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INLEIDING
2014 betekende voor het autonoom gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Leuven (AGSL) het tiende
volledige werkingsjaar. Het AGSL werd immers operationeel in 2005, nadat het in 2004 werd
opgericht. Dit activiteitenverslag is dan ook meteen het tiende in een rij.
Daarnaast betekende 2014 voor het AGSL de start van een nieuwe periode. Het betrof namelijk het
eerste jaar van de nieuwe beheersovereenkomst met de stad Leuven, die geldt voor de periode 20142019. Bovendien loopt sinds 2014 ook een beheersovereenkomst met het OCMW Leuven. Dit
activiteitenverslag is dus het eerste dat rapporteert over de uitvoering van deze overeenkomsten en
de opdrachten die het AGSL daarin heeft gekregen.
De nieuwe beheersovereenkomst met de stad vertrekt van de stedelijke beleidsdoelstellingen, die het
AGSL mee helpt realiseren. Het takenpakket van het AGSL is verder uitgebreid.
•
•
•
•

Zo gaat het AGSL de ontwikkeling van een vijftal centrumgebieden in de stad coördineren:
niet enkel de Vaartkom, maar ook de Benedenstad/Stadspoort Bodart, het centrum van
Kessel-Lo, de centra van Wilsele en Wijgmaal en de site Naamsesteenweg/Ruelenspark.
Verder zal het AGSL voortaan naast het stadspatrimonium ook het OCMW-patrimonium
administratief beheren. Voor beide besturen krijgt het AGSL een belangrijke valorisatieopgave.
Daarnaast staat het AGSL nu ook in voor het facilitair beheer van het Politiehuis, en zal het op
termijn ook het beheer en de exploitatie van de gerestaureerde Parkabdij verzorgen.
Ten slotte krijgt het AGSL de verantwoordelijkheid om het stadsbrede project Leuven
Klimaatneutraal 2030 te coördineren.

De nieuwe beheersovereenkomst bevat de nodige afspraken over de financiering van de
investeringen en de werkingskosten van het AGSL. De stad heeft die ook opgenomen in haar
meerjarenplan 2014-2019. De eigen projecten van het AGSL, zoals de Centrale Werkplaatsen, De
Latten en Klein Rijsel, ontwikkelt het AGSL volledig voor eigen rekening.
Uit dit activiteitenverslag blijkt dat in 2014 al belangrijke stappen zijn ondernomen om de nieuwe
opdrachten op te nemen. Met het oog daarop werd ook het team versterkt met enkele nieuwe
krachten. Dit leverde meteen al concrete resultaten op, zoals onder meer blijkt uit de valorisatieopbrengsten.
Met de voorlopige oplevering en de ingebruikname van het multifunctionele project De Latten heeft het
AGSL in 2014 ook een mijlpaal bereikt. Niet alleen gaat het om een sleutelproject in de
herontwikkeling van de Vaartkom, maar bovendien gaat het om het eerste project voor eigen rekening
dat alle stappen van voorbereiding over uitvoering tot commercialisatie en beheer heeft doorlopen.
Voor de samenwerking binnen het team was dit een boeiende en geslaagde uitdaging.
Voor wat betreft de financiële aspecten van de werking dient dit activiteitenverslag samengelezen te
worden met de jaarrekening 2014. Die werd voor het eerst opgemaakt volgens de voorschriften van
de beleids- en beheerscyclus (BBC). De verplichte invoering van de BBC heeft in 2014 onmiskenbaar
een belangrijke investering gevraagd van het team, waarvan het AGSL hopelijk ook de vruchten zal
plukken.
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PROJECTEN
Het AGSL werkt samen met publieke en
private partners aan stadsvernieuwings- en
stadsontwikkelingsprojecten in Leuven. Het
programma en de schaal van de projecten
varieert, net als de rol van het AGSL. Dat
resulteert
in
2
soorten
projecten:
projectontwikkeling en de coördinatie van
gebiedsontwikkeling (of de combinatie van
beiden).
Bijkomend voert het AGSL ook ruimtelijke en
financiële
haalbaarheidsstudies
uit
met
betrekking tot de herbestemming van het
stadspatrimonium en andere eigendommen, in
functie
van
de
realisatie
van
de
beleidsdoelstellingen van de stad Leuven.

COÖRDINATIE
GEBIEDSONTWIKKELING
Sinds 2009 staat het AGSL in voor de
coördinatie van de gebiedsontwikkeling
Vaartkom.

In de beheersovereenkomst 2014 – 2019
werden
bijkomende
coördinatietaken
opgenomen in het kader van de ontwikkeling
van de strategische gebieden Benedenstad en
stadspoort Bodart, Centrum Kessel-Lo, Centra
Wilsele
en
Wijgmaal
en
stadsontwikkelingproject Naamsesteenweg/
Ruelenspark. Sinds oktober 2014 werd - in
overleg met de betrokken stedelijke diensten
gestart met de voorbereiding van de
coördinatie van de Benedenstad en die van de
centra van Wilsele en Wijgmaal.
In beide strategische gebieden wordt de
realisatie
van
verschillende
ruimtelijke
projecten door diverse stedelijke diensten en
externe
partners
voorbereid.
In
de
Benedenstad zijn dat o.a. de parking Bruul, de
podiumkunstenzaal en de Hertogensite. In
Wilsele zijn dat o.a. de zwembadsite en het
gemeenschapscentrum
Bosstraat.
De
procesmatige afstemming van die projecten
met de opmaak van diverse globale of
sectorale
ontwikkelingsvisies
en/of
de
onderlinge afstemming van die projecten werd
daarom eind 2014 opgenomen door het AGSL.

Luchtfoto vaartkom
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VAARTKOM

Luchtfoto vaartkom

De herontwikkeling van de Vaartkom betreft de
transformatie van het voormalig industrieel
gebied rondom de Vaart tot een gemengde
stadswijk. De nieuwe stadswijk heeft een
oppervlakte van 20 hectare en biedt plaats aan
ruim 2.000 nieuwe wooneenheden, handel,
horeca,
kantoren
en
gemeenschapsvoorzieningen.
De ruimtelijke uitvoeringsplannen voor de zijn
van kracht sinds januari 2010. In uitvoering van
de samenwerkingsovereenkomst van 28 mei
2008 tussen de stad en het AGSL staat het
AGSL in voor het projectmanagement van de
globale herontwikkeling. Concreet neemt zij de
voorbereiding, verslaggeving en opvolging

Rol AGSL
Programma

Overeenkomsten

voor haar rekening van stuurgroepen en
technische werkgroepen. Daarbinnen wordt
het ontwerp, de financiering en de uitvoering
van alle publieke en private deelprojecten in de
Vaartkom voorbereid. Daarnaast behoort o.a.
tot het takenpakket van het AGSL in de
Vaartkom (1) de valorisatie van de
stadseigendommen in het plangebied, (2) de
opmaak
van
de
noodzakelijke
samenwerkingsovereenkomsten met private
en publieke partners, (3) het maximaal inzetten
van provinciale, Vlaamse en Europese
subsidies voor de herontwikkeling van het
plangebied en (4) de opmaak en uitvoering van
een communicatiestrategie met betrekking tot
het plangebied in samenwerking met de dienst
communicatie stadsvernieuwing.

projectbeheer
gemengde stadswijk met ruim 2.000 nieuwe woningen, +/- 50.000 m²
commerciële ruimte, +/- 50.000 m² kantoren en +/- 50.000 m²
gemeenschapsvoorzieningen
Samenwerkingsovereenkomst met de stad Leuven inzake het
stadsontwikkelingsproject Vaartkom (22 mei 2008)

Infrastructuurwerken
De heraanleg van het Engels Plein en
zijstraten – door Betonac NV op basis van een
ontwerp van West 8, in opdracht van de stad
Leuven - werd in 2014 verder gezet maar liep
bijkomende vertragingen op omwille van de
afstemming met de werken van het
multifunctioneel parkeergebouw en van De
Latten. De oplevering van de werken is
voorzien in 2015.
Ook de opmaak van het voorontwerp voor het
Sluispark – door het ontwerpteam OKRA

landschapsarchitecten/ARA in opdracht van de
stad Leuven - en het voorontwerp voor de
Sluisstraat werden afgerond in 2014 en zullen
in januari 2015 ter goedkeuring aan het college
van burgemeester en schepenen worden
voorgelegd. Het ontwerpproces dat werd
aangezet in samenwerking met diverse
vertegenwoordigers van de bewoners en
organisaties in de omgeving van het park werd
voltooid
in
nauw
overleg
met
projectontwikkelaar ViRiX en de VMM. De
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VMM besliste om in het Sluispark een vistrap
aan te leggen. Zij leverden daartoe het
ontwerp dat in het globale parkontwerp werd
geïntegreerd. De vistrap heeft als doel de
vismigratie op de Dijle te bevorderen maar de
manier waarop hij werd vormgegeven –
stapstenen, vlonderpaden en groene oevers –
maakt er tevens een geïntegreerd spelelement
van.
Naast de infrastructuurwerken die de stad
Leuven uitvoert in de Vaartkom, werden ook in
2014
verschillende
infrastructuurwerken
(verder) voorbereid door private partners en
andere publieke actoren in nauw overleg met
de stad zoals:

(1) de infrastructuurwerken op de Bottelarijsite
door
ViRiX
nv
(stedenbouwkundige
vergunningsaanvraag), (2) de uitbreiding van
de hefbrug (aanbesteding) en (3) de realisatie
van de nieuwe brug over de Vaart door WenZ
(ontwerp).
De projectnota voor de fietspaden onder het
Lüdenscheidviaduct - door Grontmij in
opdracht van AWV - werd eind 2014
goedgekeurd
door
de
gemeentelijke
begeleidingscommissie. De aanbesteding van
deze werken is door AWV gepland in 2015, de
realisatie in 2016.

Afbraakwerken DijleDelta

Samenwerking met private ontwikkelaars
In 2014 werd een nieuwe samenwerkingsovereenkomst afgesloten tussen de stad
Leuven en ViRiX nv en werden wijzigingen
goedgekeurd
aan
de
bestaande
samenwerkingsovereenkomsten met Ertzberg
cvba en Ghelamco nv. De onderhandeling en
voorbereiding daarvan gebeurde door het
AGSL.
In de wijziging van de samenwerkingsovereenkomst tussen de stad Leuven en
Ghelamco nv voor de realisatie van het
multifunctioneel project Waterview ging de stad
Leuven akkoord om samen met Ghelamco een
conventionele mede-eigendom tot stand te

brengen door de gronden in haar bezit bij
middel van een notariële akte in te brengen in
het project. Voor beide partijen resulteerde dat
in een vereenvoudiging van de eerder
vastgestelde werkwijze. De stad Leuven en
Ghelamco gingen eveneens akkoord om alle
parkeerplaatsen in het project samen in rotatie
te plaatsen wat voor beide partijen zal leiden
tot
gunstigere
voorwaarden
bij
de
parkingbeheerder.
In het addendum aan de ‘Overeenkomst
projectrealisatie Tweewaters’ tussen de stad
Leuven en Ertzberg cvba werden de
voorwaarden overeengekomen die Ertzberg
zal
opleggen
aan
kopers
van
de
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assistentiewoningen in het bouwproject ‘Ark’
om te garanderen dat de assistentiewoningen
ook als dusdanig zullen worden gebruikt.
Daarnaast gaf de stad Leuven aan Ertzberg de
mogelijkheid om de projecten Twist en Sheds
tijdelijk
te
ontsluiten
via
de
site
brandweerkazerne.
Tussen ViRiX nv en de stad Leuven werd de
‘Samenwerkingsovereenkomst
Dijledelta’
afgesloten. De samenwerkingsovereenkomst
legt afspraken vast met betrekking tot o.a. de

aanleg van het Sluispark, de realisatie van
geconventioneerde woningen, de overdracht
van infrastructuur aan het openbaar domein en
de
duurzaamheidsambities
binnen
het
projectgebied Dijledelta. In navolging van deze
samenwerkingsovereenkomst werd in de
tweede
helft
van
2014
een
driepartijenovereenkomst goedgekeurd tussen
de stad Leuven, ViRiX nv en OKRA
landschapsarchitecten/ARA
m.b.t.de
ontwerpopdracht voor het Sluispark en de
Sluisstraat.

TijdelijkSluispark
Sluispark
Tijdelijk

Communicatie en co-creatie
In het voorjaar van 2014 realiseerde de
groendienst van de stad Leuven i.s.m. Leren
Ondernemen een tijdelijke buurtmoestuin op
de terreinen rondom de Zandvang. Ook het
tijdelijk sluispark kreeg dankzij de groendienst,
ViRiX nv en De Hoorn nv ‘een nieuw kleedje’ in
juni 2014. Daarnaast droegen diverse
ontwikkelaars maar ook OPEK en De Hoorn
de
hun steentje bij in de 4 Vaartkom op Zondag
die doorging op 21 september 2014.

van het Sluispark. De subsidie werd niet
toegekend door Vlaanderen.

Subsidies
In 2014 werd een nieuwe subsidie
aangevraagd
in
het
kader
van
de
stadsvernieuwingsprojecten voor de realisatie
Vaartkom op zondag, inspraakmoment
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PROJECTONTWIKKELING
VAARTKOM - BLOK 1 - DE LATTEN
Rol AGSL
Bouwheer
Programma

Ontwerpers

projectontwikkelaar/projectbeheerder
Dijledal, sociale huisvestingsmaatschappij (gedelegeerd bouwheer
voor AGSL)
69 appartementen (24 voor AGSL, 12 starterwoningen, 12
stadswoningen), kantoren voor Dijledal, 6 handelsruimten (voor
AGSL, 4 verkoop, 2 verhuur) & 137 ondergrondse parkeerplaatsen
A33-architecten

Complex De Latten

Algemeen
De voormalige site van DAVA, een
transportbedrijf gelegen aan de ‘kop van de
Vaartkom’ aan de voet van de Keizersberg
diende zich omwille van een faillissement als
opportuniteit
aan
om
als
Autonoom
Gemeentebedrijf aan te kopen in 2005. De
krijtlijnen voor de ontwikkeling van de
verschillende bouwblokken op de Noordoever
werden via het RUP Vaartkom meegegeven.
Daarnaast zorgde het Masterplan publieke
ruimte voor een verdere verfijning van de
inrichting van het openbaar domein. Zo vormt
het project van De Latten het sluitstuk van een
reeks van een zestal bouwblokken. De opbouw
van elk van deze gebouwen verloopt volgens
een gelijkaardig scenario: beneden komen
publieksgerichte functies zoals winkels en
horecazaken, hogerop hebben de bewoners

van de woningen en kantoren een royaal zicht
op de brede omgeving. De kernen van deze
gebouwen zijn meestal uitgehold waardoor er
interessante
ingesloten
buitenruimtes
ontstaan.
Naast
de
verschillende
ontwikkelingen
van
private-ontwikkelaars
opteerde het AGSL ervoor om voor dit laatste
bouwblok op zoek te gaan naar een sociale
partner tevens vanuit de beleidsdoelstelling om
betaalbaar wonen te realiseren. Daar waar
einde 2013 langs de buitenzijde ‘De Latten’
reeds volledig haar vormen had aangenomen,
werd de focus vande eerste jaarhelft van 2014
de verdere binnenafwerking van het gehele
complex. De aannemer heeft er dan ook spoed
achter gezet om het gehele complex nog voor
de formele einddatum op te leveren.
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De werf wordt afgerond
Op 7 juli 2014 werd de voorlopige oplevering
opgemaakt voor het complex ‘de Latten’, dit na
intensieve
rondgangen
door
architect,
gedelegeerd bouwheer en het AGSL. Bij de
voorlopige oplevering werden een groot aantal
bemerkingen m.b.t. de appartementen, de
commerciële ruimten en de gemene delen
genoteerd.

de afronding van de openstaande punten
beschreven in de voorlopige oplevering, en
bijkomende problemen die zich hebben gesteld
bij ingebruikname – o.a. ventilatiesysteem –
om vervolgens toe te werken naar een
definitieve oplevering medio 2015.

Appartement De Latten

Complex De Latten: binnenplein

De tweede jaarhelft betekende voor het AGSL
dan ook een intensief proces om vat te krijgen
op
de
verschillende
bemerkingen,
in
combinatie met de inhuizing van de eerste
bewoners.
De afdeling vastgoed en afdeling projecten
werkten hiervoor dan ook nauw samen, met
name de communicatie met de bewoners
enerzijds,
de
communicatie
met
de
aannemer/gedelegeerd bouwheer anderzijds.
Einde 2014 werd een merendeel van de
bemerkingen aangepakt door de aannemer, dit
na de organisatie van meerdere ‘werkdagen’
en een nauwe opvolging hiervan vanuit het
AGSL en de gelegeerd bouwheer Dijledal.
Begin 2015 zal dan ook in het teken staan van

De commercialisatie van de stads- en
starterswoningen in De Latten wordt verder
behandeld in het hoofdstuk ‘vastgoed’.
Afstemming met de handelaars
In het kader van het voorzien van
nutsleidingen (elektriciteit & water) in de
handelsruimten werden in 2014 de nodige
beslissingen genomen voor de uitvoering
hiervan voor alle handelspanden, zowel de
koop- als de huurpanden. Daarnaast werd
tevens beslist om de huurpanden te voorzien
van een eigen warmtesysteem gezien hiervoor
de gemene delen in de ondergrondse dienden
aangewend te worden als enige oplossing. In
2014 werden dan ook de nodige afspraken
gemaakt met de ir. Technieken en werd een
procedure gelanceerd m.b.t. de aanstelling van
een installateur voor de warmtepompen in de
huurpanden van de Latten.
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CENTRALE WERKPLAATSEN
Algemeen
Het hart van de deelgemeente Kessel-Lo gaat
weer
slaan.
De
plek
waarrond
de
deelgemeente gedurende bijna 150 jaar was
gegroeid, komt weer tot leven. Verschillende
nieuwe projecten pompen opnieuw vers bloed
in een dichtbevolkte deelgemeente van de stad
die haar ontstaan en groei grotendeels aan de
Centrale Werkplaatsen heeft te danken.
De site van de Centrale Werkplaatsen is
ongeveer 8,5 ha groot. Deze voormalige
enclave - Werkplaats van de NMBS - wordt
dan ook omgevormd tot een volwaardige
woonwijk, meer nog, tot een ‘nieuw kloppend
hart’ voor Kessel-Lo.

Vanuit een duidelijke visie wordt er gekozen
voor een ‘multi-functionele stedelijke woonwijk’
die zich inschrijft in haar omgeving (project- en
ontwikkelingsplan 2003). De ontwikkelingen
dienen immers een relatie te leggen met de
omgeving - fysisch - maar eveneens een
functionele meerwaarde te bieden. Naast een
bijkomend aanbod van een 325-tal woningen
zal er ook voldoende geïnvesteerd worden in
de aanleg van kwalitatief openbaar domein dat
daadwerkelijk de centrumrol voor Kessel-Lo
kan opnemen. Om het gehele plaatje
vervolgens te vervolledigen wordt een aanbod
gemeenschapsvoorzieningen
(publieke
investeringen) en stedelijke voorzieningen
(private investeringen) gerealiseerd.

Luchtfoto Centrale Werkplaatsen

Matexi woonproject
Rol AGSL
Bouwheer
Programma
Overeenkomsten

SWAL-woningbouwproject
Rol AGSL
Bouwheer
Programma

Projectbeheerder / eigenaar van de gronden
NV Matexi
170 woningen & max. 3.400 m² niet-woonfuncties
Samenwerkingsovereenkomst NV Matexi, BVBA VBM-Architecten en
BVBA WIT Architectenvennootschap & AGSL (2006)

Projectbeheerder
Sociaal Wonen Arrondissement Leuven (SWAL)
74 sociale koopwoningen (koopwoningen (36 parkwoningen, 17 belétagewoningen en 21 rijwoningen)
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Overeenkomsten

Ontwerpers

1)
Samenwerkingsovereenkomst
AGSLSociaal
Wonen
Arrondissement Leuven (SWAL) & AGSL m.b.t. sloop gebouwen &
m.b.t. ondergrondse parkeerplaatsen (februari 2011) (RVB 08/2006);
Overeenkomst tussen het Autonoom Gemeentebedrijf
2) Stadsontwikkeling Leuven en Sociaal Wonen arro Leuven inzake
de aankoop/verkoop van parkeerplaatsen in het nieuwbouwproject
(RVB 03/2014)
Architectengroep Nero (via selectie beperkte offertevraag; 2005)

Algemeen
In 2009 werd de stedenbouwkundige
vergunning bekomen om de 74 sociale
koopwoningen
te
realiseren.
Het
woningbouwproject is opgesplitst in twee
fasen. Fase 1 omvat 36 parkwoningen (9
compacte parkwoningen bestaande uit telkens
4 woningen) en 17 appartementen (bel-etage
en penthousewoningen). Fase 2 bestaat uit 21
rijwoningen (8 kopwoningen, 6 carhouse en 7
trifloor).

SWAL woningbouw

De Werkhuizen
Rol AGSL
Bouwheer
Programma

Overeenkomsten:

Ontwerpers

Fase 1 van het project is opgenomen op het
UP 2013 (subsidiëringkanaal van de VMSW).
Het dossier is aanbesteed op 13 augustus
2013, de werken zijn gegund op 19 september
2013 en de bouwwerken zijn gestart op 17
februari 2014. De werf verloopt vlot en einde
van de werf is voorzien in oktober 2015. Na
afronding fase 1, wordt fase 2 opgestart. Het
definitief dossier van fase 2 wordt in 2015
verder voorbereid om in 2015 te kunnen
aanbesteden.
Einde 2013 keurde het DC de prijszetting van
de parkeerplaatsen (+/- 11.000 euro/PP, excl.
btw en erelonen) goed die het AGSL zal
afnemen van SWAL. Op 24 maart 2014 is er
een overeenkomst tussen AGSL en SWAL
afgesloten in kader van deze overname van
overtollige
parkeerplaatsen
(29
parkeerplaatsen). In de aanloop van de
opmaak van deze overeenkomst heeft AGSL
een financieel model opgemaakt voor de
prijszetting
van
de
parkeerplaatsen
(aankoop/verkoop/verhuur).

Projectontwikkelaar
Sociale huisvestingsmaatschappij Dijledal
Multi-functioneel stedelijk complex met fietscentrale, stedelijke
academie
(filiaal
Kessel-lo),
handelsruimten,
30
sociale
huurappartementen (senioren/minder-validen)
1) Principiële beslissing samenwerking AGSL – Dijledal (2008)
2)
Samenwerkingsovereenkomst
AGSL
–
Dijledal
(2009)
(gedelegeerd bouwheerschap, erfpachtformule); addendum aan
overeenkomst inzake inrichting van de academie (2012); addendum
aan overeenkomst inzake casco-inrichting van fietsafhandelcentrale
en handelsruimten (2014)
Architectenbureau Jan Maenhout (geselecteerd via beperkte
offertevraag (2009))

De Werkhuizen is een multifunctioneel
complex met 30 sociale huurwoningen voor
senioren en mindervaliden, ruimte voor de
stedelijke academie filiaal Kessel-lo, drie

handelsruimten en een fietscentrale. In maart
2012 werd de stedenbouwkundige vergunning
bekomen om het complex te realiseren. De
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werken zijn op 24 februari 2014 gestart. De
werf zal lopen tot eind juni 2015.
Op 10 juni 2014 heeft het CBS de betrokken
diensten
opdracht
gegeven
om
de
fietsafhandelcentrale verder te concretiseren.
Daarnaast heeft het CBS een principieel
akkoord gegeven om de fietsschool Leuven te
integreren in de toekomstige fietscentrale. Op
15 december 2014 is er een addendum
geformuleerd bij het contract van de huidige
architect om mee in te staan in de inrichting
van de fietscentrale. Deze oefening zal
gefinaliseerd worden in de loop van 2015.
In 2014 werden de drie handelruimtes via de
stadsmakelaar al te huur aangeboden. In het
kader hiervan werden er reeds mogelijke

kandidaten begeleid. Na gesprekken met
eventueel toekomstige handelaars is er beslist
om nog een paar aanpassingen uit te voeren
op de werf: 1) bij de kopruimte wordt de
mogelijkheid voorzien om de kelder mee te
verhuren (kelderopening voorzien; herziening
erfpachtovereenkomst
Dijledal)
2)
het
casconiveau van de handelruimtes worden in
beperkte
mate
opgetrokken
(opmaken
addendum
contract
huidige
architect
(15/12/2014), afstemming op de werf). Deze
aanpassingen worden nog verder opgevolgd
en gefinaliseerd in de loop van 2015.
Omdat DFB de werken in de praktijk opvolgt
wordt medio 2014 het projectbeheer van het
AGSL hier maximaal gedelegeerd naar DFB.

De Werkhuizen

Appartementen West
Rol AGSL
Bouwheer
Programma
Overeenkomsten
Ontwerpers

Projectontwikkelaar
Nog niet bekend
Woningen (42-tal) , gelijkvloerse handelsruimten & ondergrondse
parking (ten behoeve van hallen 4/5 & eigen programma)
Overeenkomst AGSL – NMBS m.b.t. de tijdelijke uitbating parking
NMBS
Nog niet van toepassing
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In functie van de doorstart van het project
Appartementen West op de Centrale
Werkplaatsen werd er een ambitienota
voorbereid (eind 2014/begin2015). Aan de
hand van deze nota wordt de ambitie van het
AGSL met dit project scherp gesteld. Deze
ambitie vormt het afwegingskader voor het
maken van keuzes in de loop van het verdere
traject.
Volgende ambities worden als prioritair naar
voor geschoven:
- Het creëren van een stedelijke
dynamiek op het Blauwputplein
- Een
alternatief
woonconcept
ontwikkelen voor gezinnen met
kinderen in Leuven
- Via
een
vooruitstrevend
duurzaamheidsconcept bijdragen aan
LKN 2030.

verder vorm krijgen. De initiatiefnemers
droomden nog van een podium en een prieel.

Aanleg podium - central park 3010

Het podium is er in 2014 gekomen. Op deze
manier is het een echt park voor en door de
buurtbewoners met de bijhorende dynamiek in
de buurt. Dit alles in nauwe samenwerking met
de stad Leuven.

Een gedragen ambitienota zal de basis vormen
voor het opmaken van een concrete
projectdefinitie en het selecteren van een
gepaste ontwikkelingsformule.
Central Park 3010
Omdat op de Centrale Werkplaatsen
ondertussen al heel wat mensen wonen en
omdat de afwerking van het definitieve park
nog even duurt, hebben een aantal
buurtbewoners het initiatief genomen om op dit
terrein een tijdelijk buurtpark in te richten. Zij
dienden een aanvraag in binnen de
projectoproep Kom op voor je wijk in het
voorjaar van 2013 en kregen een positieve
beoordeling. Het terrein is gesaneerd en kan
dus als park ingericht worden in afwachting
van de definitieve ontwikkeling.
‘Central Park 3010’ zal dienen voor
kleinschalige buurt- en sportactiviteiten waarbij
buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten. Het
park wil een informele ontmoetingsplek zijn
voor de buurt maar ook een platform voor
dialoog en reflectie over de gemeenschap en
de stad waarin je leeft. De bedoeling is om het
project te realiseren met een grote
betrokkenheid
van
zoveel
mogelijk
buurtbewoners.
De initiatiefnemers plannen een gestage
inrichting
van
het
buurtpark.
Via
werkmomenten zal de invulling van het park

Buurtfeest central park 3010

Central Park 3010 is een mooi voorbeeld van
‘co-productie’ van stedelijkheid. De algemene
doelstellingen zijn o.a. om een sociale
dynamiek (sociale innovatie) op gang te
brengen, betrokkenheid van de buurt te
creëren,
een
draagvlak
voor
het
stadsvernieuwingsproject dat nog gedurende
een hele periode zal lopen (min. 6 à 8 jaar) te
creëren, het ondersteunen van een bottom-up
initiatief waarbij de stadsdiensten eveneens
een actieve bijdrage leveren (coproductie),
inzetten als strategie om om te gaan met 'slow
urbanism'.
Na een evaluatie van de eerste editie van
‘Centrale werkplaatsen op zondag’, waarbij de
nadruk
lag
op
informatie
over
de
infrastructurele veranderingen op de site, werd
besloten in 2014 geen soortgelijk evenement
te organiseren. De reden hiervoor was dat er in
2014 onvoldoende nieuwe ontwikkelingen
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waren op infrastructureel vlak. Via de reguliere
communicatiekanalen van Stad Leuven is er
wel communicatie gevoerd geweest.

programmatie van ‘de overige beschikbare
ruimte’ zoals een overdekte binnenstraat.) In
de loop van 2014 zijn er gesprekken gevoerd
met PMV met het oog op de opstelling van een
overeenkomst.
De samenwerking is op de Raad van Bestuur
van 29 april 2014 goedgekeurd en de
overeenkomst is in december 2014 door
beiden partijen ondertekend.

Buurtfeest central park 3010

Omdat er op vlak van bewonersinitiatieven in
en rondom de site heel wat leeft (straatfeesten,
verschillende aanvragen binnen ‘Kom op voor
je wijk’, nood aan samenwerking tussen
verschillende buurtcomités,…. ) wou de stad
deze positieve dynamiek in de wijk
ondersteunen. Samen met de bewoners en de
buurtcomités van de omliggende straten werd
beslist een buurtfeest te organiseren in het
tijdelijk buurtpark.
Onroerend erfgoed (hal 9, hallen 4/5 en
weegbrug)
Op 11 april 2014 beslist het CBS om naar een
gezamenlijke ontwikkelingswijze te gaan voor
het geheel van beschermde monumenten. De
herbestemming van de hallen 4/5, de
tussenhallen, de weegbrug en hal 9 zal
gerealiseerd worden in een DBFM-formule
(PPS constructie). Het gehele project wenst
AGSL te beschouwen als één stedelijk
complex dat de centrumfunctie van Kessel-lo
op de Centrale Werkplaatsen voor een groot
deel op zich kan nemen. De hallen zouden op
die manier ‘een broedplaats voor duurzaam
stedelijk
leven’
kunnen
worden
(cfr.
Hallen 4/5
Rol AGSL
Bouwheer
Programma

Overeenkomsten

Daarnaast is er een intensief traject afgelegd
met het GO! en de stadsdiensten voor het
opstellen van een intentieovereenkomst en het
scherpstellen
van
het
programma.
Bibliotheek, spelotheek, conservatorium en het
gemeenschapscentrum zullen de publieke
functies
verzorgen,
verder
zal
het
gemeenschapsonderwijs
het
tweedekansonderwijs hier onderbrengen.
Naast de reeds genoemde functies is er tevens
nog plaats voor een aandeel ‘privé-ruimte’,
waaronder een horecazaak en een andere
invulling.
Uitgaande
van
bovenstaande
programma met indicatieve oppervlakten is het
financieel luik rond de voorgestelde DBFMformule in samenwerking met PMV voor de
betrokken partijen in detail uitgewerkt. De nota
met de projectdefinitie werd in 2014 bijgesteld
op basis van de recentste informatie en
ontwikkelingen.
Door nieuwe evoluties (veranderingen beheer
eigen patrimonium cfr studie uitgevoerd door
Freestone, …) en voortschrijdende inzichten
(oa kostprijs) wordt de voorgestelde DBFMformule door de partners in vraag gesteld en
bijgevolg ook de samenwerking met PMV.
Begin 2015 moet hieromtrent duidelijkheid zijn.

Projectontwikkelaar/projectbeheerder
Nog niet bepaald
Stedelijke voorzieningen ( gemeenschapscentrum,
filiaal
conservatorium, bibliotheek (spelotheek) Kessel-Lo, ongekende
privatieve
invulling (huidig mogelijke: creatieve ‘urban craft’
incubator/createch, …)
1) Globale samenwerkingsovereenkomst stad Leuven – AGSL (2005);
2) Overeenkomst inzake de haalbaarheidsstudie AGSL – GO!gemeenschapsonderwijs (2011)
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Ontwerpers

3) Samenwerkingsovereenkomst AGSL en De Vlaamse Erfgoedkluis
(2014)
4) Opmaak intentieovereenkomsten tussen AGSL –Stad Leuven en
AGSL-GO!
1) Maatwerk-architecten (voorstudie & inventarisatie; 2010-2011)
2) Architectenbureau Jan Maenhout (haalbaarheidstudie GO!gemeenschapsonderwijs – AGSL; 2012)
3) Maatwerk-architecten (dringende instandhoudingwerken; 2013)

Hallen 4/5 zijn in een zeer slechte staat
waardoor er dringende instandhoudingwerken
moeten uitgevoerd worden om verder verval
tegen te gaan. Het dossier dringende
instandhoudingwerken
(opgesteld
door
Maatwerk-architecten) werd medio november
2013 ingediend bij onroerend erfgoed
Vlaanderen, afdeling Vlaams Brabant. Begin
december 2013 werd het dossier ontvankelijk
verklaard. Het verzoek van AGSL tot
voorafname aan minister Bourgeois omwille
van ‘bouwfysische hoogdringendheid’ werd
gehoord en de middelen zijn op 14 mei 2014
toegekend.
Op 30 september 2014 beslist de Raad Van
Bestuur
om
de
opdracht
‘dringende
instandhoudingwerken’ aan Renotec NV te
gunnen. Het gunningsvoorstel van de
aannemer werd door onroerend erfgoed
Vlaanderen op 20 januari 2015 goedgekeurd.
De dringende instandhoudingwerken fase 1
worden begin maart 2015 opgestart.
Hal 9
Rol AGSL
Bouwheer
Programma
Overeenkomsten
Ontwerpers

De
uitvoeringstermijn
bedraagt
90
kalenderdagen. Aansluitend op fase 1 wordt
getracht fase 2 uit te voeren. Deze werken
kunnen tijdelijk gebruik van de hallen 4/5
mogelijk maken. Begin 2015 zal AGSL fase 2
verder uitwerken en de mogelijkheden verder
onderzoeken, zowel naar invulling als
financiering, om na uitvoering van fase 2
tijdelijk gebruik van de hallen 4/5 mogelijk te
maken.

Hallen 4/5

Projectbeheerder
Stad Leuven
jeugdcentrum en ontmoetingsruimte Stad Leuven (9 boxen, kantoren,
vergaderzalen, infopunt, overdekte speelruimte, ontmoetingsruimte)
Erfpachtovereenkomst tussen de stad Leuven en het AGSL (2007)
Karel Vandenhende (via selectie Open Oproep 2006)
Hal 9 zal gerenoveerd en heringericht worden
als jeugdcentrum. De vergunning werd
verkregen in 2011. Een jaar later (juni 2012)
werd het gehele dossier ingediend bij Ruimte &
Erfgoed in het kader van de aanvraag van de
restauratiepremie. In juni 2013 werd het
dossier
ontvankelijk
verklaard.
Vanuit
contactname met Agentschap onroerend
erfgoed werd vastgesteld dat hal 9 een
‘investeringsdossier’ is waardoor het als
voorafname kan aanzien worden.
Hal 9
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Op 28 april 2014 werd de restauratiepremie
toegekend.
Het CBS had op 6 juni 2014 beslist om de
bouwwerken van Hal 9 te beperken tot het
restauratief gedeelte en de architect opdracht
te geven zijn dossier in deze zin

aanbestedingsklaar te maken. Kort daarop zijn
de onderhandelingen met de architect gestart
in verband met wijziging opdracht, meerwerken
en prijsofferte. In 2015 moet hierover een
consensus
bereikt
zijn
zodat
de
cascorestauratie in 2015 kan opgestart
worden.

Locomotievenpad

Infrastructuuraanleg
Rol AGSL
Bouwheer
Programma
Overeenkomsten
Ontwerpers

Projectontwikkelaar/projectbeheerder
AGSL/VMSW
park, stedelijke pleinen, woonstraten, woonerven, parkeerstrip
globale samenwerkingsovereenkomst stad Leuven – AGSL (2005)
THV Groep Infrabo-Vectris (2007; geselecteerd na beperkte
offertevraag 2006)/ Groep Infrabo (deel VMSW)

Het gehele private woonproject (Matexi) met
omliggende woonerven of aangrenzende
straten is afgewerkt. De tijdelijke oplevering
van Ketelmakerij was in 2013. De overdracht
van Smidsestraat en Koperslagerij naar de
stad was afgerond eind 2014. De overdracht
van Ketelmakerij zal in 2015 plaatsvinden.
Het park wordt in twee fases aangelegd
(samen met de VMSW). Fase 1 (de
grondwerken,
rioleringswerken
en
infiltratiebekken) was begin 2014 afgerond. De
tweede fase van de parkaanleg gaat van start
van zodra het woningbouwproject SWAL

gefinaliseerd is. De geplande start van fase 2
wordt voorzien oktober 2015.
De aanleg van het locomotievenpad oost is
afgerond. Op 14 april 2014 is het
locomotievenpad oost in gebruik genomen. Bij
de aanleg van het locomotievenpad oost zijn 2
cambioparkeerplaatsen voorzien.
Als laatste grote entiteit voor de aanleg van het
openbaar domein werd het definitief ontwerp
van het Blauwputplein gefinaliseerd in 2014.
De formele goedkeuring zal begin 2015
plaatsvinden. De finalisering van het definitief
ontwerp van werfplein en de parkeerstrip zal
eveneens in 2015 plaatsvinden.
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KLEIN RIJSEL
Tussen het provinciehuis en de bestaande woonwijk Klein Rijsel ligt een onbebouwde zone die haar
identiteit ontleent aan de nabijheid van de sporenbundel en een hoogteverschil van ruim zeven meter.
De variërende morfologie van de bebouwing en de schaalbreuk tussen enerzijds de nieuwe
grootschalige kantoorfuncties in het kader van de herstructurering van de stationsomgeving en
anderzijds de bestaande kleinschalige woonfuncties in de wijk Klein Rijsel vormen een bijkomende
uitdaging voor de realisatie van een geslaagd programma.
Als gebiedsontwikkelaar verwierf het AGSL het projectgebied van 1,5 hectare in 2007 van de NMBS
en heeft sindsdien nog enkele kleinschaligere aankopen gedaan van stukken grond aanpalend aan de
NMBS-site om te kunnen voldoen aan het BPA ‘Westelijke spoorgeul’.
Algemeen

Ligging van het projectgebied Klein Rijsel tussen provinciehuis en Tiensesteenweg

In haar rol als gebiedsontwikkelaar heeft het
AGSL in 2014 gewerkt aan de communicatie
naar de omwonenden van het project, inclusief
de aangrenzende perceeleigenaars. Zo werd
in januari 2014 een eerste infovergadering
georganiseerd waarbij de stand van zaken van
het project werd toegelicht aan de
belanghebbenden
alsook
inzage
werd
verschaft in het bouwaanvraagdossier.
Met
de
rechtstreeks
aangrenzende
perceeleigenaars werd vervolgens een traject
afgelegd om tot afspraken te komen met
betrekking tot de exacte afwerking van de

Schetsontwerp uit haalbaarheidsstudie

perceelsranden en de engagementen van het
AGSL duidelijk te stellen. Dit verliep enerzijds
in de vorm van infovergaderingen, maar ook
via
het
versturen
van
brieven
en
toestemmingsformulieren. Het verzamelen van
deze toestemmingsformulieren is momenteel
nog lopende.
Naar de projectpartners toe heeft het AGSL de
aanzet gegeven tot de opmaak van de
basisakte. De afdeling vastgoed heeft hiervoor
de nodige contacten gelegd met de landmeter
en Dijledal. Deze taak werd echter niet
beëindigd in 2014.
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Volgende tabel geeft een overzicht van de stand van zaken van de 2 deelprojecten op Klein Rijsel:
Project
Klein Rijsel
Klein Rijsel

Deelproject
Fase 1 (starterswoningen + sociale
huurwoningen)
Fase 2 (kopgebouw + grondgebonden
woningen)

Stand van zaken 2014
Bouwvergunning verkregen,
uitvoeringsdossier opgemaakt
Voorbereiding
(haalbaarheidsstudie)

Fase 1: starterswoningen en sociale huurwoningen
Rol AGSL
Programma

Overeenkomsten

projectontwikkelaar
22 lage energie starterswoningen voor AGSL en 45 sociale
huurwoningen voor Dijledal, 76 ondergrondse parkeerplaatsen (31
voor AGSL en 45 voor Dijledal), infrastructuurwerken in opdracht van
VMSW
samenwerkingsovereenkomst AGSL – Dijledal (12/11/2008)
samenwerkingsovereenkomst AGSL – Dijledal – VMSW (27/01/2009)

Nog te realiseren

22 lage energie starterswoningen voor AGSL en 45 sociale
huurwoningen voor Dijledal
75 ondergrondse parkeerplaatsen (30 voor AGSL en 45 voor Dijledal)
infrastructuurwerken

Andere

gedelegeerd bouwheerschap aan Dijledal in opdracht van AGSL voor
de 22 starterswoningen en 30 bijhorende parkeerplaatsen

De bouwaanvraag voor dit deelproject werd
effectief op 24 december 2013 ingediend door
Dijledal en VMSW bij de stad Leuven. Op 2
mei 2014 werd de bouwvergunning afgeleverd
door het college van burgemeester en
schepenen van de stad Leuven.
De ontwerpers hebben in parallel de opmaak
van het uitvoeringsdossier afgewerkt waarbij
de randvoorwaarden m.b.t. duurzaam bouwen
opnieuw werden scherpgesteld. Op de
overgang van 2013 naar 2014 was hiervoor
een bijkomende studie opgestart door de
ingenieur technieken waarbij de haalbaarheid
van
bijkomende
duurzame
technische
installaties werd afgetoetst. Deze studie werd
in februari 2014 afgerond waarna in maart
2014 werd beslist om per appartement nog het
maximum aantal zonnepanelen te voorzien en
deze nog toe te voegen aan het
uitvoeringdossier.

Ook de verdeelsleutel tussen AGSL en Dijledal
voor de bouwkost van de gemeenschappelijke
delen in de gebouwen werd vastgelegd.
Tot slot heeft het ingenieursbureau dat belast
werd met de akoestische aspecten van het
project, een laatste trillingsstudie uitgevoerd en
op basis van de laatste plannen een gunstig
advies verleend op het dossier architectuur.
Voor het luik infrastructuur werden nog de
nodige
technische
overlegmomenten
georganiseerd met het oog op het wegwerken
van alle openstaande opmerkingen die door de
verschillende
belanghebbenden
waren
geformuleerd. Bij het afsluiten van 2014 was
het dossier zo goed als gefinaliseerd.
Het aanbestedingsdossier wordt begin 2015
verwacht en vervolgens ter goedkeuring
voorgelegd aan het DC en de RvB, waarna
kan overgegaan worden tot publicatie volgens
de wet op de overheidsopdrachten.
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Binnengevel starterswoningen AGSL (bron: Abscis architecten)

Fase 2: stadswoningen en kantoorgebouw
Omschrijving project
Rol AGSL

Gebiedsontwikkelaar (eigenaar van de gronden)

Programma

12 – 14 grondgebonden stads woningen (eventueel volgens co-housing principe)
kopgebouw (kantoren) met ondergrondse parking

Overeenkomsten

-

Nog te realiseren

12 – 14 grondgebonden stadswoningen (eventueel volgens co-housing principe)
kopgebouw (kantoren) met ondergrondse parking

Andere

Fase 2 van het project Klein Rijsel kan pas ten vroegste aanvangen na oplevering van
fase 1 van het project. In de voorbereidende termijn voor fase 2 zal hiernaartoe
worden gewerkt.

In 2014 werd hoofdzakelijk gewerkt aan het financieel in kaart brengen van het deelproject in fase 2,
naar aanleiding van de noodzaak om budgetten te voorzien in BBC.
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GELDENAAKSEBAAN
Rol AGSL

projectontwikkelaar

Programma

een gemeenschappelijk eco-woonproject met minimum 10
wooneenheden

Andere

reeds in 2005 kreeg het AGSL van de stad Leuven de opdracht om
verschillende opties voor de realisatie van een buurtparking in
combinatie met woonontwikkelingen te onderzoeken (toenmalig in het
kader van de heraanleg van de Geldenaaksebaan). Dit onderzoek
zorgde voor een basis waarop sinds 2012 - 2013 wordt verder
gewerkt naar aanleiding van een concrete opportuniteit tot verwerving
van een strategisch pand.

Voorgevels Geldenaaksebaan

In 2013 reeds werd de haalbaarheidsstudie op
de site opnieuw geëvalueerd en werd een
nieuw ruimtelijk voorstel geformuleerd. Deze
herziening
leidde
tot
een
kwalitatief
woonproject met mogelijkheid tot 9 à 12
woningen, appartementen en studio’s. Waar
het project initieel de beleidsdoelstelling
'buurtparkeren' wenste te ondersteunen, liet
het BPA dit niet toe en is de klemtoon van het
project inmiddels verschoven naar kwalitatief
en duurzaam gemeenschappelijk wonen
binnen de strikte randvoorwaarden van het
geldende BPA. Het DC werd in kennis gesteld
van
de
resultaten
van
deze
haalbaarheidsstudie in januari 2014.
Begin 2014 diende zicht echter een nieuwe
opportuniteit aan in de vorm van een
projectoproep door Bond Beter Leefmilieu.
Deze organisatie wenste samen met
Samenhuizen vzw
en
de
Provinciale
Steunpunten Duurzaam Wonen en Bouwen
een
aantal
pilootprojecten
rond
gemeenschappelijk eco-wonen te begeleiden.

Het directiecomité werd in februari 2014 van
deze oproep op de hoogte gebracht, waarna
werd beslist
dat
AGSL het
project
Geldenaaksebaan
zou
indienen
als
pilootproject voor de stad Leuven.
In maart van 2014 werd ook het CBS
geïnformeerd over de nieuwe piste die in het
project zou bewandeld worden. Naar
aanleiding van deze agendering heeft ook de
stad Leuven zich geëngageerd om de site vrij
te houden voor een gemeenschappelijk ecowoonproject.
Na een selectieprocedure die in maart en april
2014 werd gevoerd, werd het pilootproject
Geldenaaksebaan geselecteerd als 1 van de 5
pilootprojecten
in
Vlaanderen.
Een
subsidieaanvraag in het kader van de Oproep
Woningdelen werd ingediend, echter zonder
weerhouden te worden.
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Het projectdossier werd goedgekeurd op 1
december 2014 door het DC en vervolgens op
11 december 2014 door de RvB, waarna het
projectdossier en haar bijlagen op 16
december 2014 online werd geplaatst op de
website van het AGSL.
Om het project bekend te maken bij het grote
publiek, werd tevens een communicatieplan
opgesteld waaruit volgens hoogtepunten
kunnen gelicht worden:
-

Juni 2014: aankondiging selectie
pilootproject
gemeenschappelijk
ecowonen via persconferentie en
brede
kanalen
(nieuwsbrieven,
website,
facebook,
infoleuven…).
Daarnaast werden ook de directe
buren geïnformeerd over het project
door een informerende folder in de bus

-

23 oktober 2014: info-avond over
gemeenschappelijk wonen

-

16 december 2014: aankondiging
lancering
projectdossier
via
persconferentie en brede kanalen
(nieuwsbrieven, website, facebook,
infoleuven…)

Aankondiging gemeenschappelijk eco-woonproject aan de zijgevel van het project

Sinds mei 2014 is er vervolgens ingezet op het
klaarstomen van een projectdossier dat ten
laatste tegen het einde van 2014 publiek
bekend
moest
gemaakt
worden.
Ter
voorbereiding van dit projectdossier werden
werkgroepen samengesteld die regelmatig
samen kwamen om verschillende onderdelen
van het projectdossier voor te bereiden, en dit
onder begeleiding van BBL. Zo werd nauw
overleg gepleegd met Dialoog (provinciaal
steunpunt duwobo Vlaams-Brabant) over de
duurzaamheidsaspecten in het dossier, met
Samenhuizen vzw over de communicatie en
de
minimumvereisten
inzake
gemeenschappelijkheid, Notaris Coppieters ’t
Wallant inzake juridische vormen, onze
collega’s van de afdeling vastgoed met
betrekking tot de overdrachtformules etc.

Tevens werd er een databank opgericht waarin
geïnteresseerde bewoners zich kunnen
registreren en met elkaar in contact kunnen
komen. Regelmatig werd er met deze
geregistreerden gecommuniceerd over de
stand
van
zaken
van
het
project.
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VASTGOED
VASTGOEDTRANSACTIES
De vlag ‘vastgoedtransacties’ dekt volgende
ladingen:

loop van 2014 heeft verworven of vervreemd.
De verwervingen en vervreemdingen voor
rekening van de stad Leuven gebeuren in
uitvoering van de beheersovereenkomst, die
het AGSL belast met het volledig administratief
dossierbeheer van deze vastgoedtransacties:

- verwervingen en vervreemdingen voor eigen
rekening
- verwervingen en vervreemdingen voor
rekening van de stad
- verwervingen en vervreemdingen voor
rekening van het OCMW-Leuven

-

Verwervingen en vervreemdingen voor eigen
rekening

-

-

Hieronder volgt het overzicht van de
vastgoedtransacties die het AGSL in 2014 voor
eigen rekening heeft aangegaan.
In 2014 heeft het AGSL in functie van
projecten twee gronden verworven: een grond
aan de Geldenaaksebaan en een grond in de
Meikeverstraat. De details hiervan zijn terug te
vinden in bijlage 1.
In
bijlage
2
zijn
de
verschillende
vervreemdingen in functie van projecten en
valorisatie van het AGSL opgelijst. Een
twintigtal grondaandelen bij parkeerplaatsen,
twee commerciële ruimten “De Latten” en 11
appartementen “De Latten” zijn hier in
opgenomen.

Ligging complexDe Latten

Verwervingen
en
vervreemdingen
rekening van de stad

voor

Bijlage 3 geeft het overzicht van de
onroerende goederen die de stad Leuven in de

Aankopen of verwervingen in functie
van projecten van de stad Leuven
Kosteloze
verwervingen
voor
openbaar domein (grondafstand in
uitvoering
van
verkaveling
of
overname
gesubsidieerde
infrastructuur)
Vervreemdingen
in
functie
van
valorisatie stadspatrimonium
Diverse rechten en varia in functie van
de stad Leuven

Verwervingen
en
vervreemdingen
rekening van OCMW Leuven

voor

In bijlage 4 volgt het overzicht van de
onroerende goederen die het AGSL in de loop
van 2014 heeft vervreemd. De vervreemdingen
voor rekening van het OCMW Leuven
gebeuren
in
uitvoering
van
de
beheersovereenkomst, die het AGSL belast
met het volledig administratief dossierbeheer
van
deze
vastgoedtransacties.
De
vervreemdingen in functie van valorisatie
patrimonium OCMW Leuven zijn vooral
(landbouw)gronden. Daarnaast zijn er de
kosteloze afstanden voor openbaar domein
(grondafstand in uitvoering van verkaveling of
overname gesubsidieerde infrastructuur).
Valorisatieopdrachten stad Leuven en
OCMW Leuven
Ingevolge
de
beheersovereenkomst,
afgesloten tussen de stad Leuven en het AG
Stadsontwikkeling Leuven, kreeg het AGSL de
opdracht mee om het stedelijk patrimonium
door te lichten en te valoriseren. Het AGSL
engageerde zich daarbij om bij de voorstellen
van actieprogramma’s steeds een maximale
opbrengst voor de stad Leuven na te streven.
In uitvoering van het strategisch meerjarenplan
2014-2019 van de stad werd het AGSL
verzocht voor een gemiddelde opbrengst van
€ 2.000.000,00 per jaar valorisatievoorstellen
voor te leggen aan het college van
burgemeester en schepenen.
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In 2014 werd voor een totaal van €
2.871.311,11 aan stadspatrimonium aan
externen verkocht. Dit resultaat is voornamelijk
toe te schrijven aan de verkoopsresultaten van
de eigendommen Aarschotsesteenweg 483 en
de Lei 10. Beide verkopen werden
gerealiseerd na een procedure van bieding
onder gesloten omslag en met een uitgebreide
commercialisatie waarbij het AGSL werd
bijgestaan
door
de
expertise
van
stadsmakelaar immo surplus. Tijdens het
voorbije werkingsjaar werden ook de nodige
grondruilen voltrokken opdat de stad Leuven
na realisatie van het parkeergebouw aan het
Engels Plein medio 2015 vierhonderd
parkeerplaatsen in eigendom zal krijgen.
In uitvoering van het strategisch meerjarenplan
2014-2019 van de stad en het OCMW Leuven
werd
het
AGSL
middels
een
beheersovereenkomst tussen het OCMWLeuven en het AG Stadsontwikkeling Leuven
eveneens
verzocht
om
de
nodige
inspanningen te leveren om jaarlijks voor een
geschatte
waarde
van
minstens
€
4.000.000,00 patrimonium van het OCMWLeuven te koop aan te bieden. Het OCMW
Leuven heeft zich daarbij verbonden om het
AG
Stadsontwikkeling
bij
deze
inspanningsverbintenis
maximaal
te
ondersteunen.

Klein Begijnhof 4

Met het bundelen van de krachten bleek het
eerste werkingsjaar voor het administratief
beheer van de vastgoedverrichtingen voor het
OCMW-Leuven onder het beheer van het
AGSL een succesverhaal. Eind 2014 werden
in naam en voor rekening van het OCMWLeuven
voor
€
9.318.223,70
aan
verkoopsopbrengsten gerealiseerd.

Henri Regastraat 37

Om tot dit resultaat te komen werd een heel
divers programma van landbouwgronden,
bouwgronden, woonhuizen en projectgronden
op de markt gebracht. Naast de vertrouwde
verkoopsmethoden werd door het AGSL bij het
OCMW-Leuven ook de procedure van
biedingen
onder
gesloten
omslag
geïntroduceerd. De woningen Klein Begijnhof 4
en Henri Regastraat 37 werden volgens dit
principe gevaloriseerd. Voor de bouwgrond
aan de Bijlokstraat en de woning aan het SintReneldisplein 17 kon na vruchteloze pogingen
middels respectievelijke openbare verkoop en
biedingen onder gesloten omslag met de
tussenkomst van stadsmakelaar immo surplus
een onderhandse verkoop afgesloten worden.
Na
een
jarenlange
historiek
van
bodemproblematiek
en
een
complexe
procedure kwam de OCMW-site - mede door
beroep te doen op Vlabotex - eind 2014 in
aanmerking voor vervreemding. Dit resulteerde
in de verkoop van het zogenaamde Lot 4 van
de site aan de KU Leuven. Met deze verkoop
kon de financieel beheerder van het OCMWLeuven € 4.754.288,00 in ontvangst nemen.
Beide valorisatieresultaten hebben tot gevolg
dat de gemiddelde verkoopsdoelstellingen voor
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2014 van respectievelijk € 2.000.000 en €
4.000.000 ruimschoots overschreden werden.
Hierdoor
zullen
de
gemiddelde

verkoopsopbrengsten voor de volgende jaren
neerwaarts kunnen bijgesteld worden.

Verkoop Craenendonck
Op 24 maart 2014 besliste de gemeenteraad
om
het
voormalige
kinderdagverblijf
Craenendonck via de procedure van biedingen
onder gesloten omslag tegen minimaal €
1.017.000 aan de meestbiedende te verkopen.
De commercialisatie van dit stadseigendom
bleek een enorm succes. Op 10 juli 2014
werden alle biedingen door notaris Wilsens
geopend tijdens een openbare zitting in het
stadskantoor van Leuven. Er werden 17
biedingen
uitgebracht
waarvan
1
onontvankelijk was. Overeenkomstig de
verkoopsprocedure werd het pand toegewezen

aan de hoogste bieder op voorwaarde dat
binnen de 5 werkdagen een waarborg van 5%
van de koopsom op de kantoorrekening van
instrumenterend notaris Wilsens gestort werd.
Na het vervullen van deze formaliteit werd het
eigendom door het college van burgemeester
en schepenen van de stad Leuven in zitting
van 18 juli 2014 toegewezen aan de NV
WooW. De notariële akte houdende deze
verkoop werd op 10 oktober 2014 verleden. De
gerealiseerde verkoopsopbrengst van €
2.761.111,11 was de grootste individuele
verkoop van stadspatrimonium in 2014.

Craenendonck

Commercialisatie stadswoningen en commerciële ruimten “De Latten”
In zitting van 24 september 2013 besliste de
2013 bleek dat er 27 aanvragen werden
Raad van Bestuur van het AGSL om de
ingediend. Twee aanvragen bereikten ons
selectie- en toewijzingscriteria voor de 12
laattijdig en konden bijgevolg niet weerhouden
stadswoningen binnen het project “De Latten”
worden.
Om
de
volgorde
van
de
goed te keuren en
het directiecomité te
kandidatenlijsten
te
bepalen
voorzag
machtigen voor de opmaak van de definitieve
voormelde beslissing van de Raad van Bestuur
kandidatenlijsten en de toewijzing van deze
in een inkomensvereiste en drie criteria,
stadswoningen. Tevens ging de Raad van
waarmee punten konden verdiend worden. Bij
Bestuur akkoord met de voorgestelde
de toewijzing van de appartementen zou
prijszetting van de stadswoningen. Bij het
daarbij voorrang verleend worden aan:
afsluiten van de kandidaturen op 2 december
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-

kandidaat-koper(s) die ooit in Leuven
gedomicilieerd zijn geweest;
kandidaat-koper(s) waarvan de jongste
kandidaat-koper jonger is dan 30 jaar;
kandidaat-koper(s)
die
met
de
aankoop van de stadswoning hun
eerste en enige onroerend goed in
volle eigendom verwerven.

welke mate er nog interesse bestond om één
van de drie resterende appartementen aan te
kopen.
Met de besluiten van de Raad van Bestuur van
28 oktober 2014 en 18 november 2014 werden
de laatste appartementen toegewezen. Uit de
documenten die aangeleverd werden bleken
alle kandidaten te voldoen aan de
voorwaarden, waardoor er principieel geen
bezwaar bestond om de appartementen van
hun voorkeur aan hen toe te wijzen.

Complex De Latten

Bij controle bleken slechts 25 van de 27
aanvragen ontvankelijk, aangezien één
kandidate niet aan de inkomensvereiste
voldeed en de andere kandidaat-kopers geen
recent aanslagbiljet konden voorleggen. Op
basis van voormelde criteria werden de
puntentotalen opgeteld en de rangorde
bepaald. In de toewijzingscriteria werd
opgenomen dat bij een identiek puntenaantal
gekeken zou worden naar het gezamenlijk
belastbaar
jaarinkomen
van
de
kandidaatkoper(s). Kandidaat-koper(s) met het
laagste inkomen krijgen daarbij een hogere
rangorde.
In zitting van 19 december 2013 nam het
directiecomité kennis van de kandidaturen en
rangorde voor de 12 stadswoningen binnen het
project
en
werden
de
definitieve
kandidatenlijsten
goedgekeurd.
Na
het
afwerken van de kandidatenlijsten en de
onderhandelingen met de kandidaat-kopers
werden voor 9 appartementen éénzijdige
aankoopbeloften ondertekend. Na het afsluiten
van de kandidaturen dienden zich nog
verschillende kandidaat-kopers aan om een
appartement aan te kopen. Deze prospecten
werden na de procedure doorgestuurd naar de
stadsmakelaar. Aangezien er na de procedure
nog 3 appartementen beschikbaar waren voor
verkoop, werden deze geïnteresseerden (een
dertigtal) aangeschreven om te informeren in

Grondplan appartement X02

Na de voorlopige oplevering van het complex
op 9 juli 2014 werden de eerste verkoopakten
voor notariskantoor Jansen, Wallays en De
Meutter verleden. Uiteindelijk werden in 2014
van de stadswoningen 11 van de 12
beschikbare entiteiten verkocht voor een totale
transactiewaarde van € 3.603.578,88. Samen
met deze stadswoningen werden ook 7
parkeerplaatsen verkocht.
Naast de stadswoningen werden ook de
commerciële ruimten van het complex,
waarvoor eerder een wederzijdse koopverkoopoptie werd afgesloten, verkocht aan de
initiële kandidaat-kopers. De verkoop van de
commerciële ruimte Vaartkom 3 aan de bvba
Dijkdrie en de commerciële ruimten Engels
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Plein 41 A, 41 B en 51 aan de NV Immo
Patrimo betekenden voor het AGSL een
bijkomende opbrengst van € 2.586.612,16.

Hierin zitten tevens 6 parkeerplaatsen
begrepen die samen met de commerciële
ruimten verkocht werden.

VASTGOEDBEHEER

college van burgemeester en schepenen
hebben genomen in 2014 omtrent verhuringen
van onroerende goederen.

In tegenstelling tot de vastgoedtransacties
omvat het vastgoedbeheer vooralsnog een
dubbele inhoud:
- beheren en exploiteren voor eigen rekening;
- beheren en exploiteren voor rekening van de
stad en de lokale politiezone.
Vastgoedbeheer voor rekening van de stad
Het administratief beheer waarvoor AGSL hield
ingevolge de vorige beheersovereenkomst
volgende activiteiten in:
1° het voorbereiden van beslissingen van de
gemeenteraad
en
het
college
van
burgemeester en schepenen c.q. de raad en
het college van de lokale politiezone inzake het
verhuren en huren van onroerende goederen;
2° het verzorgen van de communicatie en de
promotie
en
het
voeren
van
de
onderhandelingen die verband houden met de
exploitatie en het beheer van de betrokken
goederen;
3° het volledig administratief dossierbeheer
van de overeenkomsten inzake gemene huur,
woninghuur, handelshuur, onroerende leasing,
concessie,
erfpacht,
opstal,
pacht,
terbeschikkingstelling en dergelijke;
4° het functioneren als centraal aanspreekpunt
voor de medecontractanten van de in 3°
bedoelde overeenkomsten, en het melden van
technische problemen aan de technische
dienst gebouwen van de stad;
5° het ramen van de vergoedingen en kosten
die verschuldigd zijn in het kader van de in 3°
bedoelde lopende overeenkomsten voor de
jaarlijkse stadsbegroting;
6° het elektronisch invoeren van de
vastleggingen,
betalingsopdrachten
resp.
invorderingsstaten voor de vergoedingen en
kosten die verschuldigd zijn in het kader van
de in 3° bedoelde overeenkomsten.
Verhuringen namens de stad Leuven
Bijlage 5 is er een overzicht van de 21
beslissingen die de gemeenteraad en het

Verhuur kantoorruimte Aartschotsesteenweg

Inhuurnemingen namens de stad Leuven
Bijlage 6 geeft een overzicht van de
beslissingen die de gemeenteraad en het
college van burgemeester en schepenen in
2014
hebben
genomen
omtrent
de
inhuurnemingen ten behoeve van stedelijke
diensten of initiatieven. Dit gaat voornamelijk
over de verhuur van sporthallen, lokalen,
parkeersplaatsen en gebouwen.
Verhuringen namens het AGSL
Vastgoedbeheer voor rekening van AGSL
In 2014 werd het complex “De Latten” geopend
voor bewoners, zowel kopers als huurders. Zo
worden er 12 appartementen, 2 commerciële
ruimtes en parkeerplaatsen verhuurd door het
AGSL. Tot slot zijn er nog 2 studentenkamers
die
verhuurd
worden
op
de
Oude
Diestsesteenweg. De details van deze
verhuringen zijn in bijlage 7 opgesomd.
Commercialisatie
Latten

starterswoningen

De

In 2014 concretiseerde het AGSL voor het
eerst het concept van de starterswoningen.
Een starterswoning is een woonst voor een
jonge alleenwonende of koppels die zich voor
het eerst zelfstandig domiciliëren, waarvan het
inkomen boven dat van het sociale
huisvestingssegment ligt en wiens middelen
(tijdelijk) ontoereikend zijn om in Leuven een
eigen woning te verwerven aan de huidige
marktprijzen.
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Met het huren van een starterswoning geniet
de huurder van verschillende voordelen. De
combinatie van een gedeeltelijke recuperatie
van de huurprijs, een lage energiefactuur en
een goede bereikbaarheid met het openbaar
vervoer laat huurders toe om gedurende hun
verblijf in de starterswoningen een 'spaarpotje'
op te bouwen. Het geldelijke spaarpotje kan
opgevraagd worden van zodra huurders een
woonst of een perceel bestemd voor
woningbouw in Leuven zouden wensen aan te
kopen. Hiertoe werd ook een reglement voor
het toekennen van een verwervingssubsidie
opgemaakt.

voorzag voormelde beslissing van de Raad
van
Bestuur
in
een
inkomensen
eigendomsvereiste en drie criteria, waarmee
punten konden verdiend worden. Bij de
toewijzing van de appartementen zou daarbij
voorrang verleend worden aan :
− kandidaat-huurder(s)
waarvan
de
jongste kandidaat-huurder jonger is
dan 26 jaar;
− kandidaat-huurder(s) die ooit in
Leuven gedomicilieerd zijn geweest;
− kandidaat-huurder(s) die in de loop
van de afgelopen 3 jaar een binding
met Leuven als werk- en kennisstad
hebben opgebouwd.

In zitting van 27 mei 2014 besliste de Raad
van Bestuur van het AGSL om de selectie- en
toewijzingscriteria voor de 12 starterswoningen
binnen het project “De Latten” goed te keuren
en het directiecomité te machtigen voor de
opmaak van de definitieve kandidatenlijsten en
de toewijzing van deze starterswoningen.
Tevens ging de Raad van Bestuur akkoord met
de
voorgestelde
prijszetting
van
de
starterswoningen en de huurprijzen van de
parkeerplaatsen binnen het project.
In navolging van voormelde beslissing besliste
de Raad van Bestuur van het AGSL
vervolgens in zitting van 24 juni 2014 om het
reglement voor het toekennen van een
verwervingssubsidie voor huurders van de
starterswoningen binnen het project De Latten,
alsook het model van huurovereenkomst goed
te keuren en werd het directiecomité van het
AGSL belast met de uitvoering van dit
reglement
en
het
afsluiten
van
woninghuurovereenkomsten
volgens
bovenvermeld model.
Met
ondersteuning
van
de
directie
communicatie en de stadsmakelaar werd op
11 juni 2014 in OPEK een infomoment
gehouden. Wegens het immense succes
dienden er twee afzonderlijke presentaties
gehouden te worden om alle kandidaten en
geïntereseeerden te kunnen informeren.
Bij het afsluiten van de kandidaturen blijkt dat
er 118 aanvragen werden ingediend. Eén
aanvraag bereikte het AGSL laattijdig en kon
bijgevolg niet weerhouden worden. Om de
volgorde van de kandidatenlijsten te bepalen

Communicatie starterswoningen De Latten

Bij controle bleken 110 van de 117
weerhouden
aanvragen
ontvankelijk,
aangezien 7 kandidaten er niet in slaagden om
ons tijdig de nodige stavingsstukken te
bezorgen om hun rangorde te bepalen.

Keuken appartement De Latten

Op basis van voormelde criteria werden de
puntentotalen opgeteld en de rangorde
bepaald. In de toewijzingscriteria werd
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opgenomen dat bij een identiek puntenaantal
gekeken zou worden naar het gezamenlijk
belastbaar jaarinkomen van de kandidaatkandidaat
huurder(s). Kandidaat-huurder(s)
huurder(s) met het
laagste inkomen krijgen daarbij een hogere
rangorde.

Uitzicht appartement De Latten

Daar waar de rangschikking volgens het
belastbaar jaarinkomen eveneens een exex
aequo
opleverde,
werd
respectievelijk
voorrang verleend aan:
- Kandidaat-huurders
huurders met het hoogste
puntentotaal voor de binding met Leuven
als woonstad
- Kandidaat-huurders
huurders met de hoogste
puntentotaal voor de binding met Leuven
als werk- en kennisstad
- Kandidaat-huurders
huurders met de jongste
(gemiddelde) leeftijd
Op 16 december 2013 nam het directiecomité
kennis van de kandidaturen en rangorde voor
de 12 starterswoningen binnen het project “De
Latten”
en
werden
de
definitieve
kandidatenlijsten goedgekeurd en aan de
stadsmakelaar
voor
verder
gevolg
overgemaakt.

Woonkamer appartement De Latten

De
eerste
huurders
betrokken
de
huurappartementen op 1 september 2014 en
eind 2014 waren alle starterswoningen

bewoond. De kandidatenlijst zal actief gebruikt
worden om bij opzeg of leegstand tot een
nieuwe invulling over te gaan. Van de 12
huurders van de starterswoningen opteerden 4
personen om eveneens een parkeerplaats te
huren.
Naast de reeds afgesloten overeenkomst met
BioHome kon het AGSL in 2014 ook een
handelshuurovereenkoms
handelshuurovereenkomst
afsluiten
met
Isobois
voor
de
laatste
beschikbare
commerciële ruimte Vaartkom 1. Deze
overeenkomst nam een aanvang op 1
november en werd afgesloten voor een termijn
van 9 jaar.
Het ligt in de lijn van de verwachtingen dat de
verhuringen binnen het complex
compl
in 2015
voornamelijk betrekking zullen hebben op het
verder
invullen
van
de
beschikbare
parkeerinfrastructuur.
Parkeerplaatsen Kazerne Michotte
In 2009 besliste de gemeenteraad om de site
Kazerne Michotte, gelegen aan de Parkstraat
144-146-148 te 3000
0 Leuven voor een periode
van 50 jaar en tegen een jaarlijks indexeerbare
opstalvergoeding van 1,00 EUR in opstal te
verlenen aan de vzw Centrum voor
Basiseducatie Leuven-Hageland.
Hageland.
Aangezien bij aanvang van het project en in
het kader van de verleende financiering
fin
door
de stad Leuven afgesproken werd dat de stad
Leuven kosteloos eigenaar zou worden van de
ondergrondse parkeerverdieping -2, kwamen
op die manier na voorlopige oplevering 42
parkeerplaatsen onder het beheer van de stad
Leuven te vallen. Bij oplevering
plevering bleken ook 3
bijkomende
ijkomende parkeerplaatsen op het niveau -1
aan de stad Leuven toe te behoren.
In 2012 besliste het college om de
parkeerplaatsen tegen 84,70 EUR/maand,
(inclusief BTW) te huur aan te bieden en
hiertoe de noodzakelijke commercialisatie
commercialisa
op
te starten. Op het einde van het eerste
kwartaal bleken evenwel slechts 14 van de 45
beschikbare parkeerplaatsen verhuurd.
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stand houden van de kwaliteit van de publieke
ruimte.

Toegang parking Parkstraat

Op basis van een marktonderzoek van
parkeerinfrastructuur in de omgeving bleek dat
de vooropgestelde huurprijs zich aan de
bovenzijde van de prijsvork bevond. Na
verschillende adverteermomenten via diverse
kanalen en een busbedeling bij de
omwonenden bleek de interesse gering. In het
kader van een mogelijke invulling van de
beschikbare
parkeerplaatsen
werden
eveneens het CVO Centrum voor Levende
Talen, CVO VTI Leuven en CVO ACE Groep T
aangeschreven. Geen van voornoemden
betoonde evenwel interesse.
Om deze reden werd door het AGSL
voorgesteld om aanpassingen aan te brengen
aan de tariefstructuur in functie van de termijn
van de huurovereenkomst. Deze ingreep
moest er toe bijdragen om de bezettingsgraad
van de parking te laten toenemen. Het college
stemde in zitting van 7 maart 2014 in met deze
koerswijziging. Vandaag kunnen kandidaathuurders voor deze parkeerinfrastructuur zich
aanbieden voor een maandelijks, semesterieel
of jaarlijks contract. De maandelijkse
huurprijzen hiervoor variëren van € 70 tot
€ 84,70. Tegen het einde van 2014 was de
bezettingsgraad gestegen tot 91%.

PARKMANAGEMENT ABDIJ
PARK EN PHILIPSSITE

VAN

Het Parkmanagement werd een eerste maal
vermeld in de beheersovereenkomst 20082013 tussen de stad Leuven en het AGSL en
werd
heropgenomen
in
de
nieuwe
beheersovereenkomst
2014-2019.
Het
Parkmanagement is bedoeld voor grote
aaneengesloten sites waarvan de stad geheel
of gedeeltelijk eigenaar of erfpachter blijft na
realisatie
van
het
project.
Het
Parkmanagement heeft een brede invulling
maar beoogt voornamelijk het duurzaam in

Uitzicht Philipssite

Concreet betekent dit dat het AGSL thans het
Parkmanagement
waarneemt
voor
de
Philipssite en voor de Abdij van Park. Op 22
september 2011 sloten de stad Leuven en de
vzw Abdij van Park een erfpachtovereenkomst,
waardoor de stad Leuven de integrale site van
het topmonument Parkabdij, inclusief de
abdijkern en het bijhorende groene domein
verwierf.
De
Philipssite (een voormalig industrieel
complex uit de jaren 1930) refereert naar het
economische verleden van Leuven en werd
onder impuls van de stad Leuven in de jaren
1990 herbestemd als dienstencampus.
De Parkabdij (een unieke klooster- en
erfgoedsite met Unescogehalte en oorsprong
de
in de 12 eeuw) en de Philipssite verschillen
sterk van elkaar. Maar desalniettemin zijn er
raakvlakken tussen beiden. Ten eerste zijn het
buren (de Philipsterreinen behoorden destijds
tot het historische abdijdomein). Ten tweede
zijn het beiden steunpilaren van open en
groene ruimte in het Leuvense stadsbeeld.
Het Parkmanagement heeft als doel de
betrokken sites gecoördineerd te beheren,
uitgaande van een samenhangende visie,
rekening houdend met hun karakter en de
uniformiteit van hun inrichting. Tegelijk wil het
Parkmanagement via een actief domeinbeheer
bijdragen tot een klantvriendelijke relatie met
de gebruikers van de betrokken sites, het
duurzaam in stand houden van de kwaliteit van
de publieke ruimte en het zoeken naar
schaalvoordelen en kostenbesparingen.
Het werkingsjaar 2014 was het tweede
volledige jaar van dit domeinbeheer. Voor de
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Philipssite werd de uitbouw van een
aanspreeken
meldfunctie
en
een
coördinerende rol tussen de verschillende
gebruikers verder gezet.
In de Parkabdij lag de nadruk op de realisatie
van beheerstructuren voor de historische
erfgoedsite en de coördinatie van de
herbestemming,
beiden
in
nauwe
samenspraak en samenwerking met de dienst
facilitair gebouwbeheer van de stad Leuven,
die de restauratie van de abdij coördineert, en
de andere diensten van de stad Leuven.
Parkmanagement Philipssite
Concrete acties en realisaties van het
Parkmanagement werden hier in de loop van
2014 verder zichtbaar.
Via zijn aanspreek- en coördinerende functie
kwam het Parkmanagement onder andere
tussen beide in volgende dossiers:
- onderhoud vijverpartij en groen
plantsoen voor het FAC gebouw
- toegankelijkheid van het FAC gebouw
voor andersvaliden
- waterinsijpeling in de archiefkelders
van het FAC gebouw
- bereikbaarheid van het FAC gebouw
voor de hulpdiensten
- comfort van de voetpaden
- functioneren
van
de
openbare
verlichting
- verwijderen van de buiten dienst
geplaatste busbareel
- onderhoud van de dienstweg achter de
Philipssite
- adviezen in verband met inname van
het openbaar domein.
Structureel werd de domeinbeheerder in de
loop van 2014 als permanent lid van de
adviesraad van het politiegebouw vervangen
door de nieuwe gebouwbeheerder van dit
gebouw.
Parkmanagement Abdij van Park

Ook
in
de
Parkabdij
vervult
het
Parkmanagement zijn taak van aanspreekpunt
en ombudsdienst voor de gebruikers en
bewoners van de site. Andere kerntaken
situeren zich hier op het vlak van de
herbestemming, het (toekomstig) beheer van
de historische erfgoedsite abdij van Park en
haar toeristische en museale ontsluiting.
Verder vervult het Parkmanagement een
centrale rol in het dagelijks beheer van de abdij
van Park.

Restauratie Abdij Van Park

In 2012 startte de stad Leuven met een grote
restauratiecampagne van het topmonument
Parkabdij. De restauratie verloopt onder de
leiding van de directie data en facilitair beheer
van de stad Leuven, maar gebeurt in nauw
overleg
en
samenspraak
met
de
domeinbeheerder.

In de loop van 2014 startte het AGSL met de
uittekening van een nieuwe beheerstructuur
voor de Parkabdij en bijhorend businessmodel.
Dit nieuwe beheermodel is nauw verbonden
met de voortgang van de restauratie en de
geleidelijke herbestemming van de Parkabdij.
Hiervoor werd door de directie data en facilitair
beheer in samenspraak met de bevoegde
minister van Onroerend Erfgoed, een planning
opgesteld. Volgens deze planning moeten de
restauratie en de herbestemming voltooid zijn
in 2018. Rekening houdende met deze
planning wordt het Parkmanagement voor de
Parkabdij verder uitgebouwd.
Het Parkmanagement functioneert binnen het
organogram
van
het
AGSL
en
de
beleidstructuren van de stad Leuven. Voor de
Parkabdij stond het Parkmanagement mee aan
de wieg van diverse beheersorganen zoals het
beheerscomité, het projectteam en de

Abdij Van Park
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inhoudelijke
werkgroep
museumprogrammering. De domeinbeheerder maakt
deel uit van deze structuren en licht er de
mogelijke beleidsopties toe.

-

Via zijn aanspreek- en coördinerende functie
kwam het Parkmanagement tussen beide in
volgende dossiers:
- optimale toegankelijkheid van de
abdijsite
- restauratie abdijgebouwen
- museale invulling abdijgebouwen
- bodemsaneringsproject
zuidvleugel
kloostergebouwen
- beveiliging abdijgebouwen
- abdij van Park en Leuven Klimaat
Neutraal 2030
- project met Watergroep in verband
met
warmterecuperatie
uit
waterwinningsgebied Parkabdij
- opname van de Abdij van Park in de
blauwe zone
- concessiebundel: domeingronden en
stallingen
van
de
historische
erfgoedsite Abdij van Park
- fusie vzw Museum Parkabdij met vzw
Centrum voor Religieuze Kunst en
Cultuur, beiden gevestigd in de
kloostergebouwen van de abdij
- mogelijkheden van een microbrouwerij

-

-

-

opstart
publiekswerking
in
samenwerking met Museum M
subsidiedossier toeristisch coördinator
voor
de
Abdij
van
Park
in
samenwerking met Toerisme Leuven
opstart
vacature
stafmedewerker
museale werking in samenwerking met
Museum Parkabdij en KU Leuven
opstart ondererfpacht met AGSL en
nieuwe beheerstructuur

Tenslotte leverde het Parkmanagement in
2014 de nodige ondersteuning bij belangrijke

publieksmomenten
zoals
de
Open
Monumentendag op 14 september, de
presentatie van de gerestaureerde bibliotheek
van de abdij van Park op 12 oktober en
Parkabdij op Zondag op 19 oktober.
Logo Parkabdij op Zondag
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FACILITAIR BEHEER
Als AGSL zijn wij eigenaar van het
stadskantoor en kindercentrum Girafant en
baten wij deze voor de verschillende
-

ruimtebeheer,
brandbeveiliging,
parkeerbeheer,
toegangscontrole,
bewaking,

gebruikers uit in de vorm van dienstencentra.
Concreet komt het erop neer dat wij volgende
facilitaire diensten voorzien:
-

technisch beheer,
energiebeheer,
afvalbeheer,
schoonmaak,
catering,
onthaal.

Stadskantoor

Kinderdagverblijf De Girafant (bron: De Gregorio & Partners

Bij het inrichten van bovenstaande facilitaire diensten wordt er steeds een belangrijke afweging
gemaakt tussen het serviceniveau, prijs en duurzaamheid. In het kader van deze drie pijlers gebeuren
er dan ook regelmatig bijsturingen.
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Opstart beheer politiehuis
Sinds de realisatie van het politiehuis werd het
gebouw beheerd door een medewerker van de
lokale politie. Naar aanleiding van de
pensionering van deze persoon was de lokale
politie Leuven op zoek naar een externe partij
om het gebouwbeheer te voorzien. Dit omwille
van volgende redenen:
-

-

politie wil zich focussen op core
business;
technische
kennis
binnen
de
organisatie “politie” onvoldoende om
een gebouw van deze omvang op een
lange termijn te beheren;
indien de stad Leuven of AGSL het
beheer op zich zal nemen, wordt het
politiegebouw mee in de groep van “te
beheren gebouwen” opgenomen, waar
het voordien als een extern gebouw
werd aanzien.

Naar aanleiding van de vraag en verschillende
verkennende gesprekken, werd er een
overeenkomst afgesloten tussen het AGSL en
de politie Leuven. Concreet voorziet het AGSL
nu volgende taken:
- Beheren van het gebouw naar
structuur
(bouw,
binnenen
buitenschrijnwerk, enz.)
- Beheren van de gebouwgebonden
technieken
(elektriciteit,
HVAC,
sanitair, automatische deuren en
poorten, brand- en inbraaksystemen,
zonnewering,
toegangscontrole,
camerasysteem, enz.) zowel naar
onderhoud,
herstellingen
en
vervangingen. Het dagelijks gebruik
zoals het aanmaken van badges,
opvolgen camerabeelden, enz, blijven

ten laste van de gebruiker. De
werkingsgebonden technieken zoals
controleroom,
labapparatuur,
radiocommunicatie
voor
politiecommunicatie, enz. blijven onder
het beheer van de politie. Al zal er
voor deze technieken een nauwe
samenwerking zijn tussen het AGSL
en de politie.
- Coördineren van verbouwingen en
verhuizingen;
- Administratief beheer van het gebouw
(up to date houden van as-builtdossier
en bijhorend archief)
- Op
aangeven
van
de
Preventieadviseur van de gebruiker
het voorzien van het veiligheidsaspect:
uitvoeren
wettelijke
keuringen,
actualiseren signalisatie, enz.
- Energiebeheer: voeren van een
energiebeleid (monitoren en evalueren
van
verbruiken,
optimaliseren
technieken, sensibiliseren gebruikers
en onderzoeken alternatieve energie)
- Opvolgen van lopende en nieuwe
(juridische)
geschillen
rond
bovenvermelde bevoegdheden;
- Voorziet een centraal aanspreekpunt
voor alle vragen, opmerkingen en
meldingen omtrent bovenvermelde
bevoegdheden;
- Verleent
op
vraag
van
de
politiediensten advies rond het gebruik
van het gebouw (bv. optimalisatie
ruimtebeheer, het AGSL zal de
mogelijke
kantoorconcepten
aanreiken)
Voorziet het nodige overleg tussen de
verschillende betrokken gebruikers van het
gebouw.

Politiehuis
Politiehuis
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Voor het AGSL is vooral de schaalvergroting (incl. continuïteit) het grootste voordeel.
De uitbreiding van deze taak heeft volgende impact:

Te beheren m²
Klanten

Aantal gebruikers

2013
19.559,5 m²
1. Stad Leuven
2. Helics
3. Vzw centrummanagement
4. Kinderopvang Leuven vzw
5. Bloesemboompjes vzw
6. CKO het kind
7. Kinderkribbe “De Girafant”
8. Kind en preventie vzw

616

Bewakingsconcept
Sinds de ingebruikname van het stadskantoor
werd er bewaking voorzien. In de loop van
2014 werd deze geoptimaliseerd. Zo werd er
meer ingezet op technologie. Concreet
betekent dit een kostenbesparing van 100.000
€/jaar, met een terugverdientijd van < 1 jaar.
Om de bewakingsprocessen zo efficiënt
mogelijk te laten verlopen, werd er sterk
geïnvesteerd in ondersteunende software. Zo
werd de ondersteunende software verder
uitgebouwd, met onder meer investeringen in
volgende modules:
- Instructies: afgesproken instructies in
geval van brand, bommelding, inbraak,
dagelijkse taken, tijdelijke instructies,
enz. Van alle instructies wordt er
gelogd welke agent wanneer een
instructie heeft herbekeken. Ligt deze
tijd te ver in het verleden, wordt de
agent automatisch verplicht om de
instructie te herlezen.
-

2014
32.209,31 m²
1. Stad Leuven
2. Helics
3. Vzw centrummanagement
4. Kinderopvang Leuven vzw
5. Bloesemboompjes vzw
6. CKO het kind
7. Kinderkribbe “De Girafant”
8. Kind en preventie vzw
9. Lokale politie
10. Federale politie
11. Federaal gerechtelijk labo
1.056

Trainingsmodule: om de kennis van de
instructies
te
testen
werd
de
trainingsmodule geïnstalleerd. Deze
genereert op willekeurige tijdstippen
vragen over de inhoud van de
instructies.
Afhankelijk
van
het
resultaat wordt de agent door het
systeem verplicht om bepaalde
instructies te hernemen, net zoals het

uitvoeren van een nieuwe test. Het
resultaat van deze testen kan door ons
als klant worden gevolgd.
-

Taakbeheer: alle taken die door een
agent moeten worden uitgevoerd zijn
in het systeem geprogrammeerd. Het
systeem gaat automatisch meldingen
geven als een taak moet aanvangen,
waarna de agent de taak aanvaardt,
uitvoert en de nodige feedback geeft.
Bij een afwijking is de agent verplicht
de nodige verantwoording af te leggen.
Deze taken kunnen zowel van
terugkerende als van eenmalige aard
zijn.

-

Sleutelbeheer: bij een vraag tot uitleen
van sleutels/badges wordt elke uitgifte
in het systeem geregistreerd. Het
systeem geeft automatisch een
overzicht
of
de
persoon
de
sleutel/badge mag uitlenen, wie welke
sleutel/badge
wanneer
heeft
uitgeleend en genereert automatisch
alarmen bij het niet tijdig inleveren.

-

Incidentenbeheer: voor elk incident
waarbij bewaking is betrokken (actief,
passief of door hun vastgesteld) wordt
er een incidentenrapport aangemaakt.
In elk rapport wordt de nodige info
(incl. foto’s) verzameld. Afhankelijk van
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het type rapport krijgen verschillende
partijen automatisch een rapport
toegestuurd.
-

-

Parkingbeheer: registreren van alle
inkomende wagens, incl. periodieke
rapportering om misbruik tegen te
gaan
Rondebeheer: het systeem geeft
visueel een overzicht welke agent op
welke plaats aanwezig was. D.m.v. de
PDA maakt de agent tijdens de ronde
vaststellingen (incl. foto’s) en worden
deze
automatisch
als
incident
gerapporteerd. Bij een afwijking op de
vooropgestelde ronde, bv. tijdslot,
controlepunt vergeten, enz., krijgen wij
als klant hier een snel overzicht van.

-

-

-

energieverbruik per verbruiker of groep
gebruikers opgevolgd, waardoor het
energieverbruik per verbruiker kan
worden
vastgesteld
en
bij
verliesstromen alarmen gegenereerd
kunnen worden.
Energiebesparende
maatregelen:
nemen
van
energiebesparende
maatregelen
zoals
slimme
en
energievriendelijke
verlichting,
plaatsen
en
optimaliseren
klokprogramma’s, etc.
Alternatieve
energiebronnen:
onderzoeken
mogelijkheid
waar
alternatieve energiebronnen kunnen
worden ingeschakeld;
Sensibilisatie: een groot deel van het
energieverbruik is te wijten aan het
gedrag van de gebruikers. Bv. pc’s
blijven 24/7 draaien, voor 1 a 2
verdiepingen de lift nemen, niet doven
van de verlichting, vensters open
terwijl de verwarming staat de draaien,
etc. Om ook deze energieverliezen te
beperken
worden er verschillende
sensibilisatieacties georganiseerd.

Overzicht Vision

Energiebeheer
Als lid van de VZW Leuven Klimaatneutraal
2030 was AGSL verplicht om in 2014 een
actieplan op te stellen (zie p. 38). De afdeling
facilitair beheer heeft zich zo de doelstelling
gesteld om tegen 2020 30% energiebesparing
te realiseren op het totaal energieverbruik van
de verschillende gebouwen. Om deze
doelstelling te bereiken worden volgende
acties voorzien:
- Energiemeting: in het verleden werd
het energieverbruik slechts enkel
vergeleken
d.m.v.
het
globaal
energieverbruik van een gebouw.
Deze manier van vergelijken heeft als
nadeel dat het geen zicht geeft waar
de energie exact naartoe is gegaan.
Ook verliesstromen kunnen hier quasi
niet mee worden vastgesteld. Door het
plaatsen van energiemeters wordt het

Sensibilisatie uitzetten scherm

Ondanks dat het actieplan pas in november
2014 werd goedgekeurd, werden in 2014 wel
al volgende acties genomen:
- Energiebesparende maatregelen:
o Stadskantoor:
optimaliseren
dauwpuntsregeling
luchtgroepen.
Verwachte
besparing: 14 – 19 % op totale
gasfactuur
o Stadskantoor:
optimaliseren
verschillende
klokprogramma’s
o Girafant:
optimaliseren
verschillende
klokprogramma’s
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o

o

o

-

Politiehuis: aanpassen van
verschillende zones van de
parkingverlichting van TL naar
LED
Politiehuis: HVAC installatie
voorzien
van
klokprogramma’s; voorstellen
zijn uitgewerkt maar worden
momenteel
nog
intern
doorgesproken;
invoering
voorzien 2015
Algemeen: onderzoek naar
energie uit windenergie. Deze
mogelijkheid bleek momenteel
niet haalbaar.

Sensibiliseren. Om de medewerkers
binnen de verschillende gebouwen te
sensibiliseren werd er elk kwartaal een
nieuwe actie gelanceerd. Volgende
onderwerpen kwamen aan bod:
o kwartaal 1: liftverbruik
o kwartaal 2: printverbruik
o kwartaal 3: verlichting
o kwartaal 4: uitschakelen pc’s

toegangscontrole aan de inkomdeur voorzien,
eenmaal binnen was elke zone vrij
toegankelijk. Aangezien het gebouw de laatste
jaren
meer
evolueerde
naar
een
kindercentrum,
waarbij
verschillende
gebruikers aanwezig zijn, is het belangrijk dat
deze verschillende diensten vrij toegankelijk
zijn. Omwille van deze functiewijziging werd in
2014 de toegangscontrole herzien. In de
nieuwe opstelling is de inkomzone vrij
toegankelijk, maar zijn de leefgroepen van de
kinderen afgesloten met een badge. De
bezoekers voor een event of bv. Kind en gezin
kunnen zich vrij en zonder badge begeven tot
aan de zone, zonder een gevaar te vormen
voor de kinderen. Ouders moeten bij het
betreden van het gebouw hun badge activeren
en kunnen dan enkel in de leefgroep(en) waar
hun
kind(eren)
aanwezig
zijn.
Deze
aanpassingswerken zorgen niet alleen voor
een verhoging van de toegankelijkheid, maar
ook voor een verhoogde veiligheid van de
kinderen.
Kostprijs project: € 26.422,37 excl. BTW

Rond elk thema werden er verschillende acties
georganiseerd. Bv. omleidingborden van de
liften naar de trappenhal, veegpulsen bij de
verlichting (op zonnige dagen schakelde alle
verlichting tijdens de middag uit), controle op
afgesloten pc’s, etc.
Noodvoeding politiehuis
Bij de realisatie van het politiehuis werd er voor
de
kritieke
installaties
een
centrale
noodvoeding voorzien. Aangezien de laatste
jaren meer en meer verwerkingen digitaal
gebeuren, werd het aandeel “kritieke
installaties” aanzienlijk groter. Omwille van
deze reden werd eind 2014 het circuit
noodvoeding aangepast. Concreet werd nu de
ganse technische installatie van het politiehuis
op noodvoeding aangesloten. Bij toekomstige
spanningsonderbrekingen zal de politie Leuven
dan ook geen hinder meer ondervinden.
Kostprijs project: € 43.416,09 excl. BTW
Toegangscontrole Girafant
Bij de bouw van het kinderdagverblijf Girafant
werd het gebouw geconcipieerd vanuit enkel
een kinderdagverblijf. Zo werd er toen enkel

Kinderdagverblijf De Girafant (bron: De Gregorio & Partners)

Benchmark Facilitaire kosten
In haar beleidsnota Binnenlands Bestuur 20092014 (Bourgeois, 2009) geeft de Vlaamse
Regering aan dat er de komende jaren geen
beleidsruimte is voor belangrijke financiële
stimuli, met als gevolg dat de lokale overheden
zelf in volle verantwoordelijkheid zullen moeten
werken aan hun efficiëntie om met minder
middelen een beter bestuur en een betere
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dienstverlening tot stand te brengen. Een
belangrijk deel van de beschikbare middelen
binnen de lokale overheden gaat naar
ondersteunende diensten.
De organisatie van die ondersteunende
(facilitaire) diensten binnen steden en
gemeenten is in Vlaanderen zeer divers.
Hierbij denken wij aan alle aspecten qua
huisvesting, met de daaraan gekoppelde
diensten zoals energie, technisch onderhoud,
schoonmaak, maar ook ICT- voorzieningen,
catering, werkplekinrichting, magazijn en
archief.

Management Association) , drie jaar geleden
een webtool ontwikkeld voor het benchmarken
van facilitaire kosten voor kantoorgebouwen.
Dit resulteerde in een database van meer dan
60 gebouwen (320.000 m2 voor 13.000
personeelsleden). Het is de bedoeling dat
zoveel mogelijk steden en gemeenten
cijfermateriaal ter beschikking stellen en
inbrengen, waardoor benchmarken realistisch,
vergelijkbaar, betrouwbaar en dus interessant
wordt. De financiële en/of facility managers
van de deelnemende steden en gemeenten
treden dus op als dataleveranciers, waaronder
ook AGSL.

Dat de kosten voor ondersteunende diensten
relatief
belangrijk
zijn,
wordt
vanuit
verschillende
invalhoeken
aangetoond.
Teichman (2009) wijst er in zijn Europees FMonderzoek op dat de totale omzet in deze
ondersteunende diensten gemiddeld tot 5 %
van het BNP van de diverse landen bedraagt.
AOS Studley (2011), de Nederlandse stichting
NFC-index (2011) en het onafhankelijk
adviesbureau Fier.fm tonen in hun onderzoek
aan dat een kantoorwerkplek ruim 10.000 €
per jaar kost.
Om deze facilitaire kosten beheersbaar te
maken is er nood aan managementinformatie.
Op vragen als volgende dient daarbij een
antwoord geformuleerd
- Zijn
de
uitgaven
voor
de
ondersteunende
diensten
maatschappelijk verantwoord?
- Wat
zijn
de
kwaliteitsen
kostenbepalende
factoren
die
dergelijke uitgaven verantwoorden?
- Zijn er objectieve criteria die oproepen
of we de dienstverlening zelf uitvoeren
of uitbesteden?

De gegenereerde kostkengetallen vormen in
een tweede deel van het onderzoek de basis
voor
het
beantwoorden
van
de
onderzoeksvragen. Via een grondige analyse
van de kostkengetallen zal in fase 2 van het
onderzoek het ‘onderzoeksteam” bepalen wat
de relatie is tussen de kosten en de kwaliteit
en/of kostenbepalende factoren.

Onderzoek daaromtrent werd reeds uitgevoerd
in Nederland. In België is vergelijkbaar
cijfermateriaal over facilitaire kosten zeer
beperkt, en vrijwel onbestaande binnen de
overheidsdiensten.

Zaal- en bezoekersregistratie
Tot op heden waren alle meldingen en
reserveringen
gedecentraliseerd
over
verschillende applicaties en mailboxen, wat het
voor gebruikers moeilijk maakt om op een
correcte manier een melding te maken. In
2014 werden alle meldingen gecentraliseerd
onder
één
applicatie
“meldingen
en
reserveringen”.

Binnen de opleiding Facilitair Management
werd,
in
samenwerking
met
de
beroepsvereniging IFMA (International Facility

In 2014 heeft AGSL het stadskantoor als
eerste gebouw ingebracht in deze benchmak.
De bedoeling is om in het voorjaar van 2015
de eerste vergelijkingen te kunnen maken.
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Vanaf heden kunnen volgende meldingen en
reserveringen op één plaats gebeuren:
- Meldingen: meldingen en aanvragen
voor IT; meldingen tijdsregistratie;
verwachte
leveringen;
verwachte
bezoekers
- Aanvragen: IT (bv. toegangsrechten
mappen, installatie programma’s, etc.);
toegangsrechten; vergaderzalen (incl.
catering); poolwagens en fietsen; huur
laptops en beamers

Applicatie Meldingen en Reserveringen

In 2015 wordt er voorzien om deze module
verder uit te breiden met ook nog de aanvraag
voor vakliteratuur, meerdere vergaderzalen en
andere facilitaire meldingen en aanvragen.
Het doel van deze aanpassing is dat de
gebruikers op termijn nog slechts op één
locatie
hebben
waar
ze
op
een
gebruiksvriendelijke,
efficiënte
en
overzichtelijke manier een aanvraag of melding
kunnen maken en de status transparant
opvolgen.
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ACTIEPLAN LKN2030
Op 24 mei 2011 heeft de stad Leuven zich
geëngageerd om er naar te streven tegen
2030 een klimaatneutrale stad te worden. Naar
aanleiding van dit engagement heeft de stad
Leuven een wetenschappelijke studie laten
uitvoeren door een onderzoeksteam van de
KU Leuven. Op basis van deze studie werden
de belangrijkste uitdagingen voor het
grondgebied Leuven bepaald waarop in de
komende jaren moet worden ingezet om de
doelstelling van 2030 te halen.
Campagnemateriaal

In november 2013 werd de vzw Leuven
Klimaatneutraal 2030 opgericht door onder
meer volgende stichtende leden: stad Leuven,
KU Leuven, Imec, De Lijn, AGSL, Ecowerf,
Stuk, Riso, Ertzberg, Dialoog, Interleuven,
Eandis, AB Inbev, Tyco, VOKA, KBC, UZ
Leuven.
Bij oprichting hebben deze stichtende leden
zich geëngageerd om tegen eind november
van 2014 een actieplan te formuleren waarin
ze omschrijven hoe elk van deze leden zal
bijdragen aan de doelstelling van 2030.
Om dit engagement te kunnen nakomen werd
er in de loop van 2014 binnen AGSL een
afdelingsoverschrijdende werkgroep LKN2030
opgericht. Doel van deze tweewekelijkse
werkgroep was om het actieplan in te vullen in
samenspraak met de vertegenwoordigers van
de
verschillende
afdelingen
en
deze
vervolgens terug uit te dragen naar alle
afdelingen.

Het actieplan werd een eerste keer op 30
september 2014 ter bespreking voorgelegd
voor de Raad van Bestuur. Tijdens deze Raad
van Bestuur werd de inhoud van het document
bediscussieerd en werden besloten het
actieplan verder te laten afwerken, rekening
houdend met een aantal opmerkingen en
suggesties tot verdieping van het document.
In de loop van oktober werd het actieplan
afgewerkt
en
opnieuw
nagelezen
en
gevalideerd door alle leden van de werkgroep.
Deze finale versie van het actieplan werd op
10 november 2014 goedgekeurd door het DC,
vervolgens ook door de Raad van Bestuur van
18 november 2014 en ingediend bij de vzw
LKN2030 voor de gestelde deadline van 28
november 2014.
Naast het goedkeuren van het actieplan door
beide bestuursorganen hebben ze ook
bevestigd dat ze – door het goedkeuren en
ondertekenen van het actieplan – de
problematiek
rond
klimaatverandering
erkennen
en
maatregelen
om
klimaatverandering tegen te gaan of op te
vangen zullen integreren in het beleid van
AGSL.
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LEUVEN KLIMAATNEUTRAAL 2030 – COÖRDINATIE EN
PARTICIPATIE
Algemeen
In de statuten van de vzw staan verschillende
mogelijke
activiteiten
omschreven:
een
netwerkplatform
zijn,
komen
tot
een
gecoördineerd
klimaatactieplan,
een
klimaatverbond organiseren waarin draagvlak,
daadkracht, betrokkenheid & participatie van
alle
stakeholders
tot
stand
komt,
klimaatneutraliteit
meetbaar
maken
en
monitoren,
klimaatneutrale
initiatieven

bekendmaken, betrokken partijen stimuleren
om klimaatneutrale projecten uit te werken en
nieuwe partners aantrekken.
De coördinatie van de vzw Leuven
Klimaatneutraal gebeurt door personeel van
het AGSL. Katrien Rycken neemt de rol van
projectcoördinator op zich. Dries Vleugels staat
tijdelijk in voor het participatieluik. De prioritaire
rollen die aan het projectteam worden
toegeschreven zijn de coördinatie van de vzw,
organisatie van participatie en samenwerking
tussen verschillende partners en het uitvoeren
van de administratieve verplichtingen m.b.t. de
vzw.

Logo Leuven Klimaatneutraal 2030

Rol AGSL

Leveren participatiemedewerker en projectcoördinator LKN2030.

Programma

Transitie naar een klimaatneutrale stad tegen 2030 verwezenlijken.

Stand van zaken
einde 2013

De VZW is opgericht door 60 stichtende leden, en bekendgemaakt door de organisatie
van een publieksevenement.

Stand van zaken
einde 2014

Met de organisatie van de onderstaande activiteiten is een procesarchitectuur uitgerold
die op termijn zal leiden tot een intensieve samenwerking tussen de verschillende partners.

Nog te realiseren

Een gecoördineerd stadsbreed klimaatactieplan.

Seminaries duurzaam facilitair beheer
Op geregelde tijdstippen organiseert Leuven
Klimaatneutraal seminaries i.v.m. duurzaam
facilitair beheer. De 13 Leuvense spelers die
het grootste aantal gebouwen in beheer
hebben, zijn hierop regelmatig aanwezig.
Onder andere Eandis en Energinvest stelden
er hun aanbod en studie naar ESCO’s voor. Er
werd
van
gedachten
gewisseld
over
energieboekhoudingstools,
onderhoudscontracten en het vertalen van het
eigen
energiebeleid
naar
de
gebouwgebruikers.

oprichting van de vzw. Met een zestigtal
enthousiaste deelnemers is rond acht tafels
zeer intensief nagedacht rond concrete werven
die
een
aanpak
vereisen
om
de
klimaatuitdaging aan te pakken. Deze
workshop gebeurde in aanloop naar het
klimaatweekend (zie hieronder). Het was de
eerste stap in een bredere procesarchitectuur,
en in een omslag van denken naar doen.

Intensieve workshop met Thematische
Cellen
Op 19 juni 2014 kwamen de thematische
cellen van Leuven Klimaatneutraal 2030 voor
het eerst terug samen sinds de oplevering van
het wetenschappelijk eindrapport en de
Workshop Thematische cellen
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Klimaatweekend 30 & 31/08/2014

Campagnebeeld Klimaatweekend
Klimaatw

Om
m zichzelf een bredere bekendheid te geven
bij de Leuvense bevolking, bedrijven en
organisaties, namen Leuven Klimaatneutraal
2030 en partners een aantal symbolische
Leuvense plekken in. Op de vooravond van
Leuven Autovrij organiseerde LKN een
stadscamping in Leuven centrum op de
Vismarkt: Camping Zero Emissie. Met dit uniek
en fris concept bracht LKN heel wat
Leuvenaars samen voor een sfeervolle avond,
een gezellige nacht, heerlijke ochtend en
boeiende namiddag.
De avond
werd
gereserveerd voor enkele optredens
optre
en een
gezellig kampvuur.

buurtwerk Casablanca. Vanuit de centrale
camping werden partycrashers uitgestuurd
naar
de
andere
campings
om
klimaatgesprekken te faciliteren. Hierbij
zochten we bewust naar interesses van
burgers en naar nieuwe duurzame ideeën die
van onderuit gelanceerd kunnen worden. De
kampeerders werden ’s ochtends op een vers
bio-ontbijt getrakteerd.
Naast
de
campings
werd
in
het
klimaatweekend ook de wedstrijd ‘Pimp je
Parkeerplaats’ georganiseerd. Hierbij werden
deelnemers uitgedaagd om de ruimte van een
parkeerplaats voor één dag anders in te vullen.

Vanaf
’s
ochtends
vonden
er
klimaatgesprekken plaats. In de loop van de
namiddag werden themashelters opgezet waar
Leuvenaars meer konden te weten komen
over
Leuven
Klimaatneutraal
limaatneutraal
en
de
verschillende thema’s waarrond gewerkt
gewe wordt.
Ook werden er workshops aangeboden voor
kinderen.
Niet enkel op de Vismarkt werd er
gekampeerd. Vrijwilligers organiseerden vier
satellietcampings in het Paul van Ostaijenpark,
het Michottepark, de Béosierlaan en bij

Campingplaats
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Het klimaatweekend werd een mijlpaal in het
participatieproces van Leuven Klimaatneutraal,
en was om verschillende redenen een succes.
Naar aanloop van Camping Zero Emissie is
een stevige vrijwilligersploeg samengebracht.
Er werden meer dan 50 nieuwe leden
verwelkomd, en de camping haalde nationale
media. Ook werden ideeën en contacten voor
een klimaatneutrale stad verzameld. Deze
gegevens nam LKN mee in de volgende
stappen van het participatieproces.
Intensieve workshop
Na de camping zette Leuven Klimaatneutraal
2030 met een intensieve workshop op
22/10/2014 een tussenstap naar de echte
Werfvergadering. Hier werden de ideeën
vanuit het wetenschappelijk eindrapport, de
output van de intensieve workshop met
thematische cellen en Camping Zero Emissie
vertaald
naar
een
twintigtal
projectdoelstellingen binnen de thema’s
gebouwen, mobiliteit, energie, consumptie en
natuur & landbouw.

Sfeerbeeld Klimaatweekend

Werfvergadering
De omslag van denken naar doen werd
definitief gemaakt op 17 december 2014: op de
eerste
Werfvergadering
van
Leuven
Klimaatneutraal 2030. Hier zijn we definitief
met de koplopers van start gegaan: 185
bezielers sloegen de handen in elkaar om te
werken aan een klimaatneutrale stad.

Sfeerbeeld workshop

De aanwezigen op deze workshop vormden
een mooie doorsnede van onze verschillende
partners:
bedrijven,
kennisinstellingen,
middenveldorganisaties, overheid en burgers.
Zo werden de thema’s vanuit verschillende
invalshoeken benaderd en de ideeën
aangescherpt.
Voor
elk
van
de
projectdoelstellingen vonden we een peter of
meter. Deze was verantwoordelijk voor het
verder uitwerken van de doelstelling, en het
samenbrengen van de juiste partners hierover.

Sfeerbeeld werfvergadering

Om de deelnemers op gang te krijgen,
nodigden we 15 inspirerende sprekers uit. Zij
vertelden hoe ze zelf hun project hadden
waargemaakt binnen of buiten Leuven. Zo
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werd er onder andere gesproken over
Leefstraten,
stadsdistributie,
een
verpakkingsvrije winkel, Community Supported
Agriculture en een samenhuisproject. Deze
sprekers deelden lustig hun ervaringen met de
aanwezigen, en gaven zo al inzichten mee
i.v.m. succesfactoren, moeilijkheden, mogelijke
valkuilen,…
In de tweede fase van de namiddag stelden de
peters en meters hun projectdoelstelling voor
aan het publiek. De deelnemers kregen de
gelegenheid om met vier projecten kennis te
maken, en in gesprek te gaan met de meters
en peters. Via verschillende sparringrondes
werden de initiatiefnemers kritisch bevraagd,
en de deelnemers warm gemaakt voor de
projecten.
Na de sparringrondes moest er echt voor een
project gekozen worden. De groepen gingen
aan de slag: samen ontwikkelden ze plannen
van
aanpak,
businessmodellen,
samenwerkingsmodellen, zochten ze naar
financieringsmogelijkheden,
legden
ze
praktische belemmeringen op tafel en zochten

naar creatieve oplossingen,… Kortom er werd
intensief gewerkt.
We sloten deze intensieve namiddag af met
een heerlijke maaltijd, de ideale manier om
volop kennis te maken met de verschillende
koplopers
en
partners
van
Leuven
Klimaatneutraal. Ook op de Werfvergadering
waren de verschillende hoekstenen van de
samenleving aanwezig. Zowel deze brede
vertegenwoordiging van partners als de
enthousiaste uitwisseling tussen hen, maakten
deze eerste Werfvergadering een groot
succes.

Sfeerbeeld werfvergadering
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ORGANISATIE
BESTUUR
Raad van bestuur

De samenstelling is nu als volgt:

De samenstelling van de raad van bestuur is
licht gewijzigd ten opzichte van 2013. Het
bestuurslid
Rik
Daems
is
bij
gemeenteraadsbesluit van 27 januari 2014
vervangen door de heer Luc Ponsaerts. Verder
bestaat de raad van bestuur uit volgende
leden: Mohamed Ridouani (voorzitter), Karin
Brouwers (ondervoorzitter), Lalynn Wadera,
Hendrik Delagrange, Mieke Van Neer, Tom De
Saegher, Johan Van den Broeck, Karin Op de
Beeck, Jan Mertens, Hagen Goyvaerts en
Jaak Brepoels.

Vic Goedseels (voorzitter directiecomité), Marc
Bauwens (algemeen directeur), Veronique
Henderix (coördinator projecten), Nicolas
Vankrieken (coördinator vastgoed).

In 2014 waren er tien zittingen.
Directiecomité
Door een wijziging in onze statuten aan het
Gemeentedecreet is het mandaat van
afgevaardigd bestuurder uit het AGSL
verdwenen. Het dagelijks bestuur wordt nu
toevertrouwd aan het directiecomité. De raad
van bestuur heeft op 24 juni 2014 VIGORUP,
met als vaste vertegenwoordiger Vic
Goedseels, aangeduid als voorzitter van het
directiecomité ter vervanging
van de
afgevaardigd bestuurder.
De heer Erik van Criekinge is eveneens op
deze zitting aangesteld als expert-lid zonder
stemrecht.

De voorzitter en de ondervoorzitter van de
raad van bestuur worden uitgenodigd om de
zittingen vanhet directiecomité bij te wonen. Zij
ontvangen alle documenten die aan de leden
van het directiecomité worden bezorgd. Zij
beschikken niet over stemrecht in het
directiecomité,
maar
kunnen
wel
agendapunten evoceren om voor te leggen
aan de raad van bestuur.
De volgende leden zijn expert-lid met
raadgevende stem: Gust Vriens (secretaris
stad Leuven), Luc Aerts (financieel beheerder
stad Leuven), Veronique Charlier (directeur
ruimtelijke ontwikkeling stad Leuven) en Erik
Van Criekinge (directeur data- en facilitair
beheer stad Leuven). Zij kunnen worden
uitgenodigd om de zittingen van het
directiecomité bij te wonen. Zij ontvangen alle
documenten die aan de leden van het
directiecomité worden bezorgd.
Het directiecomité kwam veertig keer samen in
2014.

PERSONEEL
Bij de start van 2014 waren er 20
medewerkers in dienst bij AGSL. Om de
nieuwe taken die het AGSL kreeg van de stad,
de politie en het OCMW te kunnen opnemen,
werd het organogram uitgebreid met 5
bijkomende functies. Doorheen het jaar
hebben we dan ook 5 nieuwe medewerkers
verwelkomd waardoor we het jaar afsloten met
25 medewerkers.
In april werd Lien Vanden Berge aangenomen
met een contract van 6 maanden als
bijkomende gebouwbeheerder. Met het extra
beheer van het Politiehuis kwamen er heel wat

verantwoordelijkheden bij, waardoor een extra
gebouwbeheerder noodzakelijk werd. In
augustus werd het contract van Lien verlengd
met opnieuw 6 maanden.
Door de beheersovereenkomst met het
OCMW-Leuven, wordt het patrimonium van het
OCMW Leuven nu ook door het AGSL
beheerd. In maart vervoegde Philippe Bunkens
het team van vastgoed, waar hij zich vooral
verdiept in de OCMW vastgoedtransacties.
In april mochten we twee nieuwe collega’s
verwelkomen.
Dries
Vleugels
werd
aangenomen als participatiemedewerker voor
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het team van Leuven Klimaatneutraal 2030.
Het AGSL kreeg van de stad Leuven de
verantwoordelijkheid om het stadsbrede
project Leuven Klimaatneutraal 2030 te
coördineren en Dries kreeg hiervoor een
tijdelijk contract van 1 jaar om het project mee
te ondersteunen. Daarnaast kreeg ook Yassine
El Mahmoudi een tijdelijk contract als
onthaalmedewerker.
nthaalmedewerker. Dit was een contract ter
vervanging van Jorinde Reynders, die een
nieuwe uitdaging aan ging bij de stad Leuven.

geheten door het Stadsontwikkelingsbedrijf
Kortrijk (SOK).

Tot slot werd in oktober de afdeling Projecten
versterkt met 2 nieuwe projectbeheerders,
Karen Landuydt en Lien Geysen. Hun komst
was nodig om de bijkomende taken inzake
gebiedsontwikkeling op te nemen.
nemen

Een andere verandering voor de werknemers
was de verandering van de papieren
maaltijdcheques
naar
de
elektronische
maaltijdcheques. Deze overstap is duurzamer
en zorgt voor meer veiligheid en gemak bij de
betaling.

Doorheen het jaar heeft Lotte
Lot Cant een stage
van 3 maanden gelopen op de afdeling
Facilitair beheer. Zij kreeg twee grote projecten
toevertrouwd: een benchmark van de facilitaire
kosten uitvoeren en een meerjarenplan voor
onderhoud opmaken. Daarnaast kregen we in
de zomerperiode de versterking van enkele
jobstudenten.

De jaarlijkse teamdag van het AGSL ging door
in Kortrijk, waar we warm welkom werden

We sluiten het jaar 2014 af met volgend organogram:

•
•
•
•
•
•

Onze medewerkers:

•

Bianca Barette,
onderhoudsmedewerker;
Marc Bauwens,
algemeen directeur;
Philippe Bunkens,
vastgoedbeheerder;
Sandy Dons ,
onderhoudsmedewerker;
Yassine El Mahmoudi,
onthaalmedewerker;
Lien Geysen,
projectbeheerder;

•
•
•
•
•
•

Nele Gysemans,
onthaalmedewerker;
Veronique Henderix,
coördinator projecten;
Karen Landuydt,
projectbeheerder;
Chris Langendries,
onderhoudsmedewerker;
Ellen Mandoux,
administratieverantwoordelijke;
Liesbeth Raymaekers,
Raymaekers
onthaalmedewerker;
Katrien Rycken,
projectcoördinator;
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•
•
•
•
•
•

Sema Sariyildiz,
onthaalmedewerker;
An Schroeders,
vastgoedbeheerder;
Stijn Van den Acker,
gebouwbeheerder;
Stefan Van Lani,
domeinbeheerder;
Natacha Van Rompuy,
administratieverantwoordelijke;
Katrien Van Uytsel,
projectbeheerder;

•
•
•
•
•
•

Lien Vanden Berge,
gebouwbeheerder;
Tania Vandenbroucke,
projectbeheerder;
Nicolas Vankrieken,
coördinator vastgoed;
Jacqueline Vermunicht,
vastgoedbeheerder;
Margareta Vervloessem,
onderhoudsmedewerker;
Dries Vleugels,
participatiemedewerker;
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BIJLAGEN
BIJLAGE 1
Verwervingen in functie van projecten en valorisatie van het AGSL
Omschrijving goed

Bestemming

Raad van
bestuur

Akte

Oppervlakt
e

Prijs

Geldenaaksebaan z/n
Meikeverstraat z/n

Grond
Grond

18/11/2014
11/12/2014

12/12/2014
12/12/2014

755 m²
4.050 m²

€ 50.116,89
€ 320.209,19

BIJLAGE 2
Vervreemdingen in functie van projecten en valorisatie van het AGSL
Omschrijving goed

Atelierstraat z/n

Atelierstraat z/n

Atelierstraat z/n

Atelierstraat z/n

Atelierstraat z/n

Atelierstraat z/n

Atelierstraat z/n

Atelierstraat z/n

Atelierstraat z/n

Atelierstraat z/n
Atelierstraat z/n

Bestemming
Grondaandelen
bij
parkeerplaats
en berging
grondaandeel
bij berging
grondaandeel
bij
parkeerplaats
grondaandeel
bij berging
Grondaandelen
bij
parkeerplaats
en berging
grondaandeel
bij
parkeerplaats
grondaandeel
bij
parkeerplaats
grondaandeel
bij
parkeerplaats
grondaandeel
bij
parkeerplaats
grondaandeel
bij
parkeerplaats
grondaandeel

Raad van
bestuur

Akte

Oppervlakte

Prijs

23/10/2007

26/02/2014

3.959 m²-delen

€ 2.698,99

23/10/2007

24/09/2014

3.959 m²-deel

€ 2.088,00

23/10/2007

17/12/2014

3.959 m²-deel

€ 748,73

20/12/2011

11/04/2014

3.959 m²-deel

€ 456,10

23/10/2007

23/04/2014

3.959 m²-delen

€ 2.738,48

23/10/2007

23/04/2014

3.959 m²-deel

€ 753,35

23/10/2007

23/04/2014

3.959 m²-deel

€ 748,73

23/10/2007

23/04/2014

3.959 m²-deel

€ 752,24

23/10/2007

23/04/2014

3.959 m²-deel

€ 749,23

23/10/2007

23/04/2014

3.959 m²-deel

€ 754,65

23/10/2007

23/04/2014

3.959 m²-deel

€ 2.080,53
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Engels Plein 41a, 41b en
51

Ketelmakerij 1

Ketelmakerij 2

Ketelmakerij 3

Ketelmakerij 6

Ketelmakerij 9

Ketelmakerij 10

Ketelmakerij 14
Koperslagerij
Locomotievenstraat z/n

Locomotievenstraat z/n

Vaartkom 1a B0202

Vaartkom 1a B0302

Vaartkom 1a B0402

Vaartkom 1a B0501

Vaartkom 1a B0502

bij berging
Commerciële
ruimten “De
Latten” en
parkeerplaatsen
grondaandeel
bij woning en
parkeerplaats
grondaandeel
bij woning en
parkeerplaats
grondaandeel
bij woning en
parkeerplaats
grondaandeel
bij woning en
parkeerplaats
grondaandeel
bij woning en
parkeerplaats
grondaandeel
bij woning en
parkeerplaats
grondaandeel
bij woning en
parkeerplaats
infrastructuur
grondaandeel
bij
parkeerplaatsen
grondaandeel
bij
parkeerplaatsen
Appartement
en
parkeerplaats
“De Latten”
Appartement
en
parkeerplaats
“De Latten”
Appartement
“De Latten”
Appartement
en
parkeerplaats
“De Latten”
Appartement
en

27/03/2012

19/09/2014

3.199 m²-deel

€ 1.955.553,60

27/03/2012

29/10/2014

5.773 m²-deel

€ 43.086,04

28/08/2012

22/10/2014

5.773 m²-deel

€ 39.146,85

27/03/2012

29/12/2014

5.773 m²-deel

€ 51.493,94

27/03/2012

29/01/2014

5.773 m²-deel

€ 47.695,70

27/03/2012

19/03/2014

5.773 m²-deel

€ 53.477,70

28/08/2012

5/03/2014

5.773 m²-deel

€ 47.695,70

28/08/2012

30/07/2014

5.773 m²-deel

€ 47.968,20

11/12/2014

12/12/2014

856 m²

€ 701.903,13

23/10/2007

23/04/2014

2.014 m²-deel

€ 3.030,09

23/10/2007

11/09/2014

2.014 m²-deel

€ 2.362,17

24/09/2013

29/08/2014

3.199 m²-deel

€ 308.489,50

24/09/2013

31/10/2014

3.199 m²-deel

€ 314.054,29

24/09/2013

4/12/2014

3.199 m²-deel

€ 289.369,08

24/09/2013

23/10/2014

3.199 m²-deel

€ 370.723,43

24/09/2013

19/09/2014

3.199 m²-deel

€ 325.183,87
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Vaartkom 1a B0503
Vaartkom 1a B0601

Vaartkom 1a B0602

Vaartkom 1a B0603

Vaartkom 1a B0702

Vaartkom 1a B0703

Vaartkom 3

parkeerplaats
“De Latten”
Appartement
“De Latten”
Appartement
“De Latten”
Appartement
en
parkeerplaats
“De Latten”
Appartement
en
parkeerplaats
“De Latten”
Appartement
en
parkeerplaats
“De Latten”
Appartement
“De Latten”
Commerciële
ruimte “De
Latten”

28/10/2014

10/10/2014

3.199 m²-deel

€ 311.310,00

18/11/2014

19/12/2014

3.199 m²-deel

€ 346.897,32

24/09/2013

11/09/2014

3.199 m²-deel

€ 330.748,00

24/09/2013

2/10/2014

3.199 m²-deel

€ 347.433,35

24/09/2013

26/09/2014

3.199 m²-deel

€ 336.313,45

24/09/2013

29/08/2014

3.199 m²-deel

€ 323.056,69

27/03/2012

2/09/2014

3.199 m²-deel

€ 631.058,56

BIJLAGE 3
Aankopen of verwervingen in functie van projecten van de stad Leuven

Omschrijving goed
Engels Plein z/n
Lepelstraat 22
Puttebroekstraat 74
Wakkerzeelsebaan –
inname 23
Wakkerzeelsebaan –
inname 26
Wakkerzeelsebaan –
inname 27

Bestemming
Grondaandelen
400
parkeerplaatsen
Rooilijn
Rooilijn
Heraanleg straat /
rooilijn
Heraanleg straat /
rooilijn
Heraanleg straat /
rooilijn

GR
23/06/2014

Akte
10/07/2014

Oppervlakte
3.438 m²

Prijs
Inbreng grond

24/03/2014
26/05/2014

13/06/2014
14/11/2014

9m²
44m²

€ 5.378,40
€ 3.599,00

26/08/2013

10/01/2014

19m²

€ 1.656,00

26/08/2013

10/01/2014

12m²

€ 1.046,00

26/08/2013

10/01/2014

11m²

€ 959,00

Kosteloze verwervingen voor openbaar domein (grondafstand in uitvoering van verkaveling of
overname gesubsidieerde infrastructuur)
Omschrijving goed
Kastanjelaan 12
Korbeekoase inname 1

Bestemming
Grond
Grond

GR
28/04/2014
23/04/2001

Akte
18/07/2014
11/04/2014

Oppervlakte
43 m²
105,25 m²- deel

Prijs
Kosteloos
Kosteloos
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Korbeekoase inname 2
Korbeekoase inname 3
Korbeekoase inname 4
Korbeekoase inname 5
Korbeekoase inname 6
Korbeekoase inname 7
Korbeekoase inname 8
Korbeekoase inname 9
Korbeekoase inname 10
Korbeekoase inname 11
Korbeekoase inname 12
Korbeekoase inname 13
Korbeekoase inname 14
Korbeekoase inname 15
Korbeekoase inname 16
Korbeekoase inname 17
Korbeekoase inname 18

Grond
Grond
Grond
Grond
Grond
Grond
Grond
Grond
Grond
Grond
Grond
Grond
Grond
Grond
Grond
Grond
Grond

23/04/2001
23/04/2001
23/04/2001
23/04/2001
23/04/2001
23/04/2001
23/04/2001
23/04/2001
28/04/2014
23/04/2001
23/04/2001
23/04/2001
23/04/2001
23/04/2001
23/04/2001
23/04/2001
23/04/2001

11/04/2014
11/04/2014
11/04/2014
11/04/2014
11/04/2014
11/04/2014
11/04/2014
11/04/2014
11/04/2014
11/04/2014
11/04/2014
11/04/2014
11/04/2014
11/04/2014
11/04/2014
11/04/2014
11/04/2014

105,25 m² -deel
105,25 m² - deel
105,25 m² - deel
105,25 m² - deel
105,25 m² - deel
105,25 m² - deel
105,25 m² - deel
105,25 m² - deel
105,25 m²- deel
105,25 m² -deel
105,25 m² - deel
105,25 m² - deel
105,25 m²- deel
105,25 m² -deel
105,25 m² - deel
105,25 m² - deel
105,25 m² - deel

Kosteloos
Kosteloos
Kosteloos
Kosteloos
Kosteloos
Kosteloos
Kosteloos
Kosteloos
Kosteloos
Kosteloos
Kosteloos
Kosteloos
Kosteloos
Kosteloos
Kosteloos
Kosteloos
Kosteloos

Vervreemdingen in functie van valorisatie stadspatrimonium
Omschrijving goed
Aarschotsesteenweg 483
Engels Plein z/n
Geldenaaksebaan z/n
Jozef Eerdekensstraat 37
Kareelveld 20
Lei 10
Meikeverstraat z/n
Vanden Tymplestraat 6

Bestemming
Verkoop
gebouw
Grondruil
Verkoop grond
Verkoop grond
Verkoop grond
Verkoop
gebouw
Verkoop grond
Verkoop grond

GR

Akte

Oppervlakte

Prijs
€ 90.000,00

28/04/2014

23/12/2014

240 m²

23/06/2014

10/07/2014

3.438 m²

08/12/2014
24/03/2014
25/08/2014

12/12/2014
14/11/2014
14/11/2014

755 m²
33m²
27m²

Ruiling 400
parkeerplaatsen
€ 50.116,89
€ 3.300,00
€ 3.420,00

24/03/2014

10/10/2014

599 m²

€ 2.761.111,11

08/12/2014
24/03/2014

12/12/2014
10/10/2014

4.050 m²
22 m²

€ 320.209,19
€ 13.480,00

GR

Akte

Oppervlakte

24/03/2014

08/08/2014

2.642 m²-deel

Kosteloos

24/03/2014

08/08/2014

2.642 m²-deel

Kosteloos

23/06/2014

10/07/2014

3.438 m²

Kosteloos

23/06/2014

08/08/2014

3.438 m²

Kosteloos

26/08/2013

12/09/2014

Diverse rechten en varia in functie van de stad Leuven
Omschrijving goed
Boekhandelstraat 2

Boekhandelstraat 2

Engels Plein z/n
Engels Plein z/n
Minderbroedersstraat 15

Bestemming
Wijziging
erfpachtakte
Wijziging
huishoudelijk
reglement
Overdracht
opstalrecht
Bekrachtiging
Erfdienstbaarheid
recht van
overgang

Prijs

Kosteloos
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Monseigneur Van
Waeyenberghlaan 24
Ortolanenstraat z/n
Parkstraat 144 - 146 - 148

Recht van opstal
openbaar domein
Erfpacht grond
Gedeeltelijke
beëindiging
opstalrecht

Kosteloos

23/06/2014

12/09/2014

25/08/2014

12/09/2014

1.181 m²

€ 1.093,44 /jaar

28/04/2014

20/06/2014

3.003 m²-deel

Kosteloos

BIJLAGE 4
Vervreemdingen in functie van valorisatie patrimonium OCMW Leuven
Omschrijving goed
Bertembosveld
Bertembosveld
Bertembosveld
Bertembosveld
Bertembosveld en
Bertembos
Bertembosveld en
Bertembos
Bijlokstraat
Bruggeveld
Bruggeveld
Bruggeveld
Bruggeveld
Bruggeveld
Bruggeveld
Bruggeveld
Dorpsstraat
Dorpsstraat
Dorpsstraat
Dorpsstraat
Dorpsstraat
Dutselbos
Florivalstraat
Florivalstraat
Grootlangveld
Grootlangveld
Grootlangveld
Haakveld
Henri Regastraat 37
Hertwinkel
Hertwinkel
Hertwinkel
Hertwinkel
Hertwinkel
Kamerstreek

Bestemming
Landbouwgrond
Landbouwgrond
Landbouwgrond
Landbouwgrond
Landbouwgrond
Landbouwgrond
Bouwgrond
Bouwgrond
Bouwgrond
Bouwgrond
Bouwgrond
Bouwgrond
Bouwgrond
Bouwgrond
Landbouwgrond
Landbouwgrond
Landbouwgrond
Landbouwgrond
Landbouwgrond
Landbouwgrond
Bouwgrond
Bouwgrond en
Landbouwgrond
Landbouwgrond
Landbouwgrond
Landbouwgrond
Landbouwgrond
Woonhuis
Landbouwgrond
Landbouwgrond
Landbouwgrond
Landbouwgrond
Landbouwgrond
Landbouwgrond

OCMW-Raad
20/03/2014
20/03/2014
20/03/2014
20/03/2014
20/03/2014
20/03/2014

Akte
20/11/2014
20/11/2014
20/11/2014
20/11/2014
20/11/2014
20/11/2014

20/03/2014
20/03/2014
20/03/2014
20/03/2014
20/03/2014
20/03/2014
20/03/2014
20/03/2014
20/03/2014
20/03/2014
20/03/2014
20/03/2014
20/03/2014
20/03/2014
22/11/2012

26/11/2014
14/10/2014
14/10/2014
14/10/2014
14/10/2014
14/10/2014
14/10/2014
14/10/2014
20/11/2014
20/11/2014
20/11/2014
20/11/2014
20/11/2014
14/10/2014
19/09/2014

22/11/2012

19/09/2014

20/03/2014
20/03/2014
20/03/2014
20/03/2014
3/07/2014
20/03/2014
20/03/2014
20/03/2014
20/03/2014
20/03/2014
20/03/2014

27/11/2014
27/11/2014
27/11/2014
24/12/2014
19/09/2014
20/11/2014
20/11/2014
20/11/2014
20/11/2014
20/11/2014
24/12/2014

Oppervlakte
10.789 m²
8.520 m²
9.936 m²
28.705 m²

Prijs
€ 15.271,00
€ 12.060,00
€ 14.064,00
€ 113.000,00

1.979 m²

€ 19.000,00

9.428 m²

€ 14.298,00

1.406 m²
6.249 m²
6.634 m²
9.083 m²
23.295 m²
7.169 m²
7.560 m²
12.023 m²
10.359 m²
5.239 m²
4.443 m²
8.865 m²
9.095 m²
15.601 m²
606 m²
634 m²
4369 m²
5.440 m²
10.600 m²
23.960 m²
18.671 m²
177 m²
5.557 m²
5.538 m²
12.573 m²
5.460 m²
20.194 m²
5.759 m²

€ 130.000,00
€ 15.000,00
€ 12.000,00
€ 15.611,00
€ 135.000,00
€ 12.322,00
€ 12.944,00
€ 20.664,00
€ 41.000,00
€ 5.297,00
€ 4.492,00
€ 8.964,00
€ 9.195,00
€ 26.000,00
€ 133.000,00
€ 137.600,00
€ 6.571,50
€ 12.839,70
€ 32.000,00
€ 66.000,00
€ 387.777,00
€ 6.000,00
€ 16.000,00
€ 15.000,00
€ 22.000,00
€ 71.500,00
€ 15.000,00
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Kerkveld
Kerkveld
Klein Begijnhof 4
Kleine Hollestraat
Kleine Hollestraat
Langenbosch
Langenbosch
Langenbosch
Langenbosch
Langenbosch
Langenbosch
Langenbosch
Langenbosch
Linneveld
Linneveld
Molenveld – Herent
OCMW-site : Lot 4
Roosenbosch
Mechelsebaan
Savelberg
Savelberg
Savelemberg
Savelemberg
Savelemberg
Savelemberg
Savelemberg
Savelemberg
Savelemberg
Sint-Reneldisplein 17
Termeerendelle
Weybemptveld
Weybemptveld
Weybemptveld

Landbouwgrond
Landbouwgrond
Woonhuis
Bouwgrond
Bouwgrond
Landbouwgrond
Landbouwgrond
Landbouwgrond
Landbouwgrond
Landbouwgrond
Landbouwgrond
Landbouwgrond
Landbouwgrond
Landbouwgrond
Landbouwgrond
Bouwgrond
Bouwgrond
Landbouwgrond

20/03/2014
20/03/2014
28/08/2014
21/11/2013
21/11/2013
20/03/2014
20/03/2014
20/03/2014
20/03/2014
20/03/2014
20/03/2014
20/03/2014
20/03/2014
20/03/2014
20/03/2014
20/03/2014
20/03/2014
20/03/2014

20/11/2014
24/12/2014
30/12/2014
12/11/2014
12/11/2014
27/11/2014
27/11/2014
27/11/2014
27/11/2014
27/11/2014
27/11/2014
27/11/2014
27/11/2014
27/11/2014
27/11/2014
18/12/2014
1/12/2014

2.938 m²
19.070 m²
116 m²
509 m²
651 m²
8.067 m²
7.711 m²
8.466 m²
6.907 m²
5.689 m²
5.167 m²
3.407 m²
4.215 m²
11.411 m²
11.411 m²
16.217 m²
4.994 m²

€ 2.971,00
€ 71.000,00
€ 381.500,00
€ 161.000,00
€ 133.000,00
€ 18.400,20
€ 17.591,40
€ 19.209,00
€ 15.670,50
€ 12.940,80
€ 11.727,60
€ 7.784,70
€ 9.500,00
€ 76.000,00
€ 25.477,20
€ 1.638.000,00
€ 4.754.288,00

27/11/2014

3.549 m²

€ 7.784,70

Landbouwgrond
Landbouwgrond
Landbouwgrond
Landbouwgrond
Landbouwgrond
Landbouwgrond
Landbouwgrond
Landbouwgrond
Landbouwgrond
woonhuis
Landbouwgrond
Landbouwgrond
Landbouwgrond
Landbouwgrond

20/03/2014
20/03/2014
20/03/2014
20/03/2014
20/03/2014
20/03/2014
20/03/2014
20/03/2014
20/03/2014
16/10/2014
20/03/2014
20/03/2014
20/03/2014
20/03/2014

20/11/2014
20/11/2014
20/11/2014
20/11/2014
20/11/2014
20/11/2014
20/11/2014
20/11/2014
20/11/2014
19/12/2014
27/11/2014
27/11/2014
27/11/2014
27/11/2014

9.491 m²
8.195 m²
8.731 m²
8.641 m²
6.341 m²
15.054 m²
8.436 m²
14.419 m²
28.704 m²
199 m²
4.570 m²
9.455 m²
7.232 m²
8.661 m²

€ 8.000,00
€ 7.000,00
€ 7.945,00
€ 7.864,00
€ 5.500,00
€ 58.500,00
€ 7.000,00
€ 42.000,00
€ 113.000,00
€ 240.000,00
€ 5.560,50
€ 11.424,30
€ 8.795,70
€ 10.514.40

Kosteloze afstanden voor openbaar domein (grondafstand in uitvoering van verkaveling of overname
gesubsidieerde infrastructuur)
Omschrijving goed
Kleine Hollestraat
Florivalstraat

Bestemming
Grond
Grond

OCMW-Raad
28/04/2014

Akte
16/06/2014
15/07/2014

Oppervlakte
61 m²
40 m²

Prijs
Kosteloos
Kosteloos

BIJLAGE 5
Verhuringen namens de stad Leuven
Period

Adres

gebouw/grond/

Aard

van Termijn

Opbrengs
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e
Jan
Jan

Ma
Ma

Ma
Ma
Mei

Mei

Mei

Mei

Mei
Juni

Juni
Juli

Sept

Sept
Okt
Okt
Nov

Nov

Pastoor Bellonstraat
25, 3018 Leuven
Kazerne
Michotte,
Parkstraat 144 – 146
te 3000 Leuven
Havenkant 20 te
3000 Leuven
Kazerne
Michotte,
Parkstraat 144 – 146
te 3000 Leuven
Brusselsestraat 63 te
3000 Leuven
Erasme Ruelensvest
123 te 3001 Leuven
Brusselsestraat 124
te 3000 Leuven

lokaal
Turnzaal Ymeria

overeenkomst
Toelating werken

Autostaanplaats

Einde
huurovereenkomst

-

Opslagruimte

Verhuring

€ 1.410,00

-

01/02/2014 –
31/12/2018
4
Huurovereenkomst 1
autostaanplaatsen
maandelijkse
3 jaarlijkse
uitbreiding
Verhuring
01/02/2014 –
zolderruimte
31/12/2020
gebouw
Verlenging
01/11/2014 –
huurovereenkomst 31/10/2018
Overbouwing
De Overdracht
Dijle
bevoegdheid naar
VMM
Aarschotsesteenweg Lokalen
Huurovereenkomst 01/06/2014 –
157 – 167 te 3012
31/05/2023
Leuven
Kazerne
Michotte, 1 autostaanplaats
Huurovereenkomst Maandelijkse
Parkstraat 144 – 146
te 3000 Leuven
Kazerne
Michotte, 1 autostaanplaats
Huurovereenkomst Jaarlijkse
Parkstraat 144 – 146
te 3000 Leuven
Martelarenlaan z/n te Grond
Terbeschikkingstell 01/09/2014 –
3010 Leuven
ing
31/12/2015
Kazerne
Michotte, 2
Huurovereenkomst Jaarlijkse
Parkstraat 144-146 autostaanplaatsen en
te 3000 Leuven
Diestsesteenweg 318 Grond
Huurovereenkomst 01/05/2014 –
te 3010 Leuven
30/04/2015
Kazerne
Michotte, 1 autostaanplaats
Einde
Parkstraat 144-146
huurovereenkomst
te 3000 Leuven
Kazerne
Michotte, 3
Huurovereenkomst Jaarlijkse
Parkstraat 144-146 autostaanplaatsen
te 3000 Leuven
Waversebaan 66 te Garage
Weigering
3001 Leuven
huurovereenkomst
Diestsesteenweg 14 Gebouw
Vroegtijdige opzeg te 3010 Leuven
huurovereenkomst
Aarschotsesteenweg Gebouw
Huurovereenkomst 01/11/2014 –
68 te 3012 Leuven
31/10/2017
Kazerne
Michotte, 4
Huurovereenkomst 1
Parkstraat 144 – 146 autostaanplaatsen
maandelijkse
te 3000 Leuven
3 jaarlijkse
Rector Pieter De Gebouw
Overdracht
01/11/2014 –
Somerplein te 3000
handelshuurovere 31/10/2021
Leuven
enkomst

t/ jaar
-

€ 4.065,60

€
22.104,15
€
19.722,30
-

€ 9.157,57

€ 1.016,40

€ 840,00

€ 4.752,00
€ 1.680,00

€ 2.111,20
-

€ 2.520,00

€
19.200,00
€ 3.536,40

€
19.853,88
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Dec

Kazerne
Michotte, 5
Parkstraat 144 – 146 autostaanplaatsen
te 3000 Leuven

Huurovereenkomst 1 semestriële
4 jaarlijkse

€ 4.260,00

BIJLAGE 6
Inhuurnemingen namens de stad Leuven
Period
e
Apr

Adres

Aug

Aarschotsesteenweg
96 te 3012 Leuven

Aug

Jan
Pieter 5
Minckelersstraat 94 te parkeerplaatsen
3000 Leuven
Dekenstraat 3 te 3000 Sporthal
Leuven

Huur

Dec

Hertogstraat 178 te Sporthal
3001 Leuven

Verlenging huur

Dec

Honingbijstraat 19 te Lokaal
3010 Leuven

Huurovereenkomst

Dec

Diverse

Gebouw/grond/
Lokaal
Woningen

Gebouw

Aard
van
overeenkomst
Aanpassing
samenwerkingsovere
enkomst stad Leuven
en vzw Spit
Verlenging huur

Verlenging huur

Duurtijd
01/01/2013
–
31/01/2024
01/08/2014
–
31/05/2015
01/09/2014
–
31/07/2016
01/08/2014
–
31/07/2015
01/08/2014
–
31/12/2015
9 jaar

Uitgave/
jaar
€ 1,00

€ 4.014,55

€ 3.100,00

€
5.809
huur
€ 1.287,60
energie
€ 33.975

€
3.600
huur
€
360
energie

BIJLAGE 7
Verhuringen namens het AGSL
Period
e

Adres

Gebouw/grond/
Lokaal

Ma
/2013

Vaartkom 1a pp -1.52
& Vaartkom 1 te 3000
Leuven
Vaartkom 1a bus
0201 te 3000 Leuven
Vaartkom 1a bus
0203& pp -2.19 te
3000 Leuven
Vaartkom 1a bus
0204 te 3000 Leuven
Vaartkom 1a bus
0301 te 3000 Leuven
Vaartkom 1a bus

Commerciële
Handelshuur
ruimte
en
parkeerplaats
Appartement
Woninghuur

9 jaar

Appartement & Woninghuur
autostaanplaats

9 jaar

€10.140,0
0
€ 9.936,00

Appartement

Woninghuur

9 jaar

€ 7.440,00

Appartement

Woninghuur

9 jaar

Appartement

& Woninghuur

9 jaar

€
10.140,00
€ 9.936,00

Jul
Jul

Jul
Jul
Jul

Aard
van Duurtijd
overeenkomst

9 jaar

Inkomste
n/
Jaar
€
14.200,00
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Jul
Jul
Jul
Jul
Jul

Jul
Jul

Sept

Okt
Nov

0303& pp -2.20 te
3000 Leuven
Vaartkom 1a bus
0304 te 3000 Leuven
Vaartkom 1a bus
0401 te 3000 Leuven
Vaartkom 1a bus
0403 te 3000 Leuven
Vaartkom 1a bus
0404 te 3000 Leuven
Vaartkom 1a bus
0504& pp-2.11 te
3000 Leuven
Vaartkom 1a bus
0604 te 3000 Leuven
Vaartkom 1a bus
0704& pp -2.10 te
3000 Leuven
Oude
Diestsesteenweg 14
te 3010 Leuven
Vaartkom 1c te 3000
Leuven
Vaartkom 1 te 3000
Leuven

autostaanplaats
Appartement

Woninghuur

9 jaar

€ 7.440,00

Appartement

Woninghuur

9 jaar

Appartement

Woninghuur

9 jaar

€
10.140,00
€ 8.940,00

Appartement

Woninghuur

9 jaar

€ 7.440,00

Appartement & Woninghuur
autostaanplaats

9 jaar

€ 8.436,00

Appartement

Woninghuur

9 jaar

€ 7.440,00

Appartement & Woninghuur
autostaanplaats

9 jaar

€ 8.436,00

2
Huurovereenkomst
studentenkamers

1 jaar

€ 8.760,00

Commerciële
ruimte
Parkeerplaats

Handelshuur

9 jaar

Huur

Maandelijks

€
17.160,00
€ 1.200
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