
Heverlee Kern (HK): analyse van de nota "Baanbrekend Leuven - Tien ambities voor een 
zorgzame, groene en welvarende stad - Stad Leuven, Bestuursnota 2019-2025" voor wat 
betreft de relatie met HK.


Auteur: P. Dewilde


Algemeen

- De nota is uitgebreid en bevat een behoorlijk aantal vrij algemeen gestelde beleidsvoornemens, 
met relatief weinig concrete voorstellen.

- Generaliserend kan de nota gekarakteriseerd worden als `groen', `participerend', `verkeersluw', 
`sociaal' en `erfgoed-gericht'.

- De deelgemeente Heverlee wordt niet dikwijls genoemd, en de voor ons belangrijke punten 
komen maar sporadisch aan de orde.

- Desondanks bevat de nota vrij veel aanknopingspunten met onze eigen visienota. De hier 
gepresenteerde analyse spitst zich toe op punten die van specifiek belang (kunnen) zijn voor HK. 
Ik geef dat belang aan tussen [vierkante haken]. Vele andere punten zijn van algemeen belang, 
maar dan eerder voor andere gremia (en worden hier niet verder vermeld).

- Opvallend is dat de (grote) erfgoed-waarde van het kasteel en het park van Arenberg nauwelijks 
in de nota wordt (h)erkend (zie in dit verband het zeer indrukwekkende boek `Arenberg', 
uitgegeven bij de recente tentoonstelling in museum M, en waarin het kasteel te Heverlee een 
centrale rol speelt ten tijde van Karel V.)


Inleiding 
p. 5	 Vermelding samenwerking met burgers 


Bestuursnota als leidraad  
p. 7 	 Vermelding breed samenwerkingstraject betreffende Meerjarenplan 2020-2025, startend in 
	 mei 2019 en in het najaar aan te bieden aan de gemeenteraad.


PROG. 1:Participatie 
p.10	 pt. 3	 Buurtinitiatieven	 [mogelijke steun voor HK?]

p. 11	 pt. 5	 Overzicht ondersteuningsmogelijkheden	 [steun voor HK?]

	 pt. 8	 Permanent on-line platform	 [participatie HK?]

	 pt. 11	 Checklist	 [participatie HK?]

	 pt. 12	 Vermelding brugfiguren	 [input HK?]

p. 12	 pt. 16	 Aankondiging `wijkanalyses'	 [participatie HK?]

	 pt. 18	 Subsidie voor straatmeubilair en speelplaatsen	 [input HK?]

p. 13	 pt. 22	 Beleidsparticipatie	 [hoe gaat HK participeren?]

	 pt. 27	 Stakeholderanalyse	 [HK stakeholder?]

	 pt. 29	 Aanstelling `brugfiguren'	 [input HK?]

	 pt. 30	 Definitie van `Commons'	 [belang van commons: lhoe zien wij dat?]

p. 14	 pt. 31	 Kader voor buurtbewegingen m.b.t. beleid	 [hoe fitten wij in?]

	 pt. 35	 Vrijwilligersplatform	 [kunnen wij deelnemen? wie/hoe?]

	 pt. 39	 Ondersteuning van burgerinitiatieven	 [kom op voor je wijk versie HK?]

	 pt. 40	 Begeleiding van burgerinitiatieven door de stad	 [hoe voor HK?]

p.15	 [Mondiaal engagement mogelijk een `breekijzer' voor participatie, i.h.b. betreffende groene 	
	 energie en historische betekenis van Arenberg op het politiek vlak (Karel V)]


PROG. 2: Wonen [Ontbrekend punt hier: energievoorziening in de toekomst]

p. 18	 pt. 18	 Vermelding energieplan sociale woningen	 [strategienota HK!]


PROG. 3 Mobiliteit

p. 27	 pt. 3	 Mobiliteitsdoestellingen	 [toevoeging eigen strategie HK gewenst]

p. 28	 pt. 5	 Personen met beperkingen	 [trap KML-Centrum!]

	 pt. 6	 Samenwerking met deelgemeenten 	[met HK gewenst!]

	 pt. 7	 Roadmap 2025/35/50		 [Input HK?]

	 pt. 8 	 Participatie in mobiliteitsplan	[aanmelden HK?]

	 pt. 9	 Levenskwaliteit 	 	 [Input HK?]

	 pt. 10	 Co-creatie	 	 	 [Input HK?]

	 pt. 13	 Meldingssysteem	 	 [Participatie HK?]




p. 30	 Vermelding STOP principe (prioriteitsvolgorde: Stappen-Trappen-Openbaar vervoer-	 	
	 Personenwagen)

p. 31	 pt. 38/41	 Fietsparkeeraanbod	 [Consultatie: waar/hoe in HK?]

p. 32	 pt. 56	 Schoolstraten		 	 [Waar/hoe in HK?]

	 pt. 58	 Dijlebrug	 	 	 [Waar? hoe?]

p. 35	 pt. 87	 OV Doorstromingstrajecten	 [Effecten op HK?]

p. 36	 pt. 100	Structurele antwoorden op mobiliteit	[Participatie HK?]

	 pt. 103	Ontsluiting privé-parkings	 [zie HK-Visienota]

p. 37	 pt. 110/112	 Bijkomende randparkings	 [input HK?]

p. 41	 pt. 149	Laadparkings	 	 	 [Waar in HK?]


PROG. 4 Woonwijken

- Globale visie voor de `Dijle-vallei' [wat is de visie van HK?]

- Ruimtelijk structuurplan Leuven [participatie HK?]

p. 43	 pt.1 	 (a) Masterplan Campus Arenberg	 [betrekken HK!]

	 	 (b) Site OHL/TC Stade	 [Betrekken en afstemmen met HK!]

p. 44 	 pt. 2	 `Dijle-pad' - zie ook `studie Bodart'	 [relatie HK - Dijle en Dijle-pad verduidelijken!]

	 	 [doortrekken Dijle-pad van St. Joris-Weert tot Rotselaar?]

	 pt. 3-5	Molenbeek	 	 [Input HK?]

p. 45	 pt. 8	 Groenplan voor de woonkernen	 [Input HK gewenst!]

	 pt. 11	 Inrichting woon-park gebieden	 [Dijle vallei in/bij HK?]

	 pt. 15 	Prioriteit behoud bomen {sic!}	 [Wat met KML?]

p. 46	 pt. 17	 Natuurgebieden	 [Park Arenberg ontbreekt!!!]

p. 47	 pt. 28	 Verbinding groene plekken	 [Wat/hoe in HK?]

	 pt. 35/36	 Kultuurhistorische landschappen	 [Wat met Park Arenberg en omgeving?]

	 pt. 37	 Belangrijke historische plaatsen	 [Arenberg-kasteel en park ontbreekt!!!]

p. 49	 pt. 39	 Verbindingsweefselplan	 	 [Input HK?]

	 pt. 44	 Openbare toiletten en voorzieningen	[Op van Arenbergplein? Input HK gewenst]

p. 50	 pt. 48/49	 Duidelijke functie van pleinen	[Beleid van Arenbergplein en omgeving?]

p. 51	 pt. 55	 Overgang semi-publiek naar semi-privaat [strategie HK m.b.t. OHL-TC Stade?]

p. 54	 pt. 85	 Samenwerking met de buurt	 	 [consolidatie gewenst!]

	 pt. 90	 Vermelding aanbestedingsplan HK (`kleiner schaal'?) [logischere afbakening HK 	 	
	 gewenst! Beter de handelaren op de Naamse Steenweg net voorbij de spoorwegovergang 	
	 erbij en dan het gebied laten aansluiten met de Waverse Baan/vdBL via het Westelijk deel 	
	 van de Hertogstraat!]

p. 56	 pt. 98	 Visie rond voorzieningen	 [Visie HK?]

p. 58	 pt.110	Onroerenderfgoedgebied	 [Wat in HK?]

p. 59	 pt.117	Commons	 	 	 [Park Arenberg als `Commons'?]

	 pt.118	Werelderfgoed		 [Park en kasteel Arenberg historisch even belangrijk als Park 	
	 	 	 	 	 Abdij!]

	 pt.122	Beschermde stadsgezichten	 [Waar in HK?]

	 pt.125	 Inspirerende herbestemmingen [van toepassing in HK?]

p. 64	 pt.157/158	 Meer blauw op straat	[Formulering behoefte van HK?]


PROG. 5 Inclusie en zorg

p. 67	 pt. 7	 Kinderopvang e.d.	 	 [Behoefte in HK?]

p. 69	 pt. 23	 Participatiemethodieken	 [Opinie HK?]

p. 70	 pt. 30	 Ondersteuning doelgroep-organisaties	 [Mogelijke steun voor HK?]

p. 71	 pt. 42	 Wijkregisseurs		 	 [Input HK?]


PROG. 6 Duurzaam en circulair

p. 90	 pt. 23	 Energieontwikkelingsprojecten voor Roadmap 2025/35/50	[Voorstel HK!]

p. 99	 pt. 88	 `Tragewegennetwerk'		 [Voorstel HK?]

p. 100	pt.91/96	 Natuurgebieden	 [Dijlevallei en Arenbergpark aankaarten als 	 	 	
	 	 	 	 	 	 kandidaten!]


PROG. 7 Bedrijf en onderwijs

p. 114	pt. 86/94	 Kernwinkelgebied	 [Toekomst pleinen in HK?]

p. 116	pt.105	Ondersteuning winkelgebieden in deelgemeenten	 [Wat voor HK?]

	 pt. 107	Toegankelijke toiletten	 [Op v. Arenbergplein?]




p. 123	pt. 171	Wetenschapspark Arenberg	 [Input HK?]


PROG. 8 Gezondheid/Sport

p. 125	pt.1/8	 Laagdrempelige faciliteiten	 [Waar/wat in HK?]

p. 129	pt.48	 Parkings aan sportinfrastructuur (fiets/auto)	[Visie HK?]

p. 130	pt. 57	 Cafetaria bij sportfaciliteiten	 [Wat/waar in HK?]

p. 132	 Infrastructuur OHL/TC Stade

	 pt. 84	 Overleg	 	 	 	 [HK moet betrokken worden]

	 pt. 96	 Meer landschap op OHL/Stade site	 [Visie HK gewenst]

	 pt. 97	 Erfgoedpacht OHL	 	 	 [Visie HK?]


PROG. 9 Toeristisch 
p. 144	pt. 45-48	 Erfgoedbeleid: masterplan	 [Input/visie HK gewenst!]

p. 146	pt. 59	 Historisch waardevolle sites	 [Park van Arenberg te vermelden!]

	 pt. 62	 Strategische projecten	 [Visie HK op ontwikkeling Park van Arenberg]


PROG. 10 Samenwerking 
p. 153	pt. 10/15	 Participatie van de bevolking	[Aanmelden HK?]

p. 162	 	 	 Subsidiebeleid	 [van beland voor HK?]

p. 165	pt. 104		 Investeringsplan	 [Ontwikkeling deelgemeentehuis? v. Arenbergplein? 	
	 	 	 	 	 	 andere?]


