties kunnen vinden.
417. Scholen kunnen leerlingen uit digitale uitsluiting halen, door goedkopere computers en
internettarieven aan te bieden via school. De stad onderzoekt, eventueel in samenwerking met SOM
of LOP, of groepsaankopen mogelijk zijn en pleit bij internetproviders voor een lager internettarief
voor scholieren, inclusief sociaal tarief voor kinderen uit gezinnen met verhoogde tegemoetkoming.
418. We geloven vanuit Groen sterk in het herstelgericht werken. De focus ligt op het herstel van
beschadigde relaties na conflicten of normovertredend gedrag. Experimenteren met alternatieven
voor traditioneel straffen komt zowel leerling, ouder als school ten goede. Het Centrum voor
leerlingenbegeleiding (CLB) kan optreden als partner. Het Huis van het Kind kan hierin initiatief nemen
zoals in ‘Traject Op Maat’ in Sint-Niklaas. De stad kan scholen via subsidies helpen om professionele
begeleiding voor bijvoorbeeld een ‘Hergo’ 118 in huis te halen.
419. Het is belangrijk te werken aan een integraal spijbelbeleid, van preventie tot time-outprojecten. Dit
gebeurt in samenwerking met onder andere de jeugdhulpsector, het CLB, … De stad blijft timeoutprojecten zoals Leerrecht steunen via subsidies. In heel het spijbelverhaal duikt ook steeds de
117

Zie: https://www.klasse.be/reeks/m-decreet/
Hergo = Herstelgericht GroepsOverleg, zie bv. https://www.kennisplein.be/Pages/Bemiddeling-en-herstelgericht-groepsoverleg(hergo).aspx
118

75

betrokkenheid van de ouders en van de leerlingen op het schoolgebeuren op als een cruciaal
element. Hoe meer ouders betrokken worden bij wat er op school gebeurt, hoe beter zij hun
kinderen opvolgen en hoe beter hun kinderen presteren.
420. Groen pleit voor het behoud van dorpsscholen in de deelgemeenten. Zij versterken het sociaal
weefsel en zorgen ervoor dat kinderen te voet of met de fiets naar school kunnen gaan.
421. Wanneer een groep van ouders of leerkrachten een nieuwe school willen oprichten in Leuven,
ondersteunt de stad hen met raad en daad bij de zoektocht naar een geschikte locatie. Binnen het
Ruimtelijk Structuurplan zorgt de stad ervoor dat er voldoende ruimte wordt ingekleurd voor de bouw
van nieuwe scholen en kinderdagverblijven, zeker in de buurt van grote woonuitbreidingsgebieden.
Een gezonde leeromgeving
422. Voor Groen staat een gezonde leeromgeving hoog op de agenda. Zowel voor de fysieke als mentale
gezondheid van onze kinderen en jongeren zijn scholen medeverantwoordelijk.
423. De stad zet bij nieuwbouw en renovatie van de Leuvense stedelijke scholen volop in op duurzame,
energiezuinige, kwaliteitsvolle en gebruiksvriendelijke architectuur.
424. De stad stapt naar Gents voorbeeld in een project voor lekkere, gezonde, betaalbare en duurzame
schoolmaaltijden. De stad onderzoekt de mogelijkheid om kwalitatieve 1 euro-maaltijden op school
aan te bieden. Vegetarische maaltijden op school zorgen ervoor dat kinderen nieuwe smaken leren
kennen. Bovendien verkleinen ze de milieu-impact van de school. Daarnaast kun je in samenwerking
met externe partners projectmatig werken rond betaalbare, gezonde voeding, zoals project Lunch
met LEF (Lokaal, Ecologisch, Fair).
425. Ondersteun scholen bij omschakeling naar gezonde drank- en snoepautomaten. En ook bij het
uitwerken en -voeren van een drink- en plasbeleid.
426. Sensibiliseer rond duurzaamheid, bijvoorbeeld door scholen te stimuleren herbruikbare bekers te
gebruiken op schoolevenementen.
427. Streef naar een GRAS (Groene en Avontuurlijke Speelplaatsen) op elke school. Een GRAS daagt
kinderen uit om te bewegen. Natuurelementen verhogen speelkansen. Pestgedrag daalt wanneer
kinderen in een meer ontspannen sfeer spelen. Ook buiten de lesuren zijn ze een natuurlijke
leeromgeving voor kinderen. We koppelen een aantal criteria aan de ondersteuning van scholen voor
het omtoveren van een speelplaats tot een GRAS: betrokkenheid van ouders of buurt, inspraak van de
kinderen zelf. Voorzie begeleiding van de jeugddienst bij het participatief traject. Kind & Samenleving
vzw is een interessante partner bij het aanpakken van speelruimte.
428. Omgevingsonderwijs biedt heel wat voordelen voor leerling, leerkracht en school. Het kan onder
andere in de vorm van openluchtonderwijs. Leren over de natuur kan best te midden van de natuur.
De verdere educatieve uitbouw van Abdij Het Park en de educatieve uitbouw van natuurgebied de
Dijlemeander in Wijgmaal kan daarin een positieve rol spelen.
429. De mentale gezondheid van kinderen heeft een effect op hun leerprestaties. Bestrijd daarom pesten
op school. De stad spoort scholen aan een pestactieplan te ontwikkelen. Werken via ‘Peer Mediation’,
waarbij leerlingen worden opgeleid om te bemiddelen in conflicten en pestproblemen tussen andere
leerlingen, is een aanpak die door de stad kan worden gestimuleerd op de scholen door hen te
ondersteunen met expertise. Hierbij kan de expertise van de universiteit benut worden.
430. We moeten scholen stimuleren om de betrokkenheid van ouders en leerlingen te verhogen door hen
te laten deelnemen aan het uittekenen van een warme school. Ouderbetrokkenheid en
leerlingenparticipatie kunnen een krachtig antwoord bieden op evoluties die we vandaag in onze
scholen vaststellen. Samen school maken is een krachtig instrument voor een school waar iedereen
zich goed voelt. De stad zorgt voor ondersteuning daarbij, in samenwerking met de koepels van de
ouderverenigingen en van de scholierenkoepel.
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431. Een zorg die ook absoluut aandacht vereist is het welbevinden van de leerkrachten en directies. De
steeds sneller toenemende digitalisering en regelgeving, de torenhoge verwachtingen inzake
opvoeding door ouders én school, de vraag naar zorg op maat voor elke leerling, … Leraren en
schoolteams komen meer en meer onder druk te staan. Stress, burn outs en ziekteverzuim zijn ook in
het onderwijs veel te hoog. Onlosmakelijk wordt hierdoor ook het welbevinden van leerlingen en hun
ouders geraakt. De stad zorgt, in samenwerking met de SOM, voor een aanbod op maat van
leerkrachten en directies waarin tools worden aangereikt die hun welbevinden kunnen verhogen.
Lerende stad
432. Groen staat achter het principe van lerende steden. In deze steden stimuleert de lokale overheid het
levenslang leren met oog op duurzame ontwikkeling. De stad ondersteunt in het kader daarvan
initiatieven zoals de Leerwinkel, vanuit een brede invulling van leren, zowel formeel als informeel. De
Leerwinkel is een info- en begeleidingspunt voor volwassenen die een opleiding of cursus willen
volgen. De universiteit, met haar enorme aanbod aan lezingen, seminaries, … kan hieraan een
belangrijke bijdrage leveren.
433. Leren en werken kunnen hand in hand gaan, voor jong en oud. Promoot duaal leren en werkplekleren
bij bedrijven en organisaties. Ook taalcoaching voor anderstaligen op het werk verdient
ondersteuning.
434. De stad maakt in het eigen personeelsbeleid ruimte voor opleiding en vorming.
435. De stad voorziet - zeker in examenperiodes maar ook daarbuiten - in studieruimten (met begeleiding)
voor iedereen die thuis geen rustige studieplek heeft. Dit kan in samenwerking met de bibliotheek.
436. Voor specifieke doelgroepen is het belangrijk het leeraanbod expliciet in de kijker te zetten: van
fietslessen, over praatgroepen tot projecten voor ouders met schoolgaande kinderen. Organisaties
van en voor etnisch-culturele minderheden zijn hierbij een belangrijke partner.

Pilootproject 8 | SDGs

In september 2015 werden in New York de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (Sustainable
Development Goals) of SDGs goedgekeurd.119 De SDGs zijn de opvolgers van de vroegere
millenniumdoelstellingen (MDGs), die afliepen in 2015. De SDGs bepalen wereldwijd het kader voor een
duurzame ontwikkeling. De MDGs werden door velen gezien als ‘voor het Zuiden’ en leken zo een
instrument om anderen, aan de andere kant van de wereld, te helpen. De SDGs 120 gelden nu voor alle
landen, dus ook voor het onze.
Sinds 2015 zijn over de hele wereld allerlei overheden, middenveldorganisaties, bedrijven,
wetenschappers, burgers, … aan de slag met die SDGs. Het enthousiasme is erg groot. Ook bij heel wat
119
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lokale overheden. Via de Vlaamse Vereniging voor Steden en Gemeenten is er een zeer actieve werking 121
rond die SDGs. Lokale besturen worden begeleid bij het integreren van die SDGs in hun werking. 50
gemeenten gaven aan geïnteresseerd te zijn. Ze ondertekenden allemaal de engagementsverklaring. 122 Bij
hen ook Leuven. 20 gemeenten worden intensief begeleid, de 30 andere (waaronder Leuven) zitten in een
tweede groep, die het proces meer vanop afstand volgt. Het Leuvens Netwerk Noord-Zuid123 ondersteunt
dit alles ook op stadsniveau.
De volgende jaren zal blijken of de SDGs vooral een soort ‘excuus’ waren om te doen wat men sowieso al
deed, met dan telkens een SDG-vlaggetje erbij. Beter zou zijn – en dat is eigenlijk ook de bedoeling – dat de
SDGs ertoe leiden dat het algemeen beleid op een andere manier wordt aangepakt en tot stand komt.
Doel is onder meer te vermijden dat dingen als mobiliteit of armoede als een ‘apart’ hokje worden
bekeken. Het is net de bedoeling van de SDGs om tot een meer integraal beleid te komen, waarbij ook de
externe gevolgen van de interne (in Leuven) keuzes in beeld komen. Zo is een keuze voor een lokale
voedselstrategie die kiest voor korte kringlopen positief, omdat er zo minder impact is elders. Zo hangen
de klimaatdoelstellingen voor onze stad samen met mondiale keuzes om een klimaatchaos te vermijden.
Geen enkele stad is een eiland in de wereld. Het is integendeel in de steden dat een verandering kan
beginnen die mondiale gevolgen heeft.
We willen dat Leuven een stap verder gaat dan enkel een engagementsverklaring ondertekenen. De SDGs
zouden structureel moeten geïntegreerd worden in de cyclus van beleidsplanning van de stad. De VVSG
heeft daarvoor verschillende formules124 uitgewerkt, van minder tot meer verregaand.

5.6 ERFGOED
437. Steun voor een stevig erfgoedbeleid:
 Een volgehouden aandacht voor het culturele erfgoed via voldoende personeel in de stedelijke
cultureel-erfgoeddiensten.
 Een aanmoedigingsbeleid voor een integrale en geïntegreerde erfgoedwerking.
 Ee herbestemming van het historische stadhuis als een volwaardig erfgoedhuis, een locus publicus
waar de stad zichzelf op een actuele en dynamische wijze presenteert als kleurrijk erfgoedmozaïek.
 Continuering van de ondersteunende erfgoedwerking via de erfgoedcel (ook na afloop van het
erfgoedconvenant met de Vlaamse Gemeenschap).
 Een versnelde afwerking van de inventarisatie van het aanwezige erfgoed in de deelgemeenten.
 Een strenge erfgoedverordening en respect voor onroerend erfgoed in het overige
vergunningenbeleid en subsidiebeleid.
 Structureel betrekken van erfgoedverenigingen bij het erfgoedbeleid.
 Bescherming erfgoed mag geen alibi zijn voor het weren van nieuwe architectuur. Oud en nieuw
kunnen elkaar versterken. Evenmin mag erfgoed misbruikt worden om de lat lager te leggen voor
de Leuvense klimaatdoelstellingen.
 Aandacht voor het Leuvense erfgoed in stedelijke musea.
438. Burgers zouden zelf suggesties moeten kunnen doen om panden, landschappen, natuurgebieden,
relicten of installaties en archeologische sites te nomineren voor de erfgoedlijst.
439. Bij de herbestemming van kerken worden burgers actief als participant betrokken. De mogelijkheden
voor ecologisch duurzame renovaties worden maximaal benut, zo mogelijk via derdepartijfinanciering
of via het stedelijk energiepartnerschap.
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440. Breng erfgoed weer in het straatbeeld. Op heel wat plekken in de stad kan men origineel aan de slag
met het erfgoed, bv. door het aanbrengen van oude prenten over het gebouw dat men voor zich ziet.
441. Groen wil dat er ook vrouwen bij de Leuvense Jaartallen kunnen komen.

5.7 SPORT
442. Binnen het gehele aanbod aan sportmogelijkheden en -infrastructuur wordt er sterker dan nu over
gewaakt dat er geen sociale verdringing is. Leuven heeft de voorbije jaren heel veel geld geïnvesteerd
in sportinfrastructuur. Dit komt ten goede aan de sportclubs en de sportbeoefenaars. Maar de
keerzijde van dit alles is wel dat sport beoefenen in Leuven aanzienlijker duurder wordt. De stad moet
erover waken dat alle Leuvense burgers kunnen genieten van de sportmogelijkheden, ook de
financieel kwetsbaren.
443. Binnen het beschikbare budget zou een relatief groter deel moeten gaan naar steun voor sociaal
kwetsbaren (via sportcheques) en voor sportinfrastructuur waarvoor men niet moet betalen, dan
naar grootschalige infrastructuur die vooral gericht is op mensen met een grote koopkracht of op
prestige.
444. De stad stimuleert de sportclubs om een rol te spelen bij de integratie van maatschappelijk
kwetsbaren en in de strijd tegen racisme en homofobie.
445. De stad ondersteunt de sportsector bij haar inspanningen om diversiteit (seksuele oriëntatie,
culturele diversiteit, genderidentiteit…) ingang te doen vinden in de sportclubs en -verenigingen.
446. Sport voor mensen met een beperking verdient een volwaardige plek in het lokaal sportlandschap. De
sportinfrastructuur wordt daarvoor ook voorzien.
447. Er wordt meer sportinfrastructuur ter beschikking gesteld, onder meer door ruimer gebruik 's avonds
van de mogelijkheden van de scholengemeenschap en door nieuwe investeringen.
448. We zijn voorstander van het plaatsen van publieke fitnesstoestellen en andere installaties die
uitnodigen tot sport en bewegen in openlucht.
449. In het beleid moet erover gewaakt worden dat er steeds voldoende mogelijkheden zijn op het vlak
van aanbod en tarieven voor mensen die niet in een club georganiseerd zijn.
450. Er wordt meer focus gelegd op recreatief sporten voor volwassenen naast competitiesport en
jeugdsport. Het doel is om beweging zo aantrekkelijk mogelijk te maken voor iedereen.
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451. Er komt een grotere aandacht voor bewegen. Een wandeling geldt niet noodzakelijk als sport maar
levert al snel dezelfde gezondheidseffecten op. Zeker voor ouderen is dit belangrijk. Initiatieven zoals
een wandellus kunnen hiertoe bijdragen.
452. Waar mogelijk zet de stad het eigen personeel aan om gezond te leven. Dat impliceert het
organiseren van allerlei sportsessies tijdens de middag bv., maar ook sensibiliseringsacties, stazittafels, …
453. De stad werkt via de sportdienst een peterschap uit vanuit bestaande sportclubs voor zelforganisaties
die sportactiviteiten willen organiseren.
454. Men gaat op zoek naar objectieve maatstaven om grote projecten van sportclubs (aanleg terreinen,
en gebouwen) te beoordelen op hun merites om zo tot een correcte bepaling van de ondersteuning
te komen.
455. Groen ziet dat vele Leuvenaars willen sporten, maar het aanbod aan sportinfrastructuur kan die vraag
niet altijd volgen. Dat is mee te wijten aan een gebrekkig kader voor het uitbouwen van nieuwe
sportinfrastructuur. Groen vraagt – met het oog op de groter wordende uitdaging – dan ook een
helder algemeen beleidskader voor sportinfrastructuur waarin duidelijk gesteld wordt welke
infrastructuur de stad zelf wil voorzien, in welke gevallen er op clubs of privé-investeerders wordt
gerekend en welke ondersteuning deze dan kunnen krijgen en in welke vorm.
456. Een duurzaam sportbeleid. Groen wil dat de stad met de sportsector in dialoog treedt om de globale
CO2-uitstoot van de sportinfrastructuur te verminderen. Bij nieuwe sportinfrastructuur, of renovatie
van bestaande, wordt systematisch gekozen voor klimaatvriendelijkheid, onder meer op het vlak van
energievoorziening, gebruikte materialen en transportvoorzieningen. Concreet kan Leuven zich
profileren als een ‘ecosportieve stad’. De sportdienst, de sportclubs, individuele sporters, ze kunnen
allemaal een bijdrage leveren om onze gezamenlijke ecologische voetafdruk te verkleinen. Het project
'Ecosportief' biedt heel wat concrete tips en instrumenten aan om het sportbeleid te verduurzamen.
Is de sportinfrastructuur wel duurzaam? Kunnen we het vervoer naar de sportactiviteiten op een
duurzamere manier organiseren? Kunnen medewerkers van de sportdienst nog beter samenwerken
met andere diensten die met milieu bezig zijn? Wat kan er gebeuren om sportkampen duurzamer te
maken? Kunnen we de sportclubs mee inschakelen in een ecosportief project?
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6 EEN WERKENDE STAD

Inleiding
Groen gelooft in een ondernemende stad, met kansen en ruimte voor eigentijdse ondernemers die
voluit mee hun schouders zetten onder de stad van morgen. Met de keuze voor een circulaire
economie maken we verder ook werk van duurzame werkgelegenheid, ook voor wie het nu moeilijk
heeft op de arbeidsmarkt. We willen lokaal winkelen versterken en ook alle kansen geven aan een
deeleconomie die meer gaat herstellen en opnieuw gebruiken in plaats van weggooien.

6.1 ONDERNEMEN EN HANDEL
Een duidelijk economisch profiel voor Leuven
457. Leuven heeft nood aan een hedendaagse visie op stadseconomie. Onze stad moet een profiel krijgen
om zichzelf in Vlaanderen en daarbuiten op de kaart te zetten. Dat kan alleen maar door interactie
tussen handelaars, horeca, KMO’s en de stad te organiseren. In dat netwerk kunnen de verschillende
partners hun ideeën uitwisselen. Groen wil de nieuwe legislatuur inzetten met een grondige bevraging
in alle handelswijken en op de bedrijventerreinen. Alleen zo kan het beleid gericht inspelen op de
noden en opportuniteiten. Op basis van de participatieve oefening bepalen de Leuvense economische
spelers, in samenspraak met het nieuwe stadsbestuur een profilering voor Leuven. Deze steunt op
duidelijke accenten en een uniforme stadsmarketing doorheen alle geledingen. Eén van de elementen
die Groen in ieder geval veel prominenter op de kaart wil zetten is de Leuvense kenniseconomie. Onze
stad zou innovatie moeten uitstralen op alle mogelijke fronten.
Lokaal ondernemerschap voor een bruisende economie
458. Lokaal verankerde ondernemingen en KMO's zorgen voor duurzame werkgelegenheid, zeker in
vergelijking met sommige multinationals. Ze spelen een belangrijke rol in het lokaal weefsel. Groen wil
dat het stadsbestuur hen helpt om die rol ten volle te spelen. We zien de stad een actieve rol spelen
om hen te ondersteunen, de onderlinge uitwisseling te bevorderen (netwerking) en om hen met lokale
actoren (bv. buurtbewoners, scholen, verenigingen…) in contact te brengen. Op die manier willen we
ondernemers versterken, waarderen en hun een duidelijke stem geven.
459. In samenwerking met UNIZO en VOKA komt er één stedelijk ondernemersloket waar ondernemers
terecht kunnen met al hun vragen. Daarbij maken we geen onderscheid tussen doelgroepen, maar
zetten we wel extra in op die ondernemers die extra barrières moeten overwinnen. Voor ondernemers
met een migratieachtergrond is een samenwerking tussen UNIZO en etnisch diverse organisaties
bijvoorbeeld wenselijk.
460. De stad gaat proactief aan de slag met lokale ondernemers:
 Leuven economic board. De stedelijke middenstandsraad krijgt een meer diverse
vertegenwoordiging van lokale handel, horeca en KMO’s. Op dit forum luistert het stadsbestuur
naar de noden van de lokale ondernemers, om hen daarna doelgericht te kunnen ondersteunen.
Deze raad levert ook beleidsadvies.
 Via originele formules zoals een city lab of een hackaton (= een bijeenkomst van ontwikkelaars,
designers en mensen uit bedrijven die gezamenlijk aan uitdaging werken en binnen een beperkte
tijdspanne tot een innovatieve oplossing komen) doet de stad beroep op het creatief en
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ondernemend talent van de Leuvenaars. Zo geeft de stad een impuls aan iedereen die wil
ondernemen (in de brede zin).
Minder administratieve lasten voor ondernemers via digitale toepassingen en begeleiding. De stad
stelt databases open (open data) zodat ontwikkelaars die kunnen gebruiken voor allerlei
toepassingen (apps).
Laagdrempelige netwerkmomenten, evenementen, beurzen, … brengen Leuvense ondernemers
samen en promoten lokaal ondernemerschap.
Er komt een versterkt acquisitiebeleid. We trekken proactief bedrijven aan die passen in het
duurzaam en toekomstgericht economisch profiel dat we voor Leuven willen. Dat beleid richt zich
niet alleen op grotere bedrijven (bv. kenniseconomie), maar ook op kleinere maakbedrijven.
Bevragingen bij burgers per stadsdeel geven een beeld over welke winkels mensen in hun buurt
willen. Die informatie kan zeer nuttig zijn voor potentiële starters.
Vestigingspremies aan startende buurtwinkels doen een nieuwe wind waaien in wegkwijnende
winkelstraten en kleine woonkernen van de deelgemeenten.
Aandacht voor de creatieve sector is vanzelfsprekend. De creatieve sector is geen ‘aparte’
doelgroep. De stad ondersteunt en faciliteert: kruisbestuiving detecteren en stimuleren,
verwevenheid organiseren, noden bevragen en daarop inspelen, netwerking, …
Creatieve ondernemers geven we visibiliteit door producten van de stad te laten ontwerpen door
Leuvense ondernemers (bv relatiegeschenken, kledij van personeel, stadsuniformen, ontwerp van
herbruikbare bekers, …).
We herwaarderen de markten en ondersteunen de korteketeninitiatieven.
Uitbaters van nachtwinkels zijn ondernemers die een economische meerwaarde bieden en zelfs
een ongebruikt potentieel hebben als buurtwinkels met een belangrijke sociale functie. Groen
Leuven distantieert zich van het eenzijdig negatieve beleid dat deze ondernemers wil reduceren tot
'imagoverlagende winkels'. Daarom 4 focuspunten: samenwerking, inclusie, opvolging en
nivellering.
Lokale maakbedrijven125 (zowel ambachtelijk als op vlak van slimme economie) bieden een enorm
economisch en duurzaam potentieel. We ondersteunen de organisatie van meer visibiliteit van
deze sector, vragen vertegenwoordiging in de hervormde middenstandsraad en ondersteunen
waar mogelijk.
De stad versterkt het duurzaam internationaal toerisme en de troeven van onze Leuvense horeca.
Dit is toerisme is positief voor de lokale bevolking, de handelaars en het milieu en verloopt onder
goede sociale voorwaarden. De stad maakt het label De Groene Sleutel126 bekend bij de Leuvenaars
en bezoekers.
Ondernemers met een migratieachtergrond moeten vaak extra barrières overwinnen. Daarom
maakt het stedelijk ondernemersloket hen wegwijs in wetgeving, bedrijfsbeheer en
contactpersonen. In de begeleiding werken we samen met UNIZO en etnisch diverse organisaties.
De stad promoot de lokale handelaars en de nabije economie door deelname aan de campagne Zo
Dichtblij127 (van Bond Beter Leefmilieu). We stimuleren op die manier de consument om op een
duurzame manier inkopen te doen.
Lokale ondernemers kunnen via energie-audits en groepsaankopen, ondersteuning en advies in
samenwerking met diverse partners, hun onderneming energiezuinig maken.128
Bij grote stadsbrede culturele projecten (bv. Utopia) kunnen ook winkels, onder meer via hun
etalages of speciale initiatieven, meewerken.
De stad faciliteert initiatieven in verband met buurtversterkende co-workingplaatsen. Op zo’n
locatie kunnen bv. zelfstandigen, thuiswerkers, freelancers, … samen een werkplek (met oa
printers en vergaderruimte) delen. Op zo’n plek kunnen mensen elkaar ontmoeten en zo ook
nieuwe ideeën stimuleren. In de deelgemeenten kan dit bijvoorbeeld in de deelgemeentehuizen.
Waar mogelijk voert de stad een aankoopbeleid dat de lokale handelaars kan ondersteunen. We
mikken daarbij op 50% lokale aankopen op Leuvens grondgebied. Een concreet voorbeeld is de
aankoop van boeken door de bibliotheek. Zo’n opdracht zou moeten worden opgesplitst in
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Zie: http://www.makers.be/
Zie: http://www.groenesleutel.be/
127 Zie: https://www.zodichtblij.be/
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Zie bv.: http://stadslab2050.be/energie-voor-t-antwerpse-hart/gesloten-winkeldeuren/onderzoek-wijst-uit-winkeldeuren-hoeven-niet
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percelen en de voorwaarden zouden zodanig moeten zijn dat lokale boekhandels kunnen
meedingen.

Leuven de circulaire stad
461. De stad zet volop in op de economische mogelijkheden van de circulaire economie en positioneert zich
als circulaire stad (zie ook elders). Groen wil de dynamiek van een lineaire naar een circulaire129
economie maximaal stimuleren. Onze economie vandaag is lineair: van grondstoffen maken we een
product, na gebruik wordt dat product afval. Dat is geen duurzame economie. Daarom willen we de
beweging naar een circulaire economie130 maximaal stimuleren. De circulaire economie wil zo weinig
mogelijk nieuwe grondstoffen gebruiken door materialen maximaal te hergebruiken. De circulaire of
‘kringloop’-economie werkt met nieuwe verdienmodellen (product-dienstcombinaties) en
samenwerkingsvormen tussen bedrijven en andere actoren. De principes van die circulaire economie
willen we verankeren in de verschillende beleidsplannen en samenwerkingsstructuren, zoals Leuven
MindGate. Circulaire economie verdient een centrale plaats in het aantrekkings- en
ondersteuningsbeleid van de stad, bij partnerschappen en samenwerkingen met kenniscentra. Ook in
de eigen dienstverlening, activiteiten (bv. renovatie) en aankopen kan de stad de circulaire economie
een boost geven, en heeft de stad een voorbeeldrol te vervullen.
462. Enkele concrete voorstellen:
 Circulaire aankoopprojecten en contracten leveren een ‘dienst’ in plaats van een product.131
Tegen het einde van de legislatuur (2024) verlopen alle grote aankoop- en renovatieprojecten
volgens circulaire principes. Bijvoorbeeld verlichting: in plaats van lampen te kopen, betaalt de stad
een bedrijf om in verlichting te voorzien voor enkele jaren. Zo stimuleren we het bedrijf om de
meest duurzame materialen te gebruiken.
 De principes van de circulaire economie komen in de bestekken.
 De stad neemt deel aan pilootprojecten132 voor circulair aankopen.
 Bij de herbestemming van grote bedrijfs- of andere gebouwen kiest de stad maximaal voor
circulaire opties, bv. site André Celis of Machiels.133
 De stad is een partner voor lokale bedrijven en verenigingen die circulaire projecten willen
opstarten. De stad organiseert infomomenten of gratis audits met en voor bedrijven over de
circulaire economie.
 Een bedrijventerrein(deel)manager134 zoekt op de verschillende KMO/industrie-zones manieren
om materiaalkringlopen te sluiten (afval van het ene bedrijf wordt grondstof voor het andere) en
kansen om materialen of onderhoud te delen..
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Zie: http://www.pbl.nl/onderwerpen/circulaire-economie/feiten-en-cijfers/infographics/van-een-lineaire-naar-een-circulaire-economie
Zie: http://www.serv.be/sites/default/files/documenten/SERV_20170503_startnota_circulair_NOT_.pdf
131 Zie bv.: https://www.ovam.be/kortrijk-heeft-primeur-beet-met-circulaire-verlichting
132 Zoals bv. de Green Deal Circulair Aankopen die in 2017 werd georganiseerd.
133 Zoals bv. Rotterzwam: https://www.rotterzwam.nl/en_US/
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Zie: http://www.btmvlaanderen.be/
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Tijdens Meet Your Buyer-sessies komen lokale handelaars of bedrijven rechtstreeks in contact met
de aankoopdiensten van stad en provincie.
De materialenbank als centrale circulaire hub is de plek waar startende ondernemers aan de slag
kunnen met hoogwaardige reststromen.

Nieuwe accenten voor de Leuvense horeca
463. We vragen nieuwe accenten in het horecabeleid. Doel is te komen tot duurzame
toekomstperspectieven voor een kwalitatieve horecasector in Leuven.
 Een actieplan voor de Oude Markt brengt – na grondige verkenning van de
toekomstmogelijkheden – nieuwe stimulansen. Een gedeeltelijke herprofilering van de Oude
Markt, met ruimte voor andere functies dan enkel horeca.
 Een gedeelde visie en toekomstplan stimuleren meer samenwerking tussen handel en horeca, en
tussen horecazaken onderling. Meer samenwerking met andere sectoren en diensten, zoals
toerisme, sport, cultuur, … geeft de horeca een boost.
 Het mengen van functies brengt een interessant perspectief. Een droge opsplitsing tussen horeca
en handel (of andere functies) is niet altijd productief.
 Een optimaal leveranciersbeleid zorgt voor slimme en duurzame leveringen en onderhoud.
 De stad bekijkt om evenementen weer gelijkmatig te spreiden over de stad (en dus ook opnieuw
op de Oude Markt).
Kernversterking
464. Kernversterking is niet enkel de basis voor een klimaatvriendelijk beleid. Het zorgt ook voor een
versterking van de lokale economie en handel.135 Groen wil kernversterking planmatig aanpakken op
lange termijn. We bakenen verschillende kernen duidelijk af en kiezen perimeters waarbinnen we een
keuzegericht beleid voeren.
465. We zetten in op het creëren van een bedrijvige kern136 die aaneengesloten én zichtbare bedrijvigheid
planmatig afbakent, op maat van de lokale noden. We gaan voluit voor een creatieve aanpak van de
verschillende kernen:
 We bouwen verder op de principes voor kernontwikkeling zoals die zijn uitgewerkt in het nieuwe
ruimtelijk structuurplan voor Leuven.
 De handelskern van Leuven biedt plaats voor een volwaardig commercieel-recreatief aanbod.
Bereikbaarheid en mobiliteit, op een duurzame wijze, (zowel voor de klant als distributie) staan
centraal in onze aanpak.137
 Waar mogelijk biedt het DORV-concept138 (waar dorpswinkel, sociale ruimte en gemeentelijk loket
één zijn) een antwoord op de groeiende uitdaging van de deelgemeenten en kernen die langzaam
zonder handelaars vallen.
 In de economische kern is er meer dan alleen handel. Ook diensten en vrije beroepen staan
centraal. Panden die verschillende functies bundelen en de diensteneconomie maken we zichtbaar.
Met branding, beleving en diverse evenementen maken we de aanwezigheid van ondernemingen
in de kern zichtbaar.
 Een gebruiksvriendelijke tool maakt thuislevering mogelijk voor Leuvense handelaars, zo maken we
een duurzame koppeling tussen E-commerce139 en thuislevering.140 We gaan voluit voor een
slimme stadsdistributie met hubs langs de belangrijkste invalswegen, gebaseerd op een concreet
plan rond slimme logistiek.
 Geen uitbouw van baanwinkels of shoppingcentra op de steenwegen rond Leuven. De stad weigert
aanvragen buiten de kernen en gaat samen met ondernemers actief op zoek naar geschikte
135

Zie: http://www.detailhandelvlaanderen.be/innovatie/lokale-ondernemers-als-motor-voor-kernversterking-en-vice-versa
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Zie onder meer het interview met Hans Voerknecht:
http://www.fietsberaad.be/Kennisbank/Bijlagen/SterkFietsbeleidMagazine_november2016_1122_DEF.pdf
138 Zie: https://www.mo.be/reportage/baanbreker-nieuw-concept-buurtwinkels-redt-het-dorp
139 Zie: https://storesquare.be/over-ons
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locaties binnen de kernen. De stad heeft hier sinds recent decreet141 trouwens extra
beleidsinstrumenten voor. Wat baanwinkels en shoppingcentra in omliggende gemeentes betreft,
kiezen we om in overleg te gaan met de betrokken besturen en/of de Vlaamse overheid.
Slimme premies142 stimuleren detailhandel binnen de kernen, bijvoorbeeld voor
verfraaiingswerken die de leefbaarheid en aantrekkelijkheid in handelsgebieden verhogen. We
zorgen voor gerichte premies die voldoende hoog zijn om versnippering van de middelen tegen te
gaan. Voor een aantal zones (bv. delen van de Tiense- of de Naamsestraat) overwegen we een
functieverplichting als handelszone, waardoor handelszaken voorrang krijgen op woningen.

Aanpak van leegstand
466. Een nieuwe vzw moet leegstaande panden zoveel mogelijk nieuwe bestemmingen geven. In Leuven
staat heel wat bedrijfsruimte leeg. Omdat open ruimte nu al schaars is, wil Groen dat leegstaande
panden zoveel mogelijk een nieuwe bestemming krijgen. De nieuwe vzw krijgt 3 kerntaken: (1)
startende ondernemingen begeleiden, (2) het aantrekken van eigenaars met leegstaande
handelspanden of andere ruimtes die dienst kunnen doen voor ondernemingen, (3) kennis delen met
ondernemers.
467. Verder is ons voorstel rond leegstand gericht op volgende aspecten:
 Stel panden open als pop-up of co-workingruimte voor starters, zelfstandigen en thuiswerkers.
 Geef er een (tijdelijke) sociale/gemeenschappelijke functie aan.
 Eigenaars die hun vitrine ter beschikking stellen van kunstenaars of met een
(historische/handelsversterkende) foto afplakken, krijgen korting op de leegstandsbelasting.
 Leegstaande bedrijfsgebouwen en handelspanden in woongebieden krijgen best een nieuwe
(woon-)bestemming.
 Hef een progressieve stedelijke leegstandsheffing. Hoe langer een gebouw leegstaat, hoe hoger de
taks en hoe groter ook de stimulans om te renoveren of te verkopen.
 De opbrengst van de heffingen zet de stad in om haar ruimtelijk beleid te ondersteunen,
bijvoorbeeld met premies om leegstaande panden te renoveren.
 Verlaten, leegstaande industriële 'brownfields', krijgen een invulling via administratieve en
financiële ondersteuning van de Vlaamse brownfieldconvenanten.143

6.2 DEELECONOMIE EN COMMONS
Naar een grotere veerkracht
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468. Een lokaal commonsbeleid. We willen dat Leuven een stad wordt waar de zogenaamde ‘commons’
kunnen floreren. De stad zou een ondersteunende partner moeten worden voor deze vernieuwende
burgerinitiatieven van onderop. Een commons is een gedeeld materieel of immaterieel goed dat
gedragen of geproduceerd wordt door een gemeenschap. In een stadscontext gaat het dan vaak over
burgercollectieven. In Gent is er onlangs een onderzoek144 uitgevoerd naar de vele reeds bestaande
stedelijke commons. Als Groen zijn wij er voorstander van dat Leuven leert uit de ervaringen van Gent
en andere steden en zelf ook een echte commonsstad wil worden. Concreet stellen we voor dat de
stad, samen met de kennisinstellingen, de aanwezige commons in kaart brengt. Dat onderzoek moet
duidelijk maken wat de Leuvense commoners precies verwachten van hun stedelijke overheid. Op
basis van dat alles kan de stad dan een ondersteunende structuur uitbouwen. Een voorbeeld van een
aanbeveling in het Gentse plan is de oprichting van een ‘Commons Stadslabo’. Het gaat dan om een
soort incubator voor dergelijke burgerinitiatieven. Verder dient er gedacht te worden aan het
uitwerken van een kader met een aantal regels die kunnen worden gehanteerd bij het nemen van
beslissingen over het toevertrouwen van het beheer van een common aan een groep burgers.
469. Er wordt nagedacht over de mogelijkheden om duurzame consumptie te stimuleren en niet-duurzame
consumptie te ontmoedigen. Het kan daarbij gaan om promotie voor producten die zo weinig mogelijk
grondstoffen gebruiken, maximaal herbruikbaar of herstelbaar zijn. De acties rond herbruikbare luiers
zijn daar al een voorbeeld van. Er kan bv. gedacht worden aan een projectweek rond duurzaam
produceren en consumeren, waarbij overheid, bedrijven, verenigingsleven, scholen en burgers kunnen
participeren.
470. Op wijkniveau kunnen lokale ruilkringen een interessante rol spelen. Daarbij gaat het om een systeem
van ruilhandel in goederen en diensten, via een systeem van LETS.145 We ondersteunen bestaande of
nieuwe initiatieven.
471. Om dit soort initiatieven een meer structureel karakter te geven, kan worden nagedacht over de
invoering van een complementair muntsysteem. Voorbeelden daarvan zijn de Torekes, die in Gent
worden gebruikt146 of de Limbu, een initiatief van de provincie Limburg.147
472. Er gaat ook steun gegeven naar projecten voor het delen van spullen. De stad ondersteunt dit onder
meer door zelf het goede voorbeeld te geven en de eigen dienstauto’s in te zetten in een
deelautosysteem en ook materiaal van de groendienst ter beschikking te stellen via een circulaire
uitleendienst.
473. In samenwerking met verschillende partners, vrijwilligers en professionals maakt men werk van een
reparatienetwerk.148 Winkels of zelfstandige reparateurs kunnen tot het netwerk toetreden als ze aan
een aantal criteria beantwoorden. Als klant kun je zo steeds heel gemakkelijk en snel te weten komen
waar een bepaald product kan hersteld worden, en dat voor een aantrekkelijke prijs. In het netwerk is
er ook plaats voor repair cafés, waarbij vrijwilligers elkaar helpen bij het repareren van spullen. Ook
KMO’s kunnen er een rol in spelen. De stad ondersteunt het netwerk als facilitaire partner, ook
financieel, en claimt geen initiatieven die van onderop ontstaan.
474. Op wijk- of stads niveau kunnen kleine publieke werkplaatsen worden opgestart of kunnen bestaande
werkruimtes opengesteld worden. Veel mensen hebben wel wat gereedschap om een aantal klussen
te doen, maar daarom heb je nog geen grotere machines, een lange ladder, een goed uitgeruste
werkbank, … In zo’n werkplaats kun je zelf spullen gaan herstellen of maken.
475. De deeleconomie moet fair blijven. Daarom pleiten we voor een voldoende kritische houding ten
aanzien van fenomenen als AirBnb. We stellen voor dat het stadsbestuur de Airbnb-praktijken in onze
144
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Zie: http://www.letsvlaanderen.be/
146 Zie: http://www.torekes.be/ .
147 Zie: https://www.limbu.be/
148 Het netwerk zoals dat bestaat in een aantal Oostenrijkse steden kan misschien inspiratie leveren, zie
https://www.reparaturnetzwerk.at/
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stad nauwkeuriger gaat opvolgen. Dat zou proactief moeten gebeuren. Zo kan in kaart gebracht
worden of er professionele verhuurders het systeem gebruiken voor minder faire en louter
commerciële doelen. Op basis daarvan kan het stadsbestuur onderzoeken of beperkende maatregelen
nodig zijn. We zijn er ook voorstander van dat de stad onderzoekt of een coöperatief platform, dat
door burgers wordt gecontroleerd en niet door anonieme bedrijven ver weg, kan worden opgezet. 149
Zo’n platform heeft onder meer als doel om de winsten opnieuw in de buurten te investeren die
mogelijk hinder ondervinden van een onevenwichtige ontwikkeling. Het zou een mooi alternatief zijn,
ook voor de particuliere verhuurders die gewoon op een correcte manier een kamer in hun huis willen
delen en zo nieuwe mensen uit heel de wereld willen leren kennen. De stad kan in dit verband
samenwerken met andere steden in Europa om ervaringen uit te wisselen en zo mogelijk ook
gezamenlijk werk te maken van voor burgers transparante platformen die faire praktijken mogelijk
maken.

Pilootproject 9 | Burgerbegroting

Voor Groen zijn burgers partners in beleid. We willen naar een andere beleidscultuur in onze stad, waarbij
participatie geen uitzondering maar de gangbare praktijk wordt. Burgerparticipatie is geen bedreiging voor
of een ontkenning van de rol die een gemeenteraad met democratisch verkozen politici moet spelen. Het is
een erg nodige aanvulling erop.
Een onderdeel van een meer op participatie gerichte beleidscultuur is een burgerbegroting. Via zo’n
burgerbegroting kunnen burgers – binnen een afgesproken budgettaire ruimte – autonoom keuzes maken.
Het hele proces is goed georganiseerd, zodat er een ruime betrokkenheid kan zijn en misbruik vermeden
wordt.
Het interessantste bestaande voorbeeld van een burgerbegroting is te vinden in het district Antwerpen. 150
Daar bestaat de burgerbegroting sinds 2014. Het model werkt ondertussen zeer goed, tot tevredenheid van
de burgers.
Het proces verloopt in een aantal stappen. In een eerste stap kiest men een aantal thema’s. De
bevoegdheden van het district zijn vertaald in 92 thema’s. Na de discussies blijven er daar twaalf van over.
In een tweede stap verdelen de deelnemers het voorziene bedrag over die thema’s. In een derde stap
kunnen burgers dan concrete voorstellen van projecten indienen binnen de gekozen thema’s. De
administratie beoordeelt de ingediende projecten op haalbaarheid, op basis van een aantal criteria. Ten
slotte kunnen de burgers dan een selectie maken uit de ingediende projecten. Het resultaat van dat proces
bepaalt welke projecten zullen worden uitgevoerd in het volgende jaar.
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Zoals FairBnb in Amsterdam: https://fairbnb.coop/nl/
Zie: https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/burgerbegroting-district-antwerpen/nieuws
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Voor Leuven stellen we voor dat er een gelijkaardig proces komt. Binnen de begroting zou € 1 miljoen
voorzien worden. De burgerbegroting werkt stadsbreed. In de wegingscriteria wordt voorzien dat er een
evenwichtige spreiding over de deelgemeenten is.

6.3 WERK VOOR IEDEREEN
Lokaal aan het werk
476. In het lokaal werkgelegenheidsbeleid wordt nog meer de klemtoon gelegd op enerzijds ondersteuning
van kwetsbare groepen op de arbeidsmarkt en op steun voor toekomstgerichte duurzame en
innovatieve projecten. Die doelstellingen staan op dit moment erg onder druk in het beleid voor de
sociale economie, die steeds ‘competitiever’ moet worden. We zijn er voorstander van dat de stad
mee zoekt naar innovatieve formules naast de klassieke subsidiekanalen om nieuwe projecten en
formules mogelijk te maken die sociaal kwetsbare mensen duurzame kansen geven.
477. Er wordt een sociale clausule bij openbare aanbestedingen ingevoerd. Daardoor worden kandidaten
beoordeeld op de mate waarin ze kansen geven aan kansengroepen in hun bedrijf. Zo kunnen
bedrijven die hierin sterk scoren voorkeur krijgen bij toewijzing van aanbestedingen.
478. Investeren in intensieve trajectbegeleiding van kwetsbare jongeren en volwassenen. De stad breidt
haar intensivering (met VDAB) in integrale begeleidingstrajecten waarin aan werk-welzijnsproblemen
gewerkt wordt, nog uit. Er dient daarbij aandacht te zijn voor zowel werk als welzijn. Voor
maatschappelijk kwetsbare groepen zijn langer durende trajecten noodzakelijk.
479. De stad bekijkt of er mogelijkheden zijn voor het opstarten van een sociaal interimkantoor, dat zich
speciaal richt op niet-gediplomeerde jongeren.151
480. Nieuw model voor ‘Artikel 60’. Het vroegere artikel 60, waarmee OCMW’s leefloners een tijdelijk
werkervaringstraject konden aanbieden, is nu opgenomen in het decreet Tijdelijke Werkervaring. Het
OCMW of de toekomstige sociale dienst kan autonoom bepalen wie instroomt en tegen welke
vergoeding. Maar tegelijk wordt het statuut beperkt in de tijd, terwijl het voorheen onbeperkt was.
Groen wil dat Leuven maximaal inzet op duurzame activering. Er is nood aan een goed afwegingskader
om te bepalen wie kan instromen in artikel 60. We moeten vermijden dat artikel 60 een draaideur
wordt, waarbij wie terecht komt bij de sociale dienst, ingeschakeld wordt via artikel 60, uitstroomt
richting de arbeidsmarkt, daar moeilijkheden ondervindt en op die manier terug bij het OCMW
belandt. Voor wie doorstroming naar de reguliere arbeidsmarkt onhaalbaar is zal artikel 60 niet langer
een oplossing bieden. Voor die mensen moet er uitzicht blijven op een plek in arbeidszorg, sociale
economie en vrijwilligerswerk.
481. Mensen met een laag inkomen, werkzoekenden of leefloners die een eigen onderneming willen
opzetten, krijgen daarbij extra ondersteuning, zodat ze zo goed mogelijk kunnen starten.
482. De stad maakt werk van de evenredige deelname van mensen met een migratieachtergrond op de
lokale arbeidsmarkt. Dit veronderstelt onder meer een voldoende aanbod aan lessen Nederlands, de
inschakeling van jobmakelaars en de versterking van het etnisch ondernemerschap.
483. De stad speelt een actieve en stimulerende rol om kleinere ondernemingen te overtuigen om meer
mensen met een migratieachtergrond in dienst te nemen. De bestaande overheidsinstrumenten zijn te
sterk gericht op de grotere ondernemingen. De gemeente kan vooroordelen bij KMO’s wegwerken
door meer informatie, begeleiding en coaching op maat van de onderneming.
151

Zie bv. Exaris Interim in Brussel: http://www.exaris.be/nl/kandidaten
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484. De stad onderzoekt in dat verband of ze bv. ondernemers die net op pensioen zijn kunnen overtuigen
om als een brugfiguur een rol te spelen bij het verbeteren van arbeidskansen voor vluchtelingen.
485. De stad creëert via haar eigen personeelsbeleid kansen voor verschillende groepen moeilijk
bemiddelbare werkzoekenden, onder andere door het hanteren van streefcijfers in de eigen diensten.
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7 EEN STAD DIE WE SAMEN MAKEN

Inleiding
Groen kiest voor een andere beleidscultuur. Volwaardige participatie door alle burgers zou het
uitgangspunt moeten zijn voor een eigentijdse manier van beleid voeren. De gemeenteraad zou een
spil moeten worden van een heel andere, meer verbindende, manier van aan politiek doen, als
alternatief voor de toenemende polarisering. Een eigentijdse overheid die meedenkt met de burgers
en een goede dienstverlening garandeert voor iedereen is het sluitstuk van onze visie op de stad van
de toekomst.

7.1 BURGERS ALS PARTNERS IN BELEID
Participatie als uitgangspunt
486. Lokale democratie moet meer zijn dan eenmalige inspraak. Groen wil een bijsturing van de bestaande
inspraakprocessen zodat burgers vanaf het begin van een besluitvormingstraject betrokken worden, en
niet enkel aan het einde. Om voldoende draagvlak voor de uiteindelijke beleidskeuzes bij grootschalige
projecten te verwerven, is een tijdige en intensieve communicatie tussen het stadsbestuur, de
projectverantwoordelijken en de bevolking nodig.
487. Bij het begin van de nieuwe legislatuur wordt een lokaal democratieplan opgemaakt. Daarin worden de
principes van de vernieuwde participatieve beleidscultuur uitgewerkt, met inzet van de verschillende
media.
488. Een onderdeel van dat plan is een participatiecharter. Participatie wordt op een structurele manier
verankerd in beleidsvorming en –uitvoering. In het charter worden afspraken en engagementen tussen
bestuur en organisaties en burgers vastgelegd. Binnen de stadsdiensten komt er participatiedienst die
de verschillende processen structureel kan ondersteunen en organiseren.
489. Burgers zijn ‘co-producent’ van lokaal beleid. We willen dat burgers mee verantwoordelijkheid kunnen
dragen en als participanten beschouwd worden. Bij de ontwikkeling van een project kan aan burgers
gevraagd worden om mee verschillende opties te ontwikkelen. Er kan hun gevraagd worden om zelf
een voorstel voor probleem x te ontwikkelen en daarvoor bv. binnen hun buurt mee draagvlak voor te
zoeken. Burgers zijn experts in hun eigen leven en leefomgeving. En Leuven heeft daarbij een enorm
potentieel aan innovatieve en creatieve experts binnen verschillende vakgebieden. We willen hen actief
betrekken bij het beleid, hen mee het beleid laten maken, in plaats van hen van het beleid weg te
houden.
Van eenmalige inspraak naar blijvende dialoog
490. Over de strategische meerjarenplanning wordt overleg met de burgers georganiseerd. Voor een aantal
domeinen kan overleg georganiseerd worden via innovatieve democratische instrumenten als
burgerfora of klankbordgroepen.
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491. Er komt een burgerbegroting. Dat is een georganiseerd participatief proces, zoals dat bv. de voorbije
jaren bestond in het district Antwerpen, 152 waarbij burgers na een discussie eerst een reeks thema’s
bepalen, waarna ze projecten mogen voorstellen. Uit die voorstellen kiezen ze dan een reeks projecten
die worden uitgevoerd. In de stadsbegroting worden hiervoor middelen voorzien. Groen stelt een
bedrag van € 1 miljoen voor. De burgerbegroting werkt stadsbreed. In de wegingscriteria wordt
voorzien dat er een evenwichtige spreiding over de deelgemeenten is.
492. Via sociale media kan het beleid een vinger aan de pols houden. Burgers praten immers veel over hun
buurt, hun stad, zowel negatief als positief. Het is belangrijk dat de lokale overheid goed probeert te
voelen wat er leeft in de stad, onder meer door een goede aanwezigheid op sociale media. Daarnaast is
het belangrijk dat de stad zelf ook op een actieve manier sociale media gebruikt als middel om te
communiceren en de dienstverlening dichter bij de burgers te brengen. Concreet stellen we onder meer
dat er een aparte website komt waar burgers goede stadsideeën kunnen doorgeven. Inwoners kunnen
dan stemmen over en reageren op de ingediende ideeën. Wanneer een vooraf bepaald voldoende groot
aantal mensen hun steun geeft aan het idee, dient het stadsbestuur het in overweging te nemen. Vanaf
dan kun je als burger op die site volgen wat er met het idee gebeurt.
493. Het is niet aan het stadsbestuur om alles te willen organiseren en controleren. Het is wel goed
ondersteuning te geven aan bewonersnetwerken. In plaats van eenmalige hoorzittingen is het beter te
investeren in geregelde wijkdialoog, met een vaste regelmaat (bv. om de 3 maanden). Daarbij kunnen
burgers en bestuur samen punten agenderen en naar een oplossing zoeken.
494. In een volgende stap kunnen buurtafspraken opgemaakt worden waarin burgers en bestuur afspraken
vastleggen over bv. vergroening van de straat, inrichting van braakliggende terreinen, beheer van
speeltuigen of speelruimte, … Dat mag echter niet leiden tot een overdaad aan formaliteiten en
formulieren voor de burgers.
495. Er komen experimenten met burgerpanels, voor belangrijke strategische stadsdossiers. In zo’n
burgerpanel gaat een groep burgers aan de slag met een mogelijk complexe kwestie om zo te komen
tot een consensusvisie. Er wordt bewust gekozen voor genoeg tijd voor een deliberatief proces, waarbij
burgers op basis van informatie, overleg en uitwisseling van argumenten tot gedeelde visies kunnen
komen. Zo kan het nastreven van het algemeen belang het halen van enkel denken in particuliere
belangen.
496. Right to Challenge (RtC)153 of beter nog 'recht op initiatief' kan een krachtig instrument zijn om
bewoners letterlijk het heft in handen te laten nemen. Het is het recht van burgers om lokale
voorzieningen en taken van de gemeente over te nemen of te coproduceren, wanneer zij denken dat
het op deze wijze beter of anders kan. Cruciaal is dat de vraag vertrekt vanuit de bewoners, niet vanuit
een bezuinigingslogica bij de overheid. De overheid geeft hierbij burgers de nodige ruimte, maar blijft
wel waakzaam voor het algemeen belang en de kwaliteit.

Adviesraden waarderen
497. Bij het begin van de legislatuur wordt een afspraak gemaakt met alle adviesorganen over hun
toekomstige werking. Onafhankelijke adviesorganen waar burgers en middenveldorganisaties op
structurele basis samenkomen blijven zeker zinvol. Voorwaarde is wel dat dergelijke adviesorganen
geen verplicht nummertje zijn waar leden vooral gemotiveerd worden door een aan lidmaatschap
gekoppelde subsidie. Een bestuur dat adviesraden ernstig neemt, stelt tijdig de juiste informatie ter
beschikking, vraagt actief om advies, maakt ruimte voor suggesties die vanuit de raad zelf komen en
geeft een gemotiveerd antwoord op alle adviezen. Het stadsbestuur moet ook ruimte geven aan
inspraak die de klassieke opdeling in beleidsdomeinen overschrijdt. Met de bestaande adviesraden
wordt bekeken wat in de afzonderlijke gevallen de beste manier van werken is. De adviesorganen
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Zie: https://www.antwerpen.be/nl/overzicht/burgerbegroting-district-antwerpen/nieuws
Zie: https://www.dewakkereburger.be/nl/kenniscentrum/4/right-to-challenge
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krijgen de nodige garanties dat op hun adviezen gemotiveerde antwoorden komen. Ze moeten zelf
eigen initiatieven kunnen nemen en niet enkel verplicht worden de agenda van het bestuur te volgen.
498. De adviesraden worden sterker betrokken bij de gemeenteraadscommissies. Ze krijgen de kans hun
adviezen daar toe te lichten. De adviesraden worden in de verschillende commissies minstens eenmaal
per jaar uitgenodigd om daar hun visie en bekommernissen te komen toelichten.
499. De verschillende adviesraden krijgen voldoende personele ondersteuning door stadspersoneel.

Versterking van de gemeenteraad
500. De gemeenteraad moet de eindverantwoordelijke blijven voor lokaal bestuur. Nieuwe afspraken zijn
nodig om de werking van de raad te verbeteren.
 Binnen de raadsagenda zou er onderscheid gemaakt moeten worden tussen A- en B- punten. Bpunten zijn louter administratieve beslissingen waarover niet meer gediscussieerd wordt. A-punten
moeten zo meer ruimte krijgen.
 Er zou ook ruimte moeten zijn voor een actualiteitsdebat, niet gekoppeld aan een al eerder
vastgelegd agendapunt.
 Strategische keuzes, evaluatie van beleid en besluitvorming uit dialoog met de bewoners horen
thuis bij de gemeenteraad.
 We zijn er ook voorstander van dat burgers gemotiveerd een vraag kunnen stellen aan of een
voorstel indienen in de gemeenteraad.
 Voorafgaand aan de zitting van de raad zou er een vragenhalfuurtje moeten komen voor burgers.
 Groen is er voorstander van dat de gemeenteraad wordt voorgezeten door een gewoon raadslid, en
niet door de burgemeester of een schepen.
 Het is misschien niet in een reglement of procedure vast te leggen, maar we hebben echt nood aan
een andere beleidscultuur in de raad, een andere manier van met elkaar omgaan, een andere
verhouding tussen meerderheid en oppositie.
 Om de gemeenteraad voor burgers en raadsleden aantrekkelijker te maken zijn enkele
aanpassingen aan de inrichting van de raadszaal nodig, zoals het voorzien van projecties, een beter
geluidsinstallatie, … Een andere opstelling van de zitjes van de raadsleden zou een meer
dynamische discussie mogelijk moeten maken dan nu het geval is (met raadsleden die in rijen
achter elkaar zitten).
 We zijn er ook voorstander van om een webcam te installeren in de raadszaal, zodat naast de
huidige audiostreaming ook beelden kunnen bekeken worden.
 De ondersteuning van de raadsleden kan nog beter. Zo zou het goed zijn extra inspanningen te
leveren om nieuwe raadsleden goed op weg te helpen. Ten gronde zou ook moeten bekeken
worden of de huidige ondersteuning voldoende is voor de raadsleden in de verschillende fracties.
Naarmate de stad verder groeit en heel wat dossiers complexer worden wordt er ook erg veel
verwacht van raadsleden. Het is belangrijk dat zij hun werk goed kunnen doen.
 Het zou goed zijn bij evenementen van de stad de raadsleden van alle fracties een rol te geven.
 Er is nood aan een update van de deontologische code voor raadsleden en schepenen en van het
huishoudelijk reglement.
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501. De werking van de gemeenteraadscommissies kan nog een stuk beter.
 Commissies zouden nog meer dan nu plaatsen moeten worden waar open discussies mogelijk zijn.
De schepenen zouden telkens zelf hun dossier moeten komen toelichten in de commissie
 Het is aangewezen het aantal en de omschrijving van de huidige gemeenteraadscommissies
opnieuw te bekijken (een kleiner aantal, een meer logische thematische invulling, …).
 Het wordt gemakkelijker mogelijk om in gemeenteraadscommissies burgers, experts, organisaties
of adviesorganen aan het woord te laten.
 Gemeenteraadscommissies zouden ook op verplaatsing moeten kunnen vergaderen, bv. in een
bepaalde wijk waar een groot dossier aan de orde is dat geagendeerd staat in de commissie.
502. Er is nood aan goede rapportering op regelmatige basis en een inhoudelijk debat over beleidskeuzes die
gemeentelijk verzelfstandigde agentschappen en intercommunales maken. Daarnaast willen we
raadsleden de kans geven om tijdens de gemeenteraadszitting zelf de vertegenwoordigers van de raad
in bestuursorganen te interpelleren. Raadsleden moeten ook kunnen beschikken over voldoende
financiële informatie over (fiscale) constructies die worden opgezet door autonome
gemeentebedrijven. Dat kan zo nodig in een gesloten commissie financiën. Als na een goede analyse
blijkt dat het lidmaatschap van een intercommunale geen zinvolle meerwaarde vormt, dan wordt dat
stopgezet. Voor de verschillende verzelfstandigde agentschappen geldt dat er een duidelijke
maatschappelijke meerwaarde moet zijn voor hun bestaan. Als die er niet zou zijn, is het zinvoller die
gewoon terug in de normale administratie te integreren.
503. Via de voorziene renovatie zou het stadhuis een Huis voor democratie, burgerschap en transparantie
moeten worden. Daar kun je dan info vinden over de stad nu en in het verleden. Daar kun je in dialoog
gaan en kun je het debat over Leuven volgen. Het zou een uitnodigende plek moeten worden, waar de
permanente stadsdialoog vorm krijgt.
Pilootproject 10 | Participatiecharter

We willen met Groen in Leuven overstappen naar een participatieve beleidscultuur. Waar het gangbare
beleid vroeger erg top-down was, onder het motto “wij zijn toch verkozen, dus wat is het probleem”, zien
we de voorbije jaren een kentering in positieve zin. Heel wat burgers in onze stad geven op allerlei manieren
aan dat ze actief mee willen denken en mee verantwoordelijkheid willen opnemen. 154 Voor het
stadsbestuur, en misschien wel vooral voor de burgemeester, was dat niet evident. Jarenlang werden heel
wat kansen gemist om tot een goed georganiseerde participatie van burgers te komen. Bij een aantal
projecten, zoals bv. dat van de Hertogensite, waren er eerste initiatieven om tot een andere aanpak te
komen. Het bleef voor het stadsbestuur weliswaar nog steeds moeilijk om het verschil te zien tussen
‘informeren’ en ‘participeren’. In de besluitvorming rond het circulatieplan kwam er, na enige druk, een
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Zie bv. Straten vol Leuven: https://www.leuven2030.be/projecten/straten-vol-leuven
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beperkte mate van participatie. Als dat anders was aangepakt, had het draagvlak een stuk groter kunnen
zijn. In Kessel-Lo werkte een groep actieve burgers uit verschillende buurtcomités constructief samen om te
komen tot een gedragen mobiliteitsvisie, op basis van de Vectrisstudie. De reactie van het stadsbestuur op
dit hele proces was echter teleurstellend, waardoor andermaal erg veel kansen gemist werden.
Groen wil de logica omdraaien. Participatie zou de norm moeten zijn, niet de uitzondering. Zo’n keuze is
overigens nodig om aan te sluiten bij de manier waarop ook lokale overheden steeds meer zullen gaan
besturen in netwerken.155 Voor de complexe en ook urgente maatschappelijke uitdagingen als de
klimaatverandering is het trouwens zo dat alleen met actieve participatie door groepen burgers de
verandering mogelijk is die nodig is. Door de opkomst van allerlei commons groeit er ook een herverdeling
van de democratische ruimte, waar lokale besturen best proactief op inspelen. 156
Concreet stellen we voor dat er bij het begin van de nieuwe legislatuur een participatiecharter komt dat de
spelregels bepaalt. Voor alle belangrijke beslissingen kan zo een standaardprocedure worden vastgelegd.
Binnen de stadsadministratie zou er dan ook een participatiedienst moeten komen die dat alles structureel
kan begeleiden en omkaderen.
Een voorbeeld van wat we bedoelen is de ‘participatiestandaard’ van de stad Utrecht. 157 Die bevat 5
stappen: (1) In kaart brengen wie de belanghebbenden zijn en wat hun belang en invloed is., (2)
Vaststellen wat het gewenste participatieniveau is: informeren, raadplegen, adviseren of coproduceren., (3)
Bepalen welke belanghebbenden op welk participatieniveau om input moet worden gevraagd. (4) Een
planning maken en vaststellen wat geschikte momenten zijn om betrokkenen uit te nodigen. [5) Bepalen
welke communicatiemiddelen en participatiemiddelen worden ingezet van een wijkbericht of
consultatieavond tot social media, internetpanel. 158 Burgers kunnen alles bij elkaar gegroepeerd vinden. 159

7.2 EEN OVERHEID DIE MEEDENKT
Een slimme stad is een stad voor burgers
504. Alle diensten krijgen een digitaal platform, want er zijn nog steeds diensten die enkel op papier werken
(bv. reinigingsdienst). Databanken van verschillenden diensten worden op elkaar afgestemd, zodat
burgers niet nodeloos belast worden met administratieve rompslomp (bv. verschillende keren hun
persoonlijke gegevens opgeven). Dit alles moet in overeenstemming zijn met de regels op privacy en
verwerking van persoonsgegevens, en de nieuwe Europese regels voor gegevensbescherming.160
505. De stad kiest voluit voor E-inclusie. Digitalisering biedt kansen, maar er zijn ook valkuilen. De zwaksten
in de samenleving zijn het meest kwetsbaar voor de digitale kloof. Dit heeft zowel te maken met
vaardigheden, motivatie als vertrouwen. Lokaal e-inclusiebeleid houdt best met al deze factoren
rekening. Daarom zetten we in op inclusieve digitaliseringsprocessen. Doel is iedereen maximaal
digitaal te emanciperen.
 E-inclusie komt in de strategische doelstellingen van het beleid.161
 E-inclusie hoort thuis in alle beleidsdomeinen. Het is uiteraard verbonden met innovatie en
economie. Maar evengoed met werk, armoede, onderwijs, welzijn en gelijke kansen.
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Er wordt sterk samengewerkt met middenveldorganisaties die inzetten op e-inclusie, zoals Link in
de Kabel.162
De stad zorgt ervoor dat gespreid over de stad er steeds voldoende goed bereikbare,
laagdrempelige publieke computerruimten zijn. Daar wordt ook voorzien in vorming en
begeleiding.
De stad bekijkt hoe thuistoegang goedkoper (of gratis) kan worden, zeker voor kwetsbare groepen.
Open en gratis draadloze netwerken kunnen voorzien worden op die plaatsen waar (digitale)
uitsluiting het grootst is.
Er wordt onderzocht of er financiële steun kan worden voorzien bij de aankoop van een computer
of internettoegang voor mensen in armoede. OCMW Gent sloot bv. een overeenkomst met OXFAM
Solidariteit waardoor cliënten voor € 100 een PC-pakket kunnen.
Er wordt een samenwerkingsproject opgestart met bedrijven en kennisinstellingen in Leuven om
computers die afgeschreven zijn, maar die nog goed bruikbaar zijn voor particulieren een tweede
leven te geven, zodat mensen die dat willen een tweedehands computer kunnen aanschaffen.
De stad investeert in e-government én in niet-digitale dienstverlening. E-government verhoogt de
gebruiksvriendelijkheid voor heel wat burgers, maar werpt drempels op voor anderen. De tijd die
de administratie wint dankzij e-government kan onder andere ingezet worden voor meer
decentrale dienstverlening. Alle burgers moeten steeds recht hebben op volwaardige
dienstverlening ook als zij niet mee zijn met de recentste technologische ontwikkelingen. Mensen
voor wie het om welke reden dan ook moeilijk is om elektronisch een afspraak te maken moeten
altijd op een goede manier aan het loket in het stadskantoor kunnen geholpen worden.

506. Er komt een speciale meldingssite met app. Daar kunnen burgers problemen op het publiek domein
melden en kunnen ze ook zien wat er gebeurt met de ingediende meldingen in hun buurt.
507. De stad kiest voor een beleid van open data. Voor ons staat een ‘smart city’ niet gelijk aan een stad
waar bedrijven voor hun commerciële plannen data (bv. gegevens over verkeersbewegingen) kunnen
‘mijnen’ of waar nieuwe technologische toepassingen die gecontroleerd worden door bedrijven de
bestuurskracht van de lokale overheid verzwakken en de ongelijkheid tussen mensen vergroten.
Nieuwe technologieën, waaronder sociale media, bieden enorme mogelijkheden om het stadsleven
nog interessanter en rechtvaardiger te maken. Cruciaal daarbij is wel de vraag wie de nieuwe
datastromen zal controleren. Het is alleszins aan de stad om het goede voorbeeld te geven en zelf een
actief beleid van open data te voeren. Daartoe komt er een actieplan dat samen met burgers wordt
ontwikkeld. Het zou de normale praktijk moeten zijn dat het stadsbestuur alle data over de toestand in
de stad en het gevoerde beleid deelt. Op basis daarvan kan een meer participatieve beleidscultuur
groeien waarbij burgers mee kunnen denken en evalueren. Die beleidscultuur is er ook een waarbij er
een permanente monitoring is van wat er in de stad gebeurt, en dat op verschillende manieren. De
stad stelt vervolgens die data ter beschikking in open datasets en interactieve kaarten.
508. Er komt verder een speciaal manifest, waarbij ook de lokale economische actoren en actieve burgers
worden betrokken, voor een democratische digitale stad. Daarin leggen alle betrokkenen een aantal
principes en afspraken vast voor een democratische en participatieve verdere ontwikkeling van de
digitale stad.163
Goed bestuur en goed overheidsmanagement gaan hand in hand
509. Er komt een goed werkend systeem van klachtenbehandeling. Wij willen dat Leuven structureel kiest
voor een professionele en volwaardige behandeling van klachten, transparant voor de burger en
controleerbaar door de verkozen politici. Zo kan de organisatie van de publieke dienstverlening
voortdurend verder verbeterd worden. Er zou een reglement moeten komen voor
klachtenbehandeling, naast een goede rapportering over de behandeling van de klachten.
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510. De stad zet in op een modern personeelsbeleid dat ambtenaren motiveert en in staat stelt om zichzelf
en hun talenten te ontwikkelen. De stad integreert de principes van innovatieve arbeidsorganisatie in
de eigen werking, waarbij gestreefd wordt naar kwalitatieve jobs en de risico’s op stress worden
verkleind. De stad integreert ‘duurzaamheid’ ook in het personeelsbeleid. In samenspraak met de
dienst voor preventie en welzijn voor het werk, wordt er werk gemaakt van een burn-outbeleid. Er
komt ook aandacht voor de re-integratie van mensen die langdurig ziek zijn.
511. Lokale besturen moet meer en meer een regierol opnemen. In bepaalde beleidsdomeinen wordt dit
opgelegd door de hogere overheid (bv. armoedebestrijding, integratiebeleid, …). Maar ook om andere
beleidsdoelstellingen te realiseren (bv. wonen, klimaat, mobiliteit, gezondheid, …) is het belangrijk dat
de stad een rol van regisseur opneemt. Dit houdt in dat ze gemeenschappelijke beleidslijnen bepaalt,
externe actoren aanstuurt, overleg coördineert, …
512. Om complexe beleidsproblemen aan te pakken (“wicked issues”) te kunnen aanpakken, is het
belangrijk dat de stad transversaal en horizontaal beleid kan maken. De stadsorganisatie dient hierop
te zijn afgestemd. De fusie tussen OCMW en stad is een kans om onmiddellijk na te denken over een
nieuwe organisatiestructuur en -cultuur waarbij verkokering van diensten wordt vermeden en
samenwerking tussen diensten mogelijk of zelfs gestimuleerd wordt.
513. De fusie van gemeenten en OCMW’s moet tegen 1 januari 2019 een feit zijn. Deze fusie mag niet louter
gezien worden als een ‘juridische aangelegenheid’. Er moet nagedacht worden over een nieuwe visie
en missie voor de nieuwe organisatie. De ambtenaren moeten zoveel mogelijk participatief betrokken
worden in dit proces. Het mag geen top-down verhaal zijn van het managementteam (MAT). Het
nieuwe managementteam moet ook bestaan uit alle afdelingshoofden (en niet enkel secretaris,
adjunct-secretaris en financieel beheerder). Op het MAT kan er dan worden afgestemd tussen
afdelingen over de belangrijke transversale, strategische thema’s. We zijn voorstander van een MAT
zonder burgemeester. Het MAT is het domein van de ambtelijke leiding. Er dient uiteraard wel overleg
te zijn tussen het MAT en het schepencollege.
514. De ambtenaar als civil servant. Een modern personeelsbeleid geeft ruimte aan sterke, creatieve,
gemotiveerde, onafhankelijke ambtenaren. Die staan ten dienste van de hele gemeente, niet enkel van
de meerderheid in gemeenteraad en college. Dat betekent dat ambtenaren voldoende ruimte moeten
krijgen als ze ingeschakeld worden bij ondersteuning van burgerinitiatieven.
515. Binnen de stadsdiensten wordt een subsidieambtenaar aangesteld. Die heeft als taak om systematisch
te proberen vooral Europese subsidies binnen te halen voor lokale projecten. Ervaringen in andere
steden bewijzen dat zo’n ambtenaar zichzelf relatief gemakkelijk terugverdient.
516. De stad kiest waar mogelijk voor vormen van tijdelijk gebruik van leegstaande gebouwen of
braakliggende terreinen en doet dit in overleg met burgers. De stad ondersteunt burgers waar dat kan
in hun positieve verbindende initiatieven
517. Groen is voorstander van de uitbouw van een stadsregio Leuven. Het spoor daar naartoe is wat ons
betreft niet dat van een fusie met andere gemeenten, tenzij zij dat zouden willen. Uitdagingen als
mobiliteit, klimaat, wonen, luchtvervuiling, … zijn bovenlokaal en zouden zo ook moeten kunnen
aangepakt worden. Het project Regionet Leuven 164 is een voorbeeld van zo’n bovenlokale
visieontwikkeling. Bij het begin van de nieuwe legislatuur zou Leuven de omliggende gemeenten
moeten uitnodigen om samen te bekijken op welke manier er intenser kan worden samengewerkt en
wat daartoe de beste organisatievorm is.
518. De stad werkt aan een vernieuwende en holistische benadering om het imago en de identiteit van
Leuven uit te dragen. In projecten van citymarketing (voor onze stad is dat: Leuven, eeuwenoud,
springlevend) gaat men er vaak van uit dat een stad een ‘product’ is, dat je moet beter moet verkopen
om meer toeristen en meer bedrijven aan te trekken. Dat is volgens ons een te enge benadering, er is
meer nood aan een holistische aanpak. Een stad is een levend organisme, permanent in beweging. In
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zo’n bredere aanpak ga je niet alleen nadenken over hoe je je stad wilt ‘verkopen’, maar vooral ook
over welke stad je wilt zijn, en dat voor mensen die naar Leuven komen maar ook voor mensen die er
wonen of verblijven. Een stad moet een aantrekkelijke plek zijn voor bedrijven, en gerichte en meer
gestructureerde acties zijn nodig. Maar een stad is evenzeer een plek waar een enorme diversiteit aan
cultuuruitingen vorm krijgt. Die zijn er ook voor zichzelf, geven (een soms ook dwarser) karakter aan
een stad en zijn niet zomaar tot hun economische waarde te herleiden. Het beeld van ‘Samen maken
we de stad van de toekomst’ kan evengoed een deel worden van de stedelijke identiteit. Dat Leuven
hopelijk de stad wordt die een toonbeeld zal zijn van een circulaire economie, maar evengoed de stad
waar we door nieuwe woonoplossingen goede antwoorden kunnen geven op de ongelijkheid of de
stad waar zoveel culturen samenwonen, kan evenzeer een deel vormen van de stedelijke identiteit. Wij
pleiten voor een vernieuwende strategie, samen met de bewoners van deze stad. Die moet uitmonden
in een concreet actieplan, onder meer gericht op een aantrekkelijk ondernemersklimaat maar
evenzeer op andere strategische troeven die we verder willen ontwikkelen.

7.3 DUURZAME FINANCIËN
Financiën en fiscaliteit
519. De stad kan gedragingen bijsturen aan de hand van belastingen, retributies en subsidies. Deze worden
globaal doorgelicht en zo nodig herbekeken, op basis van het principe van het aanmoedigen van
duurzaam gedrag (bv. premies voor energie-investeringen, retributies op vervuiling, ...) Financiële
maatregelen die op dit vlak een contraproductief effect hebben, worden gewijzigd.
520. Voor onvermijdbare kosten wordt niet langer iets aangerekend. Zo zal het aanvragen en vernieuwen
van een eID gratis worden.
521. Groen wenst een correcte overheid met een uitgavenbeleid volgens de regels van de kunst met een
periodieke markttoetsing van langlopende contracten; een zorgvuldige afweging tussen aankoop of
huur, vormen van samenaankoop; het delen van zwaar materiaal met buurgemeenten, ...
522. In aankoopbestekken wensen we rekening te houden met de kost over de totale levensduur en niet
enkel de aankoopkost. Op die manier wordt het voordeel van duurzamere alternatieven beter
zichtbaar. Groen wil dat kleinere, lokale bedrijven gemakkelijker een offerte kunnen plaatsen. De
marktbevraging is voor Groen niet enkel een instrument voor het bekomen van de laagste prijs, maar
ook het werven van de gepaste kwaliteiten, het behalen van criteria inzake duurzaamheid en eerlijke
handel en het realiseren van een circulaire en korte-keteneconomie, deel- en circulaire economie). Het
opmaken en beheren van aankoopprocedures, contracten en andere verbintenissen vraagt dan ook de
nodige aandacht en deskundigheid en dus het juiste gekwalificeerde personeel.
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523. De stad kiest voor een ethisch en duurzaam financieel beleid. Elk jaar bij de begrotingsbesprekingen
rapporteert het college aan de gemeenteraad over hoe het voorbije jaar de principes van ethisch en
duurzaam financieel beleid concreet werden toegepast. Vertegenwoordigers die namens de stad
zetelen in een bestuursorgaan waar beslissingen met mogelijke financiële gevolgen worden genomen,
rapporteren ook over hoe ze het ethisch financieren hebben verdedigd. Het is niet de rol van een lokale
overheid om te gaan beleggen, maar soms moet een overheid wel middelen plaatsen. In dat geval kiest
de stad steeds voor veilige, ethische en duurzame vormen van sparen en beleggen.
524. Er komt een burgerbegroting van 1 miljoen euro. Via een georganiseerd participatief proces, zoals dat
nu bv. bestaat in het district Antwerpen, kunnen burgers middelen toekennen aan projecten die zij zelf
geselecteerd hebben.
525. De mogelijkheid wordt overwogen om burgers te laten participeren in specifieke projecten door het
uitschrijven van obligaties voor die projecten. Als het om projecten gaat met een maatschappelijk
draagvlak kan de rente laag gezet worden (desnoods zelfs tot een nulrente) en wordt best ook ruimte
gelaten voor schenkingen.
526. De begroting van de stad moet niet alleen financieel, maar ook maatschappelijk in evenwicht blijven.
Globaal is de financiële toestand van de stad positief. Budgettaire marges moeten volgens Groen in de
eerste plaats gebruikt worden voor extra investeringen die vooral ten goede komen van de meest
kwetsbare bewoners van de stad. Voor ons is het zinvoller om extra middelen te besteden aan
bijkomende projecten voor betaalbaar wonen dan een aan belastingvermindering die in de feiten
vooral gunstig is voor wie al veel geld heeft.
527. Er wordt gestreefd naar een voldoende hoog investeringspeil. Ook de volgende jaren zullen nog veel
investeringen nodig zijn. Het debat moet evenwel niet enkel gaan over het investeringspeil, maar vooral
ook over de inhoudelijke keuzes die via die investeringen worden gemaakt. Investeringen moeten
passen in een langetermijnvisie die voluit kiest voor ecologische duurzaamheid en sociale
rechtvaardigheid. Het heeft geen zin te investeren in oplossingen uit het verleden voor de problemen
van de toekomst. Op die manier zou immers voor lange tijd overheidsgeld worden vastgelegd in
verkeerde keuzes, wat ons zou vastklinken (‘lock-in’) in achterhaalde oplossingen.
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