
Verslag  -  Algemene Vergadering “Heverlee Kern” – Bijeenkomst van 13 september 2018 

 

Agenda:   

• Verslag van ontwikkelingen, inclusief van de contacten met de Stad mbt structuurschets voor 

Heverlee Kern 

• Voorstelling, discussie en goedkeuring van de visie tekst Heverlee Kern  

• Verslag van “brainstorming”  bijeenkomst werkgroep “Sociaal-Kultureel”  

Verslag van ontwikkelingen, inclusief van de contacten met de Stad mbt structuurschets voor 

Heverlee Kern  

Veerle doet verslag van de recente ontwikkelngen en van de contacten met de Stadsdiensten (sinds 

de vorige bijeenkomst van de Algemene Vergadering op 5 juli 2018). Voor de belangrijkste 

gebeurtenissen: zie tijdslijn in aangehechte powerpoint (bijlage 1). 

Essentieel is dat de Stad (in samenwerking met de Vlaamse Bouwmeetser) een openbare 

aanbestedingsprocedure heeft opgestart om een ontwerpbureau te selecteren dat de opdracht zou 

krijgen een structuurschets te maken voor het gebied Heverlee Kern.  Een eerste selectie is gemaakt 

waarbij vier ontwerpbureaus zijn uitgenodigd om een meer gedetailleerd voorstel in te dienen tegen 

begin november 2018.  

Sinds september organiseerde de Stad (met de Vlaamse Bouwmeester) twee briefings voor de vier 

Ontwerpbureaus, waarop deze bureaus toelichting konden vragen bij de door de Statd opgestelde 

projectdefinitie. Vertegenwoordigers van de Studiegroep werden uitgenodigd op twee briefing 

vergaderingen. Op de tweede vergadering hebben zij de gelegenheid gekregen de ontwerp Visie-

tekst (zie tweede agendapunt) voor te stellen. Zij hebben uiteraard benadrukt dat het om een 

ontwerptekst ging die nog aan de Algemene Vegadering ter goedkeuring moest worden voorgelegd. 

 Voorstelling, discussie en goedkeuring van de visie tekst Heverlee Kern 

Bart stelde de ontwerp visietekst voor die door de Studiegroep werd opgesteld (bijlage2). 

Tijdens de discussie kwam de vergadering met een aantal vragen om verduidelijking en suggesties. 

Een kleine greep: 

- Vraag om verbetering van voetgangers en fietsers voorzieningen (betere voet- en fietspaden, 

incl. verbetering van trap tussen K. Mercierlaan en deelgemeentehuis, fietsparkings, zelfs 

“hond-uitlaatvoorzieningen”); 

- Parkeren: lang-parkeren weren uit de buurt; wel parking voorzien voor invalieden; optimaal 

gebruik maken van bestaande parkings (begijnhof, IMEC, Koning Boudewijnlaan, 

Celestijnenlaan, Bodart); 

- Doorgaand verkeer weren uit de buurt (zachte knip in K. Mercierlaan?); 

- Vraag om betere definiëring van “auto-luw”; 

- Vraag om  grootschalige commerciële infrastructuur uit de buurt te weren; 

- Centrum-functie van Heverlee kern: Buurtgerichte commerciële activiteiten moeten 

ondersteund worden; 

- What about GECORO? 

De vergadering keurt de door de Studiegroep opgestelde Visietekst unaniem goed.    



Verslag van “brainstorming”  bijeenkomst werkgroep “Sociaal-Kultureel” 

Miek geeft overzicht van de eerste brainstormingbijeenkomst van de Werkgroep “Sociaal-Kultureel” 

(zie powerpoint – Bijlage 1). 

Tijdens de discussie worden nog een aantal suggesties gedaan: 

- Café bij speelplein, bemand (sic) door vrijwilligers 

- Uitbouw Gemeenschapscentrum in het vernieuwde deelgemeentehuis  

- Activiteiten voor volwassenen in het park achter de kerk (vb “filosofen in het park”) 

- Bezorgdheid voor overlast door sociale activiteiten op het kerkplein 

- Hulpcentrale (vb voor babysitters in de buurt, ondersteuningbejaarden of zieken in de buurt) 

- Faciliteiten voor delen (vb delen van auto of fietsen, tuingerief, …); 

- Samen investeren in zonne-energie 

- Pluktuin; 

 

Miek 


