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1. Oprichting Feitelijke Vereniging – Heverlee-Kern
•

Ontwerp van statuten voor de Feitelijke Vereniging (FV) werden unaniem goedgekeurd

•

De Algemene Vergadering van de FV stelde Bart, Charlotte, Ivo, Miek en Veerle aan als leden
van het Dagelijks Bestuur van de FV (voor een periode van 3 jaren)

•

De vergadering stelde Veerle aan als voorzitster van de AV van de Feitelijke Vereniging voor
een periode van 3 jaren.

•

De ledenwerving voor de FV zal in twee rondes verlopen:
•

•

Eerst wordt een email gestuurd naar alle bewoners van de buurt die in het verleden hun
email adres hebben opgegeven met de vraag hun lidmaatschap te bevestigen. In de email
wordt uitgelegd waarom het belangrijk is lid te worden (draagvlak, representativiteit,
informatie over wat er in de buurt gebeurt).
In een tweede ronde wordt persoonlijk contact opgenomen met buurtbewoners.

2. Terugkoppeling gesprekken stakeholders
SLAC-Conservatorium:
•

Hugo heeft contact gehad met de directie van het SLAC

•

SLAC bevestigt dat er geen uitbreiding voorzien wordt van het aanbod in Heverlee-Centrum,
maar eerder in Ruelenspark.

•

SLAC wil contact houden met HK

SLAC-Academie: Veerle zal binnenkort gesprek hebben met de academie.
Kerkfabriek:
•

Kerkfabriek is niet in staat formeel lid te worden van HK, de parochiale WG zou dat eventueel
wel kunnen

•

Kerkfabriek is in de eerste plaats geïnteresseerd in toegankelijkheid van de kerk en van PAVO
en wil daarom een voldoende aanbod van parkeergelegenheid in de nabijheid van de kerk.

•

Kerk is belangrijk centrum voor de Poolse gemeenschap die van ver buiten Leuven deelneemt
aan activiteiten in de kerk en in PAVO.

Straten vol Leuven, Overkoepelend Buurtcomité Kessel-Lo (OBK) en Ter Bank:
•

Affichecampagne met verkeersborden tegen sluipverkeer

•

OBK wil druk uitoefenen voor uitvoering Vectris verkeersplan voor Kessel-Lo.

•

Veerle neemt contact met OBK en nodigt hen uit om deel te nemen aan volgende vergadering.
Ze neemt ook contact op met het comité van Ter Bank

OHL
•

OHL vraagt ons voor een nieuwe bijeenkomst

•

Marc neemt contact om afspraak te maken

Vrienden van Heverlee Bos (te contacteren door Miek)
Wilsele Dorp (te contacteren door Charlotte)

3. Ontwikkelingen in dossier Structuurschets
•

Schrijven van WeSP aan schepencollege over onze bezorgdheid over de mogelijke aanleg van
een grootschalige parking en over de Hospitality plannen van OHL kreeg lauwe reactie (“we
nemen dat mee”).

•

Ondertussen is duidelijk wie de wedstrijd gewonnen heeft (WIT+Vectris+Endeavour). In hun
voorstel is slechts sprake van 200 parkeerplaatsen.

•

De gunning is gebeurd in januari, maar volgens stadsdiensten is men het contract nog aan het
uit-onderhandelen en wordt gewerkt aan de “communicatie”. Er zou een “standstill” zijn tot
maart 2019.

•

Volgende stap: Veerle contacteert Sabine om inzicht te krijgen in het goedgekeurde voorstel.
Indien dat niet zou werken, vragen we inzicht op basis van openbaarheid van bestuur

4. “Expertendagen”
Brief van Leuvens Bewoners Participatie (LBP) (Jan van Langendonck) waarin aangeklaagd werd
dat velen werden uitgenodigd, maar dat uiteindelijk slechts één persoon effectief mocht
deelnemen aan de expertendag. De brief was verstuurd uit naam van 18 comités en
sympathisanten (waaronder HK). Veerle neemt contact op met Jan.
Op 12 mei wordt een “inspiratiedag” gehouden.
5. Varia
Veerle herinnert iedereen aan de inhuldiging van de buurtvitrine en de buurtwandeling op 16
maart
6. “To do”:

Contact met SLAC Academie
Contact met Vrienden van Heverleebos
Contact met parochiale werking (Paul de Becker)
Contact met Wilsele Dorp
Afspraak met OHL
Contact met marktkramers
Contact met OBK
Email naar Jan Van Langedonk
Contact met Comité van Ter Bank
Email aan contacten voor lidmaatschap

Veerle
Miek
Lut ?
Charlotte
Marc
Tony
Veerle
Veerle
Veerle
Bestuur

