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INLEIDING
Dit activiteitenverslag rapporteert over de werking en de organisatie van het autonoom
gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Leuven (AGSL) in het jaar 2015. Het betreft het elfde werkingsjaar
van het AGSL.
2015 vormde daarnaast het tweede jaar van de beheersovereenkomsten die het AGSL heeft
afgesloten met de stad en het OCMW van Leuven. Met dit document brengen we dan ook verslag uit
over de uitvoering van die overeenkomsten en de opdrachten die het AGSL daarin heeft gekregen.
Het activiteitenverslag is opgebouwd volgens dezelfde logica en structuur als de
beheersovereenkomst met de stad. Niet toevallig weerspiegelt die ook de interne organisatiestructuur,
zoals weergegeven in het organogram. Dat betekent dat er drie grote pijlers worden onderscheiden in
de werking: projecten, vastgoed en facilitair beheer. Daarnaast is er nog de specifieke werking rond de
klimaatambities.
Met het afsluiten van de beheersovereenkomsten is het takenpakket van het AGSL onmiskenbaar
verbreed. Het gaat intussen om een ruime waaier aan uiteenlopende doelstellingen en opdrachten,
onder de gemeenschappelijke noemer van ‘stadsontwikkeling’.
Desondanks stellen we in de praktijk vast dat er een sterke samenhang is tussen de verschillende
taakgebieden, en dat er zelfs vruchtbare synergieën ontstaan. Enkele voorbeelden:




Facilitair beheer wordt hoe langer hoe meer ingeschakeld in functie van de eigen projecten,
van de conceptuele voorbereiding tot het uiteindelijke beheer;
Onze rol in Leuven Klimaatneutraal 2030 helpt ons aan kostbare kennis en contacten om de
eigen projecten en de andere aspecten van de werking duurzamer te maken;
Dankzij onze ervaring in projectontwikkeling beschikken we over know-how die ons toelaat om
ons in te leven in de positie van private partijen in gebiedsontwikkeling of in vastgoeddossiers.

Dit brede takenpakket brengt het AGSL daarnaast in contact met heel wat actoren in de Leuvense
gemeenschap: niet alleen binnen de stad en andere overheidsdiensten, maar ook allerlei socioculturele organisaties, kennisinstellingen, private bedrijven, eigenaars, ontwikkelaars, professionele
dienstverleners, burgerinitiatieven. Op deze manier zijn we zelf mettertijd steeds meer ‘ingeburgerd’
binnen die lokale gemeenschap. Nu ‘coproductie’ aan de orde van de dag is, vormt dat uiteraard een
belangrijke troef.
Wat het AGSL in 2015 precies heeft ondernomen, staat uitgebreid beschreven in dit het vervolg van
dit activiteitenverslag. Specifieke elementen eruit lichten is een hachelijke opgave die onrecht dreigt
aan te doen aan andere.
Een algemene vaststelling is wel dat de projectontwikkeling voor eigen rekening op een lager pitje
stond in 2015 – dat blijkt ook uit de omzetcijfers – maar dit betreft slechts een momentopname. Met de
princiepsbeslissing om het project ‘Wisselspoor’ zelf te ontwikkelen, en met de verwerving van de site
in de Spaarstraat zijn in 2015 namelijk tegelijk belangrijke strategische opties voor de toekomst
genomen.
Voor wat betreft de financiële aspecten van de werking dient dit activiteitenverslag overigens
samengelezen te worden met de jaarrekening 2015. Die wordt normaal tegelijkertijd voorgelegd aan
de verschillende bestuursorganen.
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PROJECTEN
De afdeling projecten van 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
die het AGSL opneemt bij de voorbereiding en
uitvoering daarvan. Dat resulteert in (1)
projectontwikkeling voor eigen rekening en (2)
de coördinatie van gebiedsontwikkeling of de
combinatie van beide.
Daarnaast voert de afdeling projecten
ruimtelijke en financiële haalbaarheidsstudies
uit van gebouwen en sites in het patrimonium

van de groep Leuven en van private
eigendommen. Dat doet ze in functie van de
herbestemming of de strategische verwerving
van deze eigendommen en steeds met het oog
op de realisatie van de beleidsdoelstellingen
van de stad Leuven. In 2015 gebeurde dat
bijvoorbeeld voor de eigendommen van het
OCMW en AVEVE in de Onze-LieveVrouwestraat, de eigendommen van de
Watergroep in de Spaarstraat en de
eigendommen van het OCMW in het
woonontwikkelingsgebied
Weduwenrij
in
Wilsele.

COÖRDINATIE GEBIEDSONTWIKKELING
Sinds 2009 staat het AGSL in voor de
coördinatie van de gebiedsontwikkeling
Vaartkom. In de beheersovereenkomst 2014 –
2019 werden bijkomende coördinatietaken
toegekend voor de ontwikkeling van de
strategische gebieden Benedenstad en
stadspoort Bodart, het centrum van Kessel-Lo,

de centra van Wilsele en Wijgmaal en het
stadsontwikkelingproject
Naamsesteenweg/
Ruelenspark. Sinds 2015 staat het AGSL in
uitvoering
daarvan
in
voor
het
projectmanagement van de Benedenstad en
van Wilsele-Wijgmaal.

DE BENEDENSTAD
De Benedenstad omvat het westelijk gedeelte
van het kernwinkelgebied en de direct daaraan
palende wijken. Het is een stuk van de
binnenstad waar stadskernvernieuwing nog
een hele weg heeft af te leggen.
Een
belangrijke stadskanker aan de westzijde van
het kernwinkelgebied, namelijk het grootste
stuk van de ‘ziekenhuissite’, moet nog worden

aangepakt.
Het
kleinhandelsen
horecagebeuren
vertoont
een
aantal
structurele problemen. De verkeersafwikkeling
zou gebaat zijn bij een aantal drastische
ingrepen, onder meer om de doorstroming van
het openbaar vervoer te verzekeren, het
langzaam verkeer veilige routes te garanderen
en het zoekverkeer en de parkeeroverlast
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terug te dringen. Ook openbare voorzieningen
van regionaal niveau (onderwijs, cultuur) lijden
mee onder de gebrekkige organisatie van de
bereikbaarheid en de lage omgevingskwaliteit
in de Benedenstad. Verschillende potenties

voor verhoogde verblijfskwaliteit, zoals de
aanwezigheid van het water in de
Benedenstad, kunnen nog niet worden benut
omdat de herinrichtingsprojecten van pleinen
en straten moet wachten op andere projecten.

De nood aan gebiedscoördinatie

samengesteld met vertegenwoordigers van
heel wat stadsdiensten die bezig zijn met
plannen of projecten in de Benedenstad.
Binnen dit coördinatieteam wordt de stand van
zaken van alle deelprojecten opgevolgd zodat
ze op elkaar kunnen worden afgestemd en
zodat op te lossen knelpunten binnen de
deelprojecten kunnen worden bloot gelegd.
Vanuit
dit
coördinatieteam
wordt
driemaandelijks teruggekoppeld aan de
Stuurgroep Stadsontwikkelingsprojecten en
wanneer nodig aan de Stuurgroep Ruimtelijke
Ordening of het College van Burgemeester en
Schepenen.

Vanuit verschillende disciplines zijn er plannen
en
deelprojecten
die
allemaal
een
kwaliteitsverbetering in de Benedenstad voor
ogen hebben. Al die verschillende ideeën,
beleidsdoelstellingen en projecten hadden
nood aan integratie in één globale aanpak voor
de Benedenstad. Sinds 2015 heeft het AGSL
de
rol
van
coördinator
voor
de
gebiedsontwikkeling van de Benedenstad
opgenomen.
Anders dan in andere grote gebiedsgerichte
projecten, is er voor de Benedenstad niet één
groot masterplan dat in één periode werd
ontwikkeld. Verschillende deelplannen lopen in
verschillende
stadia.
Projecten
als
Janseniushof zijn al heel erg concreet; voor
andere deelgebieden moet de programmatie
nog worden opgezet. Een gecoördineerde
aanpak betekent daarom zowel het opvolgen
van de inhoudelijke afstemming tussen
deelplannen en deelprojecten, als het
coördineren van concrete activiteiten op het
terrein.
Op zoek naar een projectstructuur
Een
eerste
belangrijke
taak
van
gebiedscoördinatie was het opzetten van een
projectstructuur. Er werd een coördinatieteam

Dit coördinatieteam kwam in 2015 maandelijks
samen en dat was nodig om op kruissnelheid
te komen. Op het einde van het jaar werd een
evaluatie gedaan van de werking waarop werd
beslist de frequentie terug te schroeven naar
tweemaandelijks. Dit omdat de frequentie van
de verschillende projectwerkgroepen ook zeer
hoog
ligt.
Er
werden
projectteams
samengesteld voor de projecten Janseniushof,
Hertogensite, Podiumkunstensite, Autoluwe
Binnenstad, Parking Den Bruul en bustraject
Benedenstad. Binnen deze projectteams
neemt
het
AGSL
standaard
een
ondersteunende rol op. Wanneer het echter
nodig is binnen een projectteam om de
samenwerking op kruissnelheid te krijgen,
neemt het AGSL tijdelijk het projectbeheer op.

Mobiliteit in de Benedenstad
De Benedenstad is een gebied met een nog
grotendeels
historisch
stratenpatroon.
Sommige delen zijn autoluw. In andere delen
moeten
auto’s,
bussen
en
zwakke
weggebruikers gemengd gebruik maken van
de smalle historische straten. Het bundelen
van autoverkeer op lussen die niet te ver de
binnenstad indringen, is hier nog geen feit.
Veel
autoverkeer
rijdt
tot
aan
de
Tielemanslaan
en Amerikalaan vlakbij de
Grote Markt, door de smalle Brusselsestraat.
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De afwikkeling van het busverkeer verloopt
ook niet optimaal. In smalle straatsecties en op
bepaalde kruispunten rijdt het busverkeer zich
vast. Met op zijn beurt weer negatieve effecten
op de verblijfskwaliteit in deze omgevingen.
Een aantal deelprojecten beantwoorden deze
problematiek. Zo werd er gezocht naar een
gebundelde parking om het zoekverkeer uit de

historische straten te kunnen weren, werd er
gezocht naar een alternatief traject voor de
bussen en veilige, snelle doorsteken voor
voetgangers
en
fietsers
binnen
de
herontwikkelingen van de ziekenhuissite. Dit
resulteerde in drie deelprojecten rond mobiliteit
in de Benedenstad: Parking Den Bruul,
Bustraject Benedenstad en Actieplan Autoluwe
Binnenstad.

Parking Den Bruul

Om de realisatie van parking Den Bruul
mogelijk te maken moeten heel wat
procedures doorlopen worden. Het Ruimtelijk
Structuurplan Leuven diende (gedeeltelijk)
herzien te worden om een aangepaste
verkeersstructuur voor de Benedenstad op te
nemen.
Er
diende
een
Ruimtelijk
Uitvoeringsplan (RUP) opgemaakt te worden
en een bijhorende Milieu Effecten Rapportage
screening (MER-screening) doorlopen te
worden. Voor het ontwerp en de bouw werd
vooropgesteld te werken met een Design &
Build procedure en een afzonderlijke
procedure voor onderhoud en exploitatie van
de parking. Om tijdswinst te boeken werd
binnen het projectteam gezocht naar een
timing waarin de procedures zoveel mogelijk
parallel konden lopen. Daarom werd in
augustus 2015 via Ruimte Vlaanderen een

projectvergadering georganiseerd om reeds
van de verschillende adviserende instanties bij
een
bouwvergunningsaanvraag
de
aandachtspunten te verzamelen. Deze konden
dan reeds worden verwerkt in het bestek van
de tweede fase van de Design & Build
procedure.
Begin december werd een infomarkt rond
parking Den Bruul georganiseerd aansluitend
op het einde van het openbaar onderzoek van
de gedeeltelijke herziening van het Ruimtelijk
Structuurplan Leuven en het begin van het
openbaar onderzoek van het Ruimtelijke
Uitvoeringsplan voor Den Bruul.
Actieplan Autoluwe Binnenstad
Parking Den Bruul wordt als een belangrijke
sleutel beschouwd om bezoekersparkeren van
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het openbaar domein te kunnen wegnemen en
op die manier het zoekverkeer door de smalle
historische straten te laten verdwijnen. In de
plaats wordt er dan ruimte gecreëerd voor een
uitgebreid autoluw hart van de binnenstad.
Straten en pleinen kunnen van verkeersruimte
evalueren naar aangename verblijfsruimtes
met meer groen en ruimte voor voetgangers en
fietsers om zich veilig te kunnen verplaatsen.
Deze transformatie zal ook niet van de ene
dag op de andere kunnen, daarom wordt er
een actieplan opgemaakt om na de realisatie
van parking Den Bruul stelselmatig de publieke
ruimte op te waarderen. Het verkeersluw
maken en herinrichten van de Vismarkt is
daarbij een symbooldossier. Dit actieplan werd
binnen het projectteam reeds voorbereid en
dient klaar te zijn tegen de vaststelling van het
RUP Den Bruul.

naar de Tessenstraat en Brouwersstraat is de
piste die het meest realistisch was. In het
kader van de herontwikkeling van Hertogensite
kunnen de kruispunten van de Kapucijnenvoer
met de Biezenstraat en de Brusselsestraat
heraangelegd worden om de doorstroming te
verbeteren.
Het
kruispunt
van
de
Brouwersstraat met de Tessenstraat wordt
mee opgenomen in de infrastructuurwerken
rond parking Den Bruul. In 2015 werd gewerkt
aan het maken van goede afspraken met De
Lijn om deze aanpassing door te voeren.

Bustraject Benedenstad
Om een oplossing te bieden voor de
doorstromingsproblemen van de bussen in de
Benedenstad werd gezocht naar een
alternatief traject. In het kader van de opmaak
van het masterplan voor Hertogensite werden
verschillende scenario’s onderzocht. Het
verleggen van de route van de Brusselsestraat

Hertogensite
In 2015 werd volop gewerkt vanuit Ruimtelijk
Beleid aan de doorvertaling van het
masterplan voor de Hertogensite naar een
voorontwerp Ruimtelijk Uitvoeringsplan in
parallel met de opmaak van de MERscreening.
Voor het project Hertogensite werd ook een
Brownfieldconvenant afgesloten met de
Vlaamse regering. In het kader daarvan dienen
er tussen verschillende partners afspraken
gemaakt worden die worden vastgelegd in
realisatieconvenanten. Een belangrijke taak
van de coördinatie door het AGSL was de
afstemming tussen wat via het RUP kan
worden vastgelegd en wat beter kan
overeengekomen
worden
in
een
realisatieconvenant. En dit alles reeds met het
oog
op
de
realiseerbaarheid
en
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ontwikkelingsstrategieën
binnen de Hertogensite.

van

deelprojecten

Zo werd er gewerkt aan ontwerpteksten voor
vijf realisatieconvenanten: (1) tussen Resiterra
en de stad Leuven, (2) over sociaal wonen met
o.a. Dijledal, (3) over het openleggen van de
Dijle met de VMM, (4) over behoud en

van de projectrealisatie zal het toekomstig
openbaar domein op de site verschillende
fases doorlopen, van o.a. tijdelijke inrichtingen
over voorlopig opgeleverd tot uiteindelijk
overgedragen aan de stad. Het is belangrijk
om van bij het begin goede afspraken te
maken over wie in welke fase welke
beheerstaken zal opnemen.
Voor twee concrete projecten op Hertogensite
was de ontwikkeling reeds mogelijk zonder het
van kracht gaan van het RUP en werden de
vergunningsaanvragen reeds besproken met
de stadsdiensten in 2015. Het gaat om de
Welzijnstoren van de KULeuven en een
cohousingproject in de Stadsschool. Dit laatste
project diende onder de projectnaam ‘Botanico’
in november zijn bouwaanvraag in.

herbestemming van het onroerend erfgoed met
Erfgoed Vlaanderen en (5) met De Lijn over
stimuleren van duurzame verplaatsingen op de
site.
Verder werd er ook gewerkt aan een voorstel
voor een beheersovereenkomst voor het
(toekomstig) openbaar domein voor de
Hertogensite. Doorheen de volledige duurtijd

Via de herontwikkeling van de Hertogensite
wordt bovendien ook gewerkt aan de mobiliteit
in de Benedenstad. Vooral dan door het
creëren van zachte routes door de site die een
veilig alternatief kunnen zijn voor fietsers en
voetgangers. Een cruciale doorsteek door de
site naar de Onze-Lieve-Vrouwstraat kwam
onder de aandacht omdat het cruciale perceel
om deze doorsteek te realiseren op de markt
gebracht werd door de eigenaar. Via het AGSL
werd dan ook haalbaarheidsonderzoek gedaan
om het perceel eventueel aan te kopen als
stad.

Podiumkunstensite
De Podiumkunstensite is een zone uit het
masterplan en het RUP voor Hertogensite
gelegen aan de Brusselsestraat naast het
Augustinessenklooster.
In deze zone werd in de fase van het
masterplan onderzocht of het haalbaar zou zijn
het programma van de stad voor een nieuwe
podiumkunstenzaal voor Leuven onder te
brengen. Het is nu de opdracht van het AGSL
om vanuit de gebiedscoördinatie deze
ruimtelijke studie te vertalen naar een
ontwikkelingsstrategie om het project te
realiseren. Hiervoor dient de stad in de eerste
plaats de grond te verwerven van Resiterra.

Om de juiste contouren van de aan te kopen
zone en een realistisch budget hiervoor te
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bepalen, maakte het projectteam nog eens een
grondige studie van het te realiseren culturele
programma in de Benedenstad. Daarbij werd
niet alleen uitgegaan van de mogelijke
nieuwbouw op Hertogensite maar ook van de
bestaande
stadsinfrastructuur
in
de
onmiddellijke omgeving, met name de
Minnepoortsite, het Augustinessenklooster en
de Predikherenkerk. Op basis van deze studie
werden de gesprekken rond de aankoop van
de grond met Resiterra opgestart.
In afwachting van een overeenkomst rond de
aankoopoptie, werden afspraken voor het
verdere verloop van de projectrealisatie
gemaakt in de ontwerptekst van het
realisatieconvenant tussen stad en Resiterra.

Door de ruimtelijke samenhang van het private
programma van Resiterra en het culturele
programma van de stad, zal tijdens de opmaak
van het ontwerp nauw moeten worden
samengewerkt. Dit betekent ook dat de
planning van beide projecten zo goed mogelijk
op elkaar moet worden afgestemd.
Parallel aan de afspraken tussen Resiterra en
de stad, werd ook gewerkt aan een dossier om
subsidies aan te vragen bij Toerisme
Vlaanderen voor Meeting infrastructuur in
Leuven. Dit met het doel om de investering in
de culturele infrastructuur extra te laten
renderen via dubbel gebruik voor meeting
programma.

Janseniushof
In juni 2015 werd de eerste fase van
Janseniushof geopend. Dit project is reeds in
volle uitvoering. Resiterra ontwikkelt er private
woningen en stadswoningen voor het AGSL en
werkt er aan de aanleg van toekomstig
openbaar domein. Dijledal plant de realisatie
van een sociaal woningbouwproject. Vanuit de
gebiedscoördinatie werden de stad, de
KULeuven
en
Erfgoed
Vlaanderen
samengebracht om ook nog werk te maken
van de restauratie van Ursulinnensluis en de
Justius Lipsiustoren. De planning om dit
dossier
verder
op
te
nemen
werd
doorgeschoven naar 2016.
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VAARTKOM

De herontwikkeling van de Vaartkom is 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
Vaartkom - opgemaakt door de directie
ruimtelijke ontwikkeling - zijn van kracht sinds
januari 2010. In uitvoering van de
samenwerkingsovereenkomst van 28 mei 2008
tussen de stad Leuven en het AGSL staat het
AGSL in voor het projectmanagement van de
globale herontwikkeling. Concreet staan we in
voor de voorbereiding, verslaggeving en

opvolging 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 behoren tot het takenpakket van het
AGSL in de Vaartkom o.a. (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.
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Infrastructuurwerken
De heraanleg van het Engels Plein en
zijstraten – door Betonac NV op basis van een
ontwerp van West 8 - werd opgeleverd in
september 2015. Daarmee kreeg de
achterkant van de Vaart een facelift en werd
de noordoever eindelijk autoluw.

65 platanen en grote graskussens geven het
Engels Plein een groen karakter maar aan de
Vaartkom zelf is het nog even wachten op een
definitieve inrichting. Dat is zo omdat er in de
komende jaren nog
grote werven zullen
neerstrijken voor de herbestemming van de
bouwblokken 4, 5 en 6 en voor de realisatie
van de nieuwe brug over de Vaart en het
jachthavenhuis. Het projectmanagement van
de Vaartkom zette daarom samen met de
buurt en de stedelijke diensten in op een
tijdelijke en creatieve inrichting van het plein
voor OPEK (zie verder).
Aan de andere kant van de Vaart werden de
Dijletrappen in de Vaartstraat opgeleverd door
ViRiX
nv en werden stedenbouwkundige
vergunningen afgeleverd voor de herinrichting
van de Sluisstraat en de aanleg van het
Sluispark. Beide werken werden aanbesteed
en in het najaar van 2015 gingen alvast de
herinrichting van de Sluisstraat van start. Met
de afbraak van de bebouwing in de Sluisstraat
voor de realisatie van het Sluispark, namen we
helaas ook afscheid van de muurtekeningen
in/en het tijdelijk buurtpark naast De Hoorn.

Communicatie en co-creatie
In oktober 2015 organiseerde het AGSL in
samenwerking met de dienst communicatie
stadsvernieuwing
‘Vaartkomweerspiegeld
2015’ met o.a. een salondebat en een
tentoonstelling op de Noordoever n.a.v. de
vijfjarige uitvoering van de ruimtelijke
uitvoeringsplannen van deze voormalige
industriële omgeving.
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WILSELE-WIJGMAAL

Het doel van
meervoudig:

de

projectcoördinatie

is

1. Het coördineren van de verschillende
projecten in het gebied, zowel van de stad
als van private partijen, zorgt voor een
goede afstemming en synergie. In Wilsele
zijn dat o.a. de zwembadsite , het
gemeenschapscentrum Bosstraat en de
aanleg van de publieke ruimte, in Wijgmaal
de Ymeria-site en de (trage) verbindingen
met andere kernen (Wilsele-putkapel en
Wilsele-dorp)
2. De projectstructuur brengt de verschillende
actoren in het gebied samen en
bewerkstelligt een vlotte samenwerking.
3. Via de projectcoördinatie worden de
verschillende projecten ingezet in functie
van de overkoepelende ontwikkelingsvisie.
Begin 2015 werd de gebiedscoördinatie
opgestart: de doelstellingen en de scope van
de
projectcoördinatie
van
de
gebiedsontwikkeling Wilsele-Wijgmaal werden
scherp
gesteld
in
een
nota,
de
belanghebbenden werden opgesomd en er

werden fiches
opgemaakt.

van

alle

deelprojecten

Het
doel
is
om
via
gebiedsen
projectcoördinatie
de
verschillende
deelprojecten in het gebied op elkaar af te
stemmen. Er wordt een procesorganisatie
uitgetekend die erover waakt dat de
vooropgestelde
kwaliteitseisen
gehaald
worden en de verschillende actoren hun
planning op elkaar kunnen afstemmen.
Als instrument voor de gebiedscoördinatie
werden de eerste kernteamvergaderingen
georganiseerd, met vertegenwoordiging van
verschillende stadsdiensten: directie facilitair
beheer, ruimtelijk en duurzaam beleid,
sportdienst, jeugddienst, wijkmanagement
vanwege dienst sociale zaken, studiedienst
weg- en waterbeheer, communicatiedienst.
Visieontwikkeling
Een eerste belangrijk thema voor de
kernteamvergaderingen
was
de
visieontwikkeling rond Wilsele en Wijgmaal. De
eerste teksten voor de herziening van het
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Ruimtelijk Structuurplan Leuven (RSL) werden
geschreven in 2015 en voorgelegd aan het
kernteam. Op die manier werden de
voorbereidingen voor de herziening van het
RSL reeds afgetoetst bij de verschillende
stadsdiensten. Het idee groeit daarbij om als
vervolg op de herziening, een masterplan op te
maken dat enerzijds de verbindingen tussen
de kernen in het gebied op recreatief vlak
verder uitdiept en dat anderzijds een visie
ontwikkelt voor het gebied langs de
Aarschotsesteenweg in Wilsele.
Om bijkomende input te geven aan de
visieontwikkeling werd in 2015 vanuit de
gebiedscoördinatie van het AGSL een SWOTanalyse opgemaakt op basis van alle
verzamelde gegevens voor de site WilselePutkapel en omgeving. Dit zijn nota’s,
rapporten en studies, alsook alle bemerkingen
vanuit
de
kernteamvergaderingen
en
resultaten uit bilaterale gesprekken met de
stadsdiensten.
Deze SWOT-analyse wordt beschouwd als
een dynamisch document, zal een regelmatige
update krijgen en stelt het kernteam in staat
om
de
grootste
uitdagingen
in
de
gebiedsontwikkeling te detecteren. Voor 2016
konden dan ook heldere streefdoelen worden
opgemaakt, waarbij tevens de planning van de
grote ruimtelijke projecten en initiatieven
uitgezet werden in de tijd. De verschillende
deelprojecten en –initiatieven zullen immers
een doorgedreven afstemming op elkaar
vergen.

Projectcoördinatie zwembadsite
Omdat de Publieke-Private Samenwerking
(PPS)-onderhandelingen voor de realisatie van
de zwembadsite in een gevorderd stadium
waren alvorens de gebiedscoördinatie goed en
wel opgestart was, is er geen formele
coördinatierol door het AGSL opgenomen.

Wel bleek bij de onderhandelingen dat een
overkoepelende
functie
welkom
was.
Naarmate de gebiedscoördinatie vorm kreeg in
de loop van 2015, bleek enerzijds dat de
kernteamvergaderingen een goed instrument
waren om de verschillende stadsdiensten op
de hoogte te houden van de vorderingen in de
PPS-onderhandelingen, anderzijds bleek de
aanwezigheid
van
de
AGSLgebiedscoördinator bij de onderhandelingen
een
interessant
gegeven
om
een
kapstokfunctie te vervullen. Een dergelijke
overkoepelende rol blijkt voor dergelijke
ruimtelijke projecten in de toekomst wel
gewenst (cfr. de ervaringen van de
gebiedscoördinatie in de Benedenstad).

PROJECTONTWIKKELING
CENTRALE WERKPLAATSEN
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. De
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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 voor
gemeenschapsvoorzieningen
(publieke
investeringen) en stedelijke voorzieningen
(private investeringen) gerealiseerd.
Stadsvernieuwingsproject/Fondsen
In
2004
is
de
subsidieaanvraag
stadsvernieuwingsproject ‘Ontwikkelen van de
Centrale Werkplaatsen tot woongebied’

goedgekeurd door de Vlaamse Regering. In
kader van deze subsidieaanvraag werd er
gevraagd om op 8 mei 2015 de stand van
zaken te presenteren op de kwaliteitskamer
stadsvernieuwingsprojecten
(SVP).
De
kwaliteitskamer SVP feliciteerde de stad met
dit tot dusver zeer geslaagde ‘project van
projecten’. Ze waardeert de kwaliteitsvolle
uitwerking van de diverse deelprojecten en
drukt eveneens ook haar waardering uit over
de geplande initiatieven rond tijdelijke invulling
en de gesprekken met de gebruikers.
In 2013 diende het AGSL, in naam van de stad
Leuven, een aanvraag in voor de 2de schijf
van
de
subsidie
voor
het
stadsvernieuwingsproject. In 2016 zal de
volgende schijf van de subsidie kunnen
aangevraagd worden.

Matexi woonproject
In dit project trad het AGSL op als
projectbeheerder en eigenaar van de gronden.
Er werden 170 woningen en max. 3.400 m²
niet-woonfuncties gerealiseerd. De definitieve
oplevering van de laatste fase (blok C) vond op
9 mei 2014 plaats. Matexi heeft in 2015 nog 2
woningen en 5 parkeerplaatsen verkocht met
bijhorend grondaandeel. Op dit moment
worden nog 1 woning en 16 parkeerplaatsen te
koop aangeboden door Matexi.

SWaL-woningbouwproject
De rol van het AGSL in het SWaLwoningbouwproject was projectbeheerder. De
bouwheer, Sociaal Wonen Arrondissement
Leuven (SWaL) had als programma de bouw
van 74 sociale koopwoningen. 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).
Voor fase 1 waren de bouwwerken gestart in
2014 en werden ze op 8 juni 2015 afgerond.
De verkoop van de woningen van fase 1 wordt
voorzien voor juni 2016. Na afronding fase 1,
wordt fase 2 opgestart. Het dossier van fase 2
is aanbesteed op 12 oktober 2015 en gegund
begin 2016. De bouwwerken starten in april
2016.
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Werkhuizen

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. Het AGSL treedt in dit
project op als projectontwikkelaar, samen met
bouwheer Sociale huisvestingsmaatschappij
Dijledal.
De werken zijn op 24 februari 2014 gestart. De
werken verliepen niet zo vlot waardoor de werf
pas op 25 november 2015 voorlopig is
opgeleverd (termijnoverschrijding van 54
kalenderdagen). In het proces verbaal van
voorlopige oplevering zijn nog een groot
aandeel opmerkingen op uitvoering van de
werken en uitgestelde werken opgenomen.
Voor elk van deze nog uit te voeren werken is
er een einddatum afgesproken waartegen de
werken afgerond moeten zijn. Deze werken
worden in 2016 verder opgevolgd.
Op 1 december 2015 zijn de eerste bewoners
van Dijledal in hun appartementen getrokken.
Half december heeft de stedelijke academie
hun intrek genomen in de nieuwe lokalen. De
feestelijke openingsreceptie van de academie
vond plaats op 19 december 2015. Tussen de
stad Leuven en AGSL is er overeengekomen
dat AGSL de ruimte in erfpacht geeft aan de
stad. In 2015 werd een eerste aanzet gedaan

ivm de berekening van de erfpachtvergoeding.
Deze berekening kan pas gefinaliseerd worden
wanneer de eindafrekening van de werf
gekend is. In de loop van de eerste helft van
2016 wordt de eindafrekening verwacht en kan
de erfpachtvergoeding berekend worden.
In 2014 heeft het college van burgemeester en
schepenen (CBS) de betrokken diensten
opdracht gegeven om de fietscentrale verder
te concretiseren. Daarnaast heeft het CBS een
principieel akkoord gegeven om de fietsschool
Leuven te integreren in de toekomstige
fietscentrale. Daarna is er een addendum
geformuleerd bij het contract van de huidige
architect om mee in te staan in de inrichting
van de fietscentrale. Op 11 mei 2015 werd het
ontwerp goedgekeurd. De werken in kader van
de inrichting van de fietscentrale is één van de
uitgestelde werken binnen het project. De
einddatum voor deze werken wordt voorzien
tegen juni 2016. Voor deze bijkomende vraag
vanuit stad Leuven, moet voor de
samenwerkingsovereenkomst tussen stad
Leuven en AGSL nog een addendum
opgemaakt worden. In 2016 zal het addendum
inzake inrichting fietscentrale aan de
verschillende instanties ter goedkeuring
worden voorgelegd.
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In 2014 werden de drie handelruimtes via de
stadsmakelaar reeds te huur aangeboden. In
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 wordt in
beperkte
mate
opgetrokken
(opmaken
addendum
contract
huidige
architect,
afstemming op de werf). Deze aanpassingen
werden nog verder opgevolgd en gefinaliseerd
in de loop van 2015. In 2015 zijn twee van de
drie handelsruimten verhuurd aan één huurder:
fietsen King. Na voorlopige oplevering heeft de
huurder de sleutels gekregen om de
handelsruimten verder af te werken in
december. In de aanloop naar de voorlopige
oplevering is er veel afstemming geweest
tussen de huurder en AGSL.

‘t Wisselspoor
Het project Appartementen West kreeg in 2015
een nieuwe naam: 't Wisselspoor. Drie
ambities werden definitief goedgekeurd: 1) Het
creëren van een stedelijke dynamiek op het
Blauwputplein 2) Een alternatief woonconcept
ontwikkelen voor gezinnen met kinderen in
Leuven (50-tal wooneenheden) 3) Via een
vooruitstrevend
duurzaamheidsconcept
bijdragen aan LKN 2030. De ambities vormen
het afwegingskader voor het maken van
keuzes in de loop van het verdere traject.

deelproject immers op als projectontwikkelaar
en bouwheer. Volgende deelaspecten komen
in het projectplan aan bod: analyse van de
bestaande toestand en bestaande studies, de
goedgekeurde
ambities
en
daaruit
voortvloeiende doelstellingen, het gehele
programma
inclusief
deelprojecten,
de
organisatiestructuur, een tijdsplanning, het
gedetailleerd financieel plan en ten slotte een
beschrijving van de risicobeheersing binnen
het project.

Het jaar 2015 stond volledig in het teken van
de uitwerking van een doorgedreven
projectplan.

Dit projectplan geeft het AGSL de mogelijkheid
om over de realisatie van de ambities grondig
na te denken in verschillende aspecten en
belangrijke knopen door te hakken alvorens in
uitvoering te gaan. Het AGSL treedt in dit

De belangrijkste punten uit het projectplan die
in 2015 een grondig (voor)traject hebben
gekend zijn volgende: 1) Voortraject met de
stedelijke diensten voor de invulling van de
gelijkvloerse verdieping met (stedelijke)
functies (1185m² conservatorium, 954m²
kribbe, 400m² commerciële ruimte); 2)
Onderzoek naar een alternatieve vorm om
woningen op de markt te brengen binnen de
vooropgestelde ambities, rekening houdend
met betaalbaarheid en behoeften bij de
beoogde doelgroep. Concreet werd een studie
gevoerd naar de toepassing van Community

16

Land Trust (CLT) en de wijze waarop enkele
principe van het CLT-wonen kunnen toegepast
worden in ’t Wisselspoor; 3) Onderzoek van
scenario’s in overleg met de stadsdiensten van
Leuven voor de uitbating van de ondergrondse
parking en de realisatie van een duurzaam
mobiliteitsbeleid; 4) Doorgedreven financiële
analyse van alle deelprojecten middels een
rendementsberekening gebaseerd op de

Discounted Cash Flow-methode; 5) Onderzoek
van de te volgen gunningsprocedure voor de
aanstelling van een ontwerpteam; 6) Opstart
eerste stappen voor een participatietraject met
enkele stakeholders om een daadwerkelijk
kind- en gezinsvriendelijk woonproject te
realiseren: o.a. stedelijk dienst voor Jeugd,
Kind & Samenleving, Vereniging Vlaamse
Jeugddiensten.

Central Park 3010

Omdat op de Centrale Werkplaatsen
ondertussen al heel wat mensen wonen en
omdat de afwerking van het definitieve park
pas later zal gebeuren, hadden een aantal
buurtbewoners het initiatief genomen om op dit
terrein een tijdelijk buurtpark in te richten. In
2013 dienden ze een aanvraag in binnen de
projectoproep “Kom op voor je wijk en kregen
een positieve beoordeling. Het terrein werd
gesaneerd en kon dus als park ingericht
worden in afwachting van de definitieve
ontwikkeling.
‘Central Park 3010’ dient voor kleinschalige
buurten
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 was om
het project te realiseren met een grote
betrokkenheid
van
zoveel
mogelijk
buurtbewoners. In 2014 is er op initiatief een
podium gekomen en in de loop van 2015 een
groot picknicktafel. 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.
Central Park 3010 is een mooi voorbeeld van
‘co-productie’ van stedelijkheid. De algemene
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doelstellingen zijn o.a. om een sociale
dynamiek (sociale innovatie) op gang te
brengen en de betrokkenheid van de buurt te
creëren. Daarnaast is er ook de creatie van
een
draagvlak
voor
het
stadsvernieuwingsproject dat nog gedurende

een hele periode zal lopen (min. 6 à 8 jaar),
het ondersteunen van een bottom-up initiatief
waarbij de stadsdiensten eveneens een
actieve bijdrage leveren (coproductie) en tot
slot het inzetten als strategie om met 'slow
urbanism' om te gaan.

Onroerend erfgoed (hal 9, hallen 4/5 en weegbrug)
Op 11 april 2014 besliste het college van
burgemeester en schepenen 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 zou
gerealiseerd worden in een DBFM-formule
(Design-Build-Finance-Maintain forumle). 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. programmatie van ‘de overige beschikbare
ruimte’ zoals een overdekte binnenstraat.) In
2014 werd de samenwerking opgestart met
Participatie Maatschappij Vlaanderen (PMV)
en het AGSL . Daarnaast werd 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 werd
het financieel luik rond de voorgestelde DBFMformule in samenwerking met PMV voor de
betrokken partijen in detail uitgewerkt.

Door nieuwe evoluties (veranderingen beheer
eigen patrimonium cf. studie uitgevoerd door
Freestone, …) en voortschrijdende inzichten
(o.a. kostprijs) werd de voorgestelde DBFMformule door de partners in vraag gesteld en
bijgevolg ook de samenwerking met PMV. In
de loop van 2015 hebben de partners gemeld
dat de voorgestelde DBFM-formule niet
interessant is: de stad voorziet zelf budgetten
voor de invulling van hal 9 en de voorgestelde
overeenkomst is niet haalbaar voor het GO!.
De samenwerking met PMV wordt bijgevolg
ook ‘on hold’ gezet. Het gemeenschapsonderwijs blijft wel geïnteresseerd om hun - of
een deel van hun - programma binnen de
hallen te verwezenlijken. In 2015 werden de
alternatieven bekeken en worden deze binnen
het GO! verder onderzocht. In de loop van
2016 moet er duidelijkheid komen zodat er al
dan niet een intentieovereenkomst kan worden
opgesteld waarbinnen de krijtlijnen worden
vastgelegd. Gelijktijdig zijn er gesprekken
geweest met de stad om na te gaan welke
stedelijke functies binnen de hallen worden
ondergebracht: het gemeenschapscentrum is
nog de enige functie die deel uitmaakt van het
programma binnen de hallen 4/5. De overige
stedelijke functies krijgen ofwel een andere
plek
op
Centrale
Werkplaatsen
(conservatorium afdeling Kessel-Lo) ofwel
worden deze niet geherlocaliseerd (bibliotheek
en spelotheek).
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Hallen 4/5

Hallen 4/5 waren 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 in 2013 ingediend
bij Onroerend Erfgoed Vlaanderen, afdeling
Vlaams Brabant, waarna het dossier
ontvankelijk verklaard werd. Het verzoek van
AGSL tot voorafname aan minister Bourgeois
omwille van ‘bouwfysische hoogdringendheid’
werd gehoord en de middelen werden in 2014
toegekend. Daarna besliste 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
zijn aangevangen op 1 maart 2015 en de
voorlopige oplevering vond plaats op 16
november 2015.
Omdat de opmaak van het casco restauratiedossier van de hallen 4/5 in de loop van 2016
wordt opgestart zal de restauratie pas binnen
een vijftal jaar kunnen uitgevoerd worden.
Deze opportuniteit mag het AGSL niet laten
liggen om tijdelijk gebruik mogelijk te maken. In
de loop van de eerste helft van 2016 worden
nog aanvullende werken uitgevoerd om tijdelijk
gebruik mogelijk te maken. Dit tijdelijk gebruik
kan een soort ‘test-ruimte’ zijn in kader van
een definitieve invulling richting duurzame
stedelijke economie. Het kader wordt verder in
2016 uitgewerkt en in de eerste helft van 2016
wordt een oproep gelanceerd.
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Hal 9

Hal 9 zal gerenoveerd en heringericht worden
als jeugdcentrum. De vergunning werd
verkregen in 2011. Een jaar later werd het
gehele dossier ingediend bij Ruimte & Erfgoed
in het kader van de aanvraag van de
restauratiepremie,
waarna
het
dossier
ontvankelijk
werd
verklaard.
Vanuit
Agentschap
Onroerend
Erfgoed
werd
vastgesteld dat hal 9 een ‘investeringsdossier’
is waardoor het als voorafname kan aanzien
worden. In 2014 werd de restauratiepremie
toegekend.

Het college van burgemeester en schepenen
had in 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. Begin
2015 heeft het college beslist om toch
budgetten
te
voorzien
op
de
meerjarenbegroting 2014-2019 van stad
Leuven om hal 9 in zijn geheel te ontwikkelen.
Hierdoor moet het dossier niet opgesplitst
worden. In 2015 werd het bouwdossier
(cascorestauratie en invulling) verder op punt
gezet. Hierbij kwamen enkele problemen in
verband met brandveiligheid aan het licht. In
2016 zal dit verder worden uitgeklaard.
Verwacht wordt dat de werken begin 2017
zullen starten.

Infrastructuuraanleg
Het gehele private woonproject (Matexi) met
omliggende woonerven of aangrenzende
straten zijn afgewerkt. De definitieve
oplevering van Ketelmakerij was op 4
september
2015.
De
overdracht
van
Ketelmakerij naar de stad zal in 2016
plaatsvinden.
Het park wordt in twee fases aangelegd
(samen met de VMSW). Fase 1 omvat de
grondwerken,
rioleringswerken
en
infiltratiebekken en werd in 2014 afgerond. De
tweede fase van de parkaanleg is gestart op 4
augustus 2015. Einde van de werken is
voorzien maart 2016. Verwacht wordt dat het
park vanaf mei 2016 door de bewoners in
gebruik kan genomen worden.

Als laatste grote entiteit voor de aanleg van het
openbaar domein werd het definitief ontwerp
van Blauwputplein gefinaliseerd in 2014. De
formele goedkeuring vond plaats op 14 juli
2015.
In
kader
van
opmaak
stedenbouwkundige bouwaanvraag moest het
contract THV Groep Vectris CVBA/Infrabo NV
– AGSL uitgebreid worden met aanstelling
architect. Daarna werd de stedenbouwkundige
vergunning afgeleverd. De opening van
aanbesteding was op 14 december 2015.
Gunning en start van de werken zal in 2016
plaatsvinden. De finalisering van het definitief
ontwerp van werfplein en de parkeerstrip zal
eerder voor 2017 zijn.

Centrale Werkplaatsen op zondag
Na een evaluatie van de eerste editie van
‘Centrale werkplaatsen op zondag’ (2013),
werd er beslist om deze tweejaarlijks te
organiseren afgewisseld met een buurtfeest. In
2014 werd er samen met de bewoners en
buurtcomités van de omliggende straten een
buurtfeest georganiseerd in het tijdelijk

buurtpark. Zondag 28 juni 2015 vond de
tweede
editie
plaats
van
‘Centrale
Werkplaatsen op zondag’. Samen met de
dienst communicatie van de stad Leuven heeft
AGSL met de betrokken partners deze editie
vorm gegeven.

20

over heel de site en er waren eetstandjes van
verschillende landen aanwezig.

In deze editie lag de nadruk op het openstellen
van twee lopende werven: fase 1 van SWaL
(sociale koopwoningen) en de dringende
instandhoudingswerken van hallen 4/5. Binnen
hal 5 werden toekomstbeelden van de site en
Park Belle Vue voorgesteld. Naast het
informeren werden tevens verschillende
randactiviteiten voorzien: door de dienst
diversiteit werden workshops georganiseerd;
ter hoogte van het buurtparkje was er
kinderanimatie, grime en workshops voorzien;
Circus in beweging zorgde voor straattheater

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 Bijzonder Plan van
Aanleg (BPA) ‘Westelijke spoorgeul’.
2015 stond helemaal in het teken van het
voorbereiden en de opstart van de
aanbesteding voor de infrastructuur- en
architectuurwerken in de eerste fase van het
project Klein Rijsel, met het oog op een opstart
van de werf in het begin van 2016. Daarnaast
werd de draad van fase 2 (kopbouw en
grondgebonden woningen) ook opnieuw
opgepikt. Zo werden de haalbaarheidsstudies
geüpdatet en werd de aanzet tot een
ambitienota geformuleerd, met als doel de
doelstellingen en ontwikkelingswijze voor dit
deelproject haarscherp te stellen.

Fase 1: starterswoningen en sociale huurwoningen
Nadat het uitvoeringsdossier einde 2014 werd
afgewerkt,
kon
het
ontwerpteam
het
basisdossier voor aanbesteding in april 2015
finaliseren waarna het ook werd goedgekeurd
door het DC en de RvB. Na nog enkele

aanpassingen in het dossier in navolging van
overleg met Infrabel, de provincie VlaamsBrabant etc. en na bevestiging van opname op
de korte termijn planning van VMSW van het
project, publiceerde Dijledal het finale
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aanbestedingsdossier op 26 oktober met het
oog op een openbare aanbesteding.
Op 11 december werden de ingediende
offertes van de inschrijvers in open zitting
geopend, waarna het ontwerpteam het nazicht
van de offertes heeft opgestart. De uitkomst
van deze oefening in een te valideren
aanbestedingsverslag is pas voor 2016. Voorts
werd het bouwteam uitgebreid met een
ingenieursbureau dat zich specialiseert in
akoestiek.
Dijledal
heeft
hiertoe
in
samenspraak met AGSL een bijkomend
contract gesloten met ingenieursbureau
akoestiek
(De
Fonseca)
om
de

kwaliteitscontrole
van
de
akoestische
maatregelen bij uitvoering op de werf te
garanderen. Dit contract is een aanvulling op
de diensten en studies die door Daidalos in de
ontwerpfase werden geleverd.
Tot slot werden de nodige voorbereidingen
getroffen in samenwerking met de landmeter,
de overige projectpartners en onze afdeling
vastgoed voor de opmaak van de opstalakte
aan Dijledal en VMSW, de aanvraag van een
schattingsverslag, de opmaak van de
basisakte, alsook de overdrachten van
rioleringen naar stad Leuven als van wegenis
naar het AGSL.

Fase 2: stadswoningen en kantoorgebouw
In 2015 werden de haalbaarheidsstudies die in
2012 werden opgemaakt geüpdatet en als
basis gebruikt voor de aanzet van een
ambitienota. In deze nota, die einde 2015 werd
besproken op het directiecomité, werd getracht

om de doelstellingen en ambities voor dit
project duidelijk te stellen zodat er vervolgens
in 2016 een uitgebreid projectplan kan worden
opgemaakt voor deze 2e fase.

GELDENAAKSEBAAN

Nadat in 2014 de beslissing was gevallen om
de site in te zetten in het kader van een
pilootproject ‘gemeenschappelijk eco-wonen’
werd het finale projectdossier goedgekeurd
door het directiecomité en Raad van Bestuur in
2014, waarna het projectdossier en haar
bijlagen op 16 december 2014 online werd
geplaatst op de website van het AGSL. Deze
publicatie betekende de start van een
selectieprocedure die hoofdzakelijk in 2015
werd gevoerd, volgends de modaliteiten die
werden opgenomen in het projectdossier. Een
eerste stap in de selectieprocedure was de

kandidaatstelling van kandidaat bouw- en
woongroepen tegen 13 maart 2015. Om de
kandidaten maximaal in te lichten over het
project en kandidaat bewoners in contact te
brengen met elkaar, organiseerde het AGSL
twee infomomenten, met name op 22 januari
en 31 januari.
Tijdens
het
eerste
infomoment
werd
hoofdzakelijk gefocust op de vereisten van het
projectdossier. Tijdens de 2e sessie op
zaterdagnamiddag werd een plaatsbezoek
georganiseerd alsook een informatiebeurs
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waarop
verschillende
-al
dan
niet
professionele- actoren zich konden voorstellen
aan elkaar en het publiek.

verwacht. Op basis van dit onderzoek wordt
bepaald of de bouw- en woongroep tijdens de
realisatie van haar project een archeologisch

Op 13 maart 2015 was het AGSL in het bezit
van 1 kandidaatstelling die voldeed aan de
voorwaarden gesteld in het projectdossier. Op
16 maart heeft het directiecomité de
kandidatuur van deze groep, die zichzelf De
Sijs noemt, ontvankelijk verklaard en
aanvaard.

onderzoek moet laten uitvoeren.

Vervolgens kreeg deze groep de tijd tot 11
september om een uitgewerkt projectdossier
uit te werken. Dit dossier werd tijdig aan het
AGSL
bezorgd,
waarna
de
begeleidingscommissie
die
werd
samengesteld op het directiecomité (DC) van
16 maart - zich op 29 september over het
dossier heeft gebogen en een gunstig advies
heeft verleend aan het DC en de Raad van
Bestuur (RvB). Dit gunstig advies werd
gevolgd door beide organen en op
respectievelijk 19 oktober en 27 oktober
hebben DC en RvB bevestigd dat de site in
erfpacht zou worden toegewezen aan bouwen woongroep De Sijs.
In de 2 laatste maanden van 2015 werd over
deze beslissing uitvoerig gecommuniceerd in
de pers en werden achter de schermen de
voorbereidingen getroffen tussen De Sijs,
AGSL en de notaris voor de opmaak van de
onderhandse
erfpachtovereenkomst.
De
ondertekening hiervan vindt echter pas plaats
in 2016.
Los van deze selectieprocedure heeft het
AGSL, als eigenaar van de gronden, ook
acties ondernomen om de site op te ruimen, te
beveiligen
en
te
onderzoeken
op
archeologische waarde. Hiertoe werd een
archeologisch vooronderzoek besteld, dat
einde 2015 werd uitgevoerd. De resultaten
hiervan worden in de loop van februari 2016

Verder werd de site opgeruimd, werden de
gebouwen vergrendeld en werden de tuinen
afgezet middels werfhekken die hiervoor
werden aangekocht. Tevens werden de
parkeerplaatsen langs de overhangende gevel
aan pand nr. 186 afgesloten om eventuele
parkeerders
te
beschermen
tegen
brokstukken.

Voor het pand nr. 186 zelf werd een
stabiliteitsstudie uitgevoerd in 2015, waarna
werd beslist om de bestaande schoring van de
gevel uit te breiden om de stabiliteit van het
pand te garanderen. De bestelling van deze
werken is voorzien in de eerste maanden van
2016.
Tot slot heeft het AGSL op vraag van de bouwen woongroep een aanpalend perceel met
garagebox verworven met het oog op een
uitbreiding van de aangeboden site. Dit extra
perceel zal mee in erfpacht worden genomen
door de bouw- en woongroep.
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VASTGOED
VASTGOEDTRANSACTIES
De vlag ‘vastgoedtransacties’ dekt volgende ladingen:
- verwervingen en vervreemdingen voor eigen rekening
- verwervingen en vervreemdingen voor rekening van de stad Leuven
- verwervingen en vervreemdingen voor rekening van het OCMW Leuven

Verwervingen en vervreemdingen voor eigen rekening
Met de ondertekening van de authentieke akte
op 15 januari 2015 werd het laatste en tevens
duurste van de 12 stadswoningen in het
complex De Latten verkocht. Samen met de
verkoop van de grondaandelen op de Centrale
Werkplaatsen binnen het project van Matexi
werd in totaal door het AGSL voor 487.991,90
euro aan eigen patrimonium verkocht. Het
erfpachtrecht dat aan de intercommunale
Iverlek
werd
verleend
voor
een
hoogspanningsvergoeding was goed voor een
eenmalige vergoeding van 7.800 euro.
In zitting van 14 juli 2015 besliste de Raad van
Bestuur van het AGSL om de projectsite

Spaarstraat – Willem Coosemansstraat te
3010 Leuven minnelijk aan te kopen van De
Watergroep. Deze site met een totale
kadastrale oppervlakte van 1ha 23a 45ca werd
op 13 oktober 2015 en tegen 2.350.000 euro
aangekocht. De loods is momenteel in gebruik
als logistieke site van de stedelijke groendienst
van stad Leuven. Het AGSL nam de
bestaande huurovereenkomst die afgesloten
werd tussen de stad Leuven en De
Watergroep over, waardoor het AGSL in
afwachting van een herlocatie van deze
stedelijke infrastructuur en ontwikkeling van de
site de volgende jaren als verhuurder zal
optreden.

Verwervingen en vervreemdingen voor rekening van de stad Leuven en OCMW Leuven
In 2015 werden voor enkele belangrijke sites
binnen het stadscentrum de akten verleden
houdende de overdracht van gronden naar het
openbaar domein van de stad Leuven: het Jan
Cobbaertplein en Sint Maartensdal, evenals de
grondruilen langs de Martelarenlaan voor
realisatie van het park Belle Vue. Met de
gedeeltelijke regularisatie van het openbaar
domein aan Sint-Maartensdal kon ook de
erfpachtovereenkomst met Dijledal voor de
Ketteflet eindelijk geformaliseerd worden.
In
functie
van
verkavelingsof
stedenbouwkundige vergunningen werden nog
zeven andere dossiers van kosteloze
overdracht afgewerkt. Voor de verwezenlijking
van een nieuwe rooilijn in de Jules
Persoonsstraat en ten behoeve van het Jan

Vranckx-fietspad werden in totaal zestien
innamen gerealiseerd.
Ingevolge
de
beheersovereenkomsten
afgesloten tussen het AGSL en het OCMW
Leuven enerzijds en het AGSL en de stad
Leuven anderzijds, kreeg het AGSL de
opdracht om het stads- en OCMWpatrimonium door te lichten en te valoriseren.
Conform de modaliteiten van het strategisch
meerjarenplan 2014 – 2019 wordt daarbij
gestreefd naar een maximale opbrengst.
In 2015 werd voor een totaal van 1.056.075,00
euro aan verkoopopbrengsten uit het OCMWpatrimonium gerealiseerd. Hiervoor werden de
woningen Klein-Begijnhof 2 en 5, Frederik
Lintsstraat 66 en landbouwgronden in
Kortenberg en Bertem verkocht.
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Samen
met
de
gerealiseerde
verkoopopbrengst van 9.318.223,70 euro in
2014 blijft het AGSL op koers om de
gemiddelde
en
verhoogde
jaarlijkse
verkoopopbrengst van 5.000.000 euro te
halen. Het verschil in opbrengst ten aanzien
van het vorige boekjaar is te verklaren door het
inleiden van een aantal grote verkoopdossiers
in het werkingsjaar 2015, waarvan de
resultaten pas de komende jaren zichtbaar
zullen zijn.
Voor de stad Leuven werd een totaal van
1.055.046 euro aan verkoopopbrengsten uit
het stadspatrimonium gerealiseerd. Het
vastgoedaanbod voor de stad Leuven betrof
onder andere enkele studio’s gelegen in de
Fonteinstraat en de Kapucijnenvoer.

Deze werden de voorbije decennia op de
particuliere huurmarkt aangeboden. Gelet op
de besluitvorming waarbij de stad Leuven in de
toekomst niet meer wenst in te zetten op de
residentiële
verhuur
van
verouderd

patrimonium werd besloten om enkel studio’s
te koop aan te bieden op de vastgoedmarkt.
Daarbij werden er enkele studio’s geselecteerd
die met een erfpachtformule in beheer zullen
gegeven worden aan de vzw Habito, die
samen met het sociaal verhuurkantoor SPIT
kan voorzien in de woonbehoefte van haar
doelgroep. De aankoopopties voor de
woningen
Ravenstraat
101
en
Augustijnenstraat werden in 2015 door de vzw
Wonen en Werken gelicht, waardoor beide
panden met renovatieplicht aan hen voor
respectievelijk 165.000 euro en 169.500 euro
werden verkocht.

Op vlak van verkoopstrategie werd er voor het
OCMW Leuven geopteerd om de verschillende
verkoopmethoden toe te passen, waaronder
de klassieke vrijwillige openbare verkoop en de
bieding onder gesloten omslag. Alle verkopen
onder de vorm van bieding onder gesloten
omslag werden in 2015 volledig in eigen
beheer uitgevoerd.

Tot slot kan ook nog verwezen worden naar de
verkoop van een perceel stadseigendom
gelegen Auwegemvaart te 2800 Mechelen.
Omdat de stad Leuven op lange termijn
voornamelijk wenst in te zetten op patrimonium
binnen
de
stadsgrenzen,
worden
de
onroerende
goederen
buiten
de
gemeentegrenzen in hoofdzaak bestemd tot
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verkoop. Voormeld perceel kwam niet in
aanmerking voor bebouwing en dus werd in de
verkoopstrategie een beperkte marktbevraging
georganiseerd
waaraan
enkel
de
aangrenzende
buurtbewoners
konden

deelnemen. Deze strategie heeft een positief
gevolg gehad op het verkoopresultaat omdat
het perceel een gelegenheidswaarde kon
bieden voor een buurtbewoner.

VASTGOEDBEHEER
In tegenstelling tot de vastgoedtransacties omvatte het vastgoedbeheer in 2015 vooralsnog een
dubbele inhoud:
- beheren en exploiteren voor eigen rekening;
- beheren en exploiteren voor rekening van de groep Leuven (stad Leuven, politiezone en het OCMWLeuven).
Vastgoedbeheer voor rekening van de stad
Het administratief beheer waarvoor AG
Stadsontwikkeling Leuven instaat, 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.
De afdeling vastgoed is het jaar 2015 gestart
met het beheer van 240 stadseigendommen,
97 inhuurnames en 70 AGSL-eigendommen.
In 2015 lag de klemtoon bij het
vastgoedbeheer voornamelijk op de uitbreiding
en
verderzetting
van
de
gehuurde
sportinfrastructuur. Zo werd niet alleen de
overeenkomst voor de inhuurname van het
zwembad
van
Sint-Pieterscollege
heronderhandeld en verlengd, maar gebeurde
dit eveneens voor overeenkomsten voor de
inhuurnames van de tweede sporthal van het
VTI, het zwembad van de Katholieke
Hogeschool Leuven en de domaniale
vergunning voor Stade Chomé.
Naast de reeds gehuurde sporthallen
onderhandelde het AGSL eveneens met de
provincie
Vlaams-Brabant
een
nieuwe
overeenkomst voor het gebruik van de
nieuwbouw sporthal De Wijnpers. Het doel was
om deze sporthal vanaf 1 augustus 2015 en
voor een termijn van 9 jaar in huur te nemen,
rekening houdend met het nieuwe schooljaar,
maar door problemen aan het dak in de
nieuwbouw en bijhorende vertraging in de
oplevering, diende de aanvang van de
inhuurname te worden uitgesteld. Daarnaast
heeft de stad Leuven zich ook geëngageerd
om de kinderopvang te ondersteunen. Ze heeft
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daarvoor de voormalige kantoren van Dijledal,
gelegen Lolanden 8 te 3010 Leuven, gehuurd
voor een termijn van 2 jaar, om op haar beurt
verder te verhuren. In eerste instantie was het
de bedoeling om deze ruimte te verdelen
onder 4 kandidaten, zijnde 2 zelfstandige
onthaalouders voor kinderopvang, de vzw Riso
voor huiswerkbegeleiding van schoolgaande
kinderen, de vzw Kind en Preventie als
consultatiebureau en de vzw De Wigwam voor
activiteiten met kinderen en hun ouders. Na
onderhandelingen kon enkel met de vzw
Wigwam geen akkoord bereikt worden voor het
afsluiten van een huurovereenkomst.
Naast de uitbreiding van de gehuurde
eigendommen
heeft
ook
de
parkeerinfrastructuur van de stad Leuven een
rol gespeeld in 2015. Zo werden de nog
lopende
huurovereenkomsten
voor
de
garageboxen aan de Martelarenlaan in KesselLo beëindigd met het oog op geplande werken
voor het nieuwe Park BelleVue. Voor de
ondergrondse parking op de site van Kazerne
Michotte
zijn
er
maandelijks
diverse
wijzigingen doorgevoerd in de huurderslijst,
met nieuwe en vertrekkende huurders, om zo
eind 2015 een bezetting van 43 van de 45
verhuurbare parkeerplaatsen te hebben. De
parkeerplaatsen in de ondergrondse parking
van het kinderdagverblijf Kribbe Sint-Jacob,

gelegen Vriesenhof 7 te 3000 Leuven, werden
in 2015 ook allemaal verhuurd.
2015 was eveneens het jaar waarin de eerste
huurders van de starterswoningen in de
residentie De Latten gebruik hebben gemaakt
van het principe van het ‘spaarpotje’. Zo
beslisten zij hun huurovereenkomst met het
AGSL op te zeggen om een eigen eigendom
aan te kopen op Leuvens grondgebied.
Hierdoor konden zijn hun opgespaarde
verwervingssubsidie opvragen en werd deze
uitbetaald aan de notaris. Het vrijgekomen
appartement werd onmiddellijk verhuurd aan
de volgende geïnteresseerde kandidaathuurder op de lijst.
De afdeling vastgoed heeft naast de
afhandeling van deze dossiers ook de
overdracht van het OCMW-patrimonium
voorbereid, waarbij er voornamelijk een focus
was op de overdracht van de facturatie. Vanaf
1 januari 2016 zal de administratieve
afhandeling hiervan ook onder het luik van het
vastgoedbeheer van het AGSL vallen.

Om het ganse patrimonium, zowel van de stad
Leuven, van het AGSL als van het OCMWLeuven, uniform te kunnen beheren werd de
beheersmodule in het softwarepakket Planon
verder uitgewerkt met het doel om in 2016 te
kunnen starten met dit platform.
Uitbreiding beheersovereenkomst AGSL – OCMW Leuven
Op 23 december 2013 sloot het AG
Stadsontwikkeling Leuven met het OCMW
Leuven een beheersovereenkomst af voor de
ontwikkeling en vervreemding van OCMWpatrimonium dat gelegen is in heel België en
niet voor de eigen diensten wordt aangewend.
Na de recente valorisaties bezit het OCMW
Leuven nog steeds een uitgebreid patrimonium
dat, naast de onroerende goederen gesitueerd
op het grondgebied van de Stad Leuven,
onroerende goederen omvat die verspreid
liggen over heel België. Dit patrimonium
bestaat
voornamelijk
uit
onbebouwde
goederen die een bestemming als landbouwof bouwgrond hebben, waarbij het slechts in

mindere
mate
eigendommen.

gaat

om

bebouwde

Het AG Stadsontwikkeling Leuven en het
OCMW Leuven sloten op 21 december 2015
een nieuwe beheersovereenkomst af waardoor
de taken van het AG Stadsontwikkeling
Leuven
werden
uitgebreid
met
het
administratief
vastgoedbeheer
van
het
patrimonium van het OCMW Leuven.
Daarnaast werd het AG Stadsontwikkeling
Leuven verzocht om voor de periode 20142019 de gemiddelde jaarlijkse verkoopsdoelstellingen te verhogen tot 5.000.000,00
euro. De uitgebreide beheersovereenkomst
nam een aanvang op 1 januari 2016 en loopt
tot en met 31 december 2019.

27

Commercialisatie stadswoningen
In de loop van 2015 werden voor drie
verschillende projecten de commercialisatie
van de stadswoningen opgestart.
Bij de afsluiting van de inschrijvingen op 29
mei 2015 werden in het project “Eiland &
Feestzaal” van projectontwikkelaar ViRiX 18
geldige inschrijvingen ontvangen en het
aanbod van de 5 stadswoningen verkocht aan
de kandidaten van deze lijst.

stadswoning sedert de lancering van de
formule ‘stadswoningen’ in 2008. Voor de
inschrijvingen voor de stadswoningen in de
Twist werden de selectiecriteria aangepast.
In zitting van 5 september 2015 besliste het
college om het criterium voor de beoordeling
van de leeftijd uit te breiden zodat ook oudere
kandidaat-kopers een hogere rangorde
verkrijgen om een stadswoning toegewezen te
krijgen.

Later op het jaar, bij het afsluiten van de
inschrijvingen op 16 november 2015, werden
26 kandidaturen ontvangen voor het project
“De Twist” van ontwikkelaar Ertzberg.
De 5 beschikbare stadswoningen zijn
ondertussen verkocht, waaronder de 100ste
Oproep beheerder domeingronden Abdij van Park

In 2015 werd verder nog de procedure
gelanceerd voor de toewijzing van 24
stadswoningen in het project “Horenblazer”,
binnen het totaalproject DijleDelta van de
projectontwikkelaar ViRiX.
Kandidaturen
hiervoor dienden tegen medio januari 2016
ingediend te worden.

Met de authentieke akte van 22 september
2011 kreeg de stad Leuven de site Abdij van
Park, met uitzondering van het Wagenhuis, in

succesvolle uitbating
vergaderzalen.

erfpacht. Enkele gerestaureerde delen zijn
reeds in gebruik genomen. De Mariapoort is
langdurig verhuurd aan de KU Leuven. De
Watermolen en de Sint Janspoort zijn in
concessie gegeven wat heeft geleid tot een

Op 28 september 2015 keurde de
gemeenteraad de inschrijvingsbundel goed
voor de procedure te voeren om een
beheerder
te
zoeken
voor
deze
domeingronden, stallingen en het melkhuisje

als

taverne

met

Na restauratie kunnen ook het melkhuisje, de
stallingen, de moestuin, weilanden en hooiland
in gebruik worden genomen. Om de restauratie
te kunnen afstemmen op het toekomstig
gebruik leek het aangewezen om de
toekomstige gebruikers te kennen voor de
restauratie zal worden aangevat. De gebruiker
dient immers zelf in te staan voor alle
toekomstige inrichtingskosten en deze dienen
in een ideaal scenario in het verdere
projectverkoop bekend te zijn.
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van de Abdij van Park. Kandidaten werd
gevraagd een projectvoorstel in te dienen met
een visienota, een werkplan en een financieel
plan. Voorstellen die oog hadden voor de
natuur- en landbouweducatieve werking en de
sociale zorgfunctie van de boerderij, zouden
daarbij extra worden gewaardeerd, evenals
voorstellen in het kader van duurzame
stadslandbouw met aandacht voor de
educatieve werking van Leuvense en andere
scholen en voor samenwerkingen met
verenigingen.

ontvangen waarvan er 8 ontvankelijk werden
verklaard. De beoordeling van de kandidaturen
zal gebeuren door een interne jury van de stad
en er zal rekening worden gehouden met de in
de bundel omschreven criteria. De uitslag van
de inschrijving zal ter goedkeuring aan het
college worden voorgelegd.

Bij het afsluiten van de inschrijvingsronde op
21 november 2015 werden 9 kandidaturen

PARKMANAGEMENT ABDIJ VAN PARK EN PHILIPSSITE
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
stand houden van de kwaliteit van de publieke
ruimte.

Foto Anna Demuynck

Concreet betekent dit dat het AGSL 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
in de 12de 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
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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 2015 was het derde volledige
jaar van dit domeinbeheer. Uit de diverse
vragen blijkt dat het AGSL vandaag de
meldfunctie en de coördinerende rol tussen de
verschillende gebruikers heeft opgenomen en
haar aanwezigheid op de site door de
belangrijkste actoren inmiddels bekend is.

en museale ontsluiting. Verder vervult het
Parkmanagement een centrale rol in het
dagelijks beheer van de 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 Parkabdij lag de nadruk op de verdere
uitbouw van een beheerstructuur voor de
historische erfgoedsite, de opmaak van een
bijhorend businessplan, het opvolgen van de
BTW-ruling en de coördinatie van de lopende
herbestemming
van
het
abdijcomplex.
Daarnaast ook de realisatie van een
hedendaagse uitbating van belangrijke delen
van het neerhofcomplex en de domeingronden
van de abdij van Park (stadsboerderij met
aandacht
voor
educatie,
bewonersbetrokkenheid en sociale economie),
de opstart van de voorbereiding van de
toeristische ontsluiting enz. Dit alles in nauwe
samenspraak met de alle stadsdiensten en in
het bijzonder met de dienst facilitair
gebouwbeheer van de stad Leuven, die de
restauratie van de abdij coördineert.
Via zijn aanspreek- en coördinerende functie
kwam het Parkmanagement in 2015 onder
andere tussen beide in volgende dossiers:1)
toegankelijkheid van het FAC gebouw voor
andersvaliden; 2) functioneren van de
openbare verlichting; 3) onderhoud van de
openbare wegenis; 4) aftoetsing van een
algemene brandoefening voor de site en 5)
advies inzake het gebruik van het openbaar
domein via de applicatie Innames Openbaar
Domein (IOD) van de stad Leuven.
Ook
in
de
Parkabdij
vervult
het
Parkmanagement zijn taak van aanspreekpunt
en bemiddelaar voor de gebruikers en
bewoners van de site. Andere kerntaken
blijven zich zoals de voorgaande jaren richten
op het vlak van de herbestemming, het
(toekomstig) beheer van de historische
erfgoedsite abdij van Park en haar toeristische

Zoals de voorgaande twee jaren functioneert
het Parkmanagement binnen het organogram
van het AGSL (afdeling vastgoed) en de
beleidstructuren van de stad Leuven. Voor de
Parkabdij stond het Parkmanagement mee aan
de
wieg
van
diverse
beheersen
overlegorganen zoals het beheerscomité, het
projectteam en de inhoudelijke werkgroep
museumprogrammering. In 2015 werd hier het
regelmatige overleg met de partners,
bewoners (norbertijnen) en gebruikers van de
site aan toegevoegd. De domeinbeheerder
maakt deel uit van deze structuren en licht er
de mogelijke beleidsopties toe.
Het parkmanagement kwam in volgende
dossiers aan bod in zijn rol als aanspreek- en
coördinerende functie:
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-

-

-

uitwerken beheerstructuur voor de
erfgoedsite abdij van Park binnen
AGSL of via een dochterfiliaal van het
AGSL
voorbereiding opmaak businessplan
voor de exploitatie van de abdijsite
begeleiding ruling BTW voor de
restauratie-investering van de abdijsite
ontruiming kloostergebouwen en
restauratie abdijgebouwen
concessiebundel domeingronden en
stallingen van de historische
erfgoedsite Abdij van Park (realisatie
doe/stadsboerderij op de terreinen van
de Abdij van Park)
project introductie bedrijvencentrum
Haasrode in Abdij van Park
project vredesbeiaard abdij van Park
11/11/2018
project historische reeks glasramen
Abdij van Park
project educatieve ontsluiting Abdij van
Park met dienst onderwijs

-

-

project toeristische ontsluiting Abdij
van Park met dienst toerisme
voorbereiding museumproject 2017
met CRKC / Museum vzw en
inhoudelijke werkgroep met Museum
M
landschapstekening erfgoed Leuven
via Erfgoedraad Leuven
advies inzake het gebruik van het
openbaar domein via de applicatie
Innames Openbaar Domein (IOD) van
de stad Leuven.

Tenslotte leverde het Parkmanagement de
nodige
ondersteuning
bij
belangrijke
publieksmomenten zoals de Erfgoeddag, de
Plantenruildag, de Open Monumentendag, het
fruitfeest, concerten van het Festival van
Vlaanderen, 30 CC en de Alamirefoundation in
de Abdijkerk, rondleidingen in de abdij en op
het abdijdomein.
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FACILITAIR BEHEER
AGSL is eigenaar en facilitair beheerder voor
het stadskantoor, kindercentrum Girafant en
Politiehuis.
Concreet
worden
volgende
facilitaire diensten voorzien: afvalbeheer,
beveiliging, brandveiligheid, catering, cleaning,
energiebeheer,
gebouwbeheer,
kantoorinrichting,
onthaal,
parkingbeheer,
ruimtebeheer,
technisch
onderhoud
en
preventie. 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.

In cijfers:
Te beheren m²

32.209,31 m²

Klanten

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

Aantal
eindgebruikers

1.056

BENCHMARK FACILITAIRE KOSTEN
In haar beleidsnota Binnenlands Bestuur 20092014 (Bourgeois, 2009) gaf 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 37
dienstverlening tot stand te brengen. Een
belangrijk deel van de beschikbare middelen

binnen de lokale overheden
ondersteunende diensten.

gaat

naar

De organisatie van die ondersteunende
(facilitaire) diensten binnen steden en
gemeenten is in Vlaanderen zeer divers. Dit
omvat alle aspecten qua huisvesting, met de
daaraan gekoppelde diensten zoals energie,
technisch onderhoud, schoonmaak, maar ook
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ICT- voorzieningen, catering,
inrichting, magazijn en archief.

werkplek-

Niklaas en Gent) participeerde ook het
Leuvense stadskantoor (AGSL) in het project.

Dat de kosten voor ondersteunende diensten
relatief
belangrijk
zijn,
wordt
vanuit
verschillende invalhoeken aangetoond. IFMA
(International
Facility
Management
Association) wijst er in zijn FM trendrapport
van 2015 op dat de totale omzet in deze
ondersteunende diensten een 5 % van het
BNP bedraagt. AOS Studley (2013), de
Nederlandse stichting NFC-index (2013) en het
onafhankelijk adviesbureau Fier.fm tonen in
hun onderzoek aan dat een kantoorwerkplek
ruim 13.000 € per jaar kost.

Na het pilootproject uit 2014 werd in 2015 het
project nog wat bijgestuurd en ter beschikking
gesteld van alle Vlaamse steden en
gemeenten. Sinds 2015 treden de financiële
en/of facility managers van de steden en
gemeenten op als dataleveranciers, waaronder
ook AGSL voor het stadskantoor en de stad
Leuven voor zwembad Wilsele.

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 kwaliteits- en kostenbepalende
factoren
die
dergelijke
uitgaven
verantwoorden?
- Zijn er objectieve criteria die oproepen of we
de
dienstverlening
zelf
uitvoeren
of
uitbesteden?
Onderzoek daaromtrent werd reeds uitgevoerd
in Nederland. In België is vergelijkbaar
cijfermateriaal over facilitaire kosten zeer
beperkt, en vrijwel onbestaande binnen de
overheidsdiensten.
Binnen de opleiding Facilitair Management
werd,
in
samenwerking
met
de
beroepsvereniging IFMA, enkele jaren 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). Door te weinig interesse
vanaf de privémarkt werd dit project gestopt.
De reeds geïnvesteerde middelen en
opgebouwde knowhow is nog wel steeds
beschikbaar. Daarom werd in de loop van
2014 een pilootproject gestart tussen steden
en gemeenten. Samen met 6 andere steden
(Beveren, Kortrijk, Temse, Gavere, Sint –

In 2015 werd het project als volgt in de markt
gezet:
 Werkgroep:
o Odisee
o IFMA
(International
Facility
Management Association
o Stuurgroep (overheid (incl. Leuven),
Procos, Fier.FM en KU Leuven)
 Onderzoeksvragen:
o Zijn
de
uitgaven
voor
de
ondersteunende
diensten
maatschappelijk verantwoord?
o Wat
zijn
de
kwaliteitsen
kostenbepalende
factoren
die
dergelijke uitgaven verantwoorden?
o Zijn er objectieve criteria die oproepen
of we de dienstverlening zelf uitvoeren
of uitbesteden?
o 33 kostenplaatsen (= 100% facilitaire
kosten) -> gereduceerd naar 18
kostenplaatsen (= >90%), waarvan 9
verplicht (> 66%)
o Verplichte: (1) Gebouw, (2)
technisch onderhoud, (3)
energieverbruik, (4) routinematige
schoonmaak, (5)
werkplekinrichting, (6) preventie en
bescherming, (7) beveiliging, (8)
onthaal en (9) catering en
vergaderzalen.
o Facultatieve: (1) Administratie
gebouwbeheer, (2) parkings, (3)
ICT – Helpdesk, (4) ICT – hard en
software voor eindgebruikers, (5)
ICT – beheer netwerk, (6) ICT –
training, (7)
kantoorbenodigdheden, (8)
documentbeheer, (9) mobiliteit
 Potentieel project:
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Vlaams niveau:
Gemiddeld 100 medewerkers per
gemeente
=> 30.000 werkplekken
=> 900.000 m² bruto
vloeroppervlakte
=> totaal budget: € 20.000.000 per
jaar
o Niveau stadskantoor:
Resultaten onderzoek benchmark
o

1. Investering input (excl. sturing
project): € 1.800,00
2. Potentiële winst:
406 Werkplekken maal
€ 5.743,24 per werkplek
=> € 2.331.754,87 / jaar
=> besparing van 0,5%
=> 11.658,77 €/jaar

In de grafieken hieronder worden de
gemeentes per kostenrubriek vergeleken met
elkaar. De stad Leuven is de gemeente met
code 2.
1. Kost gebouw per m²

2. kost gebouw per werkplek

Opmerking: De gemeente met code 3 heeft
een belangrijk deel van het gebouw dat ‘leeg
staat’. De kosten van het gebouw worden in
totaliteit meegenomen, maar als basisdeler
worden enkel de m² meegerekend die in
gebruik zijn. Hierdoor wordt de kost per ‘m² in
gebruik’ hoog, maar dat weerspiegelt de
realiteit.

3.
kost

energieverbruik per werkplek
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4. Kost routinematige schoonmaak per m²

Opmerking: de kost van catering en
vergaderzalen ligt in het stadskantoor erg
hoog. Dit omdat er werd gekozen om naast de
catering in vergaderzalen in de kantoren een
uitgebreide gratis koffieservice dmv automaten
te voorzien. Ook wordt er vanuit duurzaamheid
gewerkt met afwasbare tassen en glazen, wat
een meerkost naar logistiek genereert. Om
deze kost te doel dalen, werden er door AGSL
in
het
verleden
besparingsvoorstellen
gegenereerd. Deze werden op vraag van de
gebruiker niet doorgevoerd.
7. aantal m²/werkplek

5. kost onthaal per werkplek

8. aantal werkplekken per VTE

6. kost catering en vergaderzalen per werkplek

Uit grafiek 14 aantal werkplekken per VTE kan
met concluderen dat het principe van desk
sharing in nog geen enkel van de
deelnemende steden en gemeenten is
ingevoerd.

ENERGIEVERBRUIK
In 2014 heeft het AGSL zich geëngageerd om
tegen het jaar 2020 het energieverbruik te
reduceren met 30%. Naar aanleiding van deze
doestelling
werden
volgende
acties
ondernomen:
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Onderstaande tabellen tonen dat deze
maatregelen zorgen voor een aanzienlijke
daling in het energieverbruik.

Continu bijsturen van parameters in de
technische installaties
Installaties voorzien van slimme
sturingen
Extra stookplaatsisolatie
Plaatsen LED verlichting
Sensibiliseren van eindgebruikers
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POLITIEHUIS
Het jaar van samenwerking
Sinds de toevoeging van het Politiehuis in
2014 is het AGSL zich in eerste instantie gaan
focussen op het administratief beheer, de
inventarisatie van de gegevens omtrent het asbuilt dossier en de later uitgevoerde
verbouwingen om een helder beeld te
verkrijgen van het verleden van het gebouw.
Deze stap in het proces is zeer cruciaal

gebleken om de overige taken op een correcte
manier uit te kunnen voeren.
Door het maandelijks overleg met de politie
Leuven is er een belangrijke stap gezet om de
samenwerking tussen alle partijen (afdeling
materiële middelen, preventieadviseur en
korpschef) intern aan te halen en makkelijker
te laten verlopen. Hierdoor heeft het AGSL een
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beter beeld kunnen vormen van de core
business van de politie. Dit vergroot het begrip
in bijvoorbeeld de tijdsspanne waarin werken
Nieuwe visie op technisch onderhoud

plaatsvinden
of
bedrijfsvoering.

de

impact

op

de

Ondanks dat het AGSL en de stad Leuven
sinds 2012 werken volgens een totale nieuwe
visie op het voeren van technisch onderhoud,
was er voor het politiehuis nog een ander
contract afgesloten. In 2015 werden de nodige
onderhandelingen gevoerd tussen het AGSL,
de Lokale politie, de Federale politie en de
Regie der gebouwen. Na verschillende
kritische vergaderingen, doorlichtingen en

prijsvergelijkingen zijn alle partijen er van
overtuigd dat het aansluiten op het bestaande
contract van het AGSL de beste keuze was.
Begin 2016 wordt het politiehuis dan ook
toegevoegd aan het bestaande contract
Technisch onderhoud van AGSL. Door deze
beslissing werd er weer een belangrijke stap
gezet richting centralisatie van het beheer.

Het jaar van de terreurdreiging
2015 werd voor de politie gekenmerkt als het
jaar van de terreurdreiging. Door deze dreiging
werden er verschillende projecten opgestart
om de veiligheid van personen en middelen te
verhogen. Het totaal van deze investeringen
bedroeg 830.000,00 euro.

Omwille van veiligheidsredenen kunnen er
geen concrete maatregelen meegedeeld
worden.
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LEUVEN KLIMAATNEUTRAAL 2030 - COÖRDINATIE EN PARTICIPATIE
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. In november
2013 werd de vzw Leuven Klimaatneutraal
2030 opgericht door meer dan 50 stichtende
leden, waaronder: stad Leuven, AGSL, en vele
andere partners.

Het projectteam
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. Michèle Jacobs
neemt de rol van participatiemedewerkster op
zich
sinds
juni
2015.
Dankzij
een
samenwerking met KBC, kan Lieve Rosillon de
derde rol binnen het projectteam op zich
nemen:
de
rol
van
administratieve
medewerkster.
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.

Prioritaire doelstellingen
Op de Algemene Vergadering van januari 2015
werden volgende prioritaire doelstellingen voor
2015 – 2016 goedgekeurd:




Leden uit elke categorie beschikken eind
2016 over direct toegankelijke tools voor
een eigen, effectief en op te volgen
klimaatactieplan ifv de ambitie in 2030;
Minimaal 3 keer per jaar worden alle
actoren uit de Leuvense samenleving
uitgedaagd samen creatieve oplossingen
uit te werken, elkaar te inspireren en de
toekomst
(beoogde
effecten)
te
verbeelden;







De vzw stuurt jaarlijks haar globaal
inhoudelijke actieplan bij op basis van
input van al haar stakeholders;
Elke categorie beschikt vanaf 2016 over
communicatie op maat, zowel naar inhoud
als naar vorm;
Tijdens discussieruimtes/beleidsdialogen
behandelt de hele Leuvense samenleving
kernissues ifv ‘grote sprongen voorwaarts
in het project’ in een open dialoog.

Het projectteam, dat voor 2 van de 3
personeelsleden vanuit AGSL wordt bemand,
heeft zich uiteraard maximaal gericht op deze
prioritaire doelstellingen in haar aanpak van
2015.

Klimaatactieplannen
Bij oprichting hebben al 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.
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Om dit engagement te kunnen nakomen werd
er in de loop van 2014 binnen AGSL een
afdelingsoverschrijdende werkgroep LKN2030
opgericht. Om de implementatie van het
opgemaakte klimaatactieplan zoveel mogelijk
kans
te
geven,
komt
een
daartoe
samengestelde werkgroep eenmaal per
kwartaal samen om er de voortgang, lessons

learned, good practices, hindernissen van elke
afdeling te overlopen en zo ook samen
stappen vooruit te zetten.
In de loop van 2015 werden de 11 ingediende
klimaatactieplannen geëvalueerd door de
Raad van Deskundigen. In de loop van 2016
zullen zij met een gefundeerd advies
terugkoppelen naar de Raad van Bestuur.

Werfvergadering mei en december 2015

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.
In mei 2015, te midden van de vierde
Leuvense Klimaatweek (die voor het eerst door
vzw LKN2030 werd georganiseerd), werd een
tweede werfvergadering georganiseerd. Hier
konden
de
werven
waarbinnen
burgers/inwoners een cruciale rol kunnen
opnemen/spelen gepresenteerd aan het brede

publiek. Een 80-tal inwoners zakten die avond
af naar het STUK om er in debat te treden met
7 van de lopende klimaatwerven en te bekijken
wat hun bijdrage zou kunnen zijn.
In december 2015 organiseerden we onze
derde Werfvergadering, opnieuw groots
opgezet zoals de eerste keer in 2014. Alle
werven werden samengebracht in het Depot
met 2 doelen:




Het vieren van de succes van het
voorbije jaar: welke stappen zijn
gezet? Welk goed nieuws is er te
vertellen?
Het
zoeken
van
nieuwe
klimaatprojecten, van extra versterking
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voor de lopende werven, van
georchestreerde kruisbestuiving, ..
Een 120-tal aanwezigen gaven vorm aan dit
belangrijk moment van vieren, feesten en

We sloten een alweer intensieve namiddag en
avond af met een prachtige verjaardagstaart,
de ideale manier om volop kennis te maken
met de verschillende koplopers en partners
van Leuven Klimaatneutraal.

werken.
Werven
Een aantal van de in december 2014
opgestarte werven kennen intussen een
belangrijke, substantiële evolutie. Zo is er de
werf ‘Autoluwe binnenstad’, begin 2015
geruggesteund door een subsidie van de
Provincie Vlaams-Brabant die door vzw
LKN2030 werd aangevraagd met partners
BUUR, Levuur en Mobiel21. Sindsdiens
groeide deze groep geëngageerde zielen uit
tot een groep van een 60-tal vrijwillige
experten/Leuvenaars die mee willen inzetten
op een versnelde implementatie van een
autoluwe binnenstad. Via een bijzonder
boeiend en leerrijk traject worden bruggen
geslagen tussen stadsbestuur, stadsdiensten
en dit ‘platform’. Met vallen en opstaan wordt
een volstrekt nieuwe vorm van samenwerking
opgestart en uitgeprobeerd. Dit is transitie. Het
platform startte intussen - tijdens de
stadsgesprekken van stad Leuven omtrent het
nieuwe verkeerscirculatieplan - een eigen
campagne op: Straten vol Leuven.
Een andere interessante werf is die van de
collectie energie-efficiëntie in de nietresidentiële sector. Ook deze werf werd eind

december 2014 boven de doopvont gehouden,
en sindsdien volgen meer dan 15 belangrijke
spelers uit de Leuvense samenleving dit
proces mee op, waarbij we trachten te bepalen
welke meerwaarde er bestaat wanneer men
collectief wil inzetten op energie-efficiëntie in
plaats van individueel. Erg regelmatige
overleggen op initiatief van LKN2030vzw
zetten intensief in op een mogelijke
samenwerking en het aanboren van Europese
subsidies schept mogelijks heel wat extra
potentieel.

Ook andere werven die in de schoot van
LKN2030vzw ontstonden zetten inspirerende
stappen: collectieve renovaties van de wijken,
vergroening van de stad, verduurzaming van
OHL, duurzame stadsdistributie met Bringme.
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Workshop gedragsverandering – 7E-model
Om de trekkers van de intussen 30-tal werven
maximaal te faciliteren in hun rol, organiseerde
LKN2030
vzw
een
opleiding
rond
gedragsverandering. Dat is uiteindelijk waarop
de meeste werven (ook) aansturen. Via het
7E-model worden de verschillende hefbomen
die samen tot gedragsverandering kunnen
leiden, toegelicht en toegepast. Een 20-tal
werftrekkers namen vol enthousiasme deel
aan deze opleiding. Het projectteam ziet het
als haar taak om bruggen te bouwen en te
faciliteren waar nodig, en in het opleiden van
de werftrekkers kan zij het succes van die
werven ook mee een handje helpen.
CO2-monitoringtool
Om de evolutie van de CO2-uitstoot in Leuven
effectief te monitoren, investeerde de vzw in de
ontwikkeling van een tool. Op basis van
maandelijkse metingen van Eandis (verbruik
gas en elektriciteit op Leuvens grondgebied)
en bijkomende intrapolaties van Vlaamse
cijfers over mobiliteit, stookolie-verbruik, ..

wordt een inschatting gemaakt van de
maandelijkse CO2-uitstoot van Leuven in
scope 1 en scope 2. De Raad van Bestuur
vraagt de Raad van Deskundigen om deze tool
te willen valideren, zodat deze op een gepaste
manier online kan gaan.

Seminarie 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, zij hierop regelmatig aanwezig. Uit

deze seminariereeks groeide een van de
momenteel meest belovende energietrajecten
die in de schoot van LKN2030 vzw onstonden.
Zowel participatie als coördinatie worden hierin
opgenomen vanuit het AGSL.

Klimaatweek mei 2015
Om zichzelf een bredere bekendheid te geven
bij de Leuvense bevolking, bedrijven en
organisaties, namen Leuven Klimaatneutraal
2030 en partners in augustus 2014 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 en een
gezellig kampvuur.

41

In mei 2015 was de tweede editie van dit event
aan de beurt, deze keer als opening van de
Leuvense Klimaatweek die voor het eerst in
handen van LKN2030vzw werd gelegd. Op
maar liefst 12 locaties in en om Leuven
kwamen mensen samen voor een gezellige
namiddag, avond en ochtend en om van
gedachten te wisselen over de Leuvense
klimaatuitdaging. Fijn ook dat voor een eerste
keer een school mee deed met dit concept:
ook HDC ging voor een klimaatcamping, en
wel op de eigen speelplaats. Op deze manier
vinden ook jongeren hun weg naar dit moment.
De campings openden een rijkelijk gevulde
Klimaatweek
waarin
voorstellingen,
presentaties, lezingen, fiets- en wandeltochten,
workshops en filmvoorstellingen trachtten om
een zo breed mogelijk publiek te bereiken.
Deze Klimaatweek werd een mijlpaal in het
participatieproces van Leuven Klimaatneutraal,
en was om verschillende redenen een succes.

Dagdagelijkse werking
Naast
alle
inspanningen
omtrent
klimaatprojecten,
evenementen,
communicaties, .. wordt er ook substantieel
ingezet op de algemene werking van de vzw.
Het werven van fondsen, het voorbereiden en
verwerken van RvD (12x/jaar), DC (10x/jaar),
RvB (6x/jaar), AV (2x/jaar), het opvolgen van
de financiering, het warm houden van lopende
contacten, het verbreden van de impact en het
bereik, het definiëren van doelgroepen, …
vergen ook heel wat werk van de
projectcoördinator
en
de
participatiemedewerker.
Vanuit
een
complementaire
tandemrol,
trachten zij op alle mogelijke manieren, en in

het licht van het bereiken van een
klimaatneutraliteit voor Leuven, hun rol van
coördinator en participatiemedewerker voluit te
spelen door in te zetten op informeren en
sensibiliseren, bruggen bouwen en initiëren,
inspireren en faciliteren.
Met een terugblik op 2015 blijft Leuven
Klimaatneutraal geen evidente uitdaging. Toch
is 2015 een beslissend jaar geweest, waarin
grote stappen gezet zijn. De zaadjes die in de
loop van 2014 werden gepland, zijn volop aan
het kiemen, in volle voorbereiding van een
stadsbrede beweging, waarvan de stad
Leuven nog jaren de vruchten zal plukken.
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ACTIEPLAN LKN2030
Als één van de stichtende leden, met een vertegenwoordiger in de raad van bestuur van Leuven
Klimaatneutraal vzw, heeft het AGSL in 2014 een eigen klimaatactieplan uitgewerkt en goedgekeurd.
Om uitvoering te geven aan dit klimaatactieplan werden alle onderdelen van het team gemobiliseerd:
ieder van de afdelingen en de administratie dragen de verantwoordelijkheid over minstens één actie
op jaarbasis. Per kwartaal komen de projectverantwoordelijken samen in een werkgroep, waar de
voortgang en de planning worden gerapporteerd en ervaringen en ideeën worden uitgewisseld.
Onderstaande tabel geeft een beeld van de acties waarop het AGSL in 2015 concreet heeft ingezet,
en welke stappen daarin zijn ondernomen.

STAPPENPLAN 2015

afdeling

actie

kwartalen 1 en 2

stap kwartaal 3

stap kwartaal 4

projecten

Duurzaamheidskader

- deskresearch,
marktscreening

- behoeftebepaling (verschillende
schaalniveaus)

- RefB nog niet
beschikbaar

- overleg met experten
(Vlaanderen (dienst Algemeen
Regeringsbeleid team duurzame
ontwikkeling (DAR), departement
Leefmilieu, Natuur & Energie
(LNE)), Stad Leuven (Ruimtelijke
en Duurzaam Beleid, vzw Leuven
Klimaat Neutraal), vzw Dialoog,
vzw Bond Beter leefmilieu);

- voorlopig Vlaamse
Maatstaf voor wonen en
bouwen gebruiken
(Project 't Wisselspoor)

- momenteel parallelle initiatieven
in voorbereiding op Vlaams
niveau (Duurzaamheidsmeter
referentieel B voor
woongebouwen en kantoren (Ref
B)) en Belgisch niveau (Belgian
Sustainable Building Council
(BSBC))
vastgoed

Ruimtedeelplatform

- tweede
werfvergadering
LKN2030:
verkenning met
stakeholders:
uitbouwen
kennisuitwisselings
platform, creatie
portaalpagina,
inventaris
problemen

- 30/09/2015: ontbijtvergadering:
praktische randvoorwaarden (bv.
verzekeringen) onderzoeken +
brainstormsessie over hoe online
ruimtedeelplatform organiseren.
Partners moeilijk te mobiliseren.

- digitaal portaal
bouwen: aftoetsting
financiële en technische
haalbaarheid aftoetsen.
Contacten met
ontwikkelaar websites.
Crowdfunding niet
haalbaar
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facilitair
beheer

Administratie

sensibilisatie:
communicatie over
energieverbruik

- acties rond
thema’s: liften en
verlichting doven

- acties rond thema’s: verwarming
en printgedrag

- acties rond thema:
schermen uit
- opstart project
Save@work

30%
energiereductie:
led-verlichting,
stookplaats-isolatie

- verschillende
aanpassingen in de
technische
installaties

- stookplaatsen worden extra
geïsoleerd. Naast bestaande
isolatie krijgen pompen en
verbindingen op maat gemaakte
isolatie.

- project om LED
verlichting te plaatsen in
circulatiezones van het
stadskantoor. Project
uitgesteld naar 2016
wegens financiële
redenen.

Mobiliteitsbeleid:
woon-werk- en
dienstverplaatsingen

- woon-werk
verkeer personeel
in kaart gebracht,
participatie in
werkgroep
Mobiliteit stad
Leuven

-enquête dienstverplaatsingen via
Lavanet, gegevens verzameld
over woon-werk abonnementen.
Alles in kaart gebracht om gericht
acties te bepalen. 72% komt met
OV/fiets. Dienstfietsen populair
voor dienstverplaatsingen, nood
aan extra materiaal om te huren
(fietszakken, regenkledij)

- beleid uitwerken,
- informeren en
sensibiliseren,
- alternatieven
aanreiken (elektrische
fietsen),
- gebeurt ism stad:
- nieuw
reservatiesysteem
dienstfietsen
- mogelijkheid om
fietskledij en fietszakken
te reserveren
- samenaankoop
fietskledij en -tassen

Vermindering
papierverbruik

- anoniem
printprofiel
werknemers AGSL
geanalyseerd: grote
verschillen; te
verklaren aan
verschillende
functies en taken.

- verder in kaart brengen, nakijken
of iedereen standaard
dubbelzijdig z/w-instelling heeft

- mogelijkheden tot
duurzamer en lichter
papier onderzocht, maar
huidig papier is reeds
zeer duurzaam.

Digitale loonbrieven

- huidige situatie in
kaart gebracht, na
dialoog met
werknemers hen
overgezet naar
digitale loonbrief

- actie beëindigd. Twee
medewerkers die geen eigen
e-mailadres hebben krijgen hun
loonbrief nog via papier.
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ORGANISATIE
BESTUUR
Raad van bestuur
De samenstelling van de raad van bestuur
bestaat 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.
In 2015 waren er elf 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 27 oktober 2015
Stijn Van den Acker, coördinator facilitair
beheer,
benoemd
als
lid
van
het
directiecomité.
De samenstelling is nu als volgt:
Vic Goedseels (voorzitter directiecomité), Marc
Bauwens (algemeen directeur), Veronique
Henderix (coördinator projecten), Nicolas
Vankrieken (coördinator vastgoed), Stijn Van
den Acker (coördinator facililair beheer).
De voorzitter en de ondervoorzitter van de
raad van bestuur worden uitgenodigd om de
zittingen van het 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 achtendertig keer
samen in 2015.
In 2015 werd een nieuw agenderingssysteem
ingevoerd voor de zittingen van het
directiecomité en de raad van bestuur. Het
AGSL opteerde om hetzelfde systeem te
gebruiken als de stad Leuven gebruikt voor
haar beslissingorganen: eAgenda. Na de
installatie en testperiode ging het systeem live
vanaf de zitting van het directiecomité op
maandag 16/11. Dankzij eAgenda kan er
rechtstreeks genotuleerd worden in het
agendapunt tijdens de zitting, wordt alles
digitaal opgeslagen en is er dus geen papieren
dossier meer nodig. Daarnaast kan de
terugkoppeling naar de auteur sneller
gebeuren.

PERSONEEL
2015 was een boeiend jaar op personeelsvlak,
waarbij er enkele nieuwe gezichten op het
toneel verschenen maar we ook van enkele
gezichten afscheid moesten nemen. In elke
afdeling zijn er enkele wijzigingen gebeurd.
In totaal hebben zes medewerkers de
organisatie verlaten, definitief of met onbetaald
verlof. Gulsah Aydogan heeft het onthaalteam
vervoegd vanaf het begin van 2015. Daarnaast
startte
Silvia
Spiljard
als
nieuwe

gebouwbeheerder. Sarah Tresignie vervoegde
als projectbeheerder het team van projecten
en Michèle Jacobs werd aangesteld als
participatiemedewerker bij het team van
Leuven Klimaatneutraal 2030. Op het einde
van het jaar werd Kelly Van Hecke als
financieel
administratieverantwoordelijke
aangeworven.
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Doorheen het jaar kon het AGSL rekenen op
enkele stagiairs via Joblink en tijdens de
zomermaanden waren er enkele jobstudenten
die
de
afdelingen
administratief
ondersteunden.
In 2015 werd de jaarlijkse teamdag in onze
thuisstad Leuven georganiseerd. Na een
teamoverleg in de voormiddag in de unieke
locatie van museum M, ontdekte het team
samen met een stadgids ‘in de sporen van
beroemde reizigers’ het Leuven van vroeger.
Naast de personeelsactiviteiten werd ook het
juridische
kader
aangepast:
de
rechtspositieregeling kreeg een grondige
update. Conform het voorbeeld van de stad
Leuven werden er aanpassingen in de tekst
aangebracht. Het AGSL heeft ook beslist om af
te
wijken
op
2
artikels
rond
de
selectiecommissie
bij
aanwerving
en
bevordering. De aanpassingen en de afwijking
in
de
rechtspositieregeling
werden
goedgekeurd
door
de
bevoegde
vakorganisaties en beslissingsorganen en is
sinds april in werking.
We sluiten het jaar 2015 af met 25
medewerkers volgens volgend organogram, de
nieuwe vastgoedbeheerder zal het AGSL pas
vervoegen in 2016.

Onze medewerkers:


























Gulsah Aydogan, onthaalmedewerker;
Bianca Barette, onderhoudsmedewerker;
Marc Bauwens, algemeen directeur;
Philippe Bunkens, vastgoedbeheerder;
Sandy Dons , onderhoudsmedewerker;
Yassine El Mahmoudi,
onthaalmedewerker;
Lien Geysen, projectbeheerder;
Veronique Henderix, coördinator projecten;
Karen Landuydt, projectbeheerder;
Chris Langendries,
onderhoudsmedewerker;
Michèle Jacobs, participatiemedewerker;
Ellen Mandoux,
administratieverantwoordelijke;
Liesbeth Raymaekers,
onthaalmedewerker;
Katrien Rycken, projectcoördinator;
An Schroeders, vastgoedbeheerder;
Stijn Van den Acker, coördinator facilitair
beheer;
Kelly Van Hecke, financieel
administratieverantwoordelijke
Stefan Van Lani, domeinbeheerder;
Natacha Van Rompuy,
onthaalmedewerker;
Katrien Van Uytsel, projectbeheerder;
Silvia Spiljard, gebouwbeheerder;
Sarah Tresignie, projectbeheerder;
Nicolas Vankrieken, coördinator vastgoed;
Jacqueline Vermunicht,
vastgoedbeheerder;
Margareta Vervloessem,
onderhoudsmedewerker;

