
 

Heverlee Feest! 

Vergadering 6 mei 2019 - Verslag 

 

Aanwezig:    Bart, Ivo, Johan, Miek, Veerle, Wouter 

Verontschuldigd: Patrick 

 

Samenvatting:  

1. Verslagen van vergaderingen 21/01/19 en 11/03/19: Goedgekeurd 

2. Gesprek met OHL op 18 april 2019 

Positief gesprek met nieuwe manager en communicatieman van OHL.  

Nieuw OHL team lijkt te focussen op het verbeteren van de prestaties van de club op sportief 
vlak (eerder dan op het aantrekken van grootschalige evenementen). OHL zegt geen 
vragende partij meer te zijn voor uitbreiding parking infrastructuur (OHL heeft trouwens 
geëxperimenteerd met shuttle-bussen van/naar bestaande parkings in omgeving). Ze vragen 
de Stad eerder om bestaande parking te “verfraaien”. Ook meer aandacht voor 
constructieve/goede relatie met de buurt (met vraag naar “wat kan OHL concreet doen voor 
de buurt?). 

Ook interesse in “energetisch concept”. Ziet synergiën met OHL behoefte aan verwarmde 
grasmat.   

3. Gesprek met Endeavour op 2 mei 2019 

Endeavour is één van de drie leden van het consortium dat is geselecteerd door de Stad om 
de structuurschets voor Heverlee-Kern te maken.  

Dit was een eerste gesprek (in het bijzijn van Walter (wijkmanager) en Sabine Wijnants 
(Ruimtelijke Ordening) in het kader van een 1e ronde gesprekken met stakeholders. De focus 
van het gesprek:  

- Huidig ruimtegebruik,  

- Noden en behoeften;  

- Op welke manier kan het masterplan antwoorden geven 

- Welke rol kan WeSP spelen in dit proces. 

Tijdens de vergadering werd de visietekst overlopen en werd uitgebreid stilgestaan bij de 
mobiliteitsproblematiek (veel interesse voor resultaten van Bart’s verkeerstellingen). 

Endeavour gaf info over verloop van process (timing lijkt evenwel te schuiven): 

- 1e bevraging stakeholders (ongoing) 

- 1e versie van “ambitienota” 

- Publieksmoment (inspraakvergadering) 

- Finalisering ambitienota (verhaal van strategische keuzes, “goals en challenges”) 

- Werk in werkgroepen (met deelname van stakeholders) opgezet per deelgebied (bv 
mobiliteit, buurtvoorzieningen, …)  



Vooral de laatste faze (werkgroepen) belooft erg arbeidsintensief te worden voor ons 
(deelname aan verschillende groepen en behouden van overzicht).  Dan wordt het dus zeker 
“alle hens aan dek”!! 

4. De bomen in de Kardinaal Cardijnlaan  

Er is een (niet erg duidelijk) advies van de MAR (Milieu Advies Raad) over de bomen. Volgens 
de “boomdokter” zijn de bomen niet echt “ziek”. Er is dus geen “medische” noodzaak om ze 
te kappen.  Daarnaast wordt ook aangestipt dat de laan met de bomen een beschermd 
landschapsgezicht vormen. Wel wordt gewezen op de noodzaak om de riolering in de laan 
her aan te leggen en wordt er ook verwezen naar een mogelijke her-aanleg van de straat 
(incl. fiets en voetpad). Dat zou eventueel een impact kunnen hebben op de (huidige) 
bomen. 

Voor ons lijkt het vooral belangrijk dat de verschillende werken op een gecoördineerde 
manier worden aangepakt, waarbij alle aspecten, incl. landschappelijke waarde, worden 
meegenomen. 

5. Lidmaatschap  

De teller staat op 76 leden. Iedereen wordt nogmaals herinnerd aan de noodzaak een mail te 
sturen naar heverleekern@gmail.com om zichzelf en huisgenoten in te schrijven als lid. Ook 
de leden van WeSP en van Feest! 

6. Leuven Maak het mee festival 

Iedereen is uitgenodigd om deel te nemen aan het “maak het mee” festival door de stad 
georganiseerd op het Ladeuzeplein op 12 mei (https://www.leuven.be/maakhetmeefestival). 
Een soort inspiratie en inspraakmoment voor stadsontwikkeling. Met mogelijkheid om Mo en 
schepenen te ontmoeten in indianendracht in twee Tipi’s… 

7. Bestuursnota 

Patrick maakte een analyse van de bestuursnota. We zouden hem vragen zijn analyse toe te 
lichten op volgende WeSP vergadering. 

 

 

Afspraken: 

Acties  Wie?  Wanneer SvZ 

Brief aan Endeavour Veerle   

Registratie al lid van de feitelijke vereniging Iedereen 15/0/2019  

Discussie van Patrick’s analyse van Bestuursnota WeSP   

    

    

 

 

 

            Miek 
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