
Handelen
L e u v e n s  k r i t i s c h  m i d d e n s t a n d s m a g a z i n e

P706195  afgiftekantoor: 3000 Leuven mail  V.U.: Yves De Pauw, Tiensestraat 28 A 0101, 3000 Leuven

PB- PP  B-
BELGIE(N) - BELGIQUE

bpost
02111

jaargang 27

tweemaandelijks

juni - juli 2019

32019

Fo
to

 ©
Vi

si
t F

la
nd

er
s -

 T
oe

ris
m

e 
Le

uv
en



Een Kwadraat Vi l laproject reikt u het ult ieme woonconcept aan: toon-
aangevende architectuur, een bouwtechnisch geavanceerde woning, 
superieur geïsoleerd en r i jkel i jk uitgerust. Maar ook gloednieuw, luxueus, 
tot in de puntjes afgewerkt, en dus 100% instapklaar. Woningen van 
Kwadraat stralen dan ook een t i jdloze elegantie uit, met de kracht en de 
persoonli jkheid die enkel de beste kwaliteit verschaft.
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TIP: vorig jaar was er de succesvolle eerste uitgave van een gidsenwandeling voor Leuvense handelaars. 
Op 18 juni krijgt deze een vervolg met als thema ‘Groene plekjes en romantiek in Leuven’. Vergeet niet in te 
schrijven via mertenslucie@sknet.be!

In deze Handelen hebben we veel plaats gemaakt voor de nieuwe beleidsnota en de belangrijkste prioriteiten 
hieruit, die een serieuze impact kunnen hebben op de Leuvense handel. We laten hierover ook Schepen van 
Handel Els Van Hoof uitgebreid aan het woord.

Verder hebben we aandacht voor de nieuwe podiumkunstensite in de Brusselsestraat, voor de vernieuwende 
verticale woonbuurt ’t Wisselspoor, de voorlopige bestemming voor de silo’s aan de Vaartkom, de toekomst 

met duurzame leveringen en de gezonde stadsfinanciën. We nemen ook afscheid van enkele Leuvense iconen en stellen je graag enkele 
nieuwe zaken voor.

Veel leesgenot!
Yves De Pauw, Verantwoordelijke uitgever

woord voor woord

inhoud
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Stedelijke beleidsnota  
voor handel en horeca
Het nieuwe schepencollege dat onder leiding van burgemeester 
Mohamed Ridouani begin januari is aangetreden, heeft in een 
165 bladzijden tellende nota een aantal grote doelstellingen 
opgesomd die het stadsbestuur deze legislatuur wil 
realiseren. Na de begroting voor 2019 volgt een gedetailleerd 
meerjarenplan 2020-2025, dat in het najaar ter goedkeuring 
wordt voorgelegd aan de gemeenteraad en dat volgens het 
decreet moet ingaan vanaf 2020.

“Wij blijven investeren in Leuven. De 
bouwkranen zullen niet meteen ver-
dwijnen. Leuven wil baanbrekend zijn 
en uitgroeien tot één van de meest 
zorgzame, groene en welvarende ste-
den”, verklaarde de burgemeester tij-
dens de voorstelling van de beleids-
nota. De komende maanden gaat de 
stad prioriteiten bepalen, rekening 
houdend met de beschikbare middelen, 
zowel financieel als op het vlak van 
personeel en een concreet plan voor de 
komende jaren opmaken. 

We lichten een aantal zaken uit de nota 
die van belang zijn voor de handel en 
horeca in deze stad. Bondig samenge-
vat wordt de sector versterkt met 
instrumenten zoals een duidelijk vesti-
gingsbeleid en specifieke toelages die 
kantoren in leegstaande panden zoals 
in de Bondgenotenlaan stimuleren en 
handel en horeca in winkelkernen aan-
moedigen. De leegstandstaks wordt 
progressief, een middel om het kern-
winkelgebied levendig te houden. Het 
stadsbestuur wil de impact van e-com-

merce en shoppingcentra beperken 
door de handel te begeleiden en door 
het lokaal winkelen te bevorderen.

Gezien de ligging in de Vlaamse Ruit 
(het stedelijke kerngebied in Vlaande-
ren rond de grootstedelijke gebieden 
van Brussel, Gent, Antwerpen en Leu-
ven), de hogere bevolkingsdichtheid, de 
hogere tewerkstellingsgraad en een 
hogere levensstandaard zijn een aantal 
demografische en socio-economische 
parameters aanwezig om tot de top van 
Vlaamse winkelsteden te behoren. Daar 
komt voor Leuven nog de unieke posi-
tie bij van kennisstad, cultuurstad en 
jongerenstad. Vooral de binnenstad 
beschikt over vele troeven om bezoe-
kers uit heel Vlaanderen naar Leuven te 
lokken voor een weekendje shoppen, 
cultuur en gastronomie.

De stad heeft de jongste jaren sterk inge-
zet op verblijfskwaliteit, op de opwaar-
dering van het openbaar domein, op 
ruimte voor voetgangers en fietsers, op 
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een beheersbare en stuurbare mobiliteit. 
Voorts heeft Leuven al vele jaren reso-
luut de kaart getrokken van een sterke 
binnenstad door vooral op zoek te gaan 
naar inbreidingsmogelijkheden in het 
kernwinkelgebied en door de mogelijk-
heden voor grootschalige ontwikkelin-
gen elders aan banden te leggen.

Naast Antwerpen, Gent, Hasselt en 
Brugge, vervolledigt Leuven de top vijf 
als drukste winkelbinnenstad. Het 
afgebakende kernwinkelgebied zet 
hierbij de toon, zonder evenwel de 
groeikansen te beknotten. Leuven zal 
dus de druk op de binnenstad orga-
nisch kunnen opvangen.

Vestigingsbeleid
Leuven kiest met de afbakening van 
kernwinkelgebieden, winkelkernen, 
verbindingswegen en zones voor groot-
schalige handel voor rechtszekerheid 
en voor een gevarieerd en complemen-
tair aanbod aan handel in Groot-Leu-
ven. De ontwikkelingsmogelijkheden in 
elk gebied worden vastgelegd. De afge-
bakende zones worden bepaald in een 
stedenbouwkundige verordening en 
voor enkele zones in Ruimtelijke Uit-
voeringsplannen (RUP’s). Er wordt ook 
gezorgd voor een visuele afbakening 
van de winkelgebieden.

De kwaliteit en aantrekkelijkheid van 
het kernwinkelgebied worden verhoogd 
door bijkomende maatregelen zoals 
kantoren in winkels. De stad onderzoekt 
de mogelijkheden op het vlak van mobi-
liteit in de Bondgenotenlaan en stelt 
hiervoor een actieplan op. 

Per afgebakend gebied moet er ruimte 
zijn voor voldoende dynamiek voor de 
handel, maar ook het woonkarakter 
moet, waar dit aangewezen is, maxi-
maal kunnen gewaarborgd worden. In 
niet-afgebakende winkelgebieden wor-
den de handelsactiviteiten beperkt tot 
‘maximaal complementair’ aan de 
woonfunctie of in relatie tot ambachte-
lijke of productie-gedreven activiteiten.

Evenwicht
Het stadsbestuur streeft naar een even-
wicht tussen handel en horeca. Er 
wordt onderzocht of horeca in bepaalde 
winkelgebieden versneld stedenbouw-
kundig vergund kan worden omdat het 
behalve een handelsondersteunende 
vaak ook een wijkondersteunende of 
sociale functie bekleedt. De bestaande 

ruimtelijke uitvoeringsplannen blijven 
gelden, vermits ook de zones voor 
grootschalige handel er reeds in opge-
nomen zijn. Er komen geen nieuwe 
detailhandelszones bij.

De kernen van de deelgemeenten of bij 
uitbreiding woonwijken, zijn eveneens 
afgebakend om clustering, facilitering 
en herkenbaarheid te kunnen verzeke-
ren. Het nieuwe bestuur wil de afbake-
ning visualiseren via infrastructurele 
ingrepen op het vlak van parkeren, 
fietsvoorzieningen, ontmoetingsruimte, 
groen en spel. De beleving in een kleine 
handelskern is anders dan deze van 
een binnenstad en speelt veel meer in 
op ontmoeting en sociaal weefsel.

Met instrumenten zoals vestigingspre-
mies wil de stad ook vrije beroepen, 
diensten en ‘kantoorachtigen’ naar de 
winkelkernen krijgen. Die functies dra-
gen bij tot de attractiviteit van winkel-
kernen en kernwinkelgebied. Starters 
worden aangemoedigd om zich te ves-
tigen op commercieel interessante 
plaatsen zoals aanloopstraten of in 
buurtwinkelcentra, in plaats van op 
solitaire locaties. Het stadsbestuur wil 
flexibel zijn met zaken die zich willen 
vestigen in stadszones die verderaf van 
winkelgebieden liggen, zoals Wilsele-
dorp, het centrum van Wijgmaal en 
Egenhoven, die zelf weinig aanbod van 
handels- en horecazaken hebben.

Leegstand
Door de evolutie van e-commerce en de 
opkomst van nichezaken is er steeds 
minder nood aan grote ruimtes. Het 
stadsbestuur wil zoeken naar mogelijk-
heden om verschillende functies in één 
gebouw onder te brengen en onderne-
mers begeleiden in de administratieve 
afhandeling hiervan. Om leegstaande 
panden opnieuw een functie te geven, 
wordt het leegstandsbeleid herbekeken. 
Er komt een progressieve leegstands-
taks, ook wat betreft oppervlakte.

Het initiatief PopStart wordt voortgezet. 
Het doel is dubbel: aan startende 
ondernemers de mogelijkheid bieden 
om aan gunstige huurvoorwaarden een 
leegstaand pand te gebruiken voor een 
beperkte periode, en aan eigenaars van 
leegstaande panden de kans bieden om 
hun pand weer actief in de markt te 
zetten en de kans te vergroten om na 
de tijdelijke invulling over te gaan naar 
duurzaam gebruik.

Vastgoedeigenaars worden met subsi-
dies gestimuleerd om hun leegstaande 
panden sneller instapklaar te maken. 
Het gaat over een toelage voor kleine 
opsmukwerken, voor inrichtingsadvies 
en voor de renovatie van de gevel en 
het interieur. Al deze toelages zijn 
gekoppeld aan een reglement en zijn 
uitsluitend bestemd voor panden die 
gelegen zijn in winkelgebieden.
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GEWAAGD DESIGN.
EN EEN VEILIGE KEUZE.

DE VOLVO S90, V90 EN XC90 ZITTEN STANDAARD  
BOORDEVOL VEILIGHEIDSTECHNOLOGIE.

NU OOK TIJDELIJK MET INTELLISAFE SURROUND GRATIS*.

Lane Keeping Aid begeleidt u rustig terug als u uw rijstrook dreigt te verlaten.  
En Cross Traffic Alert waarschuwt u voor naderend verkeer wanneer u uw parkeerplaats verlaat.

Het is slechts een greep uit het ruime aanbod aan Volvo veiligheidssystemen  
die ervoor zorgen dat u ontspannen en veilig aankomt op uw bestemming.  

Meer info bij uw Volvo verdeler of op volvocars.be

1,9 - 7,7 L/100 KM I 42 - 179 G CO2/KM (NEDC 2.0)
 Milieu-informatie KB 19/03/2004: www.volvocars.be.

* De Volvo S90, V90 en XC90 worden standaard uitgerust met Intellisafe Surround (twv €650 incl. btw). Aanbod geldig bij aankoop van een nieuwe S90, V90 of XC90,  
geldig voor particulieren en professionelen t.e.m. 30/06/2019. Aangeboden door Volvo Car Belux en zijn deelnemende verdelers.

LACOM nv Ambachtenlaan 2 
3001 Leuven 
016 40 07 20

Mechelsesteenweg 309  
1800 Vilvoorde 
02 252 01 67

lacom@lacom.be 
www.lacom.be
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De stad blijft inzetten op het aantrek-
ken van grote nationale en internatio-
nale spelers. Zo wil men het ‘bovenlo-
kaal profiel’ van het kernwinkelgebied 
versterken waardoor meer winkelende 
bezoekers naar Leuven komen, wat ook 
positief is voor lokale handelaars. 

De samenwerking met en de onder-
steuning van partners zoals Liefst Leu-
ven, Unizo, de horecafederatie en VOKA 
wordt voortgezet. Evenementen zoals 
De Langste Dag, Hapje Tapje, de Kerst-
markt, … krijgen logistieke en desge-
vallend ook financiële steun, onder de 
voorwaarde dat deze evenementen niet 
zelfbedruipend zijn. Eigen stadsevene-
menten zoals de Jaarmarkt worden 
voortgezet met permanente aandacht 
om zowel concepten bij te sturen als 
aandacht voor de ecologische impact. 
Nieuwe evenementen zijn mogelijk 
mits overleg met handel- en horecaver-
tegenwoordigers.

Promotie
De promotionele ondersteuning van de 
winkelkernen in de deelgemeentes 
wordt geherdefinieerd onder de vorm 
van een ‘ter beschikking gesteld kre-
diet’. In dit scenario legt het stadsbe-
stuur bij het begin van elk werkingsjaar 
een totaalbedrag vast dat een lokaal 
handelswijkbestuur voor zijn werking 
bestemt. Er is in dit geval geen promo-
taks. Het handelswijkbestuur beslist 
over de afname van het krediet en 
beslist zelf over verschuivingen in de 
besteding van hun budget. Via een 
samenwerkingsovereenkomst wordt 
bepaald voor welke doeleinden het kre-
diet mag worden aangewend.

Er worden een aantal gezamenlijke 
communicatie- en marketingcampag-
nes opgezet die zich specifiek naar 
andere Belgische regio’s en/of grensre-
gio’s richten. Samen met de handels-
verenigingen worden campagnes uitge-
werkt om de klant bewust te maken 
van de voordelen (inzake ecologie en 
levendigheid van de stad) van ‘lokaal 
niet-digitaal shoppen’. Om een unieke 
Leuvense shopping- en horeca-ervaring 
mogelijk te maken, worden mogelijke 
combinaties bekeken met andere (cul-
tuur, sport, …) activiteiten.

Bereikbaarheid
De juiste informatie wordt op het juiste 
moment verstrekt. Dat moet gebeuren 

via een goed functionerend parkeerge-
leidingsysteem en een verder ontwik-
keld P+B-systeem die beide worden 
aangevuld met specifieke informatie-
kanalen via mobiele toestellen. 

Er wordt gewaakt over de toegankelijk-
heid van handelszaken voor personen 
met een beperking. Gepaste maatrege-
len worden gestimuleerd. 

Een slimme stadsdistributie zorgt voor 
een aangenamere stad door oplossingen 
van binnenstedelijke belevering van 
handelaars. Het stadsbestuur onder-
zoekt nieuwe toekomstgerichte oplos-
singen voor het laden en lossen in 
drukke winkelgebieden. Dit moet vooral 
gebeuren in overleg met de transport-
sector en afgevaardigden van de handel.

Privé-initiatieven met betrekking tot 
duurzame stadsdistributie worden 
ondersteund. In de verschillende win-
kelgebieden worden bevoorradingspro-
fielen van het handelsapparaat opge-
steld om na te gaan of en waar efficiën-
tiewinsten mogelijk zijn die een win-
win voordeel opleveren voor de stad en 
de betrokken sector.

Voor elk winkelgebied wordt nagegaan 
hoe vaak de winkels er toegeleverd 
worden, op welke dagen en door wie. 
Een bevraging via het Centrummanage-
ment leverde voor het kernwinkelge-
bied reeds een dergelijk bevoorradings-
profiel op. Het is echter de bedoeling 
dat deze profielen bepaald worden door 
de inzet van meer technologie en in 
samenspraak met de transporteurs en 
leveranciers.

Wegenwerken
Bij wegenwerken en grote evenementen 
maakt bereikbaarheid deel uit van de 
voorbereiding. Per project wordt ook met 
de bereikbaarheid rekening gehouden. 
Dat gebeurt via overleg tussen politie, 
handel, openbare werken en de aanne-
mer. Voor elk project wil de stad een uit-
geschreven actieplan uitwerken over de 
bereikbaarheid dat in het algemeen ook 
signalisatie omvat én communicatie 
naar de bewoners en bezoekers.

Voor de bediening van het handelscen-
trum wordt de transitie van streekbus 
naar (e-)shuttlebus gemaakt. Op zater-
dagen en koopzondagen zal de stad 
gratis elektrische busjes laten rondrij-
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Zomeruur beïnvloedt ons winkelgedrag 
Het zomeruur heeft invloed op de openingsuren van winkels en het koopgedrag van consumenten. Uit een onderzoek van FCR 
Media, een digitaal marketingagentschap voor kmo’s en zelfstandigen, blijkt dat bijna een kwart van de Belgische kmo’s en 
handelszaken hun openingsuren aanpast in functie van het zomeruur en kiest voor een latere sluitingstijd. 

Zo willen ze tegemoet komen aan het veranderende shoppinggedrag van de klant. Een iVox-onderzoek toont aan dat gemid-
deld twee op de tien Belgen tijdens de zomer later winkelen. Zowel om inkopen te doen in de supermarkt als in bijvoorbeeld 
kledingwinkels, gaan ze later winkelen wanneer het langer licht is. 

Opmerkelijk is het verschil tussen de twee taalgebieden dat tijdens de iVox-enquête werd vastgesteld: 27% bij de Franstaligen 
tegenover 17% bij de Nederlandstaligen winkelt later. Ook werd er een verschil tussen de leeftijdsgroepen waargenomen: 28% 
bij consumenten jonger dan 34, 25% tussen de 35 en 54 jaar en slechts 12% bij 55-plussers.  
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den tussen de belangrijkste (rand)par-
kings en het handelshart van de stad.

Markten
De openbare markten van Leuven wor-
den hervormd tot goed georganiseerde 
markten met meer beleving en interac-
tie met de lokale handelaars. In de visie 
van de stad verhogen markten de bele-
vingswaarde en ondersteunen ze de 
commerciële uitstraling van Leuven. In 
de buurt van het marktcircuit worden 
toegankelijke toiletten voorzien. Er 
komt ook een studie over de behoefte 
naar de verschillende en gespeciali-
seerde markten in de stad. De commu-
nicatie over de markten wordt versterkt 
door marketingacties of met gadgets 
zoals duurzame winkeltassen.

Met De Lijn worden onderhandelingen 
gestart over de mogelijke uitbouw van 
een ‘marktbus’ van het station naar de 
markt en terug, en eventueel van en 
naar parking Bodart. De stad wil samen-
werken met bestaande initiatieven om 
de klantentrouw te versterken, door bij-
voorbeeld een elektronische klanten-
kaart te laten ontwikkelen voor kortin-
gen op de markt. De markten worden zo 
gunstig mogelijk gepland, waarbij in de 
mate van het mogelijke rekening wordt 
gehouden met de input van de omlig-
gende bewoners en handelaars.

Horeca
Leuven is een studentenstad en een 
bierstad, en dat vertaalt zich in een zeer 
hoge concentratie aan horecazaken. Als 
sector bij uitstek die de belevingswaarde 
van de stad kan verhogen, neemt de 
Leuvense horeca een specifieke plaats in 
binnen het handelsgebeuren. Horeca 
zorgt voor leven ‘in de brouwerij’ over-
dag, ’s avonds en vaak ook ’s nachts. Leu-
ven kent een aantal belangrijke horeca-
concentraties en in de hele binnenstad 
zijn er speciaalzaken of bekende horeca-
concepten te vinden.

Ook aan de ring, langs aanloopstraten 
en in de kernen van deelgemeenten is 
een brede waaier aan horeca terug te 
vinden. Horeca draagt ook daar bij tot de 
versterking van het sociale weefsel. Toch 
wil het stadsbestuur goed waken over 
een evenwicht met de hoofdfunctie 
'wonen'. Ook het belang van duurzaam-
heid wil men promoten in de horeca.

Leveringen
Het nieuwe bestuur heeft oog voor de 

specifieke vereisten voor horecaleverin-
gen. Meestal hebben deze een groot 
gewichtsvolume en de voorschriften 
inzake voedselveiligheid mogen niet in 
het gedrang komen (zo mogen bv. de 
temperatuurketens niet doorbroken wor-
den). De stad zoekt samen met de hore-
casector naar oplossingen om het toege-
nomen volume aan leveringen, zowel in 
aantal als gewicht, te laten aansluiten 
met de nieuwe stedelijke mobiliteit.

Waar mogelijk wordt de horeca gesti-
muleerd om in te zetten op korte-
ketenbevoorrading. Er wordt een mobi-
liteitsplan opgesteld voor Business to 
Client-horecaleveringen. De sector 
wordt aangemoedigd om te kiezen voor 
meer duurzame alternatieven zoals de 
fiets of elektrische scooter om produc-
ten uit de snack- of fast service aan te 
leveren. Opleidingen en handhavings-
acties moeten het verkeersveilig gedrag 
van de koerierdiensten verbeteren.

Er wordt ingezet op de aantrekkelijk-
heid en toegankelijkheid van horeca 
voor specifieke doelgroepen zoals seni-
oren en personen met een functiebe-
perking. Via de gepaste informatiedra-
gers wordt een horecazaak als toegan-
kelijk gelabeld. Het reeds bestaande 
overleg met de sector wordt geoptima-
liseerd. Het stadsbestuur blijft hen 
betrekken bij het beleid, onder meer 
over gezondheids- en veiligheidsthe-
ma’s. Samen wordt ook de wenselijk-

heid en de haalbaarheid bekeken van 
een plan voor kindvriendelijke horeca.

Horeca-antennes
Organisatoren van evenementen wor-
den aangemoedigd om de lokale han-
del en horeca zoveel mogelijk bij hun 
activiteiten te betrekken. De stad sti-
muleert horeca-antennes (zelfstandige 
uitbaters) per wijk. Bij die antenne kun-
nen mede-uitbaters terecht met advies 
en vragen. Deze antenne is ook een 
aanspreekpunt voor de stad.

Er wordt onderzocht in welke mate 
moderne betaalsystemen meer ingang 
kunnen vinden in de horeca en handel. 
Horecastarters worden in de aanvangs-
fase van hun ondernemerschap begeleid 
en geïnformeerd. Ook bestaande horeca- 
en handelszaken krijgen de mogelijk-
heid tot begeleiding bij het businessmo-
del. Dergelijke coaching moet in samen-
spraak en samenwerking gebeuren met 
andere actoren zoals banken, onderwijs-
instellingen en andere overheden. Er 
wordt begeleiding voorzien om innova-
tieve concepten uit te werken.

Leuven wil een kenniscentrum voor en 
van horeca worden. Het stadsbestuur 
wil een degelijk en groter opleidings-
aanbod voor werkgevers en werkne-
mers uit de horeca steunen. Trend- en 
inspiratietours zijn hierbij mogelijke 
acties. Er wordt daarbij ook aandacht 
geschonken aan duurzaamheid.
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Hygiëneplan
Er wordt een hygiëneplan uitgewerkt 
waarin wordt onderzocht op welke 
manier bestaande en toekomstige 
horecazaken kunnen begeleid worden 
naar een betere hygiëne van de toilet-
ruimtes. Hiervoor worden ‘mystery 
visits’ gebruikt. Er komen individuele 
opvolgingstrajecten. De stad steunt de 
bevoegde instanties en diensten in 
hun controlerende en begeleidende 
rol inzake hygiëne en voedselveilig-
heid, de rookwetgeving en de brand-
veiligheid.

De stad blijft inzetten op een grotere 
bewustmaking van het onderhoud van 
de publieke ruimte die horecazaken 
innemen. In samenspraak met de sector 
wordt gewerkt aan een actualisering van 
het politiereglement waarbij rekening 
wordt gehouden met ontwikkelingen en 
trends in de sector. Vergunningsaanvra-
gen voor horeca maar ook voor bijvoor-
beeld nachtwinkels, zal verlopen via een 
ondernemersvriendelijk e-loket.

Vergunningen
Met het oog op een verhoging van de 
belevingswaarde van de stad wordt het 
vergunningenbeleid uitgebreid naar 
horecazaken waar geen verbruik ter 
plaatse is (de zogenaamde snack- of 
fast servicezaken), vooral met de 
bedoeling de kwaliteitsvereisten inzake 
brandveiligheid, hygiëne en voedselvei-
ligheid te verbeteren.

De stad maakt ook werk van een dege-
lijke dataset die alle informatie over 
handels- en horecazaken, zoals de win-
kelvloeroppervlakte, de oprichtings- en 
stopzettingsratio, verzamelt en moni-
tort. Deze data moeten zodanig gecon-
cipieerd worden dat ze ook bruikbaar 
zijn als instrument om evoluties en 
processen te kunnen opvolgen.

Hotels
Het stadsbestuur brengt alle vormen 
van logies in het Leuvense in kaart, 
zowel voor wat betreft de hotels die 
zich richten op het cultuurtoerisme in 
de stad, als voor de kleinschalige logies 
en het hoevetoerisme die zich richten 
op het ‘hinterland’ van Leuven. Waar 
nodig wordt bijgestuurd zodat alle 
logies voldoen aan alle vereisten van 
het logiesdecreet. In samenspraak met 
de sector en de dienst toerisme steunt 
de stad alle initiatieven die de bekend-
heid van de logiessector verhogen.

Er komt een economische studie waar-
bij de toekomstige vraag naar ruimte 
voor lokale bedrijven in kaart gebracht 
wordt, evenals het beschikbare aanbod 
in het bestaande weefsel en de bedrij-
venterreinen. De toekomstige nood aan 
bedrijfsruimte wordt onderzocht om op 
langere termijn de groei voor te berei-
den en daarbij wordt ook gekeken naar 
de mogelijkheden voor actieve verdich-
ting en het hergebruik van bestaande 
terreinen en bedrijfsruimte. 

Er wordt een ‘gemeenschap adviesco-
mité’ opgericht voor de invulling en de 
opvolging van de verschillende bedrij-
venzones. Er zal een nieuwe GIS-appli-
catie (geografisch informatiesysteem) 
worden ontwikkeld die leegstaande 
handels- en bedrijfspanden visuali-
seert. In de woonkernen en op goed 
gelegen plekken zal worden gezocht 
naar beschikbare ruimte voor het 
onderbrengen van economische activi-
teiten. 

Tegelijk onderzoekt de stad of bepaalde 
ruimtes die vandaag leegstaan in bij-
voorbeeld winkelstraten via een bestem-
mingswijziging omgevormd kunnen 
worden tot kantoorruimte. Bedrijven die 
omwille van hun specifieke activiteiten 
of schaal niet kunnen verweven worden, 
krijgen een plaats in bedrijvenzones.

In de bestaande bedrijvenzones wor-
den de verdichtingsmogelijkheden 
onderzocht. De bestaande capaciteit in 
Haasrode Research en de Ambachten-
zone, de belangrijkste economische 
zone van Leuven, wordt in samenwer-
king met InterLeuven, de Provinciale 
Ontwikkelingsmaatschappij, externe 
investeerders en de bedrijven zelf, ver-
dicht. De systematische vernieuwing 
van de gebouwen wordt gestimuleerd 
zodat de zone opnieuw een stedelijke 
groeimotor kan worden. 

Het stadsbestuur wil de Haasrode 
Researchzone aantrekkelijker maken. 
Voor het bedrijvencentrum Haasrode 
Research wordt een masterplan opge-
maakt om naast de ruimtelijke optima-
lisatie van de bestaande toestand, ook 
de toekomstige ontsluitingsmogelijk-
heden te verbeteren, de combinatie 
met een onderwijsaanbod te onderzoe-
ken en de mogelijkheden voor duur-
zame energievoorzieningen na te gaan. 
De stad blijft bij de NMBS aandringen 
voor de opening van een spoorstation 
in Haasrode.

Ten slotte wordt onderzocht op welke 
manier de belevering van lokale bedrij-
ven georganiseerd kan worden vanuit 
Leuven Noord, zodat de mobiliteits- en 
ecologische impact van ‘de laatste kilo-
meter’ kan worden verlaagd.
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Schepencollege legt  
prioriteiten vast
Betaalbaar wonen is één van de prioriteiten van het nieuwe 
stadsbestuur. Er wordt een Woonpunt opgericht, waar inwoners 
terecht kunnen met vragen en advies. Dit wordt meer dan 
zomaar een infopunt: het is een samenwerkingsverband dat 
acties en campagnes uitrolt, bemiddelt tussen huurder en 
verhuurder, premies bekendmaakt, enz. 

“Ook met nieuwe woonvormen, zoals 
Community Land Trust, waarbij de 
grond eigendom blijft van de gemeen-
schap of stad, en je als bewoner enkel de 
‘bakstenen’ op de grond koopt, willen 
we inzetten op betaalbaar wonen”, zegt 
schepen van Wonen Lies Corneillie.

Ook op vlak van mobiliteit heeft het 
bestuur uitgesproken ambities. “We 
zetten onze investeringen in comforta-
bele fiets- en voetpaden voort en voe-
ren ze versneld uit”, zeggen schepen 
van Openbare Werken Dirk Vansina en 
schepen van Mobiliteit David Dessers.

“Leuven blijft investeren in de open-
bare ruimte en zet in op meer groen, 
aangename straten en pleinen en 
ruimte voor allerlei sport- en recreatie-

voorzieningen”, aldus Lalynn Wadera, 
schepen van Economie, Groen en 
Stadsgebouwen.

“De blauwgroene linten die Leuven 
doorkruisen, lenen zich uitstekend 
voor duurzame mobiliteit, recreatie en 
ontmoeting. De ontwikkelingen op de 
Hertogensite, het Janseniushof, de 
ruime omgeving van de Vaartkom, de 
Bodartsite en het Ruelenspark illustre-
ren deze aanpak. De ontwikkeling van 
groene longen als de Molenbeekvallei, 
de Dijlevallei staat in de steigers.” aldus 
Lalynn Wadera.

Leuven Noord
“Voor de Redingensite wordt dit jaar 
het masterplan gestart. Ook het Sint-
Jacobsplein en de Vismarkt staan op 

het programma. Samen met de univer-
siteit worden ook Campus Arenberg en 
het Wetenschapspark voort ontwikkeld. 
Ook de invulling en de ontwikkeling 
van Leuven Noord komt eraan”, vertelt 
schepen van Ruimtelijk Beleid en 
Financiën Carl Devlies.

Het stadsbestuur wil Leuven nog aan-
trekkelijker maken voor ondernemers, 
bedrijven en talent. “Ruimte, innovatie 
en samenwerking over sectoren heen 
zijn daarin de sleutelwoorden. Met de 
versterking van Leuven MindGate en de 
oprichting van een professioneel 
ondernemersloket willen we Leuven 
als economische topstad vooruit doen 
gaan,” zegt Lalynn Wadera.

Energie
Leuven versnelt ook de inspanningen 
op het vlak van duurzame energiepro-
ductie en -verbruik, door te investeren 
in windturbines en zonnepanelen via 
energiecoöperaties. Leuvenaars zullen 
hierin mee kunnen investeren. De pro-
ductie van hernieuwbare energie moet 
vertienvoudigen. Er komt een warmte-
zoneringsplan. 

De stad heeft de ambitie om tegen de 
volgende legislatuur 60% van de Leuve-
naars te doen overstappen naar groene 
energie. Op relatief korte termijn wor-
den op de daken van ten minste elf 
stadsgebouwen zonnepanelen geplaatst. 
Samen met de buurgemeenten wordt 
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bekeken wat inzake groene energie 
mogelijk is op de onbebouwde gronden 
langs de E40. 

Naamsestraat
Alle stadsverlichting wordt duurzaam 
en zal in de avonduren worden gedimd, 
niet gedoofd. Net zoals al gebeurde 
voor de Oude Markt en de Grote Markt, 
zal ook voor de Naamsestraat een licht-
plan worden opgesteld, zodat de histo-
rische universiteitscolleges beter tot 
hun recht komen.

De stad blijft investeren in een gevari-
eerd aanbod van en voldoende ruimte 
voor cultuur en vrije tijd, ook in de 
deelgemeenten. “Ruimte voor cultuur 
en vrije tijd wordt het belangrijkste 
speerpunt deze legislatuur. Met een 
innovatief ruimtedeelplatform willen 
we geïnteresseerden helpen een 
geschikte locatie te vinden. We investe-
ren in nieuwe of herbestemde ruimte, 
zoals de geplande podiumkunstensite, 
het stadhuis en extra ruimte voor de 
stedelijke academie en het deeltijds 

kunstonderwijs. Het aanbod van de 
UiTPAS, een spaar- en kortingskaart, 
wordt uitgebreid”, verklaart schepen 
van Cultuur Denise Vandevoort.

2021
“De stad blijft ook investeren in sport-
infrastructuur, onder meer op de Yme-
riasite in Wijgmaal en de Boudewijnsite 
in Kessel-Lo, waar onderzocht wordt of 
er een 50m-zwembad kan komen. Leu-
ven gaat ook na waar een skeelerpiste 
mogelijk is en bouwt een balsportenhal 
op de UCLL-site. In 2021 is Leuven de 
aankomststad voor het WK Wielrennen 
en maakt de stad kans op de titel Euro-
pese Sportstad”, zegt schepen van Han-
del, Sport en Werk Els Van Hoof. 

Ook inzake digitale dienstverlening wil 
Leuven  innoveren. Leuvenaars moeten 
gemakkelijk, vanop afstand, kunnen 
geholpen worden via een persoonlijke 
account. “Bovendien werken we aan 
één centraal punt waar alle vragen, 
meldingen, klachten, … binnenkomen, 
die dan doorgestuurd worden naar de 

juiste dienst. Op die manier hoeft de 
inwoner niet zelf uit te zoeken waar hij 
terecht kan.”

“Daarnaast gaat de stad actiever aan de 
slag gaan met data. We gaan meer data 
(zoals bv. gegevens van de passagetel-
lingen) ontsluiten naar burgers en deze  
inzetten voor innovatieve projecten en 
onderzoeken”, besluit schepen van Per-
soneel en Organisatie Thomas Van 
Oppens.

Speciale 
gidsenwandeling
voor Leuvense 
handelaars
Na het grote succes van een speciale voor handelaars 
bestemde gidsenwandeling vorig jaar (‘Rooie oortjes’), 
neemt de bekende stadsgids Lucie Mertens opnieuw het 
initiatief voor een tweede uitgave.

Leuvense handelaars, hun familie en vrienden worden 
uitgenodigd op dinsdagavond 18 juni om 19 uur voor een 
nieuwe themawandeling. De plaats van samenkomst is 
aan het stadhuis. Noteer deze datum nu al in je agenda. 

De kostprijs bedraagt 10 euro per persoon, ter plaatse te 
betalen. De wandeling duurt ongeveer twee uur en wordt 
omstreeks 21 uur afgesloten met een hapje en een drankje. 
De deelnemers ontvangen ook een souvenir. De gidsen 
van dienst zijn Lucie, Nicole en Sandra.

Het thema van de wandeling is ditmaal ‘Groene plekjes en 
romantiek in leuven’ en brengt de deelnemers onder meer 
langs het Helleputteplein, het Janseniuspark, het Redin-

genhof, het Dijlepark, het Groot Begijnhof, de universi-
teitscolleges Van Dale, Atrecht en Hoge Heuvel, het stads-
park en het Herbert Hooverplein, waar het einde van de 
wandeling voorzien is.

De deelnemers worden verzocht vooraf in te schrijven via 
mertenslucie@skynet.be.
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Leuven wil trambussen op de ring
Samen met vervoersmaatschappij De Lijn wil Leuven 
het Ringplus-tracé realiseren, waarbij de doorstroming 
van het openbaar vervoer en gecentraliseerde openbare 
vervoersknopen ter hoogte van de stadspoorten (Parkpoort), 
Gasthuisberg en imec-Wetenschapspark de uitgangspunten 
zijn. Het nieuwe bestuur ziet graag trambussen de bestaande 
ringbussen vervangen en wil de campus Gasthuisberg 
ontsluiten via het Ringplus-tracé.

Op de agenda van het stadsbestuur 
staan ook de verdere uitwerking en de 
realisatie van Regionet Leuven, de 
opmaak van een regionaal vervoersplan 
binnen de vervoersregio Leuven met 
onder andere de afwerking en realisatie 
van het netplan 2020-2025. 

Het ontwerp en de heraanleg van de 
Diestsesteenweg wordt aangepakt. Leu-
ven wil vooral een vlotte doorstroming 
van het openbaar vervoer. Een nieuwe 
P&R ter hoogte van de Platte Lostraat is 
aangewezen. Ook het voorzien van vol-
doende alternatieven voor het schrappen 
van straatparkeren langs de Diestsesteen-
weg is een belangrijk aandachtspunt.

De uitvoering van doorstromingsprojec-
ten voor openbaar vervoer op de R23, de 
Diestsesteenweg, de Tiensesteenweg, de 
Brusselsesteenweg, de Mechelsesteen-

ook trambussen via deze route kunnen 
rijden. De kwaliteit van de Bondgeno-
tenlaan wordt versterkt zonder de toe-
gankelijkheid van het centrum met 
openbaar vervoer in het gedrang te 
brengen.

Elektrisch 
De stad pleit voor strategisch geplaatste 
bushaltes, zeker daar waar verhoogde 
vervoersvragen zijn, onder andere in de 
buurt van wijken met sociale huisves-
ting. Leuven ijvert bij De Lijn om het 
stadsnet tegen 2025 volledig elektrisch 
te maken en probeert een autonome 
busshuttleverbinding uit te bouwen 
tussen parking Vaartkom – centrum – 
Wetenschapspark. Leuven werkt hier-
voor samen met De Lijn. Om de voor-
naamste randparkings met het stads-
centrum te verbinden, worden elektri-
sche shuttles ingezet.

Leuven biedt tal van derdebetalerfor-
mules aan om het busgebruik te stimu-
leren. Het gaat onder andere over de 
studentenbuspas, de gratis buspas voor 
6-12-jarigen, de P+Bus op de randpar-
kings, de shoppingpendel Arenberg, het 
winkelticket en de gratis nachtbussen. 
De verschillende formules van derde-
betaler worden geëvalueerd en geopti-
maliseerd. Communicatiecampagnes 
moeten het openbaar vervoer naar en 
in Leuven blijven promoten.

weg, de Geldenaaksebaan en de Celes-
tijnenlaan staan op de planning. Bij 
deze doorstromingsprojecten gaat vol-
doende aandacht naar het voorzien van 
alternatieven voor het schrappen van 
straatparkeren langs deze steenwegen.

Leuven blijft bij zowel de NMBS als bij 
de federale en Vlaamse overheid aan-
dringen op de realisatie van een trein-
station in Haasrode, op meer capaciteit 
tijdens de spitsuren op de spoorlijnen 
naar de kernsteden van de Vlaamse ruit 
en op het opnemen van Leuven in het 
netwerk van de hogesnelheids treinen.

Er wordt geïnvesteerd in het verleggen 
van de oost-west centrumbusroute van 
de Dirk Boutslaan - Lei - Brusselsestraat 
naar de Dirk Boutslaan - Brouwersstraat 
- Tessenstraat. Er zullen de nodige aan-
passingen gebeuren zodat op termijn 



Echt rijplezier

Tweedehandscentrum 
Juma Leuven
Brusselsesteenweg 66
3020 Herent
Tel. 016 49 98 84
www.juma.bmw.be 

RIJPLEZIER VERZEKERD.
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Mobiliteit, parkeren  
en het circulatieplan
In de beleidsnota van het nieuwe stadsbestuur wordt heel 
wat aandacht geschonken aan mobiliteit en verkeer, waarbij 
onderwerpen als fietsen en parkeren prominent aanwezig 
zijn. Ook het circulatieplan is niet veraf wanneer die thema’s 
ter sprake komen. Het nieuwe bestuur blijft werken aan 
een autoluwe maar bereikbare stad, met een innoverend 
toeleidings- en parkeerbeleid. Vooral de ambitie om voor heel 
wat toepassingen digitale technologieën in te zetten, valt op. 
Na een evaluatie wordt het circulatieplan in de binnenstad 
afgewerkt. De zone 30 wordt uitgebreid naar alle woonwijken, 
ook in de deelgemeenten.

In de benedenstad wordt de Vismarkt 
parkeervrij gemaakt en de omliggende 
straten autoluw. Ze worden ingericht als 
woon-, wandel-, fiets-, recreatie en han-
delszone. Er wordt een alternatief uitge-
werkt voor de parkeernood die ontstaat 
door de geschrapte parkeerplaatsen.

Bijzondere aandacht gaat naar de reali-
satie van een reversibel aanbod van 
bezoekersparkeren. Reversibel betekent 
dat je die parkeerplaatsen in de toe-
komst makkelijk kan ombouwen tot 
andere functies (fietsenstallingen, deel-
mobiliteit, kantoren, …), wanneer de 
nood aan bezoekersparkeerplaatsen 
afneemt.

Parkeerbeleidsplan
In de periode 2019-2020 wordt een par-
keerbeleidsplan uitgewerkt in samen-
spraak met de bevolking, handelaars en 
ondernemingen. Er wordt gestart met de 
opmaak van een parkeerbalans waarbij 
de vraag naar parkeren (van inwoners en 
bezoekers) wordt afgezet tegen het aan-
bod van parkeren (on-street en off-
street).

Er wordt een inventaris gemaakt van het 
parkeeraanbod op straat, in publieke 
parkings en (vooral) het beschikbare par-
keeraanbod op privaat en semi-privaat 
domein (zoals de terreinen van de KU 
Leuven, parkings van warenhuizen, …).

Met het parkeerbeleidsplan wil het 
stadsbestuur het parkeeraanbod van 
Leuven optimaliseren in functie van de 
autobereikbaarheid van Leuven.

Voor bezoekers wordt afstandsparke-
ren aangemoedigd (voorstad- en rand-
parkings) evenals het gebruik van 
publieke parkings, dit door een gericht 
tariefbeleid te voeren in de mate van 
het mogelijke. Voor bewoners wordt 
voorzien in betaalbare parkeermoge-
lijkheden in de buurt, bijvoorbeeld door 
de realisatie van buurtparkings of door 
onderbenutte parkings van bedrijven of 
kennisinstellingen (universiteit, scho-
len, …) beschikbaar te stellen.

Er wordt een helder aanbod van parkeer-
regimes uitgewerkt, met duidelijke 
afspraken over uitbreidingen van blauwe 
zones, betalend parkeren, parkeertarie-
ven, enz. De verdere uitbreiding van 
betalend parkeren zowel in de binnen-
stad als de deelgemeenten maakt onder-
deel uit van het parkeerbeleidsplan. Het 
parkeerbeleidsplan werkt tevens oplos-
singen uit voor specifieke problemen bij 
het laden en lossen, bij parkeerplaatsen 
voor zorgverstrekkers en andere dienst-
verlening in de binnenstad.

Shop-and-go 
De parkeerdruk in Leuven zal nauwlet-
tend in de gaten worden gehouden. 
Indien in bepaalde gebieden een te hoge 
parkeerdruk ontstaat, wordt ingegrepen 
door een parkeerregime te installeren 
en/of aan te passen. Daarvoor is een 
gerichte monitoring nodig. Het aanbod 
van ultrakort parkeren voor bezoekers 
(Shop-and-go) wordt geëvalueerd en bij-
gestuurd in onderling overleg met de 
Leuvense handelaars en bewoners. 

Er wordt onderzocht op welke locaties 
bijkomende randparkings gewenst zijn 
en welke realiseerbaar zijn. Het gaat 
onder andere over het Wetenschapspark 
Arenberg, Gasthuisberg, N26, Diestse-
steenweg, Ecowerf, … Er wordt gezorgd 
voor goede overstapmogelijkheden.

De stad wil een verdere afbouw van 
straatparkeren zodat straten kunnen 
heringericht worden, mits het voorzien 
in voldoende parkeeralternatieven. Een 
parkeermakelaar moet de uitbouw van 
buurtparkings coördineren.

In nieuwe stadsontwikkelingsprojecten 
onderzoekt de stad in hoeverre moet of 
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Wet betalingstermijnen 
wordt aangepast

De Kamercommissie voor het bedrijfsleven heeft een wets-
voorstel goedgekeurd dat de betalingstermijnen tussen grote 
bedrijven en KMO’S inkort. Uit een studie die in februari door 
Graydon werd uitgevoerd, blijkt dat één op de tien facturen 
véél te laat (meer dan 90 dagen na de vervaldatum) of zelfs 
helemaal niet wordt betaald. 

65% van de kleine ondernemingen beweert zelfs dat grote 
bedrijven hun machtspositie regelmatig misbruiken om fac-
turen later te betalen dan afgesproken. Volgens dezelfde 
recente studie gebruiken drie op de vier grote afnemers hun 
machtspositie om tijdens de onderhandelingsfase langere 
betalingstermijnen te bedingen dan de gangbare in de sector.

Het wetsvoorstel laat nog altijd toe dat tussen een KMO-leve-
rancier en een grote afnemer langere betaaltermijnen wor-
den afgesproken dan 30 dagen, maar met een limiet van  
60 dagen. De eventueel afgesproken ‘verificatieperiode’ om 
de factuur te controleren, mag niet langer zijn dan 30 dagen. 
Dat brengt de maximale totale betalingstermijn, all in, op  
90 dagen, wanneer de leverancier een KMO is en de afnemer 
een groot bedrijf. 
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kan voorzien worden in buurtparkeren 
in functie van de verdere opwaardering 
van de publieke ruimte. De groei van 
Leuven maakt het noodzakelijk om het 
gebruik van de fiets, deelmobiliteit en 
het openbaar vervoer te stimuleren.

De huidige parkeerverordening is wei-
nig flexibel om het gewenste beleid te 
realiseren. Er wordt een nieuw instru-
ment ontwikkeld, ofwel wordt de hui-
dige parkeerverordening herzien in een 
versie waarin de nodige flexibiliteit is 
ingebouwd. Bij een herziening van de 
parkeerverordening wil de stad zorgen 
voor voldoende ruimte voor duurzame 
alternatieven, zoals deelmobiliteit.

Digitaal parkeren
Er komt een nieuwe concessie straat-
parkeren met integratie van digitale 
parkeerrechten (die bepalen waar en 
hoe lang er op een bepaalde locatie 
geparkeerd mag worden). Op termijn 
volgt een evolutie naar 100% digitaal 
parkeren.

Een kernpunt daarin is de uitbouw van 
een digitale parkeerrechtendatabank. 
In deze databank worden alle parkeer-
rechten gedigitaliseerd, verzameld en 
volledig beheerd door de stad. Leuven 
onderzoekt of het mogelijk is om voor 
deze databank een samenwerking aan 
te gaan met andere centrumsteden.

De parkeerrechtendatabank vormt het 
hart van de digitalisering van het 
straatparkeren. Een gevolg is dat onder 
andere meerdere aanbieders van par-
keerapps actief kunnen worden in Leu-
ven. Ook het beheer van de verschil-
lende soorten toegangsvergunningen 
zal geregeld worden via deze parkeer-
rechtendatabank. De aanvraagproce-
dure voor bewonerskaarten wordt 

eveneens gedigitaliseerd en zal geïnte-
greerd worden in het systeem van de 
parkeerrechtendatabank.

Parkeermeters verdwijnen
In de nieuwe concessie straatparkeren 
worden de bestaande parkeermeters 
aangepast aan het digitaal parkeren. De 
parkeerbonnetjes verdwijnen. Er zal 
ook een afbouw plaatsvinden van het 
aantal parkeermeters, dit in afwachting 
van een volledige afbouw van de par-
keermeters in de toekomst.

Tevens worden nieuwe technologieën 
omtrent parkeerhandhaving geïntrodu-
ceerd, zoals een scanscooter. Zo’n scoo-
ter is uitgerust met camera’s met num-
merplaatherkenning. Wanneer de scoo-
ter rondrijdt, registreert hij razendsnel 
de nummerplaten van alle geparkeerde 
auto’s. Die gegevens worden vergeleken 
met een database, waarin alle num-
merplaten zitten van bewoners en van 
personen die een geldig parkeerticket 
hebben. Staat een nummerplaat niet in 
de database, krijgt de parkeerwachter 
een melding en gaat hij of zij na of de 
auto in overtreding geparkeerd staat.

Verkeersmanagement
Het huidige parkeergeleidingssysteem 
wordt vervangen door een nieuw dyna-
misch verkeersmanagementsysteem. 
De huidige digitale borden worden 
daarbij vervangen door full-led scher-
men die naast de ‘realtime informatie’ 
over het parkeeraanbod ook andere 
multimodale informatie kan verstrek-
ken aan de bezoekers. Het stadsbestuur 
verwacht dat het bezoekerscomfort 
daardoor enorm zal toenemen.

Ook gerichte verkeersinformatie doorstu-
ren naar andere media zoals apps, rou-
tenavigatiesystemen, social media, … zal 

mogelijk zijn via dit nieuwe verkeersma-
nagementsysteem.
Het systeem zal bovendien andere real-
time verkeersinformatie kunnen verza-
melen via sensoren, telslangen of 
andere externe databronnen zoals bij-
voorbeeld ‘floating car data’.

Het kernpunt in deze realtime ver-
keerssturing is het gebruik en ter 
beschikking stellen van open data. 
Deze open data bieden ook de moge-
lijkheid dat studenten, onderzoekers of 
burgers ermee aan de slag kunnen gaan 
voor het ontwikkelen van nieuwe nut-
tige toepassingen.

Sensornetwerk
Het stadsbestuur kiest resoluut voor 
slimme verkeerstechnologie om haar 
beleidsdoelstellingen te realiseren. 
Daarbij horen ANPR-technologie (Auto-
matic Number Plate Recognition of 
automatische nummerplaatherken-
ning), een sensornetwerk voor het in 
kaart brengen van realtime verkeers-
stromen, slimme verkeerslichten, enz. 
Bij grote evenementen en wegenwer-
ken worden mobiele digitale informa-
tieborden ingeschakeld.

Naast het dynamisch verkeersmanage-
ment beseft het stadsbestuur dat 
gerichte communicatie over de multi-
modale bereikbaarheid van Leuven cru-
ciaal is. De website en de campagne 
‘zonaarleuven.be’ worden voort uitge-
bouwd en er zullen systematisch 
gerichte communicatiecampagnes over 
de bereikbaarheid van Leuven worden 
gelanceerd.

Door middel van ‘nudging’-technieken, 
een techniek om het gedrag van men-
sen te beïnvloeden zonder ze daarbij in 
hun vrijheden te beperken, wil men de 
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Prachtig karakteristiek pand
Ideale ligging in de museumstraat van Leuven
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Drukkerij Artilla heeft meer dan 45 jaar ervaring met 

offsetdrukwerk voor particulieren, bedrijven, handelaars, ...

Ieder is bij ons aan het juiste adres voor snel 

en oerdegelijk drukwerk.

Welk offsetdrukwerk?
-  A4 formulieren (briefpapier, facturen, bestelbonnen, 

overschrijvingsformulieren, doorschrijfsets, ...)

-  Visitekaartjes, enveloppen, bloc-notes, postkaarten, ...

-  Mappen met allerhande kapvormen 

(vraag onze catalogus)

- Ringmappen al dan niet met bijbehorende tabbladen

- Folders, brochures, nieuwsbrieven, kalenders, e.a.
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Werchtersebaan 42
3120 Tremelo
Tel.: 016 53 16 35 www.artilla.be
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“Offset- en handelsdrukwerk:

Ga voort op kwaliteit, 
steeds op tijd geleverd”
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Werchtersebaan 42

Tel.: 016 53 16 35 www.artilla.be
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mobiliteit verbeteren. ‘Nudges’ spelen 
in op ons automatisch en onbewust 
gedrag. Door irrationele beslissingen 
van mensen te begrijpen kan men sim-
pele maatregelen treffen om het gedrag 
zachtjes in de goede richting te duwen 
zonder andere keuzeopties voor de bur-
ger uit te sluiten. Het grootste voordeel 
van nudge is dat de mogelijkheid tot 
een zelfstandige keuze behouden blijft.

Waakhond
Er wordt een minder-hindercoördinator 
of bereikbaarheidsadviseur aangesteld 
die waakt over een maximale bereik-
baarheid van de buurt en handelszaken 
tijdens werkzaamheden. Bij wegenwer-
ken wordt telkens een alternatieve 
fietsroute voorzien.

Via een elektronische identiteitskaart 
voor elke straat blijft de Leuvenaar op 
de hoogte van de geplande werken in 
zijn of haar straat. Ook de historiek en 
later geplande werken worden op deze 
identiteitskaart vermeld. Deze app 
moet ook interactief zijn.

Het stadsbestuur wil werk maken van 
slimme en duurzame stadsdistributie, 
in overleg met de logistieke spelers, 
horeca en handel, waarbij goederen 
gebundeld aan de rand van de stad 
geleverd worden en de laatste kilome-
ters naar hun bestemming via duur-
zaam transport gebeurt. Daarbij wordt 
een externe partner ingezet die als 
‘neutrale orkestrator’ de vaak vertrou-
welijke data van de verschillende spe-
lers beheert en bundelt, zodat stadsdis-
tributie mogelijk wordt.

Overslagplatform
Op de voormalige stelplaats van De Lijn 
aan de Vuurkruisenlaan zal als proef-
project een ‘tijdelijk overslagplatform’ 
worden opgericht. Er komen ook expe-
rimenten met Internet of Things en 
smart city-toepassingen binnen de 
stadsdistributie. Ook met ‘Physical 
Internet’ zal worden geëxperimenteerd. 
Bij een succesvol proefproject zal een 
publiek-private samenwerkingscon-
structie worden uitgewerkt waarbij een 
permanent stadsdistributiecentrum 
gebouwd en geëxploiteerd wordt op 
Leuven-Noord.

Op buurtniveau wordt de aflevering en 
verzending van (particuliere) pakjes 
gebundeld door de uitbouw van een 
netwerk van slimme lockersystemen. 

Daarbij worden ook de toekomstige 
MobiPunten ingeschakeld (zie repor-
tage in ons vorige nummer) om de tal-
rijke transportwagens in de buurten te 
verminderen. In het kader van toegan-
kelijkheid blijven thuisleveringen 
mogelijk.

Leuven maakt ook werk van de uitbrei-
ding van het parkeeraanbod en de 
mogelijkheden van laden en lossen 
voor de steeds toenemende groep van 
kleine en milieuvriendelijke voertuigen 
zoals e-bakfietsen of kleine elektrische 
bestelwagens bij handelaars, leveran-
ciers en andere dienstverleners.

In functie van minder wegtransport 
van bouw- en afbraakmaterialen wordt 
de toevoer en afvoer via de Vaart verbe-
terd en versterkt en dit voor de hele 
stadsregio rond Leuven. Een kernpunt 
in de ‘laatste kilometer’-belevering van 
dit soort materiaal is een vlotte toegan-
kelijkheid naar het hoofdwegennet.

In samenwerking met de Vlaamse 
Waterweg onderzoekt het stadsbestuur 
de uitbouw van een bouwlogistieke hub 
ter hoogte van de laad- en loskade van 
EcoWerf. Zowel AB InBev als AVEVE 
hebben nood aan een verdere verschui-
ving van het transport over de weg naar 
het spoor en water. In samenwerking 
met AB InBev, Voka, Infrabel, de NMBS, 
De Lijn en het Agentschap Wegen en 
Verkeer (AWV) maakt Leuven werk van 
de realisatie van een overslagplatform 
op het spoor op Leuven-Noord.

Verkeersveiligheid
Wederzijds respect is belangrijk voor 

veiligheid en levenskwaliteit in de stad. 
Interacties tussen verschillende wegge-
bruikers (voetgangers, fietsers, …) en 
overlastproblemen kunnen tot onge-
noegen leiden en komen in bevragin-
gen als storende factoren naar voor. 
Daarom wordt extra aandacht besteed 
aan wederzijds respect.

Verkeersonveiligheid en verkeersonvei-
lig gedrag van weggebruikers worden 
als een prioriteit ingeschreven in het 
nieuwe zonaal veiligheidsplan 2020-
2025 van de Leuvense politie. Waar 
nodig worden de acties afgestemd op 
specifieke doelgroepen: scholieren, stu-
denten, fietsers, automobilisten, …. De 
preventieve campagnes worden ver-
sterkt en de verkeerseducatie in de 
scholen wordt uitgebreid.

Stedenbouwkundige plannen en pro-
jecten worden steeds beoordeeld op 
hun effecten op mobiliteit en verkeers-
veiligheid. Daarbij zal onder meer 
beroep worden gedaan op de expertise 
en ervaring van de politie vanuit haar 
bevoegdheden inzake verkeershandha-
ving. Sluip- en doorgaand verkeer in de 
woonkernen wordt geweerd.

Waar preventie en sensibilisering niet 
voldoende bijdragen tot verkeersveilig-
heid, volgen gemeentelijke administra-
tieve sancties. Dat geldt zowel voor par-
keerinbreuken die hinderlijk of gevaar-
lijk zijn als voor inbreuken op het auto-
vrije karakter van het voetgangers gebied. 
Ook voor de handhaving van de ver-
keersveiligheid zal gebruik worden 
gemaakt van nieuwe technologieën.



   

 

   

 

                                                                          

 

                                  

 

 

 

 

     

meer van ons op www.dewitenpartners.be    
Naamsesteenweg 181  -  3001 Heverlee    

 Tel. 016/29.89.10  -  luc@dewitenpartners.be 

 

TE KOOP  
2 Nieuwbouw appartementen (Heverlee)  

15 Nieuwbouw FLATS met terras/tuin (Heverlee) 
Renovatie residentie met 19 units (Leuven) 

 voor info mail naar luc@dewitenpartners.be  
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Schepen van Handel wil actie  
op korte termijn
De nieuwe bestuursnota bevat verschillende maatregelen 
die het stadsbestuur de komende zes jaar zal nemen om de 
handel te ondersteunen. Het gaat hierbij om maatregelen die 
direct te maken hebben met handel en middenstand, maar ook 
om zaken die vanuit andere bevoegdheden zoals mobiliteit, 
stadsreiniging, evenementen of cultuur bijdragen aan het 
welzijn van de handel in het algemeen. Schepen van Handel Els 
Van Hoof (foto) wil dit jaar al een aantal acties lanceren die de 
bedrijvigheid in de stad op korte termijn een extra stimulans 
kunnen geven.

In september wordt een raamcontract 
gesloten voor de levering van mobiele 
informatieborden. Deze kunnen naarge-
lang de opportuniteiten en de noodzaak 
op verschillende locaties in en rond de 
stad informatie geven en zo de klant-
vriendelijkheid van Leuven tonen. De 
borden zijn belangrijk omdat ze ver-
schillende soorten informatie kunnen 
overbrengen, zoals het aankondigen van 
evenementen of het signaleren van wer-
ken en omleidingen met het accent op 
een bereikbare en toegankelijke stad. 

“Leuven bezoeken en winkelen in Leu-
ven is een belevenis. De combinatie van 

actie, een mooie achtergrond, leuke 
events en een divers en kwalitatief 
winkelaanbod maakt de stad aantrek-
kelijk. Maar we investeren veel in ons 
openbaar domein en er zijn dus ook 
regelmatig werken. Om de hinder te 
beperken, zorgen we ervoor dat we, 
onder meer dankzij deze borden, onze 
bezoekers de juiste omleidingen en 
parkeeralternatieven kunnen aanbie-
den”, verklaart Els Van Hoof.

Shuttlesbusjes
Nog dit jaar zal de stad op zaterdag gra-
tis shuttlebusjes inleggen om parking 
Vaartkom te verbinden met het cen-

trum. Bezoekers die hun wagen parke-
ren in parking Vaartkom, kunnen zo 
gratis en vlot naar het stadscentrum. 
De stad schreef reeds een aanbesteding 
voor deze busjes uit en ziet deze graag 
ingevoerd in samenwerking met lokale 
partners uit de vervoerssector. De 
mogelijkheid om de shuttlebusjes ook 
op vrijdag in te zetten, wordt onder-
zocht. Het gebruik van parking Vaart-
kom zit overigens in stijgende lijn. Er is 
ruimte voor duizend wagens. Parkeren 
is er ook voordelig: de maximum dag-
prijs bedraagt 6 euro, het eerste uur is 
bovendien gratis.

Het stadsbestuur bekijkt ook de moge-
lijkheden om deelfietsen te plaatsen 
aan de Vaartkom zodat bezoekers die 
met de wagen komen en hun wagen 
parkeren in parking Vaartkom, vlot met 
de fiets naar het centrum kunnen. In 
overleg met de aanbieders van deelfiet-
sen moet nog worden nagegaan welk 
systeem het meest geschikt is.

Lokaal winkelen
Online shoppen is een deel van het 
leven geworden. De fysieke winkel die 
modeproducten of elektro verkoopt ver-
liest al gauw tot 15% van zijn omzetpo-
tentieel aan klanten die hun aankoop 
virtueel doen. Er komt een ‘Shop lokaal’-
campagne die echter niet de bedoeling 
heeft om online aankopen af te raden, 
net zomin als de BOB-campagnes het 
autorijden willen ontmoedigen. 

Men wil de kopers wel bewust maken 
dat virtueel kopen meer is dan even op 
de knop ‘winkelmandje’ drukken. Deze 
‘druk op de knop’ zet immers in vele 
gevallen een veel intensiever logistiek 
proces in werking dan bij een gewone 
fysieke aankoop het geval is. Het is 
bovendien een handicap voor de ver-
dere ontwikkeling van de beleving in de 
binnenstad en zorgt voor verschraling 
in het aanbod van fysieke winkels.

Autovrije zaterdagen
De Bondgenotenlaan wordt gedurende 
zes zaterdagen autovrij gemaakt. Dit 
wilt zeggen dat er geen auto’s of bus-
sen op de Bondgenotenlaan mogen rij-
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den. De keuze voor die dagen gebeurt 
in samenspraak met de handelsvereni-
ging vzw Liefst Leuven. “Het autovrij 
maken van de Bondgenotenlaan 
gebeurt op voorwaarde dat de hande-
laars beleving brengen in het straat-
beeld, zoals nu al gebeurt met Bondge-
nieten of De Langste Dag. Het initiatief 
hiervoor kwam van Liefst Leuven en de 
stad is bereid om met hen als partner 
de autoloze zaterdagen uit te testen”, 
aldus Els Van Hoof.

Leegstandsbeleid
De stad Leuven blijft zijn kernwinkelge-
bied verder beschermen door de groei 
van perifere oppervlakte te beperken. 
Inzake periferie wordt vooral ingezet op 
de Vaartkom maar niet op retailparken. 
“De stad blijft ook waakzaam tegenover 
alle ontwikkelingen die ongestoord 
voort blijven teren op verdere of nieuwe 
uitbouw van bijkomende winkelvloer-
oppervlakte op retailparken terwijl er al 
jaren teveel oppervlakte beschikbaar is. 
Dat is in het recente verleden gebeurd 
naar aanleiding van de omgevingsver-
gunning die verleend werd in Kampen-
hout Sas”, zegt de schepen. 

Leegstand heeft ook te maken met het 
aanbod van beschikbare handelspan-
den. Het probleem daarbij is dat de 
vastgoedmarkt en de retailmarkt vol-
gens verschillende snelheden evolue-
ren. In de retail is het momenteel ‘alle 
hens aan dek’; de vastgoedmarkt gaat 
nog te veel uit van een vermeende sta-
biliteit. Het gevolg: bij de nieuwe han-
delaars is er wel degelijk vraag naar 
winkelvastgoed, maar niet aan de prij-
zen die daarvoor gevraagd worden.

Els Van Hoof noemt het een moeilijk 
probleem omdat de vastgoedprijzen 
bepaald worden op basis van soms aan-
zienlijke investeringen die slechts over 
20 jaar afgeschreven worden. De leeg-
standstaks wil vooral de hardleersheid 
aanpakken. Met als doel leegstaande 
panden opnieuw een functie te geven, 
zal de stad het leegstandsbeleid herbe-
kijken.

“We zorgen voor een progressieve 
leegstandstaks voor wat betreft de ver-
koopoppervlakte. Voor grotere panden 
betekent dit in sommige gevallen zelfs 
een verdubbeling. Daarnaast worden 
de voorwaarden voor vrijstelling van 
het betalen van leegstandstaks 
beperkt. Grosso modo komen die erop 

neer dat nieuwe eigenaars nog slechts 
één jaar vrijgesteld worden om hun 
plannen vorm te geven in plaats van 
twee jaar nu. Daarnaast wordt de vrij-
stelling voor verbouwingswerken en/
of renovaties beperkt tot de periode 
waarin de werken worden uitgevoerd. 
Tot op heden werd deze vrijstelling 
verleend vanaf het moment dat de 
eigenaar over een bouwvergunning 
beschikte. Zodoende kon men ver-
schillende opeenvolgende jaren ont-
snappen aan de leegstandstaks. Nu zal 
elke vrijstelling elk jaar opnieuw moe-
ten worden aangevraagd en niet meer 
om de twee of drie jaar zoals voor-
heen”, aldus Els Van Hoof.

Bondgenotenlaan
De leegstand in het Leuvense kernwin-
kelgebied is vooral een probleem voor 
de Bondgenotenlaan. In de Diest-
sestraat is de leegstand een gevolg van 
een komen en gaan van winkels die die 
winkelstraat altijd al gekenmerkt heeft. 
In de benedenstad is de leegstand ver-
waarloosbaar klein. Over de reden 
waarom de Bondgenotenlaan meer 
getroffen wordt dan de rest van het 
centrum, bestaan heel wat opinies. 

“De socio-economische veranderingen 
in de markt treffen in elk geval de 
ketens, meer dan de zelfstandigen. Het 
toeval wil dat meerdere retailers die 
getroffen werden door een faillisse-
ment een vestiging hadden in de Bond-
genotenlaan. Daarnaast bieden socio-
economische veranderingen die leeg-
stand als gevolg hadden ook kansen, 
namelijk ‘verhuizen’. Meerdere zaken, 
met voorheen een vestiging op de Bond, 
zijn verhuisd naar de Diestsestraat en 

ook in de Diestsestraat zelf hebben er 
de jongste jaren verschillende verhuis-
bewegingen plaatsgevonden”, stelt de 
schepen van Handel. 

“Los daarvan is er ook de eenvoudige 
vaststelling dat de Bondgenotenlaan te 
groot is geworden om ze volledig te blij-
ven opvullen met winkels. Bij de invul-
ling van de panden in de Bondgenoten-
laan mag dus niet enkel gedacht wor-
den aan retail, maar streven we daar-
naast ook naar een gezonde mix van 
detailhandel, dienstverleners, vrije 
beroepers, kantoren, makers, …, maar 
evenzeer van openbare diensten, sport 
en ontspanning. Vooral in het gedeelte 
aan de kant van het station is deze 
beweging reeds aan de gang en dit wil-
len we ook verder aanmoedigen”, aldus 
Van Hoof. 
 
5 en 6 oktober
In 2019 vindt het Weekend van de Klant 
plaats op 5 en 6 oktober. Het is een 
gemeenschappelijke organisatie van 
Unizo, Comeos en UCM en brengt de 
Dag van de Klant en Sunday Shopday 
samen tot één geheel. Leuven wordt 
voor dat weekend de gaststad. Zowel op 
zaterdag als zondag wordt Leuven de 
uitvalsbasis voor het Weekend van de 
Klant en zal als dusdanig extra promo-
tioneel in Vlaanderen in de kijker wor-
den gezet.
Dat gebeurt zowel in de aanloop naar 
het Weekend van de Klant als tijdens 
het evenement en nadien. De promo-
tiecampagne, de persberichten en de 
VIP-campagnes worden vanuit Leuven 
georganiseerd, waardoor de stad ruim 
zal kunnen meegenieten van de 
gevoerde promotie. Ook radiozender 
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MNM komt voor die gelegenheid naar 
Leuven met live-uitzendingen, concert-
jes, een wedstrijd en andere acties. 

Vijf TV
in 2017 en 2018 was de Leuvense bin-
nenstad het toneel voor het Vijf-pro-
gramma ‘Shopping Queens’. Het 
leverde de stad vijf weken lang aanhou-
dende primetime televisie op met 
nadien heruitzendingen. Daarmee 
werd in hoofdzaak het winkelpubliek 
aangesproken. 

Vijf TV besliste om dit jaar de vorige 
edities opnieuw uit te zenden in prime-
time en om deze aan te vullen met een 
extra innovatieve ‘Instagram-cam-
pagne’ in de binnenstad van Leuven. De 
campagne zal opnieuw Vlaanderen 
aanspreken en inspiratie bieden aan 

ondernemers die zoeken naar midde-
len om beleving in hun aanbod te inte-
greren.

Inrichtingspremie
Het stadsbestuur wil vastgoedeige-
naars door middel van toelages stimu-
leren om hun leegstaande panden snel-
ler instapklaar te maken. Het gaat over 
een subsidie voor kleine opsmukwer-
ken, voor inrichtingsadvies en voor de 
renovatie van gevel en interieur. Al 
deze toelages zijn gekoppeld aan een 
reglement en zijn uitsluitend bestemd 
voor panden die gelegen zijn in de win-
kelgebieden die in het reglement wor-
den aangeduid. De voorwaarde zal zijn 
dat deze opsmukwerken niet zorgen 
voor een substantieel verhoogde ver-
huurprijs en dat men zijn verhuurprijs 
dus marktconform houdt.

Inspiratieprogramma
“We willen in Leuven duurzaam onder-
nemerschap met groeikansen stimule-
ren. Burgers/ondernemers met een idee 
willen we in een zo vroeg mogelijk sta-
dium bereiken en hen begeleiden en 
stimuleren om de stap naar onderne-
men te zetten. We zetten daarbij sterk 
in op het stimuleren van ondernemers-
zin en ondernemerschap bij jongeren.”

“Tegelijk willen we ook aan gevestigde 
waarden in de markt inspiratie bieden 
om hun zaak aan te passen en mee te 
zijn met hun tijd. We zullen één keer per 
jaar een pandendag organiseren, waar-
bij we op bezoek gaan in andere steden 
om inspiratie op te doen. Daarbij zullen 
zowel gevestigde als gestarte onderne-
mers ter inspiratie van anderen aan het 
woord komen”, besluit Els Van Hoof.

Leuven wil startende ondernemers 
begeleiden

Het nieuwe stadsbestuur wil startende en groeiende 
ondernemingen steunen en duurzaam ondernemerschap 
met groeikansen stimuleren. Leuven wil burgers en onder-
nemers met een idee in een zo vroeg mogelijk stadium 
bereiken en hen begeleiden en aanmoedigen om de stap 
naar ondernemen te zetten. Om dat te bereiken en om de 
relatie met startende en gevestigde ondernemers te ver-
sterken, wordt een laagdrempelig ondernemersloket opge-
richt.

Er komt een diepgaand onderzoek naar de noden van 
zowel startende als gevestigde ondernemingen. Het aspect 
ruimte krijgt een prominente plaats in het onderzoek, 
inclusief de vraag naar experimentele ruimte en betaal-

bare handelspanden. Eén keer per jaar wil men een pan-
dendag organiseren waarbij ondernemers ter inspiratie 
hun verhaal vertellen aan (potentiële) starters. Leuven 
biedt een starterspremie aan die gekoppeld is aan enkele 
voorwaarden (zoals de verplichting om een starterspro-
gramma te volgen bij een door de stad erkende partner 
zoals Unizo, VOKA, het NSZ, …). Hiervoor wordt een regle-
ment uitgewerkt.

De stad maakt ook werk van een buddy-systeem voor star-
ters. Elke ondernemer met een vraag/behoefte over de ver-
schillende beleidsdomeinen heen, krijgt een aanspreek-
punt toegewezen die intern het volledige dossier voor de 
ondernemer zal begeleiden. Het aanspreekpunt zal de rol 
van ‘verbindingsofficier’ tussen de verschillende directies 
en diensten opnemen.

Alle documenten worden zoveel mogelijk gedigitaliseerd. 
Er wordt een e-loket ontwikkeld waarin alles inzake ver-
gunningen (omgeving, horeca, taxi, nachtwinkels, eetstan-
den, ...) voor ondernemers wordt gecentraliseerd en opge-
volgd. Een cliëntregistratiesysteem en een kwalitatieve 
databank moet alle vragen efficiënt kunnen behandelen. 
De website ondernemeninleuven.be wordt voort uitge-
werkt om betere informatie te kunnen verstrekken.

Er komt een duidelijk beleid om ‘scale-ups’ aan te trekken 
en sneller te laten doorgroeien in samenwerking met het 
stedelijke netwerk. Samen met Leuven MindGate (werk-
groep ondernemerschap) worden nu al scale-ups gesteund 
op het vlak van ruimte en het vinden van kapitaal of inves-
teerders.
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Verticale woonbuurt voor vijftig gezinnen
Met ’t Wisselspoor lanceren de stad Leuven en het Autonoom 
Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Leuven (AGSL) een voor 
Vlaanderen compleet vernieuwend woonproject. Op de site 
van de voormalige Centrale Werkplaatsen in Kessel-Lo begint 
in 2020 de bouw van een woonconcept dat op een beperkte 
ruimte minstens vijftig gezinnen comfortabel zal huisvesten 
in een woning met tuin. Bovendien is er nog plaats voor een 
conservatorium, kinderopvang, horeca of handel en een 
ondergrondse parking. 

URA Architecten uit Brussel kwam als 
winnaar tevoorschijn uit een architec-
tuurwedstrijd en leverde een fraai werk-
stuk af. Leuven bouwt geen klassieke 
appartementsblok, maar een verticale 
woonbuurt die geen alledaagse hoog-
bouw is en ook geen cohousingproject, 
hoewel sommige elementen ervan wel 
vervat zitten in het ontwerp. “We had-
den er alleen dertig jaar eerder moeten 
aan denken”, reageert een enthousiaste 
Vlaamse Bouwmeester Leo Van Broeck.

Het woonproject werd voorgesteld door 
burgemeester Mohamed Ridouani, 
schepen van Wonen  Lies Corneillie en 
ontwerper Yves Malysse van URA 

Architecten. Ook de Vlaamse Bouw-
meester Leo Van Broeck was aanwezig 
omdat met deze aanpak wordt gepio-
nierd in Vlaanderen. De basisgedachte 
is dat zeer bewust wordt omgegaan met 
de beschikbare ruimte. 

Steeds vaker willen gezinnen in de stad 
blijven wonen. Tegemoet komen aan 
die stijgende vraag naar woningen en 
tegelijk veel groen en openbare ruimte 
behouden, is geen eenvoudig vraag-
stuk. Hoe kan je trouwens gezinnen in 
een stedelijk en verdicht woonproject 
toch de kwaliteiten geven van wonin-
gen met een tuin zoals in een verkave-
ling? 

Leuven zocht en vond een antwoord met 
’t Wisselspoor, een nieuw en ambitieus 
woonproject op de Centrale Werkplaat-
sen. De kostprijs van de woningen is nog 
niet bekend, maar zal beduidend onder 
de normale marktprijs liggen. Dit inno-
vatieve en duurzame woonproject krijgt 
steun van de Vlaamse overheid en de 
Europese Commissie.

't Wisselspoor is uniek in Vlaanderen. De 
centrale ontwerpvraag was dubbel: hoe 
kunnen mensen dichter bij elkaar wonen, 
op een comfortabele manier, en hoe kan 
dat ook nog kind- en gezinsvriendelijk 
zijn? De oplossing vonden Yves Malysse 
en Kiki Verbeeck van URA Architecten in 
een slim ruimtegebruik. Als de ruimte 
beperkt is, vormt delen de sleutel. 

Het woonproject is zo ontworpen dat het 
dezelfde kwaliteiten heeft als een huis 
met een tuin, wat mogelijk is door een 
eigen volwaardige woning aan te vullen 
met veel gemeenschappelijke binnen- 
en buitenruimte. AGSL deed bovendien 
een beroep op het kennis- en expertise-
centrum Kind en Samenleving om de 
noden en wensen van gezinnen met kin-
deren in het ontwerp te verwerken.

Compact
Op een compacte oppervlakte van 2.500 
m² verrijst de komende jaren een volle-
dig nieuw woonproject. Niet horizontaal, 
maar verticaal, gelegen tussen twee ste-
delijke pleinen: het Blauwputplein en 
het toekomstige Werfplein. De architec-
ten ontwierpen een compacte verticale 
woonbuurt waar een driedimensioneel 
wandelpad de bewoners vanaf het 
Blauwputplein meeneemt tot op een 
hoogte van vijftig meter. Het project balt 
op die manier een uitgebreid programma 
samen op een fractie van het gebruike-
lijke grondbeslag in de buitenwijken. 
Langsheen dit pad ontwikkelen zich 
diverse woontypologieën: bungalows, rij-
woningen, panorama-appartementen, … 
Elke woning beschikt over eigen karakte-
ristieken en kwalitatieve buitenruimtes. 

Het nieuwe stadsgebouw wordt een her-
kenningspunt voor de Centrale Werk-
plaatsen. De grootte van het aangren-
zende Blauwputplein en het Treinpark 
maken een gebouw van deze schaal 

Het project werd voorgesteld door (vanaf l.) Sarah Tresignie (projectbeheerder AGSL), de Leuvense burgemeester 
Mohamed Ridouani, de Vlaamse Bouwmeester Leo Van Broeck, schepen van Wonen  Lies Corneillie en 
ontwerper Yves Malysse van URA Architecten. 
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Verticale woonbuurt voor vijftig gezinnen
mogelijk. Het gebouw richt zich naar alle 
zijden van de stad en bakent meteen ook 
de omliggende publieke ruimtes af, die 
nu nog in elkaar overvloeien. Het krijgt 
bovendien een geheel eigen identiteit, 
zowel in vorm als in materialisering. Een 
eigentijdse woon-ziggurat van buiten- en 
binnenruimtes ontwikkelt zich bovenop 
de publieke plint en geeft licht, zicht en 
ruimte aan de bewoners. 

De combinatie van woningen, gemeen-
schappelijke (buiten)ruimte en publieke 
functies op een relatief beperkte opper-
vlakte maakt van ’t Wisselspoor een echt 
stedelijk project. Diezelfde functies op 
een klassieke manier bouwen vraagt een 
oppervlakte van ongeveer acht voetbal-
velden. Door in de hoogte te werken, 
wordt heel wat groen en open ruimte 
bewaard. Yves Malysse en Kiki Verbeeck 
ontwierpen een tijdloos gebouw en 
kozen resoluut voor duurzame bouwma-
terialen. Het volledige gebouw wordt aan 
de buitenzijde opgetrokken uit natuur-
steen. De binnenzijde is een samenspel 
van baksteen, tegels en groen.

’t Wisselspoor is ook een uitgesproken 
sociaal project. Het biedt naast comforta-
bele woningen ook ruimtes voor ontmoe-
ting en interactie. Zo is er plaats voor 
twee buurthuizen, een fietsatelier, een co-
working-kantoor en een logeerkamer. 
Deze ruimtes zijn zo ingepast dat ze uit-
eenlopende gezichten op de stad aanbie-
den. Een publieke plint met een kinder-
dagverblijf en een muziekconservatorium 
ondersteunt de verticale woonbuurt. De 
interactie tussen publieke functies en 
woon- en ontmoetingsruimtes zorgt voor 
een stedelijke dynamiek, zowel binnen 
als buiten het bouwblok. 

“Leuven telt elk jaar een duizendtal 
nieuwe inwoners. Dat betekent dat we op 
een vernieuwende manier naar wonen 
moeten kijken indien we van Leuven één 
van de meest groene, zorgzame en welva-
rende steden willen maken, waar ieder-
een een thuis kan vinden. ’t Wisselspoor 
is een innovatief en architecturaal mooi 
project dat een antwoord op die uitdaging 
biedt, door op een slimme, gezinsvriende-
lijke manier te verdichten zodat we open 
ruimte kunnen behouden”, zegt burge-
meester Mohamed Ridouani.

Het nieuwe stadsgebouw wordt een herkenningspunt voor de Centrale Werkplaatsen.  (Foto: URA Architecten)

Yves Malysse en Kiki Verbeeck ontwierpen een tijdloos gebouw en kozen resoluut voor duurzame bouwmaterialen. 
(Foto: URA Architecten)
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H o t S p r i n g E n d l e s s  P o o l s K l a f s D e d o nI n f r a w o r l d

OPENDEUR
zaterdag 22 juni (10-18u)

& zondag 23 juni (13-18u)
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Daktuin
In totaal zijn er vijftig woningen voor 
verschillende gezinsgroottes, elk met een 
eigen terras. Tussen de woningen op de 
verschillende verdiepingen is veel ruimte 
voor ontmoeting. De brede stoepen aan 
iedere voordeur zijn ontworpen als plaat-
sen waar kinderen veilig kunnen spelen 
of waar buren kunnen samenkomen. Een 
grote daktuin en een binnenplein bepa-
len mee het sociale karakter van het 
woonproject.

Ook binnen zijn verschillende gemeen-
schappelijke ruimtes beschikbaar. Die kun-
nen de toekomstige bewoners zelf een 
invulling geven, bijvoorbeeld als buurthuis, 
als speelruimte voor kinderen, voor familie-
feesten, logerende gasten of als co-working-
plek.  In alle gemeenschappelijke ruimtes is 
ook voldoende plaats voor berging en fiet-
senstallingen. Een parking, aangepast voor 
elektrische auto’s en deelwagens voor de 
bewoners, zorgt ervoor dat er geen extra 
parkeerdruk komt in de omgeving.

“Met ’t Wisselspoor willen we gezinnen 
inspireren om in de stad te blijven wonen. 
Hier vinden gezinnen een eigen woning in 
het hart van Kessel-Lo, vlak bij het station, 
met alle ruimte voor opgroeiende kinde-
ren. De expertise van Kind en Samenle-
ving en het architectenteam resulteerde in 
een uniek gezinsvriendelijk ontwerp. De 
bewoners zullen ook mee kunnen beslis-
sen over de inrichting van de gedeelde 
binnen- en buitenruimtes, zoals de grote 
daktuin”, vervolgt schepen van Wonen 
Lies Corneillie.

Start bouw
“Dit woonconcept zet in op wat echte 
duurzaamheid vandaag kan en moet 
zijn. Het komt erop aan om de pretfacto-
ren en woonmogelijkheden van de ver-
kavelingsdroom van de Vlaming au séri-
eux te nemen. Die droom moeten we 
aanbieden in een vorm van geschakeld, 
gestapeld en gezinsvriendelijk wonen op 
locaties nabij openbaar vervoer”, besluit 
Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck.  

De stad Leuven zet het project in de loop 
van dit jaar administratief in gang zodat 
de bouw in 2020 kan starten. Tegen 2024 
zouden de eerste gezinnen hun intrek 
kunnen nemen in ’t Wisselspoor. Nadat 
de buurt alle informatie heeft gekregen, 
gaat AGSL vanaf mei op zoek naar geïn-
teresseerde bewoners, in samenwerking 
met Cohousing Projects dat nadien ook 
de toekomstige bewoners zal begeleiden 
bij de concrete invulling van de ruimtes

Het volledige gebouw wordt aan de buitenzijde opgetrokken uit natuursteen. De binnenzijde is een 
samenspel van baksteen, tegels en groen. (Foto: URA Architecten)

Vlaamse Bouwmeester  
is erg enthousiast
De Vlaamse Bouwmeester Leo Van Broeck liet eerder al optekenen dat onze 
manier van wonen fundamenteel moet veranderen. Hij is laaiend enthousi-
ast over het unieke woonproject dat de stad Leuven nu lanceert. “Het project 
zet in op wat echte duurzaamheid vandaag kan en moet zijn: ons ruimtege-
bruik en ons woonmodel zal moeten veranderen. Het draait niet alleen meer 
om energie en CO2. ’t Wisselspoor doet meer op minder plaats. Een dergelijk 
concept is in Vlaanderen ongezien. We hadden er alleen dertig jaar geleden 
al moeten mee beginnen”, aldus Leo Van Broeck.

“De opgave van kernversterking en verdichting heeft tot doel om tegelijk in te 
zetten op betere dorpen, betere steden op meer en betere natuur. We weten dat 
in Vlaanderen slechts 6% van het grondgebied valt onder beschermde of 
beheerde natuur. We weten ook dat we minstens een kwart van Vlaanderen 
(25%) aan natuur nodig hebben om de biodiversiteit in leven te houden. Dat 
betekent dat we 19% natuur tekort hebben, dat is 257.000 ha. Die natuur moe-
ten we halen van landbouwgronden, van ontharding en van leeglopende ver-
ouderde verkavelingen”, vervolgt de Vlaamse Bouwmeester. 
“Dat veronderstelt één belangrijke transitie: de spontane wens  en de 
mogelijkheid van de burger om te verhuizen naar centrumlocaties. Het 
komt er dus op aan om de pretfactoren en woonmogelijkheden van de ver-
kavelingsdroom van de Vlaming au sérieux te nemen. Die droom moeten 
we aanbieden in een vorm van geschakeld, gestapeld en gezinsvriendelijk 
wonen op locaties nabij openbaar vervoer. Op die manier kunnen we kwali-
tatieve verdichting combineren met een reductie van de files.” 

“Precies aan die doelstellingen voldoet dit project. ’t Wisselspoor heeft de 
ambitie om een verticale wijk in de stad te zijn met een langzame gradi-
ent tussen publieke en private ruimte, met plaatsen voor ontmoeting, 
spel en sociaal contact en met gedeelde functies waardoor je een collec-
tieve dimensie kan combineren met privacy en kwalitatief wonen. De 
burger krijgt een betaalbaar en kwalitatief alternatief voor het verneveld 
auto-afhankelijk wonen in ‘Fermettegem’”, besluit Leo Van Broeck.



Kia.com

<perso dealer> 
<perso adresse>  
<perso telephone>

De SUV’s van Kia verrassen op elk terrein. Op het vlak van design, dankzij hun dynamische stijl. In het interieur, waar de hoogwaardige 
afwerking meteen indruk maakt. En onderweg, terwijl u geniet van ongeëvenaarde rijsensaties dankzij de innovatieve motoren en 
technologieën. Gegarandeerd vindt u de SUV die perfect bij u past in ons gamma. Vraag ons gerust om een proefrit.

7 JAAR MAP UPDATE
* 7 jaar garantie of 150.000 km (wat het eerst wordt bereikt, zonder kilometerbeperking gedurende de eerste 3 jaar).
** Het 7 Year Map Update programma gerechtigt de koper van een Kia wagen verkocht vanaf 01.03.2013 door Kia Motors Belgium via een erkende Kia-verdeler in België of het Groothertogdom Luxemburg en uitgerust met een origineel fabrieksgemonteerd LG-navigatiesysteem, gedurende een  
 periode van 7 jaar vanaf de aflevering van de wagen, tot het bekomen van een jaarlijkse navigatiekaart-actualisatie (maximaal om de twaalf maanden) bij elke erkende Kia-dealer of Kia-hersteller in de Europese Unie (enkel na afspraak).
*** Foto ter illustratie.

P U R E  K WA L I T E I T

JAAR GARANTIE

De Kia ik-droom-altijd-al-
van-een-SUV-weken

(1) Aanbod voorbehouden aan particulieren van 22.04.2019 tot 31.07.2019. Afgebeelde prijs op een Stonic Easy 1.2 ISG, op wagens uit voorraad, zolang de voorraad strekt. Prijs BTWi op 22.04.2019, alle kortingen en premies reeds in mindering gebracht. De overnamepremie staat steeds apart vermeld. Bij aankoop van een 
nieuwe Stonic nemen wij uw oude wagen over en bieden wij € 1.000 BTWi bovenop de waarde van uw in te ruilen wagen. De wagen moet volledig zijn, kunnen rijden en minimum 6 maanden ingeschreven zijn op naam van de nieuwe eigenaar. Het voertuig moet voorzien zijn van de wettelijke documenten. De naam van de eigenaar 
van de nieuwe wagen en van de laatste eigenaar moeten dezelfde zijn.

Stonic:  3,9 – 6,4 l/100 km (NEDC) / 4,7 - 6,9 l/100 km (WLTP)     103 -146 g/km (NEDC) / 124 - 156 g/km (WLTP)
Niro Hybride:  3,7 – 4,3 l/100 km (NEDC) / 4,8 - 5,3 l/100 km (WLTP)     86 -100 g/km (NEDC) / 110 - 120 g/km (WLTP
Sportage:  4,7 – 7,6 l/100 km (NEDC) / 5,5 - 8,9 l/100 km (WLTP)     123 -175 g/km (NEDC) / 145 - 203 g/km (WLTP)

Er is al een Kia SUV vanaf  

€ 14.990(1)

(inclusief overnamepremie van € 1.000)

KIA Gilcon Leuven
Geldenaaksebaan 321 | 3001 Leuven (Haasrode) | T 016 40 04 36 | F 016 40 97 51 | www.gilcon.be  |  Rudi.schell@gilcon.be

Ontdek onze 
nieuwigheden

optiek@optiekdepauw.be
016 23 61 92

Tiensestraat 30
3000 Leuven 

www.optiekdepauw.be

ma-vr: 9u30-18u 
za: 10u-18u

elke 1 ste zondag 
v/d maand: 13u-18u

jul/aug: do gesloten

Ontdek onze 
nieuwigheden ©
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Voorlopige bestemming 
voor silo’s Vaartkom
Het Leuvense stadsbestuur en projectontwikkelaar Ertzberg 
sloten een samenwerkingsovereenkomst om voor een 
periode van vier jaar een tijdelijke functie onder te brengen 
op de gelijkvloerse verdieping van de indrukwekkende silo’s 
aan de Vaartkom. Binnen het stadsproject Vaartopia zal 
het silogebouw samen met een deel van de aangrenzende 
Molens van Orshoven, ingericht worden tot MaakLeerPlek. 
Het is de bedoeling deze plek te ontwikkelen als een zone van 
creativiteit, innovatie en kruisbestuiving tussen verschillende 
sectoren, samen met bedrijven, onderwijsinstellingen en 
organisaties.

De vraag naar fysieke ruimte om crea-
tieve projecten op te starten waar ver-
schillende sectoren elkaar ontmoeten, 
wordt in Leuven steeds groter. Vaar-
topia, een stadsvernieuwingsproject 
van de stad Leuven, wil hierop een ant-
woord bieden door verschillende ruim-
tes aan de Vaartkom een nieuwe, tijde-
lijke invulling te geven. 

“De stad zet, mede dankzij Vlaamse 
subsidies, in op de tijdelijke inname 
van industriële ruimten. Zo is het 
betaalbaar, flexibel en ecologisch om 
deze gebouwen nieuw leven in te bla-
zen”, zegt schepen van Economie en 
Onderwijs Lalynn Wadera.

Met de silo’s en de Molens van Orsho-
ven worden nu twee plekken voorlopig 
ingevuld. “De MaakLeerPlek wordt een 
open plek waar maken en leren, ken-
nisdelen en innovatie centraal staat. 
Door het open karakter creëren we de 
mentale ruimte voor vernieuwende 
samenwerkingen. We geven Leuve-
naars kansen om te leren door te doen, 
om hun talenten te ontdekken en te 
ervaren hoe unieke samenwerkingen 
verrassende ideeën geven”, vervolgt 
schepen Wadera.

“De MaakLeerPlek zal daarnaast lokaal 
verankerd zijn: buurtbewoners en -wer-
kingen, kunstenaars, verenigingen, 
scholen, bedrijven, kinderen en jonge-
ren kunnen er elkaar ontmoeten en van 

elkaar leren. Dit moet een soort vrijha-
ven worden voor jong talent, maar ook 
voor verenigingen die al langer aan de 
weg timmeren. Ik verwacht erg veel van 
deze werkplek. Niet in het minst voor 
de leerlingen en de docenten van het 
SLAC. Zij krijgen immers met de Maak-
LeerPlek een extra uitvalsbasis én een 
onuitputtelijke inspiratiebron”, aldus 
schepen van cultuur Denise Vande-
voort.

De stad is nu op zoek naar een coördi-
nator die de samenwerkinging  met ver-
schillende partners opzet en het pro-
gramma en de organisatie van de Maak-
LeerPlek vormgeeft. Die zal, in nauwe 
samenwerking met stad Leuven en 
Ertzberg, partners aantrekken om op die 
manier het programma en de organisa-
tie van de MaakLeerPlek in te vullen.

De opening van de MaakLeerPlek is 
gepland voor het voorjaar van 2020, 
maar dit jaar zullen er al heel wat acti-
viteiten plaatsvinden. In de zomer 
vindt er een nieuwe editie van Zomer 
in de Molens plaats en ook in het najaar 
is er ruimte voor pop-up events. Na vier 
jaar experimenteren in de Silo’s zal de 
werking van de MaakLeerPlek verplaat-
sen naar een meer permanente 
bestemming. De silo’s zullen dan een 
andere definitieve bestemming krijgen. 

Leuvenaars, kunstenaars, verenigingen, 
buren, organisaties of bedrijven met 
wilde ideeën over de MaakLeerPlek 
kunnen die nu al delen door een mail-
tje te sturen naar info@vaartopia.be.



22 juni De Langste Dag

29-30 juni Summer Kicks In, hét eerste weekend van de grote 
vakantie met zomerse prijsjes

1-2 september Koopzondag Leuven Kermis en Jaarmarkt

5-6 oktober Herfstshopping en Weekend van de Klant

3 november Koopzondag november

16 november Intrede Sinterklaas

29 november Leuven by Night eindejaar

1 december Koopzondag december

15 & 22 december Koopzondagen kerstmarkt/Wintertijd

Copyright © 2019 Liefst Leuven www.liefstleuven.be Voorjaar  2019

Liefst Leuven
organiseert

Leuven voor Ondernemers
Schrijf je in voor de nieuwsbrief
Stad Leuven,  het Centrummanagement en de Horecacel, informeren uitgebreid 
over Ondernemen in Leuven en geven tal van nuttige tips via de website Leuven
voor Ondernemers. Surf eens naar  www.leuvenvoorondernemers.be en schrijf je 
zeker in op de nieuwsbrief (helemaal onderaan de pagina).

Tine Vandeweerd brengt alle promo-taks-
betalers een bezoek  om jullie ervarin-
gen in kaart te brengen en zo een correct 
beeld te kunnen schetsen van alle troeven 
en noden in de stad. Om die 'tour van 
Leuven' zo efficiënt mogelijk te laten verlo-
pen, vragen we jullie om jullie voorkeuren 
van bezoekmomenten in  te vullen op 
www.liefstleuven.be/op-bezoek/op-bezoek. 
Zo hopen we zoveel mogelijk zaakvoerders 
en shopmanagers persoonlijk te kunnen 
spreken de komende maanden. 

De 
handelscoach 
op bezoek
Liefst Leuven brengt alle troeven en noden 
van het kernwinkelgebied in kaart 

E E N  U I T G AV E  VA N  L I E F S T  L E U V E N

Info, vragen, inschrijvingen, 
suggesties,… 

info@liefstleuven.be
www.liefstleuven.be

Tine Vandeweerd
(handelscoach) 0486/63.51.43

Laat de social media knallen
De Facebookpagina en Instagram 
van Shoppeninleuven moeten over-
lopen van al het leuks dat in de handel 
en horeca in Leuven gebeurt. 

Heb je iets te melden? Een nieuw 
product om voor te stellen? Een 
medewerker die je in de bloemetjes

wil zetten? De verjaardag van je 
zaak? Of nog iets anders? Laat het 
ons weten. Stuur je actie/nieuws/
fait divers/…  en een filmpje of een 
paar mooie foto’s in hoge resolutie 
naar tine@liefstleuven.be en we 
communiceren het graag mee.
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VOLG OP  - LIKE SHOPPENINLEUVEN OP 

SUMMER 
KICKS IN

ZATERDAG

29/6 
ZONDAG

30/6

SUMMER SUMMER SUMMER SUMMER SUMMER SUMMER SUMMER SUMMER 
KICKS INKICKS INKICKS IN

ZATERDAG

29/6 
ZONDAG

30/6

2019-05 LL_Handelen_ad_A4.indd   1 24/05/19   08:43



39
Handelen 3 | 2019

Leuven by Night XL 

Het succesvolle en inmiddels alom bekende winkelinitiatief 
Leuven by Night, gecombineerd met Bondgenieten, kreeg dit 
jaar een verlengstuk en werd uitgebreid tot een driedaags 
shoppingweekend op 3, 4 en 5 mei. Leuven by Night XL dus. “Een 
betere manier om de zomer in te zetten is nauwelijks denkbaar”, 
stelt Tine Vandeweerd van de handelsvereniging Liefst Leuven.

“Dat klopt. Met een late night shop-
ping op vrijdag, een familiale winkel-
dag op zaterdag en de traditionele 
koopzondag op de eerste zondag van 
elke maand konden de bezoekers opti-
maal genieten van het schitterende 
shopping- en horeca-aanbod dat Leu-
ven te bieden heeft”, vult Luc Cau-
bergh, voorzitter van de Bondgenoten-
laan, aan. 

geen zeemeerminnen zwemmen? 
Elders in het centrum waren de slag-
werkers van Cirkus in Beweging aan de 
gang en keek het publiek met verbazing 
naar bellenblazende strandcabines.

Op zaterdag 4 mei waren er heel wat 
activiteiten voor kinderen. Aan het 
strand was die dag een heus piraten-
schip aangemeerd. Kinderen konden de 
piraten helpen zoeken naar de sleutel 
van de schatkist. De Leuvense organi-
satie Mooss sloeg ook haar tenten op en 
bij hen kon je constructies bouwen met 
bamboe en stro, een kunstwerk maken 
met kapstokken en muziek maken aan 
de rinkelende muziekmobiel.

Met Moederdag op komst waren er het 
hele weekend leuke verwennerijen 
voor de mama’s, en bij uitbreiding voor 
alle vrouwen, voorzien. De heerlijke 
lentechocolaatjes bij Confiserie Tem-
merman vielen in de smaak, je kon 
brunchen bij Madmum Coffee Roasters 
of een make-up workshop volgen bij 
Harvest Club. 

Op zondag 5 mei, zoals elke eerste zon-
dag van de maand, was het weer koop-
zondag en ook toen werden de dames 
letterlijk in de bloemetjes gezet in de 
winkelstraten. Cirkus in Beweging 
zorgde voor de derde dag op rij voor 
zomerse ritmes en aan de bellenbla-
zende strandcabines werden aan de 
lopende band selfies gemaakt.
www.liefstleuven.be

In de Bondgenotenlaan kon je vrijdag-
avond 3 mei weer wandelen tussen 
tientallen palmbomen, luilekker genie-
ten op een zandstrand aan de cham-
pagnebar en proeven van heerlijke 
gerechtjes van onder andere Baracca 
en De Tribunal. Dit jaar was er zelfs een 
zwembad waar je kon genieten van de 
kunsten van de synchroonzwemmers 
van Leuven Aquatics. En zagen we ook 

Vorig jaar meer dan 100.000 starters
In ons land kwamen er vorig jaar 100.113 nieuwe onderne-
mingen (eenmanszaken en vennootschappen) bij, waarmee 
voor het eerst de drempel van 100.000 starters wordt over-
schreden. Dat zijn er 5.032 of 5,29 % meer dan in 2017. Dat 
blijkt uit de Startersatlas 2019 (cijfers 2018) die eind april 
door bedrijfsinformatiespecialist Graydon, Unizo en UCM 
werd voorgesteld. 

Het is een toename die in lijn ligt met die van voorgaande 
‘grand cru’-jaren: +5,91 % tussen 2016 en 2017 en +8,73 % 
tussen 2015 en 2016. Opgeteld ging de Belgische starterspo-
pulatie er de voorbije drie jaar met liefst een vijfde (+19,93%) 
op vooruit.

Van alle nieuw opgerichte ondernemingen in 2014 is vijf 
jaar later (begin 2019) nog 66,7% actief. Van de ondernemin-
gen die tien jaar geleden (in 2004) startten, is nog 54,6 % in 
bedrijf. Daarbij gaat het lang niet altijd om falingen maar 
vaak ook om gewone stopzettingen.

De hoogste overlevingsgraad op vijf jaar vinden we in de 
industrie (75,3%), de vrije beroepen (72,3%) en de groothan-
del (75,3%). In de horecasector blijkt na vijf jaar nog slechts 
55% te bestaan, meteen ook de laagste score. Vlak vóór deze 
hekkensluiter staan de detailhandel (55,3 %) en de trans-
portsector (63,6%).



Open: Ons buffetrestaurant is geopend op zon- en feestdagen 
van 12:00 tot 20:00 uur. Voor allerhande feesten kan men 

7 dagen op 7 bij ons terecht. Voor inlichtingen of besprekingen 
zijn wij aanwezig op maandag van 14:00 tot 20:00 uur.

Geniet elke zondag van onze verrukkelijke buffetten.

Open: Ons buffetrestaurant is geopend op zon- en feestdagen 
van 12:00 tot 20:00 uur. Voor allerhande feesten kan men 

7 dagen op 7 bij ons terecht. Voor inlichtingen of besprekingen zijn 
wij aanwezig op maandag van 14:00 tot 20:00 uur.

Lindenhof • Booischotsestraat 1 • 3128 Baal • 016 53 52 37 
info@feestzaallindenhof.be • www.feestzaallindenhof.be

GRATIS BADHANDOEK

THE TOUGH FINNISH 
FOOTWEAR

Bij aankoop van een paar 
SIEVI veiligheidsschoenen. 

Deze heerlijke handoek in de kleur rood 
is machinewasbaar tot 60 °C. Formaat 
is 100 x 150 cm. De actie is geldig van 

01-06-2016 tot en met 30-06-2016 of
zolang de voorraad strekt.

www.longinparkerstore.be
Wingepark 29 - 3110 Rotselaar

T 016 44 80 70
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zodat we u ook online onze service kunnen aanbieden.

Vanaf nu kan u altijd en overal uw bestellingen plaatsen, 24/7.

Hopelijk tot snel !

Het ParkerStore Team

ParkerStore Longin Service
Wingepark 29 - 3110 Rotselaar

parkerstore@longin.be - T 016 44 80 70
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Leuven werkt aan 
duurzame leveringen
De stad Leuven heeft samen met de Vlaamse ministers van 
Omgeving, Energie, Mobiliteit en Openbare Werken, Economie 
en Innovatie de ‘Green Deal Duurzame Stedelijke Logistiek’ 
ondertekend. Hiermee engageert Leuven zich (samen met nog 
34 anderen) om de komende drie jaar de leefbaarheid in de stad 
te verhogen. Dat wil men bereiken door te streven naar lagere 
emissies en minder voertuigkilometers tijdens leveringen. Die 
moeten in de toekomst efficiënter verlopen.

De deelnemers worden daarin bijge-
staan door The Shift die de overeen-
komst coördineert met financiële steun 
van de Koning Boudewijnstichting. The 
Shift slaat de handen in elkaar met 
MOBI-VUB, de Bond Beter Leefmilieu 
(BBL), de  Vlaamse Vereniging van Ste-
den en Gemeenten (VVSG), het VIL 
(Innovatieplatform en Speerpuntclus-
ter Logistiek) en de departementen 
Mobiliteit en Openbare Werken en 
Omgeving van de Vlaamse overheid. 

In steden is de logistiek verantwoordelijk 
voor minstens een kwart van de CO2-uit-
stoot van het transport. Hoewel leve-
ringsvoertuigen slechts 10 tot 20% van de 
kilometers voor hun rekening nemen, 
staat deze sector in voor 30 tot 50% van 
andere emissies zoals stikstof en fijnstof. 
Bovendien zal de vraag naar stedelijk 
goederenvervoer blijven stijgen: de ste-
den blijven groeien en de mensen die er 
leven, werken en zich ontspannen, heb-
ben steeds hogere verwachtingen. 

Bevoorrading
Om de steden leefbaar te houden en 
tegelijk de uitstoot van transport te 
beperken, is werken aan een duurzame 
en efficiënte stedelijke logistiek cruciaal. 
Alleen op die manier hangen nieuwe 
collecties op tijd in de rekken, kunnen 
restaurants hun klanten verse voeding 
aanbieden, worden materialen en goede-
ren tijdig geleverd en kunnen online 
bestelde pakjes op een vlotte manier 
thuis worden bezorgd. Dit vraagt echter 
nieuwe en innovatieve manieren om ste-
den te bevoorraden. De betrokken par-
tijen willen zich inzetten om het aantal 
gereden kilometers tijdens leveringen 
terug te dringen en ervoor zorgen dat de 
noodzakelijke kilometers afgelegd wor-
den op gepaste tijdstippen en met mili-
euvriendelijkere voertuigtypen en zero-
emissievoertuigen. 

“Door minder kilometers te rijden ver-
oorzaken we logischerwijze minder 
emissies. Dit draagt bij aan een betere 

luchtkwaliteit en aan het behalen van 
onze klimaatdoelstellingen. Zo wordt 
bijvoorbeeld onderzocht hoe bouwwer-
ven beleverd kunnen worden door cargo-
fietsen, hoe koerierdiensten gebruik 
kunnen maken van zero-emissievoertui-
gen en hoe lokale boeren hun producten 
vlot in restaurants en winkels in de 
buurt krijgen”, zegt Vlaams minister van 
Omgeving Koen Van den Heuvel.

“Wanneer verschillende partijen tege-
lijk inzetten op efficiënter en groener 
goederenvervoer, is het resultaat veel 
meer dan de som van de delen. Het 
gaat niet alleen om individuele zero-
emissievoertuigen, maar ook om een 
globale nieuwe aanpak”, vult Vlaams 
minister van Energie Lydia Peeters aan.

Naast directe acties om emissies te ver-
minderen, wordt er tevens naar 
gestreefd om de samenwerking tussen 
de verschillende partners te stimule-
ren, wat de innovatie bevordert. Niet 
enkel op het vlak van milieuvriendelij-
kere voertuigen, maar ook wat betreft 
een efficiëntere bevoorrading en de 
bundeling van goederenstromen. Er is 
tevens een belangrijke rol weggelegd 
voor ondersteunende partners die een 
faciliterende rol zullen opnemen”, 
bevestigt Vlaams minister van Econo-
mie en Innovatie Philippe Muyters.

De Green Deal Duurzame Stedelijke 
Logistiek is de zevende Green Deal in 
Vlaanderen. Ze zijn een initiatief van 
de minister van Omgeving om bedrij-
ven en sectoren voort te ‘vergroenen’. 
Het gaat om vrijwillige overeenkom-
sten tussen (privé)partners en de 
Vlaamse overheid om samen een groen 
project na te streven. Bedrijven en orga-
nisaties kunnen zelf voorstellen voor 
een deal aanbrengen en de overheid 
engageert zich om knelpunten die ver-
groening belemmeren, aan te pakken. 

De betrokken partijen zijn Addax Motors, 
Asx-Ibeco, BeCommerce, bpost, Bopro nv, 
Cargo Velo, CityDepot, Colruyt Group, de 
Fietserij, De Vlaamse Waterweg, DHL 
Express BE, ECOkoeriers, GreenPost, 
Levanto, Mobipunt consortium, Rebel-
Group, Rikolto, Schoenen Torfs, Sligro 
Food Group Belgium, Solva Streekoverleg, 
de steden Antwerpen, Gent, Leuven en 
Mechelen, Suez, Telenet, Trens bv, het 
VBO en de vzw bycykel.

www.greendeals.be



Bloemen Vannerum
bvba

• Snijbloemen

• Boeketten, 
bloemstukken, … 

voor alle gelegenheden

• Kamer – en tuinplanten

• Seizoensplanten

• Bloemen/planten 
abonnementen

•  Kantoorbeplanting 
met onderhoudsservice

•  Bloemenautomaat 
24/24-7/7

FLOWERSTYLE.BE

Dassenstraat 68   n   3053 Haasrode
 016/40.20.35   n   info@flowerstyle.be

Openingsuren :
di-za : 09.00-18.00  n  zon- en feestdagen : 10.00-14.00

maandag gesloten

Stadsfinanciën 
Leuven blijven 
kerngezond

De stad Leuven investeert dit jaar 112,2 miljoen euro. Het 
betreft het oorspronkelijke budget (75,9 miljoen euro) ver-
meerderd met de overgedragen kredieten van de vorige jaren, 
evenals enkele nieuwe initiatieven, zoals de aankoop van het 
domein Scheut, de omgevingsaanleg van het project Klein 
Rijsel en de heraanleg van de Schrijnmakersstraat en de 
Jodenstraat. 

De jaarrekening van 2018 van de stad Leuven is afgerond en 
werd op maandag 29 april aan de gemeenteraad voorgelegd. 
Met een overschot van 40,6 miljoen euro is het resultaat bij-
zonder positief. De gemeenteraad keurde voor 2019 ook een 
begrotingswijziging goed. Deze begroting toont een positief 
exploitatieresultaat van 5,6 miljoen euro. Ook de autofinan-
cieringsmarge en het resultaat op kasbasis zijn positief.

“De stadsfinanciën van Leuven zijn kerngezond, we sluiten 
2018 af met een ruim overschot op de rekening. Een gerichte 
aanpak op het vlak van de operationele uitgaven en een 
zorgvuldig gekozen investeringsbeleid houden de stad finan-
cieel gezond. Ook de consolidatie met de rekening van het 
OCMW was een belangrijke factor”, verklaart schepen van 
Financiën Carl Devlies.

Deze rekening van 2018 is de laatste van de voorbije legisla-
tuur, wat de gelegenheid geeft terug te blikken. In de periode 
2014-2018 werd een bedrag van 173 miljoen euro geïnves-
teerd, wat overeenkomt met 34,6 miljoen euro per jaar. Als 
we ook de investeringen van 2013 (43 miljoen euro) in reke-
ning brengen, werd meer dan 200 miljoen euro geïnvesteerd 
tijdens de voorbije legislatuur.

De investeringen die het meest in het oog springen tijdens de 
voorbije periode zijn de Abdij van Park, de bouw van de 
Sportoase in Wilsele, de aanleg en het onderhoud van wegen, 
voet- en fietspaden, het beheer van regen- en afvalwater, 
investeringen in de hulpdiensten, het gemeenschapscen-
trum De Bosstraat, de heraanleg van het Ladeuze- en Herbert 
Hooverplein en de aanleg van speelpleinen voor de jeugd.

Ondanks deze belangrijke investeringen evolueerde de uit-
staande schuld ten laste van de stad in gunstige zin. Terwijl 
in 2012 de uitstaande schuld nog 125,6 miljoen euro bedroeg, 
daalde deze eind 2018 naar 86,8 miljoen euro. In het jaar 2000 
beliep de schuld ten laste van de stad nog 167,8 miljoen euro. 

Het voorbije jaar bouwde de stad een autofinancierings-
marge op van 35,2 miljoen euro. Deze autofinancierings-
marge is het bedrag dat de stad in de nabije toekomst kan 
investeren zonder dat hiervoor nieuwe leningen nodig zijn. 
Bovendien stond er eind 2018 nog een saldo van ruim 49 mil-
joen euro op de Leuvense rekeningen.
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Londens architectenkantoor 
ontwerpt podiumkunstensite
Het Londense ontwerpbureau Sergison Bates architects mag de 
podiumkunstensite in Leuven bouwen, de toekomstige culturele 
pleisterplek in het centrum van de stad. Het nieuwe gebouw 
komt op de plaats van het huidige Sint-Pietersziekenhuis in de 
Brusselsestraat dat momenteel wordt afgebroken. De realisatie 
van het project wordt geraamd op 60 miljoen euro. Vorig jaar 
won het Britse architectenbureau samen met het Belgische 
NoA- architecten en het Zwitserse EM2N de wedstrijd om de 
bekende Citroëngarage in de Brusselse Noordwijk te verbouwen 
tot Kanal - Centre Pompidou.

De Leuvense podiumkunstensite wordt 
een stedelijke ontmoetingsplek van en 
voor iedereen en vormt de hoeksteen 
voor de ontwikkeling van de beneden-
stad. Met dit nieuwe culturele icoon wil 
Leuven zich zowel in Vlaanderen als 
buiten de landsgrenzen zelfbewust op 
de kaart zetten. De stad mikt tegen 
2030 op de titel van Culturele hoofdstad 
van Europa.

Het Leuvense stadsbestuur schreef 
begin 2018 via de Vlaamse Bouwmees-
ter een open oproep uit voor het ont-
werp van de podiumkunstensite. Het 
team rond het Londense Sergison 
Bates, dat samenwerkt met gerenom-
meerde partners als theaterbureau 
Charcoalblue en landschapsarchitect 
Günther Vogt, werd de laureaat. Ze 
laten daarmee 65 kandidaten van over 
de hele wereld achter zich. Bij de vijf 
ontwerpers-finalisten hoorden gere-
nommeerde bureaus zoals Henning 
Larsen en Cobe Architects (beiden uit 
Denemarken) en het Nederlandse 
Mecanoo.

De ontwerpvisie van Sergison Bates 
architects sloot het meest aan bij de 
ambities van de stad om een nieuwe 
kunstenplek te realiseren die tegelijk 
een stedelijke ontmoetingsplek van en 
voor iedereen moet zijn. De huidige 
visie en ontwerpbeelden vormen een 
inspirerende basis om in de komende 
jaren tot een definitief ontwerp te 
komen dat tegemoet komt aan alle ver-
wachtingen en ambities. Met de bouw 
van deze nieuwe culturele pleisterplek 
maakt Leuven, samen met de dynami-
sche Leuvense kunstensector, kennis-
instellingen en tal van andere socio-
culturele verenigingen, een schaal-
sprong van formaat.

“De nood aan grotere podia dan het 
podium van de Leuvense schouwburg 
leeft al meer dan vijftien jaar. Met de 
podiumkunstensite creëert Sergison 
Bates een open huis waar een rijke ver-
scheidenheid aan grote podiumvoor-
stellingen kan plaatsvinden. Het multi-
functionele gebouw biedt onder meer 
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ruimte aan twee grote zalen. De groot-
ste zaal haalt een capaciteit van 800 tot 
1.000 zitplaatsen. In een tweede zaal 
kunnen 400 tot 500 personen tegelijk 
genieten van een voorstelling. 

“Beide zalen beantwoorden aan de ver-
anderende noden van zowel artiesten 
als publiek. Ze zijn uitgerust met modu-
leerbare zittribunes zodat ze geschikt 
zijn voor grote theater- en dansvoor-
stellingen, concerten, congressen, festi-
vals, circus en alle denkbare evene-
menten nu en in de toekomst. Ze zijn 
zowel akoestisch als technisch state-of-
the-art. Andere ruimtes zoals repetitie-
ruimtes, de foyer en het altijd publiek 
toegankelijke dak maken van dit 
nieuwe open huis ook een stedelijke 
broedplaats”, verklaart schepen van 
Cultuur Denise Vandevoort.

Vandaag overschaduwen de oude zie-
kenhuistorens aan de Brusselsestraat 
de benedenstad. Deze omgeving is een 
bijzondere plek voor Leuven: hier kent 
de middeleeuwse stadskern haar oor-
sprong. Het eeuwenoude erfgoed zal 
hier binnenkort hedendaagse toparchi-
tectuur ontmoeten. Eén van de grote 
sterktes uit de ontwerpvisie van Sergi-
son Bates architects is immers dat de 
nieuwbouw zich heel mooi inbedt in de 
unieke historische erfgoedomgeving. 
Sergison Bates gebruikt vooral hout, 
metaal en glas voor de uitwerking”, ver-
telt schepen van Ruimtelijk Beleid Carl 
Devlies.

De Romaanse Poort, het oude Sint-Pie-
tersgasthuis en de Predikherenkerk 
maken integraal deel uit van het pro-
ject en de site. De transparante gevel 
van de nieuwbouw, met glaspartijen 

die refereren aan nabijgelegen histori-
sche gebouwen, en een aantrekkelijke 
doorgang van de Brusselsestraat naar 
het toekomstige park en de openge-
werkte Dijle maken de site zeer toegan-
kelijk. De binnenruimte en het publieke 
binnenplein naar de Romaanse Poort 
toe vloeien in mekaar over. 

“Dat deze nieuwbouw duurzaam moet 
zijn is anno 2019 in Leuven een eviden-
tie. Een nieuw cultureel icoon in de 
benedenstad werkt bovendien als kata-
lysator voor de buurt en voor het kern-
winkelgebied dat hier naadloos op aan-
sluit. Het vormt zo de hoeksteen van 
deze ambitieuze stadsvernieuwing”, 
aldus Devlies.

 “Het schepencollege keurde de over-
eenkomst met het ontwerpteam Sergi-
son Bates goed. De overeenkomst wordt 
eind april voorgelegd aan de gemeente-
raad. Als alles vlot verloopt, is de 
nieuwe podiumkunstensite operatio-
neel tussen 2025 en 2027. De nieuw-
bouw wordt geraamd op 60 miljoen 
euro, waarbij de stad Leuven voor de 
realisatie van dit project op een sub-
stantiële bijdrage rekent van de 
Vlaamse overheid”, besluit Denise Van-
devoort.

Beelden: Forbes Massie Studio, ontwerp Sergison Bates.

Vlaanderen is flitskampioen
Nergens anders in Europa loop je meer kans om geflitst te worden dan in ons 
land, en dan vooral in Vlaanderen. Met bijna 68 stuks per 1.000 km² is de dicht-
heid aan flitsapparatuur (zowel de snelheidscamera’s als de roodlichtcamera’s) 
in België dubbel zo groot als in Italië of het Verenigd Koninkrijk. Alleen op het 
eiland Malta staan (bijna) evenveel flitscamera’s.

Dat blijkt uit gegevens van SCDB.info, een bedrijf dat data over flitsers verkoopt 
aan producenten van navigatiesystemen. Het Belgische record heeft zeker te 
maken met het erg dichte wegennet en de typische lintbebouwing, wat veel-
vuldige controles noodzakelijk maakt. In Nederland, dat inzake bevolkings-
dichtheid vergelijkbaar is met ons land, doet de overheid het met amper een 
derde van het aantal camera’s die in België worden ingezet.

In absolute aantallen is Italië echter de recordhouder met meer dan 10.000 
radarcontroles. België staat met 2.076 
camera’s op de zesde plaats, maar 
wordt wel voorafgegaan door veel gro-
tere landen: na Italië zijn dat het Ver-
enigd Koninkrijk, Duitsland, Frankrijk 
en Rusland.

De cijfers geven geen opsplitsing per 
gewest, maar Vlaanderen is volgens 
andere data goed voor ongeveer drie-
kwart van de Belgische flitsinstallaties. 
Wie dus denkt dat zijn of haar rijgedrag 
in ons land een pak strenger in de gaten 
wordt gehouden dan elders, ziet die 
vermoedens dus bevestigd.
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De afgelopen 10 jaar is de leegstand van 
winkels en handelspanden verdubbeld. 
Vastgoedmakelaar living stone wil hier 
verandering in brengen en richtte daarom 
een nieuwe afdeling op die focust op de 
b2b-sector. Living stone | biz voegt hiermee 
kantoorruimtes, winkels en vastgoed voor 
industrie en logistiek aan het gamma toe. 

Eigenaar centraal in aanpak 
De verkoop en verhuur van logistiek vastgoed staat in België op een laag pitje, 
het laagste sinds 2010. Daarom richt living stone zich met living stone | biz vanaf 
nu ook op de b2b-sector. 

GAS geven: gemakkelijk, aangenaam en snel
Living stone | biz begeleidt eigenaars die een geschikte huurder of koper 
zoeken. Mensen die een pand bijvoorbeeld via een erfenis in handen krijgen, 
hebben totaal geen ervaring. Living stone | biz staat de eigenaars dan bij in 
het vinden van een geschikte bestemming. Vandaar het motto GAS geven: 
gemakkelijk, aangenaam en snel.

Het is opvallend hoeveel prachtige 
panden niet benut worden. En 
dan heb ik het niet enkel over 
handelsruimtes, maar ook 
over panden voor industrie en 
logistiek. Door de eigenaars goed 
te ondersteunen en de nodige tips 
en tricks aan te bieden, willen we 
deze leegstand aanpakken”, aldus 
eigenaar Koen Hoste.

Living stone | biz pakt leegstand in Leuven aan

Meer info? 
www.living-stone.biz 
of 0491 905 902 
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Enkele cijfers

• In Leuven zijn er 24 hotels, 
goed voor een totaal van 1.121 
kamers. 

• Er zijn 247 kamers beschikbaar 
in hostels/jeugdherbergen

• Wie wil overnachten in een bed 
& breakfast kan terecht op  
43 kamers.

• Er bestaan daarnaast nog  
445 kamers in overige logies-
vormen zoals gastenkamers, 
residenties en vakantie-
woningen.

Overnachtingen in Leuven

ONTSPANNING CONGRES ZAKEN TOTAAL

2011 146.132 32.170 94.293 272.595

2012 166.157 80.631 111.998 358.786

2013 195.953 98.859 121.686 416.498

2014 196.006 125.775 112.520 434.301

2015 237 .515 137.112 114.052 488.679

2016 246.885 137.062 104.013 487.960

2017 260 .423 131.925 119.866 512.214

Aantal overnachtingen  
in Leuven blijft flink stijgen
Steeds meer buitenlandse toeristen ontdekken Leuven 
en blijven er ook overnachten. Dat blijkt uit het 
Kunststedenonderzoek dat elke vijf jaar wordt uitgevoerd in 
opdracht van de vzw Kunststeden Vlaanderen en Toerisme 
Vlaanderen. 

Het onderzoek brengt verschillende 
aspecten van het recreatieve dag- en 
verblijfstoerisme in kaart: het imago 
van de bestemming, de motivatie, het 
profiel van de toerist, de gebruikte 
informatiebronnen, het transport en de 
logiesvorm. Ook activiteiten, bestedin-
gen en tevredenheid komen aan bod. 
Uit dit onderzoek blijkt dat Leuven 
wordt gepercipieerd als een mooie, 
gastvrije, gezellige en propere stad. Ook 
universiteitsstad, cultuur en geschiede-
nis worden als trefwoorden aangeduid. 

Toerisme Leuven zet de stad op de 
kaart als internationale citytripbestem-
ming, waar traditie en innovatie hand 
in hand gaan. Het resultaat is duidelijk. 
Een korte enquête van de vzw Liefst 
Leuven bracht aan het licht dat de han-
delaars zich terdege bewust zijn van de 
toeristische inspanningen van de stad 
en deze als één van de grote troeven 
bestempelen voor hun omzet.

Half miljoen
Het aantal overnachtingen in Leuven is 
de jongste jaren sterk gestegen. Voor 
verblijfstoerisme gaat het om 57% meer 
overnachtingen (2012-2017). In 2017 
werd bovendien de kaap van 500.000 
overnachtingen overschreden. 

De bruto kamerbezettingsgraad van de 
Leuvense hotels die deelnamen aan het 

Hotelrapport-onderzoek was 74,55 % in 
2016. Dat is boven het gemiddelde van de 
Vlaamse kunststeden (70%). De vijf lan-
den waar de meeste verblijfstoeristen 
vandaan komen zijn België, Nederland, 
Duitsland, Frankrijk en het Verenigd 
Koninkrijk.

Conclusie: er is een sterke stijgende lijn in 
het toeristisch bezoek aan Leuven vast te 
stellen. Hoewel de kaap van een half mil-
joen overnachtingen werd bereikt, gaat het 
aantal bezoekers nog steeds in stijgende 
lijn. Hoe meer toeristen Leuven bezoeken, 
hoe sterker de plaatselijke handelaars hier 
ook het belang van inzien. Niet alleen de 
horeca profiteert van het toerisme, ook de 
gewone winkelier heeft baat bij extra 
bezoekers in de stad.
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Octobar vormt de perfecte 
aperitiefplek 
Een hartverwarmend glas wijn of champagne, eventueel op 
smaak gebracht met een lekkere portie gepelde garnaaltjes 
of enkele oesters: daarvan kan je sinds kort met volle 
teugen genieten in apero winebar & seafood Octobar 
(oysters – clams & shell-fish), dat zich profileert als de ideale 
aperitiefplek in het Leuvense stadshart. 

“We profileren ons als een ongedwongen wijnbar waar je ook iets kleins kan eten zonder dat we een restaurant 
willen zijn”, vertelt Jurgen Truyen, hier in het gezelschap van zijn vaste barmedewerker Glenn Delaere.

Octobar is het nieuwste horecapro-
ject van Jurgen Truyen, die al twintig 
jaar in Leuven woont en voordien bis-
tro Les Parisiennes in de Schrijnma-
kersstraat en Debacker-Flammekue-
che op deze locatie uitbaatte. Op 20 
februari opende hij een nieuwe uitno-
digende, aangename bar, wiens naam 
een samentrekking vormt van ‘octo-
pus’ en ‘wijnbar met seafood’. Het 
toepasselijke logo toont een octopus 
met een wijnglas op zijn kop.

Octobar is geopend van woensdag tot 
en met zondag tussen 16 en 22 uur en 
op vrijdag en zaterdag van 12 tot 22 uur. 

Binnen is op een oppervlakte van zowat 
40 m² plaats voor twintig gasten. In het 
midden zuigt een lange witmarmeren 
toog onder smaakvolle lage ronde ver-
lichting en omringd door hoge stoeltjes 
alle aandacht naar zich toe. Tegen de zij-
wand, getooid met grote krijtborden, 
kan je tevens op hoge stoeltjes plaatsne-
men aan een hoog witmarmeren blad. 
Buiten wacht nog een riant zomerterras 
voor dertig personen

“Onze insteek blijft een wijnbar waar 
je ook iets kan eten zonder dat we een 
restaurant willen zijn. Dit is dus een 
ideale locatie om na je werk of na de 

zaterdagnamiddagshopping te komen 
aperitieven of nog iets te drinken en 
hierbij iets kleins uit de zee te eten. Je 
kan hier dus gewoon alleen een lekker 
glas komen proeven, maar evenzeer 
vier gerechtjes degusteren zodat je uit-
eindelijk toch aan een volwaardige 
maaltijd komt”, legt Jurgen uit.

In Octobar kan je alvast een eerste 
hongertje stillen met oesters (per stuk) 
natuur of gemarineerd, een aantal 
octopusgerechten zoals zwarte puree 
gemaakt van inkt van de octopus en 
tentakels bereid met octopussaus, 
rivierkreeftjes, king crab, kokkeltjes of 
tapijtschelpjes (palourdes), scheer-
mesjes en gravlax (Scandinavisch 
gerecht van rauwe zalm dat vooral 
populair is als aperitiefgerechtje). Er 
staat ook altijd één vegetarisch gerecht 
en één vleesgerecht op de steeds wis-
selende kaart.

Carabineros
“Onze gasten bestellen vaak king crab 
en inktvis. We bieden ook als speciale 
suggestie carabineros aan, knalrode 
wilde gamba’s oorspronkelijk afkom-
stig van de Franse en Spaanse kust en 
verwijzend naar de Italiaanse rijks-
wacht, misschien wel vanwege de rode 
horizontale streep op hun patrouille-
wagens”, deelt de zaakvoerder mee.

Jurgen Truyen kookt zelf op de boven-
verdieping. Dat doet hij trouwens al 
een tiental jaar, een vaardigheid die 
hij al doende heeft geleerd.  “Ik pro-
beer een product met al zijn kwalitei-
ten zoveel mogelijk in al zijn eigen-
heid te respecteren en er zo natuurlijk 
en smaakvol mogelijk mee te werken. 
Zo is een king crab hier nog echt een 
king crab en moet je je rivierkreeftjes 
met je handen kunnen eten. We ser-
veren ook vele deelgerechtjes. Daar-
naast noem ik mezelf in de eerste 
plaats een wijnliefhebber, geen wijn-
kenner”, vertelt hij.

De drankenkaart bevat zowel cham-
pagnes en wijnen als een paar biertjes 
en cocktails. De huischampagne is 
Ludovic David, een echte brut, en je 
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“De nieuwe led-verlichting past bij de sfeer die we  
in de nieuwe Audi-showroom wilden creëren,” 
zegt zaakvoerder Tom Ceulemans. “Warm en 
toch modern, met een futuristische toets die 
past bij zowel de Audi-modellen als bij de andere 
bouwmaterialen gebruikt in de showroom. We zijn 
ook in lijn met de door Audi opgelegde standaarden, 
die elke verdeler dient te volgen. Je kunt hier niet 
voorbijrijden zonder te kijken.  

”De reacties van medewerkers 
en klanten zijn positief. Ze kijken 
letterlijk in een nieuw licht naar 
nieuwe auto’s” 
Zaakvoerder Tom Ceulemans
 

Tom kwam in contact met iLightLED via andere 
ondernemers uit het Leuvense die al met dit 
bedrijf hadden gewerkt. “Na een gesprek over wat 
we wilden bereiken, heeft iLightLED een aantal 
analyses gemaakt om tot een voorstel te komen 
van technische oplossingen en prijs,” vertelt hij. 

 “Wat mij aansprak? Ten eerste met degelijke 
en performante verlichting kunnen werken. 
Ten tweede de energiezuinigheid: In hun 
dienstverlening engageerde iLightLED zich tot een 
besparing van 30%. Zoals elk bedrijf kijken wij ook 
naar het elektriciteitsfactuur op het einde van de 
maand, en we zien het verschil. Ten derde de A-to-Z 
service van analyses tot installatie en onderhoud. 
Dan kunnen wij op onze twee oren slapen en vooral: 
ons bezighouden met ons beroep: auto’s verkopen 
en onderhouden,” lacht Tom.aanpassen.” 

Duurzaam, goedkoper, 
de verlichting van de 
toekomst

Vraag een gratis offerte en  
ontdek uw besparing

Meer informatie
Doornstraat 3 
3370 Boutersem 
+32 16 88 50 80 
info@eds-europe.be | www.ilight-led.net

iLightLED is gespecialiseerd in advies, verkoop en evt. plaatsing van hoogkwalitatieve LED-verlichting. iLightLED volgt 
de laatste evoluties in LED-verlichting op de voet via zijn netwerk aan fabrikanten. Voor de grotere projecten, waar veel 
lampen tegelijk worden vervangen, heeft iLightLED een leasingformule. Het voordeel daarvan: een hoge startinvestering 
is niet nodig en je geniet direct na de installatie al van een maandelijkse besparing. www.ilight-led.net

In hun 
dienstverlening 

engageerde 
iLightLED zich tot 

een besparing 
van 30% 
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Octobar is een oase van rust in de binnenstad, die binnen plaats biedt aan een twintigtal gasten en buiten op een 
riant zomerterras nog dertig personen kan ontvangen.

treft er ook Ruinart in de herkenbare 
betere klasse. “We serveren altijd zes tot 
zeven witte en zes tot zeven rode wij-
nen per glas uit een breed scala van lan-
den tot en met wereldwijnen, maar wel 
met een sterke Franse vertegenwoordi-
ging. Zo worden de Siciliaanse Crudo 
Catarratto Zibibbo, de witte Franse Pic-
poul de Pinet en de Zuid-Afrikaanse 
Swartboom Pinotage Shiraz hier duide-
lijk graag gedronken. Het wijnaanbod 
zal in de toekomst ook wisselen, met 
een zomer- en een winterkaart. Daar-
naast wordt Bitburger (‘Bitte ein Bit!’) 
als enige bier van het vat getapt en 
staan nog een paar cocktails op de 
kaart”, stipt Jurgen Truyen aan.

Zijn publiek bestaat uit jonge werken-
den, die vaak voordien ook al de sfeer in 
Les Parisiennes wisten te waarderen. 
“We krijgen in eerste instantie heel wat 
40- en 50-jarige ondernemers over de 
vloer. Groepen van tien tot veertien per-
sonen kunnen tevens, indien gewenst, 
van 20 tot 22 uur de ganse toog afhuren; 
hiervoor hebben we al een aantal reser-
vaties geboekt”, weet Jurgen Truyen.

Hij is ook uitermate tevreden met de 
uitstekende ligging van zijn nieuwe 
zaak, grenzend aan de Tiensestraat en 

op enkele tientallen passen van de 
Muntstraat. “Ik zal blij zijn wanneer het 
vernieuwde Alfons Smetsplein klaar zal 
zijn. Dit is bovendien een oase van rust 
in de stad en één van de weinige zaken 
in Leuven waar je op je gemak en in een 
ongedwongen sfeer een goed glas wijn 
kan drinken en daar eventueel iets 
kleins bij kan eten. De grote toog zet 

mensen er ook toe aan om elkaars 
gezelschap op te zoeken en met elkaar 
te praten”, besluit de uitbater.

Octobar
Alfons Smetsplein 3A, Leuven
info@octobar.be 
www.octobar.be

Tiensestraat huldigt voormalige collega’s
In alle discretie hielden de handelaars van de Tiensestraat 
tijdens een zeer fikse regenbui een dankmoment voor 
twee iconen die uit hun wijk verdwenen. Tony 
Puelinckx (r.), die recent stopte met zijn zaak Maroq-Unie 
en Yves De Pauw (l.), vele jaren zaakvoerder van Optiek De 
Pauw, werden door hun collega-handelaars in de bloeme-
tjes gezet. 

Yves De Pauw was dertig jaar lang voorzitter van MGL 
(Middenstand Groot Leuven), de voorloper van Liefst Leu-
ven en in die functie mede-initiatiefnemer van Handelen, 
het blad dat je nu leest. Ook het concept van De Langste 
Dag, een braderie die alle wijken overkoepelt, ontstond 
mede dankzij Yves De Pauw.

Zonder hem en de vele jaren lobbying bij het stadsbestuur 
en vele andere instanties, zou de middenstand in Leuven 
niet het niveau hebben dat onze handelsstad vandaag uit-
straalt. Beide voormalige zaakvoerders ontvingen van hun 
collega’s in de wijk een gedenkplaat van kunstenaar Jan 
Vander Elst.
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Einde verhaal voor Salons Georges
Uitbaters Romain Sterckx (78) en Lucia Swinnen (71) van de 
alombekende Salons Georges aan het Hogeschoolplein, houden 
ermee op. Voor de zaak die in 2008 nog een eremedaille kreeg 
van de stad Leuven werd sinds 2015 een overnemer gezocht, 
maar niemand bleek bereid om de vraagprijs van 550.000 euro 
op tafel te leggen. Enkele maanden geleden werd de naam nog 
gewijzigd naar ‘De Georges’.

Sterckx noemt de hoge huurprijs, het 
onbegrip van de sociale zekerheid in 
bepaalde situaties en andere fiscale 
instanties, de oneerlijke concurrentie, 
de laattijdige betalingen van bepaalde 
bedrijven en instellingen en de slechte 
communicatie rond het verkeersplan 
(waardoor een heleboel mensen denken 
dat het Hogeschoolplein niet meer met 
de auto bereikbaar is) als voornaamste 
redenen om de boeken neer te leggen.

In 1958 zag restaurant Georges het 
levenslicht. Wijlen Georges De Meirs-
man toverde een voorheen oud en 
onderkomen pand dat luisterde naar de 
naam 'Au Cercle', om tot de voorloper 
van de huidige Alma, het studentenres-
taurant van de KU Leuven. De zaak 
omvatte toen de huidige inkom, een 
zaaltje op het eerste verdiep en een 
appartement op de tweede verdieping, 
waar Georges De Meirsman woonde 
met zijn gezin. 

De studenten kwamen er massaal eten 
en het restaurant draaide supervlot, tot 
Georges in 1960 een kleine prijsverho-

ging van zijn menu’s doorvoerde. De stu-
denten gingen in staking, vertikten het 
om het restaurant te betreden en kwa-
men zelfs betogen voor het restaurant op 
het plein. Dat pikte Georges niet en hij 
kwam de studenten vertellen dat ze de 
dag nadien zelfs niet meer naar zijn res-
taurant hoefden te komen. Van de ene 
dag op de andere besloot hij te sluiten.

Kort daarop startte hij met een traiteur-
dienst. Dat was toen zowat onbe-
staande in het Leuvense. De Salons 
Georges groeiden in een mum van tijd 
uit tot ‘the place to be’ voor feesten en 
banketten en de naam raakte tot ver 
buiten de stadsgrenzen bekend. In de 
jaren 1961-1962 kocht Georges De 
Meirsman aan de linkerkant van het 
gebouw het aanpalende huis bij. In de 
kelder bracht hij een bar onder en op de 
eerste, tweede en derde verdieping 
richtte hij zaaltjes in, de latere salons 
'Jaartallen' en 'Fiere Margriet'.

In 1963 werden nogmaals twee gebou-
wen bijgevoegd aan het complex in de 
Muntstraat, onder andere de hoek van 

de Muntstraat en de ‘s Meiersstraat. 
Daar bevond zich vroeger het café-res-
taurant 'De Ster'. Deze gebouwen wer-
den aangekocht door Dany, de begin 
vorig jaar overleden broer van Georges 
De Meirsman. 

Dany was toen de uitbater van restau-
rant ‘Den Dany’ in de Muntstraat en 
kwam vanaf 1 januari 1966 zijn broer 
Georges vervoegen in de Salons 
Georges, zoals de zaak toen al heette. 
Onder zijn impuls werd er in de kelder 
een bierkelder en wijnkelder geopend. 

Eind jaren ‘70, begin jaren ‘80 werd de 
bierkelder omgevormd tot de legenda-
rische en bij velen nog bekende ‘Club 
2000’. Deze discoclub was uniek in de 
streek en zeer futuristisch gebouwd. 
Vanuit de Muntstraat leidde een steile 
trap naar dit etablissement.

Club 2000 was een ware succesformule 
en zeer revolutionair voor zijn tijd. 
Maar helaas staken toen enkele proble-
men de kop op. Door de bekendheid 
van de club zakten bendes uit Brussel, 
Mechelen en Antwerpen naar Leuven af 
met vechtpartijen en ruzies als gevolg. 
Om de goede naam van Salons Georges 
niet verloren te laten gaan, sloot de 
club eind jaren ‘80 de deuren.

In 1995 werden de Salons Georges over-
genomen door Romain Sterckx en zijn 
echtgenote Lucia Swinnen. Beiden had-
den hun sporen al verdiend met onder 
meer Maxitours, een keten van negen 
reisbureaus verspreid over het hele land 
en feestzaal Metropol in het toenmalige 
Shopping Center in de Diestsestraat. 

In de Salons Georges gaven ze leiding 
aan een team van een veertigtal perso-
neelsleden, aangevuld met extra men-
sen op drukke momenten. Het Federaal 
Agentschap voor de Veiligheid van de 
Voedselketen (FAVV) gaf hen als eerste 
Leuvense zaak een ‘smiley’, een keur-
merk voor de consument dat aantoont 
dat de eigenaar van de zaak de wetge-
ving voor voedselveiligheid goed naleeft. 

Op het Hogeschoolplein openden Romain 
en Lucia ook een tijdlang het gastronomi-
sche restaurant 'Tijd a Tijd' dat zich op 
zeer korte tijd een plaats wist te verove-
ren tussen de betere restaurants.
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Kookhuys Mafrans houdt ermee op
Naast de Salons Georges verdwijnt in 
Leuven nog een ander monument: 
Kookhuys Mafrans stopt ermee na 
meer dan honderd jaar. Vital, Louis, 
Philippe en Ferdinand Mafrans heb-
ben samen met hun team een prach-
tig winkelverhaal geschreven, maar 
op 1 april is de totale uitverkoop 
begonnen.

De familiezaak Mafrans werd in 1915 
opgericht in een hangar door Filip 
Mafrans, oorspronkelijk als handel in 
landbouwwerktuigen en houten was-
machines. In 1921 verhuisden ze van 
de Blauwe Hoek naar de Diest-
sestraat. Na de oorlog werd de zaak 
uitgebreid met kachels, elektrische 
huishoudapparaten en keukenbeno-
digdheden. In 1997 werd aan de over-
zijde van de straat Het Kookhuys 
opgericht, een tweede winkel in keu-
kenbenodigdheden. In 2009 werden 

beide zaken geïntegreerd in één 
nieuwe beleefwinkel. Het werd een 
speciaalzaak in kookgerei in de 
breedste betekenis van het woord.

De broers zijn stilaan toe aan hun 
welverdiende rust. Opvolging lag niet 
voor de hand. Ze stellen ook vast dat 
klanten minder vaak naar de stad 
komen om te winkelen. Aandacht 
voor klanten- en goederenverkeer en 
voor een klantvriendelijk en toegan-
kelijk centrum zijn belangrijke facto-
ren voor de handelaars. 

De zaakvoerders van Kookhuys 
Mafrans blijven geloven in de overle-
vingskansen van de lokale handelaar 
die kennis en service biedt. In de hui-
dige digitale wereld waarin winkels 
sterke concurrentie ondervinden van 
e-commerce, zal door de overheid 
echter ook geïnvesteerd moeten wor-

den in een functionele stadsinfra-
structuur die het winkelen voor klan-
ten gemakkelijker maakt. 

Laat die oudere handelaars 
toch genieten van hun 
pensioen
Eind maart, misschien niet toevallig 
het einde van een kwartaal, regende 
het slecht nieuws in de media. De 
sluiting van de ene na de andere zaak 
werd aangekondigd. Het einde van 
Leuven als winkelstad leek wel nabij. 
Niets is minder waar. De handelaars 
die overblijven zien de toekomst zelfs 
rooskleurig in en zijn de negatieve 
berichtgeving beu. 

We kregen al gauw verschillende tele-
foontjes van gevestigde zaken zoals de 
familiale Drogisterij André Thiry in de 
Mechelsestraat die ook al sinds 1913 
actief is. Zaakvoerster Maya laat weten 
dat ze de recente stopzettingen 
betreurt, maar dat in Leuven nog heel 
wat meer oude handelszaken actief 
zijn. Haar eigen bedrijf en een famili-
ale zaak zoals Atelier Van Eyck in de 
Tiensestraat zijn er voorbeelden van. 
“Het is natuurlijk altijd jammer als 

een vaste waarde ermee ophoudt, 
maar Leuven heeft ook na Mafrans, de 
Salons Georges en Maroq-Unie veel te 
bieden”, aldus Maya Thiry.

Ook jonge handelaars lieten zich 
horen. “Sommigen lijken te vergeten 
dat in Leuven een hele generatie jon-
geren actief is in het middenstandsle-
ven. De stad barst van jonge, enthou-
siaste ondernemers die er 200% voor 
gaan. Laat die oudere handelaars 
toch genieten van hun pensioen. Als 
ze er na zoveel jaren mee willen stop-
pen, is dat hun goed recht. Ze hoeven 
na zolang actief geweest te zijn alles-
zins niets meer te bewijzen”, klinkt 
het bij Karlien Vervecken van kle-
dingwinkel 'HELT menswear' in de 
Diestsestraat.

Ook zij vindt dat de Leuvense mid-
denstad te vaak negatief in het 

nieuws komt. Een foute perceptie kan 
op termijn veel schade aanrichten. 
“Er zijn veel handelaars in Leuven die 
juist voelen dat hun klanten met ple-
zier terugkomen en dat de zaken 
goed gaan”, aldus Karlien Vervecken. 

Enkele dagen voor Pasen lanceerde 
Karlien de facebookpagina ‘Leuven 
leeft meer dan ooit’, die op een paar 
dagen tijd door meer dan 1.500 men-
sen werd gedeeld. Er liepen ook heel 
wat reacties binnen van andere han-
delaars. Er verscheen tevens een 
oproep om op paasdag rond 12 uur 
gezamenlijk het glas te heffen op 
Leuven. 

In 2011 ontving Vital Mafrans (r.) in Chicago de 
Global Innovator Award, een prijs die creatief 
ondernemerschap en unieke winkelconcepten in de 
luxe- en huishoudelijke sector beloont.
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3-gangen Menu: € 45
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Onze unieke locatie (vlakbij Leuven) biedt voor elke gelegenheid 
de nodige faciliteiten, geheel op maat van wensen en budget, 
zowel voor particulier, bedrijf, vereniging als club.
 
Een overdekt terras, tuin, helihaven, ruime private parking en  
4 mooie feestzalen voorzien van airco en WiFi zijn ter 
beschikking om te dineren, te presenteren of te vergaderen.
 
Graag verwelkomen wij u in een aangename sfeer van 
pure kwaliteit met de meest passende service voor een 
onvergetelijke dag!

Leuven leeft meer dan ooit
Unizo Leuven reageert eveneens op de 
onheilsberichten die in sommige media 
opdoken na de recente sluiting van 
enkele bekende handelszaken. “Dit is 
alvast geen reden tot paniek. Toch kan 
het ondernemerschap in de stad zeker 
nog versterkt worden en verdient het 
meer dan ooit een hart onder de riem. 
De detailhandel staat immers onder 
druk, wat een algemene tendens is in 
Vlaanderen en daarbuiten”, klinkt het 
bij Unizo Leuven, dat enkele construc-
tieve voorstellen naar voor schuift.

Bedrijvige kern: werken aan bedrijvige 
handelskernen als biotoop voor wonen, 
werken, ondernemerschap, dienstverle-
ning en ontspanning. Bij de invulling van 
leegstaande panden, mag dus niet enkel 
gedacht worden aan retail; wel aan een 
gezonde mix van detailhandel, dienstver-
leners, vrije beroepers, horeca, makers, … 
en net zo goed aan openbare diensten, 
sport en ontspanning als aan wonen. 

Pandendatabank: om vraag en aanbod 
voor beschikbare panden met elkaar te 

matchen, pleit Unizo voor een publiek 
toegankelijke pandendatabank. Een 
belangrijk probleem bij vele panden is 
evenwel de hoge huurprijs. Naast het 
heffen van een leegstandstaks op struc-
tureel leegstaande panden, pleit de ver-
eniging in eerste instantie voor een 
gesprek met de eigenaars van deze pan-
den om te zoeken naar een win/win voor 
verhuurder, huurder en bijgevolg voor de 
bedrijvigheid in de stad.

Circulatieplan: Het circulatieplan is de 
jongste jaren één van de meest bespro-
ken onderwerpen. Het heeft ongetwij-
feld zijn voor- en nadelen, maar Unizo is 
blij dat er na aandringen van de hande-
laars een aantal terechte aanpassingen 
werden doorgevoerd. Toch wordt nog 
uitgekeken naar de geplande evaluatie 
in mei. Voor Unizo ontbreekt ook nog 
een website/app om ‘slim naar Leuven’ 
te komen, en ook het digitale parkeerge-
leidingssysteem vanop de ring kwam er 
vooralsnog niet. Dit staat wel in het 
beleidsprogramma van het stadsbe-
stuur.

Slimme mobiliteit: tijdens een inspira-
tieavond over dit thema was parkeerge-
legenheid voor ondernemers die kort 
willen parkeren om te leveren of een 
kleine herstelling uit te voeren een 
belangrijk aandachtspunt. Met andere 
woorden: er ontbreken ‘Work & go’-
plaatsen voor klusjesmannen, thuisver-
pleging, … naar analogie met de ‘Shop 
& go’-plaatsen. Hieraan werd tot op 
heden nog geen gehoor gegeven. 

Koop lokaal: e-commerce heeft een 
belangrijke impact op de handelskernen. 
Ondernemers moeten daar in de eerste 
plaats zelf op inspelen door online aanwe-
zig te zijn. Als ze online niet gevonden 
worden, is de stap naar andere platformen 
klein. Dat zijn vaak niet-Belgische initiatie-
ven waarvan de opbrengsten dus ook niet 
terugvloeien naar onze eigen economie. 
Daarnaast kan zeker ook ingegrepen wor-
den op de fenomenale trafiek die de bij 
e-commerce horende bestelwagentjes ver-
oorzaken in de stad. Toch verloopt nog 
meer dan de helft van de aankopen fysiek, 
dit kan evenzeer gestimuleerd worden.
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De Leuvense handel 
ligt niet op sterven
Recent verdwenen een aantal oude familiezaken uit het 
Leuvense handelslandschap: Delsart, Maroq-Unie, Kookhuys 
Mafrans en Salons Georges hielden er om uiteenlopende 
redenen mee op. Maar ook jongere en inmiddels gevestigde 
waarden stopten ermee (de museumbrasserie M-Café, het 
eethuis L Café) of beslisten hun activiteiten enkel nog online 
voort te zetten (Young Amadeus).

“Afgaande op recente berichten in de 
media lijkt bij sommigen de indruk te 
ontstaan dat de Leuvense handel op 
instorten staat. Niets is minder waar. De 
meeste handelszaken doen het, alle 
omstandigheden in acht genomen, 
goed. Bovendien zijn er heel wat enthou-
siaste, jonge mensen die onlangs een 
nieuwe zaak zijn begonnen”, reageert 
Marc Van de Velde, voorzitter van han-
delsvereniging Liefst Leuven.

“De geruchten over de dood van de Leu-
vense handel en horeca zijn sterk over-
dreven. Ik weet ook wel dat de actuele 
verkiezingen meespelen en sommigen 
zich wat sterker willen profileren, maar 
er mag ook niet overdreven worden, 
vooral omdat dit de handel geen goed 
doet. Ja, er zijn de laatste tijd enkele 
zaken gesloten, en niet van de minste. 
Maar ook handelaars hebben recht op 
een pensioen. En ze vinden niet altijd 
een overnemer, hoe jammer dat ook is.  

Anderen hebben gewoon zin om wat 
anders te doen of zijn spijtig genoeg 
overleden”, zegt Marc Van de Velde. 

“Wat de veel vermelde leegstand 
betreft, is Leuven de tweede beste van 
de Vlaamse centrumsteden. Voor zover 
je over leegstand van de ‘beste’ kunt 
spreken natuurlijk. Volgens bedrijfsda-
tabank Locatus staat in Leuven 8% van 
de winkelpanden leeg tegenover 5,7% 
in toeristenstad Brugge, de beste van de 
klas. Daar staat dan weer tegenover dat 
ze in Brugge liefst 63 (drieënzestig!) 
chocoladewinkels hebben, een welis-
waar lekkere kelk die handelaarsorga-
nisatie Liefst Leuven toch liever aan 
zich voorbij laat gaan. Het grote pro-
bleem is dat de leegstand in Leuven 
zich vooral concentreert in de Bondge-
notenlaan, waardoor ze heel goed 
zichtbaar is. De stad Leuven heeft zich 
voorgenomen om daar in samenwer-
king met Liefst Leuven oplossingen 

voor te zoeken.  Er wordt dus aan 
gewerkt”, vervolgt de voorzitter.

Twee andere, terecht geciteerde proble-
men zijn de e-commerce en het circula-
tieplan. De eerste slaat overal in de wes-
terse wereld diepe gaten in het retail-
weefsel, Leuven is daar helaas geen uit-
zondering op. Of zoals Vital Mafrans, 
van de iconische Leuvense handelszaak 
die binnenkort haar deuren sluit, het 
stelde: “In een sector met hoge vaste 
kosten is het moeilijk om als retailer op 
te boksen tegen de e-tailers die 24/24 
uur bereikbaar zijn en alsmaar groter en 
sterker worden.”  E-commerce mag dan 
een gemakkelijke oplossing zijn, het 
heeft ook flink wat nadelen. De stad 
Leuven werkt momenteel aan een com-
municatiecampagne om de consument 
daarop te wijzen.

Dan is er nog het circulatieplan dat de 
jongste paar jaar onvermijdelijk als 
grote boosdoener wordt bovengehaald. 
“Het zal velen misschien verbazen, maar 
wat de bereikbaarheid van Leuven 
betreft, is er weinig tot niets veranderd. 
Alle parkings in de binnenstad zijn nog 
altijd even bereikbaar als vroeger. Om 
sommige parkings vanuit bepaalde 
bestemmingen te bereiken, moet je nu 
alleen wat meer omrijden, wat in een 
vrij kleine stad als Leuven niet echt een 
probleem mag zijn. En duur is het in ver-
gelijking met andere Vlaamse steden 
ook al niet. In de Minckelersstraat kun je 
al terecht voor 1,5 euro per uur en ben je 
vlak bij de winkelwandelstraten. Boven-
dien heb je pal in het centrum een vijf-
tigtal Shop & go-plaatsen waar je 45 
minuten lang helemaal gratis kunt par-
keren”, verklaart Marc Van de Velde.

“Ten slotte nog dit. Bezoekers, uit bin-
nen- én buitenland, zijn altijd aange-
naam verrast over het grote en zeer 
gevarieerde horeca- en winkelaanbod 
dat ze in Leuven op een vrij kleine 
oppervlakte vinden. Ook daar is nog 
niets aan veranderd. We hebben nog 
altijd een leuke mix van ketens en zelf-
standige handelszaken, van eettenten 
en (sterren)restaurants, we hebben een 
van de beste chocolatiers van België, de 
Belgische kampioen oestersteken, een 
absoluut unieke winkel met opgezette 
dieren, de oudste schoenenwinkel van 
het land en heel wat jonge handelaars 
die er met frisse moed tegenaan gaan. 
Nee, de Leuvense handel en horeca is 
nog lang niet dood”, besluit de voorzit-
ter van Liefst Leuven.
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Het vuur. De passie.
Het beste van twee werelden  
in Atelier Roosen
Atelier Roosen in de Jan Stasstraat staat bekend om z’n 
stijlvolle herenkleding voor jong en oud. De winkel verhuisde 
recent van locatie en gaat al drie generaties lang mee, met 
filialen in Leuven, Sint-Truiden en Tienen. Peter De Kerpel is 
uitbater van de zaak in Leuven en bracht een wereldwijde 
primeur tot in zijn zaak: de Atelier Roosen-app. Deze app gaat 
heel wat verder dan de klassieke webshop.

De winkel in Leuven opende in 2008 op 
de Bondgenotenlaan. Sinds begin maart 
van dit jaar heeft de zaak een nieuwe 
thuis in de Jan Stasstraat en onderging 
ze tevens een naamsverandering: 
herenkleding Roosen werd Atelier 
Roosen. Dit met het accent op het 
maatwerk dat in eigen atelier gebeurt. 
In augustus vorig jaar werd ook de Ate-
lier Roosen-app reeds uitgerold. Deze 
werd ontwikkeld door Kurt Warson van 
het Leuvense Eyecatch-apps. 

“Kurt liet me een bestaande app zien, 
waarvan ik nog niet helemaal overtuigd 
was. Maar het zag er leuk uit en was 
wel een goede basis voor de ontwikke-
ling van een eigen e-commerce app. 
Het heeft me wel aan het denken gezet 
om er misschien toch iets mee te doen, 
indien we er een mooi verhaal aan kon-
den breien en het een meerwaarde zou 
kunnen zijn voor onze klanten”, vertelt 
Peter.

Peter en Kurt sloegen de handen in 
elkaar en werkten een jaar lang aan de 
app. Peter wilde geen app lanceren die 
enkel en alleen van thuis uit gebruikt 
wordt om producten te bestellen of te 
kopen. Hij wilde de fysieke winkel en 
de app aan elkaar koppelen.

“Eerst was er het idee om met barcodes 
te werken, maar dit systeem was niet zo 
praktisch en uiteindelijk werd beslist de 
vernieuwende technologie NFC (Near 
Field Communication) toe te passen. Dit 
zijn kleine chips die in de leggers of rek-
ken van de kledingstukken 
bevestigd zijn. Wanneer je je 
smartphone ertegen houdt 
kan je door middel van de 
Atelier Roosen-app het pro-
duct in kwestie scannen. De 
productinformatie komt met-
een op je scherm, evenals de 
beschikbare maten/kleuren, 
de prijs, enz.

Je kan producten ‘pinnen’ en op je ver-
langlijst bewaren, om ze dan bijvoor-
beeld thuis te laten zien aan vrienden 
of familie. Je kan dan nog steeds vanuit 
je luie zetel beslissen of je het al dan 
niet online aankoopt.

“Het doel van de app is niet zozeer om 
de online verkoop te boosten, want veel 
mensen komen nog steeds het liefst 
naar een fysieke winkel, zeker als het 
om maatwerk gaat. Het doel van de app 
is wel om innovatief en vernieuwend te 
zijn, en om de klant te inspireren. Je 
kan alles ook delen op alle mogelijke 
sociale media”, aldus de zaakvoerder.

Peter De Kerpel wil op deze manier 
aantonen dat e-commerce niet altijd 
nadelig hoeft te zijn voor een hande-
laar: ze kunnen ook op een nuttige 
manier aan elkaar gekoppeld worden. 
“Bovendien is dit een wereldwijde pri-
meur” besluit een trotse uitbater.

Atelier Roosen
Jan Stasstraat 18, Leuven
peter@roosenfashion.be
www.roosenleuven.be

Eyecatch Apps
www.eyecatch-apps.be
kurtwarson@hotmail.com, 
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VerkiezingenCOMMENTAAR

Wanneer je dit leest is de verkiezingskoorts voorbij. De voorbije weken leden onze politici weer 
aan deze epidemische en regelmatig terugkerende ziekte terwijl ze met enige vrees aftelden 

naar 26 mei. Vele kandidaten waren immers niet echt gerust in de uitslag. Het gaat inderdaad om hun 
politieke toekomst en vooral om de macht die ze de komende vijf jaar al dan niet zullen mogen uitoefenen. 

Op 26 mei kozen we een heleboel parle-
menten en regeringen, een normale zaak 
voor een ingewikkeld land zoals België dat 
wordt bestuurd door diverse staatkundige 
instellingen die onderling gelijkwaardig 
zijn maar die elk op zich niet noodzakelijk 
dezelfde bevoegdheden hebben.
 
Er zijn gewesten, gemeenschappen en er is 
de federale staat. Er is ook nog het Brus-
selse kluwen waarin de verschillende 
Gemeenschapscommissies een rol spelen. 
Op een lager niveau krijgen we in België te 
maken met provincies, steden en gemeen-
ten, op een hoger niveau is er Europa en 
zelfs daarvoor konden we op 26 mei een 
aantal parlementsleden aanduiden. 

In het buitenland krijg je als Belg een der-
gelijke overheidsstructuur aan niemand 
uitgelegd. Het is de reden waarom ons land 
beschikt over liefst vier klimaatministers. In 
heel Europa zijn er voor dezelfde materie 
een dertigtal ministers bevoegd. Die willen 
uiteraard allemaal hun zegje doen. Zo gaat 
het niet vooruit. Vlot werken is door de 
logge structuur van de vele overheden 
onmogelijk geworden. Een snelle beslissing 
nemen kan niet meer.

Het doorschuiven van heikele kwesties 
naar de volgende ploeg politici is een pro-
bleem in dit land. Het kortetermijnsyn-
droom blijft woekeren en blokkeert elke 
inspirerende en daadkrachtige visie op de 
toekomst. Uitstelgedrag is de norm. Te vaak 
moeten ingrijpende maatregelen en 
belangrijke beslissingen door volgende 
regeringen worden genomen. Het eigen 
electorale lot en dat van de partij krijgt vrij-
wel altijd voorrang op het algemene 
belang. Dat getuigt van een beleid zonder 
durf en ambitie. Als kiezer kan je daar 
onmogelijk respect voor hebben.

Laat ons van harte hopen dat het niet waar 
is, maar 2019 dreigt zich aan te dienen als 
een verloren jaar. In Vlaanderen zal het na 
de verkiezingen wellicht nog meevallen om 
snel een coalitie te vormen. Wellicht doet 
Groen een greep naar de macht, met dank 
aan de grote media-aandacht voor de kli-

maatjongeren. Dat kan andere coalities 
mogelijk maken.

Op federaal vlak zal waarschijnlijk veel lan-
ger moeten onderhandeld worden om een 
coalitie te kunnen vormen. Het zal aarts-
moeilijk worden om de nationale verhou-
dingen te verzoenen. In 2007 deed de inte-
rim-regering Verhofstadt III er 194 dagen 
over, in 2010-2011 volgde zelfs een poli-
tieke impasse van 541 dagen vooraleer er 
een nieuwe regering was. Als dat wereldre-
cord in de loop van 2020 zou worden 
gebroken, hebben we zelfs af te rekenen 
met twee verloren jaren.

Ook bij verkiezingen is de kloof tussen de 
verschillende gemeenschappen merkbaar. 
De lokale verkiezingen in oktober vorig jaar 
leerden dat Belgen in Franstalig België 
anders stemmen dan hun landgenoten in 
Vlaanderen. Federaal zullen wellicht vijf of 
zes partijen samen moeten besturen. Een 
groot probleem daarbij is de alsmaar voort-
schrijdende versnippering van het politieke 

landschap, veroorzaakt door relatief klei-
nere partijen die langzaam maar geleidelijk 
groeien. Het zal wellicht even slikken wor-
den aan de onderhandelingstafel wanneer 
men principes zal moeten opzijschuiven en 
eerder gemaakte afspraken dient bij te stu-
ren.

Kandidaat-premiers zijn er genoeg, iedere 
partij schoof er wel eentje naar voor. Ook 
ontslagnemend premier Charles Michel ziet 
het wel zitten om zichzelf op te volgen. Een 
premier dient in principe het landsbelang 
en een partijvoorzitter het partijbelang. 
Niet zo bij de liberale MR, want Michel werd 
ondertussen partijvoorzitter in de hoop zijn 
naamsbekendheid in het zuidelijke lands-
gedeelte te kunnen verzilveren. Michel 
vreest vooral dat de PS van Elio Di Rupo 
opnieuw de federale touwtjes in handen 
krijgt. Als voorzitter van MR beloofde 
Charles Michel vijf jaar geleden nooit in zee 
te gaan met de N-VA. Als premier deed hij 
precies het omgekeerde. 
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De muur van onsterfelijke boeken 
Boekhandel De Kleine Johannes is de oudste en tegelijker-
tijd één van de laatste kinderboekhandels van Vlaanderen. 
Het was een frisse herfstdag op 19 november 1977, toen 
Jos Maes de deuren opendeed in de Tiensestraat. 

Ondertussen zijn we 42 jaar verder, is De Kleine Johannes 
uitgebreid met boekhandel Duimelot (het vroegere Info-
dok, ook al 41 jaar oud) en heeft de boekhandel sinds 
enkele jaren zijn vaste stek gevonden aan de Tiensestraat 
17. Dat is overigens een historisch boekenpand: het werd 
in 1919 ontworpen om een boekerij te huisvesten.

Verrassend is dat je in deze boekhandel nog steeds goed 
verkopende boeken vindt die ouder zijn dan de boekhan-
del zelf. Sommigen zijn zelfs ouder dan het gebouw zelf, 
dat mede wordt ingenomen door Atelier Van Eyck. 

Uit alle boeken selecteerde zaakvoerder Luc Vander Velpen 
in totaal vijftig titels die behoren tot ons literair historisch 
erfgoed en al minstens 20 jaar goed verkopen in De Kleine 
Johannes en Duimelot. Het zijn boeken die nog steeds tot 
de verbeelding spreken van kinderen, ouders en grootou-
ders, die hyperactueel zijn en eigenlijk in elk huisgezin 
moeten aanwezig zijn.

Deze klassiekers werden recent gegroepeerd op de zoge-
naamde ‘Muur van onsterfelijke boeken’. Die werd op 24 
april, de dag na de internationale dag van het boek, onthuld 
door de voormalige Leuvense burgemeester Louis Tobback, 

zelf een notoire boekenliefhebber. Na de onthulling van de 
muur kreeg iedereen de kans een fragment te komen voor-
lezen uit zijn of haar favoriete klassieker.

Iedereen kan ook een half jaar lang een eigen voorstel van 
‘onsterfelijk boek’ binnenbrengen in De Kleine Johannes. Uit 
al deze voorstellen wordt in oktober een winnaar gekozen. 
Deze gelukkige krijgt een unieke ingekaderde tekening van 
Fiep Westendorp van Jip en Janneke ter waarde van 200 euro. 

De volgende federale regering start met 
een begrotingstekort dat volgens het 
Federaal Planbureau volgend jaar zal oplo-
pen tot bijna 8 miljard euro. Dat is onrust-
wekkend, want ook de nationale schuld 
blijft stijgen met ruim 500 euro per 
seconde. Als men er in dit land al niet in 
slaagt om in een lange periode van econo-
mische bloei en vooruitgang de schulden 
af te bouwen en een sluitende begroting 
op te stellen, belooft dat weinig goeds 
voor de toekomst. Het contrast met de 
positieve begrotingsresultaten van onze 
noorderburen is groot. Zij hebben een mil-
jardenoverschot. Een luxeprobleem dat in 
België enkel gesitueerd wordt in de afde-
ling science-fiction. De Vlaamse regering 
boekte vorig jaar wel een begrotingsover-
schot van 389,5 miljoen euro.

De nieuwe regering zal ook moeten 
beslissen hoe ze de toenemende vergrij-
zing zal aanpakken en hoe de klimaat-
factuur moet betaald worden. Ze kosten 

allebei hopen geld. Nieuwe accijnzen en 
belastingen, waaronder wellicht zelfs een 
vermogensbelasting, komen dan in zicht. 
De niet zo grote groep werkende Belgen 
blijft op die manier de bodemloze over-
heidsputten vullen. Dat wekt veel wrevel, 
want de Belgische staat levert onder-
maatse prestaties in ruil voor de enorme 
hoeveelheid geld die binnenstroomt. 

De regering-Michel I zal vooral worden 
herinnerd als de ploeg van een falend 
energie- en klimaatbeleid, die er niet in 
slaagde de discussie af te ronden over de 
arbeidsdeal en de zware beroepen. Ook 
de onmacht om iets te doen aan de grote 
mobiliteitsproblemen en de ondermaatse 
infrastructuur in dit land blijft problema-
tisch. De realisatie van het Gewestelijk 
ExpresNet (GEN) in het Brusselse over-
stijgt generaties. Bij de NMBS was de 
grootste vernieuwing dat voortaan de 
deuren van de trein een halve minuut 
vóór het vertrek sluiten.

Het feit dat deze regering de eindmeet 
niet heeft gehaald, werpt eveneens een 
schaduw over hun werk. Sommige rege-
ringspartijen dreigen hiervoor de reke-
ning gepresenteerd te krijgen. Of de crea-
tie van 220.000 nieuwe jobs en fiscale 
hervormingen zoals de tax shift en de 
vennootschapsbelasting voldoende 
gewicht in de schaal leggen om hen na 26 
mei alsnog aan boord van een nieuwe  
regeringsploeg te hijsen, wordt de 
komende weken of maanden duidelijk.

Gelukkig is in de politiek niets onmoge-
lijk. Zoals we in het verleden al meer-
maals konden vaststellen, hoef je de 
jongste jaren soms niet eens op een lijst 
te staan of verkozen te worden om nadien 
op uitnodiging van een partijvoorzitter 
toch rustig te gaan zetelen als minister of 
staatssecretaris. Een praktijk waaraan 
blijkbaar velen gewend zijn geraakt. Dat is 
zelfs geen kiezersbedrog meer, maar pure 
volksverlakkerij.



Ontdek het nieuwe interactieve 
bezoek in het hart van de Stella 
Artois brouwerij. 

Open voor groepsbezoeken en 
individuele bezoekers doorheen 
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De ideale locatie voor uw 
(bedrijfs) event.

Bier met liefde gebrouwen, drink je met verstand.
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www.brouwerijbezoeken.be
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NIEUW IN DE STAD: 
EVOQUE-SPOTTING.

NEW RANGE ROVER EVOQUE

5,8-8,3 L/100 KM. CO2: 152-189 G/KM (volgens de NEDC-norm).
Geef voorrang aan veiligheid. Milieu-informatie (KB 19/03/04): landrover.be. Afgebeeld model met optionele uitrusting. 
Aanbevolen catalogusprijs New Range Rover Evoque vanaf € 38.600. * Financiële renting met aankoopoptie van 20%, over een periode van 60 maanden. Enkel bestemd voor 
professionele doeleinden. Onder voorbehoud van aanvaarding van uw dossier door Jaguar Land Rover Financial Services, handelsnaam van FCA Bank, Belgisch filiaal van FCA 
Bank S.p.A., verhuurder, Jules-Cockxstraat 8-10, 1160 Oudergem met als maatschappelijke zetel Corso Agnelli 200, 10135 Torino – Italië. RPR: Brussel. KBO: 0699.630.712. 
Voorbeeld op basis van geldende voorwaarden op 01/04/2019, nettoprijs excl. btw € 30.305,79 (fleetkorting inbegrepen) en een voorschot van € 6.439,98 excl. btw.

VANAF € 309/MAAND*

New Range Rover Evoque: de stadswagen die verantwoorde luxe in zijn hart draagt. 
Zijn volmaakte, elegante lijnen. Het unieke silhouet, nog meer onderscheidend en 
gesofisticeerd. En ook op technologisch vlak brengt hij een geheel eigen vorm van 
verfijning naar de stad, met zijn nieuwe mild-hybrid elektrische motor.

Land Rover Leuven 
Brusselsesteenweg 57, 3020 Herent (Leuven)  
T. 016/31.05.90 
www.landroverleuven.be 
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