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INLEIDING
2016 was het jaar waarin het Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Leuven (AGSL) zijn tiende verjaardag vierde met een geslaagd evenement dat op 16 juni plaatsvond in Hal 5 op de Centrale Werkplaatsen. Eigenlijk had het
AGSL er op dat moment al elf volledige werkingsjaren opzitten. Het evenement kon echter niet vroeger worden georganiseerd op die locatie omdat ze nog niet klaar was voor gebruik. De instandhoudings- en inrichtingswerken die daarvoor
moesten worden uitgevoerd, sleepten namelijk langer aan dan gepland. Deze markante anecdote kan symbool staan voor
het geduld dat vaak aan de dag moet worden gelegd in de praktijk van de stadsvernieuwing. Op zich vormt dat trouwens
niet eens zo’n slechte zaak; de tijd zorgt soms voor meer doordachte, gedragen en duurzame projecten.

De herontwikkeling van de Centrale Werkplaatsen
blijft hét uithangbord bij uitstek voor het AGSL.
Het wachten was overigens de moeite waard. Niet alleen vormde Hal 5 het ideale decor voor dit evenement, het neemt ook
een symbolische plaats in voor het AGSL en de stadsvernieuwing in het algemeen. De herontwikkeling van de Centrale
Werkplaatsen blijft immers hét uithangbord bij uitstek voor het AGSL, de allereerste projectlocatie die we in handen kregen en waar we – stuk voor stuk en met een divers palet aan programma’s, formules en partners – een nieuw leven proberen te genereren. Met het initiatief om Hal 5 ter beschikking te stellen voor een tijdelijke invulling geven we mee vorm aan
een paar tendensen in de stadsontwikkeling van vandaag, die zich niet alleen in Leuven manifesteren:
• TIJDELIJK GEBRUIK: stadsontwikkeling is meer dan het werken naar een aan de tekentafels geplande eindtoestand,
het proces en de interactie met de praktijk zijn minstens even belangrijk, tijdelijke invullingen kunnen niet alleen actuele ruimtebehoeften opvangen maar ook uitgroeien tot een proeftuin voor een definitieve herbestemming; zo maken
we van de nood een deugd;
• COÖPERATIEVE ONTWIKKELING: stadsontwikkeling is niet langer het exclusieve terrein van overheden en professionele spelers, maar er is ook een volwaardige plaats voor allerlei burgerinitiatieven die bottom-up groeien, en
die we ook hier een kans willen geven;
• NIEUWE STEDELIJKE ECONOMIE: levendige en leefbare steden zijn steden met een gezonde verweving van maatschappelijke activiteiten, waaronder economie en werk. Omdat ruimte voor nieuwe stedelijke economie schaars
is, wil de stad hier een actief beleid rond voeren. Ook het tijdelijk gebruik van de hallen biedt hiervoor kansen. Dat zou
overigens aansluiten op de functie die ze historisch vervulden.
Het stimuleren van nieuwe stedelijke economie staat ook centraal in het netwerk ‘Leuven MindGate’ dat in 2016 werd
opgericht, en waarvan het AGSL een van de stichtende leden is. Het AGSL is dan ook nauw betrokken bij enkele nieuwe
projecten die passen binnen de doelstellingen van Leuven MindGate. Zo vormt Vaartopia de ambitie om de Vaartkom
te laten uitgroeien tot een creatieve long, met ruimte voor creatieve economie, kunst en cultuur. Het AGSL slaagde
erin om voor Vaartopia een aanzienlijke Vlaamse stadsvernieuwingssubsidie binnen te rijven. Daarnaast nam het AGSL
het Comeniusgebouw aan de Tiensevest in erfpacht met de bedoeling om het te herbestemmen tot een ‘International
House’, dat internationaal talent onthaalt in Leuven.
Deze nieuwe projecten en accenten kwamen bovenop de bestaande opdracht en de lopende projecten van het AGSL, waaraan opnieuw hard is gewerkt door het fantastische AGSL-team. Meer details daarover kan u lezen in dit activiteitenverslag.

Veel leesgenot!
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STADSPROJECTEN
Vaartkom
Door de ingebruikname van het Engels Plein werden de noordoever aan de Vaart en het Victor Broosplein, het plein
voor OPEK, reeds autoluw of zelfs autovrij. Hierdoor ontstond de mogelijkheid om het Victor Broosplein tijdelijk
heraan te leggen met houten zittribunes, groene zones en vlaggenlijnen. Deze heraanleg werd feestelijk ingehuldigd met
een feest op 8 mei. Tevens op de noordoever werden de werken opgestart voor het mogelijk maken van een verkeerscirculatie tussen Engels Plein en het Artoisplein. Hiertoe werd de bestaande brug uitgebreid met een fietspad en werden de
voorbereidende werken voor de nieuwe brug aangevat door Waterwegen en Zeekanaal. Zo werd onder meer het jachthavenhuis in de bocht op de kade gesloopt. Nog op de noordoever ging blok 6 tegen de vlakte. Projectontwikkelaar Dyls is
er gestart met de bouwwerken van een luxe residentieel project, met ondergrondse parking, commerciële ruimtes op het
gelijkvloers en daarboven appartementen.
Het complex De Latten is nog niet definitief opgeleverd. Er blijven openstaande werken die moeten worden uitgevoerd.
Alle appartementen zijn verhuurd of verkocht volgens de formules starterswoningen of stadswoningen. Reeds in 2015
werd het eerste spaarpotje uitgekeerd aan huurders die een woning of bouwgrond hadden gekocht in de Leuvense regio.
Tijdens hun huurperiode spaarde het AGSL 125 euro per maand voor hen. Nadat de huurovereenkomst gestopt was, krijgen de voormalige huurders 2 jaar de tijd om een woning of bouwgrond aan te kopen op Leuvens grondgebied. Indien zij
iets aankopen, dan wordt het gespaarde geld, het spaarpotje, uitgekeerd aan de voormalige huurders. Zo wordt ‘wonen in Leuven’
gestimuleerd. Verder kwamen er ook 2 nieuwe huurders in het
complex. In 2016 verlieten 2 huurders het complex, waardoor er 2
appartementen vrijkwamen. Datzelfde jaar trokken nieuwe huurders in deze vrijgekomen appartementen. Voor de 2 vertrekkende
huurders is het nog afwachten of hun spaarpotje binnen de 2 jaren
uitgekeerd zal worden. Tot slot blijven er nog een aantal parkeerplaatsen over in het complex waarbij de huurprijs in 2016 verlaagd
werd om zo leegstand te vermijden.

Maandelijks spaart het AGSL een bedrag voor de huurder, die zij
na hun huurperiode ontvangen indien ze in Leuven blijven wonen.
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VAARTOPIA
De afgelopen jaren was er een grote residentiële ontwikkeling in de Vaartkom. Nu is het tijd om deze plaats ook creatief in te vullen. Leuven MindGate wil via het programma Vaartopia de Vaartkom opnieuw leven inblazen en ontwikkelen tot creatieve long van Leuven en Vlaanderen. Vaartopia zal fysieke ruimte aanbieden aan spelers uit de creatieve
en culturele sector. Daarnaast is er ook ruimte voor economie, ondernemerschap, start-ups en technologiebedrijven. De
bedoeling is om met de creatieve invulling de Vaartkom opnieuw een levendig deel van het stadscentrum te maken. Om
dit te doen slagen wil Vaartopia ook een ‘match maker’ zijn tussen de verschillende doelgroepen: organisaties die ruimte
zoeken afstemmen op de aanbieders van vastgoed. De huidige gebouwen werden daarvoor in 2016 in kaart gebracht en er
werd geanalyseerd welk profiel bij welk gebouw past. Bovendien werd het concept Vaartopia gelanceerd in een brochure
en werd en aanvraag ingediend voor subsidies stadsvernieuwing Vlaanderen. Eind november kwam het goede nieuws dat
de gevraagde 3,3 miljoen euro subsidiegelden integraal werden toegekend aan Vaartopia. De effectieve uitvoering van
Vaartopia en haar deelprojecten kon vanaf dan ook een versnelling hoger geschakeld worden.

Vaartopia zal fysieke ruimte aanbieden aan
spelers uit de creatieve en culturele sector.
In parallel aan de opstart van Vaartopia werd in 2016 werd de aankoop van de Molens van Orshoven voorbereid. Op 15
augustus, een week voor de effectieve aankoop, brak er echter brand uit in een deel van de molens en kon de verkoop niet
doorgaan. In de maanden die daarop volgden werd de impact van de brand onderzocht, zowel bouwtechnisch als op de
aankoopprocedure en de plannen die de stad wenste te realiseren in het gebouw. Einde 2016 stonden de stad Leuven en
Ertzberg dicht bij een nieuw verkoopsakkoord dat in 2017 verder zal afgehandeld worden.
Voorts werden verkennende gesprekken opgestart met andere ontwikkelaars en eigenaars, zoals bijvoorbeeld Virix over de
Stokerij, om te kijken of hun gebouwen het bijhorende programma konden ingebed worden in Vaartopia. Deze gesprekken zullen in de loop van 2017 worden verder gezet met als doel het selecteren van enkele strategische projecten waarin
Vaartopia een aanzienlijke bijdrage zal leveren.
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Benedenstad
De gebiedsontwikkeling van de Benedenstad steunt op drie belangrijke pijlers. Het water, De Dijle, als zacht netwerk
dat alle projecten met elkaar verbindt en terug zichtbaar zal worden. Het eeuwenoud uniek erfgoed dat vandaag
de dag verstopt zit beleefbaar maken. Een derde pijler is de mobiliteit die zeer cruciaal is voor de Benedenstad. De idee
en visie van een circulatieplan voor de binnenstad is dan ook uit dit gebied ontstaan. Bij de opstart van het circulatieplan
was er nood aan een coördinator en het AGSL heeft deze rol tijdelijk opgenomen. Er werden intense infoavonden georganiseerd en er werd veel ingezet op communicatie. Later in 2016 kreeg het circulatieplan een eigen coördinator. Het circulatieplan werd ingevoerd maar in de Benedenstad werden er enkele maatregelen uitgesteld. Er is nog geen centrumparking die aansluit op de primaire lus waardoor het autoluw maken van het openbaar domein hier niet evident is. Daarom
zal een tweede fase van het circulatieplan pas ingevoerd worden na de realisatie van parking Den Bruul. Deze fase werd
wel reeds in een actieplan gegoten ‘naar een autoluw stadsdeel rond de parking Den Bruul’ met daarin alle acties die de
volgende jaren zullen volgen. In dat actieplan staat bijvoorbeeld aangegeven welke kruispunten door de stad moeten aangepast worden alvorens De Lijn haar bustraject kan aanpassen. Eén van die kruispunten hoort bij het project Den Bruul.

Om de eisen en wensen voor dit nieuwe park in kaart te brengen,
werd een participatietraject opgestart met de buurt.
Den Bruul heeft een grote impact op de Benedenstad. In 2016 werd de design en build procedure van Den Bruul, die
samen met de procedure van het RUP liep, naar de volgende fase gebracht: de opmaak van de opdrachtomschrijving en
het daarbij horende bestek. Oorspronkelijk was het idee om een parking en de wegenis aan te leggen en het park erboven
opnieuw aan te leggen volgens het huidige ontwerp. Dit leek een gemiste kans omdat er toch huidige knelpunten en problemen zijn die aangepakt kunnen worden. Er werd dan toch beslist om de ontwerpopdracht uit te breiden en ook een aangepast park te laten ontwerpen. Om de eisen en wensen voor dit nieuwe park in kaart te brengen, werd een participatietraject opgestart met de buurt, omwonenden en gebruikers van het park. Dit was een zeer leerzaam proces waarbij
er ook verder werd gekeken dan louter de praktische invulling van het park. Meerdere bekommernissen kwamen naar
boven zoals wateroverlast, uitlaatgassen van auto’s die dichtbij de speeltuin uitgestoten zouden worden, veiligheid van de
werf, … Alle opmerkingen werden meegenomen in het bestek. In september werden de 5 overgebleven bouwteams gebrieft
over de ontwerpopdracht (inclusief parkontwerp) en in 2017 zullen zij hun offertes indienen en kan de onderhandelingsprocedure starten.
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De heraanleg van de Vismarkt kan gebeuren van
zodra Den Bruul gerealiseerd is. Van zodra deze gerealiseerd is, was het nodig om reeds te starten met de
opmaak van een masterplan publieke ruimte voor de
Vismarkt en omgeving. Ook hiervoor werd een participatietrajcet opgestart met de buurt en Leuvenaars
om na te gaan hoe zij de Vismarkt in de toekomst willen zien. Op basis van deze resultaten en visies van de
verschillende partners en stadsdiensten werd de projectdefinitie voor het masterplan opgemaakt. Dit masterplan zal erover waken dat de straten die de komende
jaren reeds worden aangelegd in deze omgeving perfect kunnen aansluiten op de latere aanleg van de
Vismarkt, zodra parking Den Bruul gerealiseerd is.

VISMARKT IN
VERANDERING
WAT DENK JIJ?
NEEM DEEL AAN DE BEVRAGING OP

VISMARKT.LEUVEN.BE

HERTOGENSITE
De Her togensite omvat een heront w ik keling
van de ziekenhuissite waar het St- Rafaël en
St-Pietersziekenhuis zich bevinden. In 2016 stond
de opmaak van het realisatieconvenant tussen de stad
en de ontwikkelaar Resiterra op de agenda. In deze overeenkomst worden afspraken vastgelegd tussen beide partijen om
GRAF_OND_Vismarkt_100x100_v4.indd 1
26/10/16
de herontwikkeling in goede banen te leiden. In deze realisatieconvenant werd bijvoorbeeld afgesproken dat Resiterra
op de site 10% sociale huurwoningen zal voorzien. Een grote mijlpaal hierbij was dat er een optieovereenkomst afgesloten werd tussen Resiterra, UZ Leuven en de stad om de gronden voor de realisatie van de podiumkunstenzaal aan
te kopen. In samenwerking met de afdeling vastgoed werden de terreinen geschat en de onderhandelingen gevoerd rond
de verkoopprijs.
Reeds bij de opmaak van het masterplan voor Hertogensite werd bestudeerd of de realisatie van een nieuwe podiumkunstenzaal voor Leuven op deze plek haalbaar zou zijn. De koppeling van een dergelijke nieuwe infrastructuur met het
unieke erfgoed van de Romaanse poort en de Predikherenkerk op deze strategische plek in de binnenstad heeft heel wat
potentieel. Daarom stelt de stad alles in het werk om dit project verder voor te bereiden en de realisatie mogelijk te maken.
Het is echter pas aan de volgende legislatuur om dit project op te nemen in hun beleidsplan en hiervoor de nodige budgetten te voorzien. De komende jaren worden dus ingezet om verder onderzoek naar de mogelijkheden te voeren, zodat
het volgende bestuur een gefundeerde keuze kan maken. 2017 zal in het teken staan van de opmaak van een ambitienota
met de verschillende partners. Die ambitienota zal verfijnd worden tot een projectdefinitie die binnen een Open Oproep
van de Vlaams Bouwmeester als kader zal dienen voor de ontwerpteams. Op die manier zal een nieuw bestuur begin 2019
de keuze kunnen maken om de aankoopoptie te lichten en de ontwerpopdracht te gunnen aan het ontwerpteam dat het
beste project voorstelde in het kader van de Open Oproep.
Janseniushof is een project van Resiterra waarin er ongeveer 205 woonunits gebouwd zullen worden. In 2016 werden al
enkele fases afgewerkt. In 2017 zal het AGSL stadswoningen op Janseniushof op de markt brengen. De afdeling vastgoed
is hiervoor reeds de nodige voorbereidingen aan het treffen.
Verder staat ook de restauratie van de Ursulinnensluis nog op het programma. Daarbij is het plan om een brug naast de
sluis te bouwen zodat het mogelijk wordt om van het Janseniushof door te steken naar het Damiaanplein. In 2016 werd
het ontwerp van deze brug met het agentschap onroerend erfgoed afgestemd. De vergunningsaanvraag zal in de loop van
2017 ingediend worden.
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Wilsele-Wijgmaal
De rol van de projectbeheerder in deze gebiedscoördinatie is bijvoorbeeld om verschillende actoren zoals stadsdiensten
en buurtbewoners samen te brengen en tevens het overzicht te bewaren van projecten en belangen in het gebied. Om de
betrokkenheid van de verschillende stadsdiensten en de synergieën voor de ontwikkelingsprojecten in het gebied te verhogen werd in 2016 extra aandacht besteed aan het implementeren van een platform voor de stadsdiensten. Zo is de
gebiedscoördinator aanspreekpunt, roept zij op regelmatige basis het ‘kernteam Gebiedsontwikkeling Wilsele-Wijgmaal’
bij elkaar en richt werkgroepen op om rond specifieke thema’s te werken met de stadsdiensten.

NIEUW DORPSPLEIN
In 2016 startte de ontwikkeling rond de publieke ruimte in Wilsele: een nieuw dorpsplein op de plek waar het oude
zwembad wordt afgebroken, en heel wat aanliggende ruimte die optimaal benut moet worden. De gebiedscoördinator
heeft hiervoor de stadsdienst Studie Weg en Waterbeheer geholpen met de opmaak van het bestek. Dat was, dat tweeledig: enerzijds werden de technische specificaties uitgeschreven door de projectverantwoordelijke van de studiedienst Weg
en Waterbeheer, anderzijds werd een projectdefinitie toegevoegd waarin de te ontwikkelen ruimte beschreven stond met
doelstellingen en randvoorwaarden. Deze projectdefinitie kwam tot stand met de input van een groot aantal via de bovengenoemde platforms. Na publicatie volgde het AGSL ook de selectie van de ontwerpers mee op. In 2017 zullen de ontwerpers gekozen worden.

Omdat er in Wilsele veel beweging was op het terrein, mocht communicatie niet over het hoofd gezien worden. Zo werd er
een nieuwsbrief uitgestuurd zodra de bouwvergunning voor het zwembad was aangevraagd en werd er in het najaar een
infoavond voor de buurtbewoners georganiseerd. Hieruit kwamen belangrijke bezorgdheden van de buurtbewoners naar
boven rond de mobiliteit in en rond de site van Wilsele-Putkapel. Om hier een oplossing voor te zoeken werd er een werkgroep opgericht, die zich specifiek bezig houdt met het (tijdelijk) parkeren tijdens de verschillende werven in het gebied,
alsook met het parkeerbeleid op langere termijn op de site.
In Wijgmaal werd er in 2016 een kandidaat gevonden voor de uitbating van het stationsgebouw. Dialoog vzw zet zich
momenteel al in voor “duurzaam bouwen en bewust wonen” en zal dan ook de renovatieplicht van het gebouw mee overnemen, een win-win situatie voor beide partijen. Dialoog vzw wil het stationsgebouw duurzaam renoveren en zal het gebouw
gebruiken als praktijkvoorbeeld voor haar cursussen.
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Centrale Werkplaatsen
Voor het stadsvernieuwingsproject Centrale Werkplaatsen is er een totaal van 4,5 miljoen euro Vlaamse stadsvernieuwingssubsidies toegekend. Eind december 2016 werd een nieuwe (derde) subsidieschijf aangevraagd van 1,35 miljoen
euro. Naar aanleiding van die vraag zal er begin 2017 ook een controle gebeuren.
Na een lang aanbestedingstraject zijn op 19 september de werken aan het Blauwputplein gestart. Samen met de stad
Leuven, coördineert het AGSL mee het project vanuit haar rol als coördinator van de gebiedsontwikkeling op de Centrale
Werkplaatsen en treedt het op als opdrachtgever. De werken worden deels gesubsidieerd door de Vlaamse Maatschappij
voor Sociaal Wonen (VMSW). De ambitie voor dit project is groot: de creatie van een nieuw hart voor Kessel-Lo.
Het Blauwputplein heeft een totale oppervlakte die bijna even groot is als het Ladeuzeplein. Het ontwerp bestaat uit een
groot betonplein met 1 multifunctionele strip die langs het gebouw ‘de Werkhuizen’ zal komen. Hierin zijn zitstructuren ontworpen met groene vlakken die afgewisseld worden met grindvlakken. Als tegengewicht van het verharde karakter, komt er een grote groene strook tussen het plein en de hallen. Deze groene strook kan nu nog niet definitief aangelegd
worden omdat deze strook nodig is voor de werken van de definitieve restauratie van de hallen binnen enkele jaren. In tussentijd willen de stad en het AGSL deze strook toch al tijdelijk integreren in het openbaar domein. Bij de opening van het
Treinpark heeft het AGSL samen met gebiedsgerichte werking (stad Leuven) een inspraakmoment georganiseerd. Via
een moodboard met sfeerbeelden werden buurtbewoners gevraagd wat hun wensen zijn voor de tijdelijke invulling van
deze strook. Daarbij konden ze de strook zelfs mee inrichten door op een plan aan te duiden waar ze juist struikjes, wegjes, zitbanken en bomen willen. Deze input zal in 2017 verder uitgewerkt worden en teruggekoppeld worden naar de bewoners. Het plan is om deze aanleg als meerwerk bij het Blauwputplein uit te voeren.

De ambitie voor dit project is groot: de creatie
van een nieuw hart voor Kessel-Lo.
Het Treinpark, waarvan de werken reeds in 2015 gestart waren, werd in juni voorlopig opgeleverd na een vertraging van
enkele maanden. Bij deze voorlopige oplevering kwamen verschillende gebreken naar boven. De kwaliteit van de groenaanleg is ondermaats. De aannemer is hiervoor in gebreke gesteld. Ondanks deze tegenvaller werd er op 17 september een
zonnige feestelijke opening van het treinpark georganiseerd. De definitieve oplevering zal in 2017 plaats vinden. Door de
opening van het Treinpark, vervalt het tijdelijke buurtpark Central Park 3010. Op deze plek komt het nieuwe woonproject ’t Wisselspoor, maar zo lang dit nog niet gerealiseerd wordt, kan het tijdelijke buurtpark blijven.
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De laatste woning van het Matexi woonproject werd in 2016 verkocht door de afdeling vastgoed. Het AGSL heeft hier
geen grondaandelen meer, het project is dan ook volledig afgerond.
Fase 2 van het woning bouwproject van SWaL (Sociaal Wonen arrondissement Leuven) werd gestart op 4 april 2016 en is
nog steeds in uitvoering. De verwachte einddatum is juni 2017.
Het kleurrijke gebouw De Werkhuizen wacht nog op een definitieve oplevering. Er zijn nog openstaande werken die uitgevoerd moeten worden zowel in de academie, de fietscentrale als de handelsruimte. Dijledal is in dit project gedelegeerd
bouwheer en de opvolging gebeurt door de stad Leuven. In dit project heeft de afdeling vastgoed de verhuringen opgestart.
2 handelsruimtes zijn reeds verhuurd aan Fietsen King. Er blijft nog 1 handelsruimte over die in 2017 te huur zal worden
aangeboden. De vooruitzichten zijn wel positief hiervoor omdat er een nieuwe dynamiek zal ontstaan op de site wanneer
het Blauwputplein af zal zijn.
De praktische afhandeling rond de leasing en erfpachtformules wordt in 2017 verder afgewerkt door de afdeling vastgoed.
Voor de academie wordt de erfpachtvergoeding bepaald en voor de fietsafhandelcentrale wordt er via een leasing gewerkt.

Hallen
In 2015 was er de intentie om via een PPS formule de 3 hallen en weegbrug (Hal 4 – 5 – 9) te ontwikkelen. Op het einde
van dat jaar zou er dan een intentieovereenkomst getekend worden waarin de partners zich zouden engageren. Voor hallen 4/5 zou GO! met haar tweedekansonderwijs instappen en de stad Leuven met enkele gemeenschapsfuncties waaronder een conservatorium, bibliotheek en gemeenschapscentrum. Hal 9 wordt het centrum voor de jeugdwerking.
Eind 2015 was echter de conclusie van meerdere partners dat deze PPS formule niet meer opportuun was. GO! haakte af.
De stad Leuven zou zelf budgetten voorzien om hal 9 te renoveren en er werd beslist om het conservatorium onder het
nieuwe project ’t Wisselspoor te brengen. Tot slot zou de bibliotheek toch niet van zijn huidige locatie verhuizen. Deze
nieuwe inzichten zorgden ervoor dat de partners niet verder gingen met de PPS procedure en dat er een hele nieuwe
invulling moest gezocht worden begin 2016.
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In 2016 werd er dan beslist dat de stad Leuven zelf Hal 9 zal
ontwikkelen tot jeugdcentrum. Het AGSL volgt hierbij enkel
de stand van zaken mee op. Normaal gingen de renovatiewerken
in 2016 starten maar bij een nieuwe controle van de brandweer
rond brandveiligheid van het ontwerp, werd er beslist dat er een
afwijkingsprocedure bij de federale overheid van brandveiligheid en preventie diende opgestart te worden. Deze procedure
zou moeten aantonen dat het gebouw volgens het ontwerp veilig
gebruikt kan worden en of er toch nog bijkomende aanpassingen
moeten gebeuren. Door deze bijkomende procedure ligt het project momenteel stil omdat de resultaten pas midden april 2017
bekend zullen zijn. Afhankelijk van die resultaten moet het ontwerp eventueel herwerkt worden.

HAL 5
Omdat de oorspronkelijke plannen voor een PPS formule niet doorgingen, kwam de vraag wat er verder zou gebeuren met
de hallen 4 en 5. Ook al was het in 2016 nog niet duidelijk wat de invulling ervan zou worden, stond het wel al vast dat de
cascorestauratie in gang gezet moest worden. Omdat het minstens 5 jaar zou duren voor de renovatie kan starten en
deze termijn nog zo ver ligt, werd er beslist om een nieuwe dynamiek op de site te ontwikkelen. Hal 5 zou voor een periode van 5 jaar tijdelijk gebruikt mogen worden. In afwachting van het projectdossier werden er nog enkele bijkomende
werken in de hallen gestart, deze werken waren nodig om tijdelijk gebruik mogelijk te maken. Eind mei werd de oproep
voor de tijdelijke invulling gelanceerd. Daarin zocht het AGSL een groep die voor 5 jaar de hal 5 en tussenruimtes tijdelijk wil gebruiken tegen een concessievergoeding van 1.100 euro per maand. De oproep is doelbewust zeer ruim omschreven omdat er naar de juiste dynamiek gezocht wordt. Met de tijdelijke invulling zouden de hallen een broedplaats voor
stedelijk leven kunnen zijn, een inspirerende ruimte voor onder andere de Leuvenaars. Na deze oproep werden in juni
2 infomomenten ter plaatse georganiseerd waarbij er veel geïnteresseerden waren. Het opzet was om mensen aan te moedigen om de krachten en ideeën te bundelen en samen een projectdossier in te dienen voor de totale ruimte (hal 5 en tussenruimtes). In oktober werden er 5 groepsdossiers ingediend, waarvan er 2 werden geselecteerd. Eind december werden de jurygesprekken georganiseerd en in 2017 wordt de projectgroep gekozen die verder in het jaar het tijdelijke gebruik
mag starten.

Het opzet was om mensen aan te moedigen om de krachten en
ideeën te bundelen en samen een projectdossier in te dienen.
Omdat de projectoproep zoveel interesse opwerkte, werd het AGSL overstelpt met aanvragen rond tijdelijke publieke en
privé evenementen in de hallen. Het AGSL beet de spits af en organiseerde als eerste een evenement in de hallen voor haar
tienjarig bestaan. Op 16 juni 2016 werden 150 genodigden verwelkomd in een omgetoverde hal 5. Naast een tentoonstelling over de gerealiseerde projecten, was er een terug- en vooruitblik op de Leuvense stadsontwikkeling met een panelgesprek en gastsprekers Johan Van Reeth en André Loeckx. De avond werd afgesloten met een hapje en drankje met foodtrucks in de ingeklede hallen. Het evenement was de eerste kennismaking met de verschillende mogelijkheden van de hal.
Het feest werd dan ook heel enthousiast onthaald bij de genodigden die naar huis gingen met een view master waarbij de
stadsontwikkeling in een fotoreeks werd weergegeven.
Na dit evenement werden er uiteindelijk 4 andere tijdelijke publieke evenementen georganiseerd in de hallen: een
jeugdcircusfestival van Cirkus in Beweging, een workshop van een studentenvereniging, het Burn festival van de jeugddienst en een rommelmarkt van Camping Flamingo. Deze evenementen zorgden al voor een tijdelijke dynamiek op de site
die door velen gesmaakt werd.
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’t Wisselspoor
Op het laatste perceel van de Centrale Werkplaatsen wil AGSL een kind- en gezinsvriendelijk woonproject realiseren.
Extra aandacht zal gaan naar de stedelijke dynamiek op de site met de huisvesting van het conservatorium, een kribbe
in ’t Wisselspoor en het buurtleven rond het gebouw, alsook naar een duurzame manier van bouwen, wonen, leven.
In 2016 was de grootste opdracht het vertalen van projectplan naar concrete opdrachtdocumenten voor het projectteam.
Het bestek, de projectdefinitie en de overeenkomst werden opgemaakt. Om alles vlot te laten verlopen werd op voorhand
uitgewerkt welke dienst op welk moment het beste hun input kon leveren. Naast verschillende stadsdiensten werd er ook
een beroep gedaan op vzw Kind en Samenleving omdat de ambitie ‘kind- en gezinsvriendelijk wonen’ van het project
groot is en deze van in het begin goed vervat moet zitten in het projectdossier. Ruimte Vlaanderen werd ook snel betrokken omdat zij de vergunning zouden verlenen en het toch belangrijk is om meteen op dezelfde lijn te zitten. Samen met deze
partners waakte de Vlaams Bouwmeester Leo Van Broeck en Michaël Ryckewaert over de kwaliteit van de offertes. Deze
intense samenwerkingen zorgden voor een duidelijk en aantrekkelijk project want maar liefst 19 kandidaat-ontwerpers
waren geïnteresseerd. In de tweede helft van 2016 werd er een evenwichtige jury samengesteld waarbij er kennis was over
efficiënt en gezinsvriendelijk wonen, kwaliteitsbewaking en kennis over de woonbehoefte van gezinnen en de stadsvlucht van jonge gezinnen. Deze jury koos uiteindelijk 5 kandidaten op basis van hun ingeleverde rapporten en opdrachtdocumenten. Zij dienden hun offerte later op het jaar in en in 2017 zal de uiteindelijke ontwerper gekozen worden. De
uitdagingen in dit project zijn niet min: er is een mix van eindgebruikers (50 gezinnen en stedelijke functies als het conservatorium, horeca en kribbe) in een project dat gelegen is op een stedelijk erg dynamische plek. Het is dan ook belangrijk om de nodige participatie van de buurt en eindgebruikers te organiseren, zodat een kwaliteitsvol ontwerp gerealiseerd
kan worden waarin de vooropgestelde doelstellingen worden gerealiseerd. Om dit ontwerp te laten slagen zal er in 2017
ook een actieplan uitgeschreven worden waarbij er naast de opportuniteiten ook naar de risico’s zal gekeken worden.

Comenius
De samenwerking van verschillende Leuvense partners onder de koepel Leuven MindGate zet in op internationalisering
en het aantrekkelijk maken van de Leuvense regio voor kenniswerkers, die cruciaal zijn voor onze economie. Het opzetten van een International House zou een grote troef kunnen zijn om tegemoet te komen aan de noden van deze doelgroep. Op één plek zou alle dienstverlening (huisvesting, opvang en onderwijs voor kinderen, taalcurssen, …) en informatie voor deze buitenlandse talenten gebundeld kunnen worden. Door het aanreiken en bundelen van heldere informatie
kan het International House cruciaal zijn om mensen te overtuigen om naar de Leuvense regio te komen. Bij aankomst
van de kenniswerkers en hun gezin kunnen er via een one-stop-shop zo efficiënt mogelijk alle papieren en formaliteiten in
orde gebracht worden. Daarna is de uitdaging om de mensen in onze regio te houden door hen te ondersteunen in hun
integratie.

De uitdaging is om
mensen in onze
regio te houden door
hen te ondersteunen
in hun integratie.
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Het UCLL, lid van Leuven MindGate had een unieke site die vrijkwam. Deze opportuniteit werd aangegrepen en in
2016 sloten AGSL en UCLL een erfpachtovereenkomst voor 50 jaar voor de realisatie van het International House in het
Comenius gebouw. Dit is van oudsher een schoolgebouw waardoor ook de opportuniteit rees om de International School
Leuven in dit gebouw te huisvesten. Daardoor kan hun programma, dat op dezelfde doelgroep gericht is, ook gekoppeld
wordt aan het International House.
Er werd afgesproken dat het AGSL de infrastructuur zal ontwikkelen, terwijl de stad samen met de partners van Leuven
MindGate het inhoudelijk programma ontwikkelt. Doorheen het jaar heeft de projectgroep rond het International House
reeds een aantal ‘good practices’ bezocht in Eindhoven (expat center), Gent (International School) en Kopenhagen
(International House).
Het Comenius gebouw zal nog tot de zomer 2017 gebruikt worden door UCLL. Om het gebouw in te zetten als International
School en International House is er een grondige renovatie nodig. Het gebouw zal midden 2017 leeg zijn en de werf kan
ten vroegste in 2019 starten. Daarom wordt er eerst nog onderzocht of het haalbaar is tijdelijk in te zetten voor eerste initiatieven voor kenniswerkers.
De ambitie met het project is uiteraard om een internationale uitstraling te krijgen waardoor al snel beslist werd om met
de open oproep van de Vlaamse Bouwmeester te werken voor het aanstellen van een ontwerpteam voor de renovatie. Eind
2016 werd alles ingezet op de opmaak van de publicatietekst zodat deze in januari 2017 gepubliceerd kon worden. In 2017
zal de projectdefinitie verder verfijnd worden en de procedure gevoerd worden om een ontwerpteam aan te stellen.

Geldenaaksebaan
In 2016 vonden drie begeleidingscommissies plaats waarbij de cohousing groep
De Sijs begeleid werd naar een kwaliteitsvol project. Op vraag van de projectgroep
werd er in dat jaar door de afdeling vastgoed
enkele aanpalende garageboxen van het terrein aangekocht waardoor er extra (tuin)
ruimte zou vrij komen voor het project zelf.
De projectbeheerder van het AGSL heeft de
groep via de begeleidingscommissies
verder begeleid in de opbouw van hun projectdossier. De kers op de taart kwam er eind
2016 toen zij hun bouwaanvraag bij de stad
Leuven hebben ingediend. Ze sloten 2016
ook positief af want alle gezinnen waren geselecteerd en de groep was voltallig. In 2017 zal de bouwaanvraag verleend
worden en kan de groep De Sijs verder met het project. De projectbegeleiding van het AGSL is in dit project afgerond. De
afdeling vastgoed heeft in dit verhaal samengewerkt met de cohousinggroep De Sijs en het notariaat bij het uitwerken van
een erfpachtovereenkomst die uiteindelijk in 2016 ondertekend werd. Dat er voor deze cohousing gekozen werd voor een
erfpachtformule is overigens een primeur in Vlaanderen. Dit was de eerste keer dat er voor deze formule gekozen werd
binnen cohousing. Een keuze die nu ook wordt opgepikt door andere cohousingprojecten. In 2017 zal de afdeling vastgoed
enkel nog de authentieke akte voor de erfpacht laten verlijden.

Dit project heeft een primeur in Vlaanderen: voor het eerst kiest
een cohousingproject voor een erfpachtformule. Een voorbeeld
dat nu door andere cohousingprojecten gevolgd wordt.
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Klein Rijsel
De focus lag in 2016 op fase 1, waarbij de uitvoering van de werken gestart is in april. In samenwerking met Dijledal, de
gedelegeerd bouwheer, werd de werf opgevolgd. De werken verliepen vlot tot nu toe, al was er een kleine vertraging door
het ontdekken van een oud ondergronds station. Ondanks voorafgaand bodemonderzoek werden er bij de start van de
werken oude sporen en muren ontdekt, een plek waar vroeger een goederenstation was. Deze vondst vereiste een
bijkomende bodemsanering zodat de stabiliteit van de paalfunderingen gewaarborgd kon worden.

Op 18 april 2016 zijn de werkzaamheden
aan het project Klein Rijsel gestart.
Dit project heeft een lange uitvoeringstermijn waarbij het einde van de werken verwacht wordt rond begin 2019. Hierbij
is projectopvolging en communicatie naar de buurtbewoners belangrijk. Er werd reeds een nieuwsbrief met de stand van
zaken gestuurd naar de buurtbewoners en als er uitzonderlijke hinder zou zijn door de werken, werden deze op voorhand
via flyers gecommuniceerd.
In het verleden heeft onze eigen afdeling vastgoed reeds de grondverwervingen voor deze site gedaan. In 2017 zal deze
afdeling nog enkele overeenkomsten formaliseren (o.a. recht van opstal Dijledal, overdracht riolering provincie VlaamsBrabant, verkoop grondaandelen, …) en starten zij ook met de voorbereiding van de procedure om de starterswoningen
bekend te maken en kandidaat-huurders te zoeken.
Aangezien het gebouw onder het patrimonium van het AGSL zal vallen en er ook gemeenschappelijke delen zullen
zijn zoals bijvoorbeeld liften, werd onze eigen afdeling facilitair beheer reeds in een vroeg stadium bij het project betrokken rond het toekomstig beheer van het gebouw. Hierbij werden ervaringen gedeeld en verschillende keuzes besproken
zoals vandalismebestendigheid, onderhoud(scontracten), keuze van afwerkingsmateriaal, etc.
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FACILITAIR BEHEER & PARKMANAGEMENT
STADSKANTOOR
2016 stond in het teken van enerzijds een groeiend aantal personeelsleden in het Stadskantoor en de daarbij horende nood
aan meer werkplekken. Meer bureauruimte creëren met de bestaande ruimte is een van de hoofdtaken voor de gebouwbeheerder. Anderzijds was de trend rond het flexibeler werken voelbaar. Om in te spelen op deze twee trends werd er door
het AGSL een proefproject uitgerold rond flexwerken. Tijdens een periode van 6 maanden werden de vaste werkplekken van de medewerkers veranderd naar flexplekken, waardoor elke medewerker zelf zijn werkplek kon kiezen naargelang zijn taken van die dag. Daarnaast werden vaste telefoontoestellen en computers vervangen door smartphones en laptops zodat er ook plaats-onafhankelijk gewerkt kon worden. Ook de werktijden werden flexibeler waardoor werknemers
vroeger/later hun werkdag konden starten en eindigen. Dit project werd regelmatig opgevolgd en kinderziektes werden
snel aangepakt. Dit zorgde ervoor dat na de proefperiode, eind december, het proefproject als positief werd bevonden. Het
AGSL kiest er voor om in 2017 verder te gaan met het flexwerken en dit volledig te integreren in het arbeidsreglement en
rechtspositieregeling. Dit proefproject werd met veel belangstelling gevolgd door de stad Leuven en zo kan er in de toekomst verder gekeken worden in hoeverre de stad dit kan toepassen op haar personeel.

Tijdens het proefproject werden de vaste werkplekken
van medewerkers veranderd naar flexplekken.
Naast het proefproject stond er ook een verhuisbeweging op de planning voor enkele verdiepingen van het Stadskantoor
om zo de verdere uitbreiding van het personeelsbestand op te vangen. Akoestiek speelt hier ook een belangrijke rol in
omdat er in een landschapskantoor gewerkt wordt. Als test werden enkele kloostercellen akoestisch afgesloten. Dit project
werd eveneens positief geëvalueerd en zal in 2017 doorgetrokken worden naar de overige kloostercellen. Daarnaast zal er
in 2017 bestudeerd worden hoe de traphallen akoestisch beter geoptimaliseerd kunnen worden. Naast akoestiek wordt
er ook verder gewerkt aan duurzame energie in het Stadskantoor. In 2016 werden alle lampen in de traphal aangepast
naar ledlampen. In 2017 worden ook de sanitaire cellen en de parking voorzien van ledlampen.
In 2017 zal ook het onthaal van het Stadskantoor een make-over krijgen. Er wordt meer ingezet op online dienstverlening en dienstverlening op afspraak. Dynamische borden zullen de burgers sneller en gemakkelijker helpen naar hun
afspraak. Belijningen op de grond in de heraldische kleuren van de stad zullen een visueel zichtbare route naar de verschillende loketten vormen en er zal ook een kinder-leeshoekje gecreëerd worden.
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Parkmanagement
PHILIPSSITE
De Philipssite is een gerealiseerde site waarbij het beheer minder intensief is omdat de meeste zaken reeds goed lopen.
Hierbij is het vooral een kwestie van goede huisvaderschap met regulier onderhoud. Doordat er ook een extra gebouwbeheerder op de site aanwezig is voor het Politiehuis en het kinderdagverblijf De Girafant, is er een sterke overlapping van
taken tussen de gebouwbeheerder en de domeinbeheerder. In 2016 zijn er slechts enkele interventies geweest zoals het
overdekken van een fietsenstalling.

POLITIEHUIS EN GIRAFANT
In 2016 verliep de samenwerking met de politie voor het beheer van het Politiehuis volgens plan. Er werden plannen
gemaakt voor nieuwe projecten in 2017 met onder andere het vernieuwen van een deel van het dak, het plaatsen van zonwerende folie en de opbouw van een nieuw datacenter. Ook het beheer van het kinderdagverblijf de Girafant verliep vlot.
Voor 2017 is er een extra partner om rekening mee te houden: Zorg Leuven. Dit zal voor nieuwe dimensies en kansen zorgen. Verder zullen er in 2017 nieuwe consultatieruimtes gecreëerd worden voor Kind&Preventie en de ingebruikname
van twee nieuwe leefgroepen. Deze projecten werden reeds in 2016 voorbereid. Ook een extra bureau- en vergaderruimte
zullen voorzien worden in het huidige gebouw.

PARKABDIJ
In 2016 werd de oproep voor het beheer van de domeingronden afgerond. Er waren verschillende inschrijvers en uiteindelijk werd er beslist om de positieve elementen van de twee weerhouden voorstellen te combineren. Het beheer van de
domeingronden, stallingen en melkhuisje werd hiervoor gezamenlijk toegewezen aan ‘Het grote open veld, cvba in oprichting’, ‘De Doe-boerderij, vzw in oprichting’, ‘Landwijzer vzw’ en ‘Wonen en Werken Tewerkstelling vzw’. In afwachting van
de definitieve overeenkomst is er al een tijdelijk gebruik voor de landbouwactiviteiten toegestaan. Zo kan er wel al van
de gronden gebruik gemaakt worden in afwachting van de restauratie van de gebouwen. In de loop van 2017 wordt de
definitieve overeenkomst dan geformaliseerd. Met de selectie van de toekomstige uitbaters voor deze site kan er doelgericht tot renovatie worden overgegaan, geanticipeerd worden op de noden van de eindgebruikers en de timing van de uitbating en oplevering beter op elkaar afgestemd worden.

In afwachting van een definitieve overeenkomst is er een
tijdelijk gebruik voor landbouwactiviteiten toegestaan.
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In 2016 werd eveneens de terugkeer van zes glasramen van de Corcoran Art Gallery in Washington naar
de Abdij van Park gerealiseerd. Naar aanleiding hiervan werd in het historisch stadhuis een tentoonstelling
georganiseerd, waarbij de glasramen als 17e- eeuwse
topstukken van de Leuvense meester-glazenier Jan De
Caumont in de kijker werden gezet. De tien jaar durende
zoektocht en inspanningen van vrijwilligers van de
Vrienden van de Abdij van Park en anderen om hun verblijfplaats te achterhalen, werden hierbij getoond. Ook
de renovatie van de Westvleugel van het kloostergebouw verliep verder in 2016 en het ziet ernaar uit dat de
oplevering in 2017 zal plaats vinden.
Een tweede belangrijke evolutie is de voorbereiding van de oprichting van een aparte beheersstructuur voor de Parkabdij
door middel van de oprichting het EAP (Erfgoedsite Abdij van Park bvba) als dochterfiliaal van het AGSL. In het verleden
waren er al ideeën om de site toe te bedelen aan verschillende partners (KU Leuven, AGSL, stad Leuven) zonder deze
gewenste structuur concreet vorm te geven. Uiteindelijk werd er beslist om het filiaal onder te brengen bij het AGSL. Dit
laat toe om transparant en efficiënt te werken en zo kan er vanuit een centrale organisatie gehandeld worden rond een zeer
specifieke kerntaak. De statuten werden op de valreep van 2016 nog goedgekeurd, waardoor in 2017 de verdere administratieve afhandeling en de werking van het afzonderlijk filiaal kan starten.

VASTGOEDBEHEER EN -TRANSACTIES
Naast de samenwerking met de projectbeheerders voor de eigen projectcoördinatie, gebiedsontwikkeling en haar eigen
patrimonium, beheert het AGSL ook het patrimonium van de stad Leuven en het OCMW Leuven.
Voor het OCMW Leuven is er over de ganse periode van de beheersovereenkomst een gemiddelde verkooptarget van 5
miljoen euro per jaar. In 2016 werd net meer dan de helft van deze doelstelling gehaald door verkoop van voornamelijk
landbouwgronden en bouwgronden in Beauvechain en Lubbeek.
Omdat in 2016 eveneens het volledige patrimoniumbeheer van het OCMW Leuven overgedragen werd aan het AGSL, werd
de focus vooral gelegd op het inventariseren van dat patrimonium en de implementatie van dit vastgoedbeheer binnen
de processen en modellen van het AGSL. Dossiers die snel verkocht konden worden, werden prioritair afgerond. Daarbij
zijn er ook veel eigendommen die niet op het Leuvens grondgebied liggen, dus ook hier wordt er gekozen om deze eerst
te verkopen aangezien het AGSL deze niet zelf kan inzetten voor eigen projecten of andere beleidsdoelstellingen van de
groep Leuven. Daarnaast kroop er veel tijd in de voorbereiding van andere dossiers, waarbij er opmetingsplannen opgevraagd moeten worden, schattingen gemaakt worden, contacten met pachters gelegd moeten worden en zo verder. Naast
de verkopen stond vooral de voorbereiding van andere (grotere) dossiers op de agenda. In 2017 plant het AGSL de verkoop
van enkele grotere sites, zoals de OCMW-site aan de Andreas Vesaliusstraat en de site van het voormalige bloedtransfusiecentrum aan de Onze-Lieve-Vrouwstraat.Met het oog op deze gezamenlijke valorisatie kocht de stad Leuven het naastgelegen pand Onze-Lieve-Vrouwstraat 42 midden augustus 2016 aan tegen 870.000 euro. De voorbereiding van dergelijke dossiers neemt veel tijd in beslag.

In 2017 plant het AGSL de verkoop van enkele grotere sites,
zoals de OCMW-site en het voormalige bloedtransfusiecentrum.
Ondanks de voorbereidingen van dergelijke dossiers bestaat er geen garantie op een succesvolle valorisatie. Ongeveer 30%
van de dossiers gaat niet door wegens budgettaire redenen of het ontbreken van een akkoord met de tegenpartij of interesse van kandidaat-kopers. 2017 ziet er veelbelovend uit omdat alle getroffen voorbereidingen van 2016 zouden kunnen
omgezet worden naar effectieve verkopen in 2017.
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Voor de verkopen van patrimonium van de stad Leuven is er een gemiddelde verkoopsopbrengstvan 2 miljoen euro per
jaar vastgelegd voor de hele legislatuur. De grotere afgeronde valorisatiedossiers in 2016 waren voor de stad Leuven de verkoop van de woonst Vlamingenstraat 112-114, het opbrengstpand Diestsesteenweg 14-16 en de eerste afrekening van de
meerwaarde gerealiseerd bij verkoop van de projectsite ’t Bad. Enkele transacties van 2016 zijn de aankoop van 2 percelen
grond in de Veldovenweg in Kessel-Lo die nodig waren voor de Leuvense Rugby Club. Daarnaast werd op de Barbarasite
het laatste deel openbaar domein verworven en werd er een pand aangekocht dat het nieuwe onderkomen zal worden voor
de veegkarretjes van de reinigingsdienst. Er werden daarnaast grondstroken aangekocht voor bushaltes, de indoor atheliekhal van de KU Leuven werd gedeeltelijk in huur genomen en er werd een nieuwe erfpachtovereenkomst voor het Van
Hove-stadion met een korfbalvereniging opgemaakt. Ook hier gebeurt er veel werk achter de schermen ten dienste van de
beleidsdoelstellingen van de groep Leuven.

In 2016 werden ook de stadswoningen van het project De Horenblazer toegewezen. Stadswoningen zijn woningen die
onder de marktprijs verkocht worden. Er wordt een inschrijvingsprocedure opgestart waarbij de link met Leuven van de
kandidaat-koper duidelijk moet zijn, de leeftijd speelt een rol en tot slot is er een maximaal inkomen vastgelegd voor de
kandidaat-koper. Bij de eerste inschrijvingsronde voor De Horenblazer waren er onvoldoende geïnteresseerden waardoor
er een tweede procedure werd georganiseerd voor de laatste 6 woningen. Ook bij de tweede procedure werden slechts 4
stadswoningen verkocht, waardoor er voor de overige 2 een nieuwe aanpak zal gezocht worden in 2017.
De afdeling vastgoed staat in voor alle verwervingen voor de stad Leuven, het OCMW Leuven en het AGSL en volgt daarin
het beleid van haar respectievelijke opdrachtgever. Er wordt gewerkt voor alle directies van de stad Leuven zoals de sportdienst, ruimtelijke ontwikkeling, openbaar domein, maar eveneens voor sociale zaken en de groendienst. De taken van
de afdeling vastgoed gaan veel verder dan louter (ver)kopen of verhuren, de afdeling wordt inmiddels door haar opgebouwde expertise ook druk geconsulteerd voor adviesverlening rond stedenbouwkundige vergunningen, opzoekingen
van eigendomstitels, het bepalen van eigendomsgrenzen, bemiddeling bij vragen van de ombudsdienst, de uitoefening van
voorkooprechten en zoveel meer.
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LEUVEN KLIMAATNEUTRAAL 2030
Klimaatactieplan AGSL
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 2016 concreet heeft ingezet, en welke stappen daarin
zijn ondernomen.

KWARTAAL 1

KWARTAAL 2

KWARTAAL 3

KWARTAAL 4

AFDELING PROJECTEN: duurzaamheidskader
• Vlaamse maatstaf
toepassen op ’t
Wisselspoor: fase
1&2 deels ingevuld
in voorbereiding
voor opmaak bestek
ontwerpteam.
• Offerte gevraagd bij
ontwerpers voor fase 4
Klein Rijsel
• Workflow duurzaam
projectbeheer:
kennisuitwisseling
met SOGent gevoerd zeer vergelijkbaar met
financieel projectbeheer
(expert raamcontract)

• Vlaamse Maatstaf
toepassen op ‘t
Wisselspoor: verdere
invulling fase 2 mbv
Probam, opgenomen
in bestek voor
architectenopdracht
• Opleiding
Duurzaamheidsmeter
Wijken
• Toepassen Vlaamse
maatstaf op Klein Rijsel
• Monitoringinstrument en
-methode zoeken op basis
van eigen behoeften >
plan van aanpak
• Opvolging stand van
zaken nieuw instrument
‘duurzaamheidsmeter
voor gebouwen’

• Vlaamse Maatstaf in ‘t
Wisselspoor: te behalen
‘excellent’+ BEN (Bijna
Energieneutraal)
• Cohousing
Geldenaaksebaan: ingevulde Maatstaf en alle bijlagen ontvangen, controle
mbv Duurzaam Bouwen
• Toepassing
Duurzaamheidsmeter
Wijken nog af te wachten, instrument nog niet
op punt. Momenteel geen
projecten voor toepassing.
• Nieuwe Vlaams
Duurzaamheidsinstrument
in afwachting van
refB? (RefB = federaal
instrument)
• Plan van aanpak wordt
opgestart

• Vlaamse Maatstaf in ‘t
Wisselspoor: toepassing meter toegevoegd in
onderhandelingsprocedure

AFDELING PROJECTEN: ondersteunende initiatieven
• Stand van zaken: zowel
in Vaartkom als op
Centrale Werkplaatsen
zijn er al initiatieven uitgevoerd. Detailinformatie
bij de respectievelijke
gebiedscoördinatoren
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• Tijdelijk park Centrale
Werkplaatsen: dmv
participatie met buurt
toekomst groene ruimte
bekijken + infrastructuur
recupereren in treinpark.

• Uitschrijven plan van
aanpak voor opmaak
van visie rond groene
open ruimte in Centrale
Werkplaatsen + plan
van aanpak voor
participatietrajecten.

KWARTAAL 1

KWARTAAL 2

KWARTAAL 3

KWARTAAL 4

VASTGOED: ruimtedeelplatform
• Overleg werkgroep
plaatsgevonden bij
KU Leuven
• Enkele mogelijke
dienstverleners hebben
zich aangeboden

• Zoeken naar mogelijke
financiering (raming:
25.000 euro): provincie? Zelf financieren staat
haaks op Smart Citiesbusinessmodel waarin steden enkel data inbrengen
• Vergelijken met initiatieven andere steden
(Antwerpen, Kortrijk)
• Informeren naar initiatief
dienst economie en ruimtemonitor Vlaanderen

• Nieuw overleg met
platform organiseren rond
vb. Antwerpen
• Afspraak maken met
Pieter Ballon ivm
businessmodel
• Afspraak maken
met provincie ivm
cofinanciering

• Leegstandsbestrijding
handelsruimten Leuven:
uitwerken pop-up principe

ADMINISTRATIE: mobiliteitsbeleid
• Leasing elektrische fietsen
onderzoeken:
(fiscale aftrekbaarheid?)

• Individuele autogebruiker
werd aangesproken,
mag er nog sporadisch
parkeren.
• Uitbreiding
fietsenstalling / opheffen
autoparkeerplaatsen +
fietsreservatie-systeem:
mogelijkheid reservatie
regencapes
• Gedetailleerde offerte
opgevraagd bij VELO
• Vergelijken met
fietsvergoeding
• Mobiliteitsbudget
onderzocht

• Offerte VELO
geanalyseerd:
dienstverplaatsingen
binnen ring: kan niet meer
met eigen wagen
(autoluw centrum) +
toestemming nodig bij
gebruik van dienstwagens
• Het flexwerken zorgt
voor meer thuiswerk

• FIP (Flex-Income Plan)
werkgroep opvolgen
- waar kan er budget
gehaald worden?
• Blue bike abonnement
voor AGSL nodig, ->
dienstfietsen niet altijd
beschikbaar, bestelbon
opgemaakt, bestelling
geplaatst
• Overzicht
vervoersmiddelen:
communicatie naar
medewerkers
• Voorbeelden wat het doet

ADMINISTRATIE: vermindering papiergebruik
• Verder analyseren:
dubbelzijdig printen en in
z/w zit al goed
• Lichter papier gebruiken?
momenteel 80g/m² +
100% gerecycleerd = heel
goed, niet veranderen

• Analyse papierverbruik
tussen periode 07-12/2015
en 01-05/2016: 5% daling.
Vooral zwart/wit pagina’s
gedaald: -13%. Verhouding
kleur/zw: 40% - 60%
• Benchmarken t.o.v. andere
organisaties
• Optimaliseren N-schijf
en digitaal dossier >
‘Plumeaudagen’: zomermaanden (jobstudent)

• Archivering gebeurd,
N-schijf werd
geoptimaliseerd
• stad Leuven zal in
oktober een print-arme
maand houden: SK per
week bijhouden + blog +
lettertype ecofont

• Flexwerk heeft invloed op
printgedrag (laptops): er
wordt minder geprint
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STRATEN VOL LEUVEN
Via het burgerplatform Straten Vol Leuven ontstond er een samenwerking tussen de stad Leuven enerzijds, en geëngageerde mensen en organisaties anderzijds rond de een snellere realisatie van de autoluwe binnenstad en de herinrichting van de publieke ruimte. Door de binnenstad autoluw te maken, wil Straten Vol Leuven onder andere de belevingswaarde van de binnenstad vergroten. Ze wil dit doen door de publieke ruimte eerder als verblijfsruimte dan als
verkeersruimte te benutten, zowel ten behoeve van de inwoners als van de bezoekers van de binnenstad. Helaas is het
niet altijd even gemakkelijk om te experimenteren met tijdelijke inrichting. De publieke ruimte blijft het domein van de
stad Leuven en het beheer valt ook onder de stad. Er zijn veel randvoorwaarden opgelegd waardoor niet alle pleinen even
geslaagd ingericht zijn omdat de mogelijkheden tot verandering soms beperkt waren. Voor 2017 werden er opnieuw subsidies aangevraagd bij de provincie Vlaams-Brabant om Straten Vol Leuven door te trekken naar de deelgemeentes.
Zo kunnen ook daar de thema’s mobiliteit, bereikbaarheid, klimaatneutraliteit en leefbaarheid concreet opgepikt worden.

Door de binnenstad autoluw te maken, wil Straten vol Leuven
onder andere de belevingswaarde van de binnenstad vergroten.
Om verder te werken naar een klimaatvriendelijke samenleving speelde Leuven 2030 ook een rol bij de aanduiding van
de strategische energiepartner van de stad Leuven. De stad Leuven zocht een partner die op Leuvens grondgebied massaal wil inzetten op het produceren van hernieuwbare energie zoals windmolens, zonne-energie en recuperatie van
restwarmte. De coöperatie Ecopower aanvaardde met enthousiasme het strategisch energiepartnerschap. In 2017 start de
kick-off en zullen de krijtlijnen van de concrete projecten worden vastgelegd.
De Raad van Deskundigen kwam 12 keer samen in 2016 waarbij er hard verder gewerkt werd aan een wetenschappelijk kader voor Leuven 2030. Dat kader vindt haar oorsprong in het wetenschappelijk rapport van KU Leuven uit 2013.
Dit rapport werd dan omgezet naar acties. Een grote primeur kwam er eind dat jaar toen het CO2-monitoring dashboard
online kwam. Enkel Mechelen ging Leuven hierin voor. Meten is weten en daarom is het dashboard zo belangrijk: de evolutie van de CO2 uitstoot wordt zo maandelijk opgevolgd. Welk concreet effect bepaalde acties en projecten hebben, wordt
scherper in kaart gebracht door ook andere parameters te gaan monitoren. In het kader van de autoluwe binnenstad werden in mei 2016 fijnstofmetingen gedaan. Deze nulmeting zal nu, na invoering van het verkeerscirculatieplan en precies
een jaar na de nulmeting, een vervolg krijgen om de impact van een gewijzigde verkeerscirculatie op de fijnstofconcentratie wetenschappelijk in beeld te brengen.
Voor de komende jaren 2017-2018 werden er 11 prioriteiten geselecteerd waarbij die vooropgestelde acties moeten uitgevoerd worden door de geëngageerde partners van Leuven 2030. Door het nieuwe communicatieverhaal en met de wetenschappelijke basis hoopt Leuven 2030 op steeds meer participatie en actie.
Activiteitenverslag AGSL 2016 — 25

Een voorbeeld van een van deze 11 acties is monitoring. Waarom gaat de CO2 monitoring omlaag? Dit is doorgaans niet
zomaar toe te wijzen aan bepaalde maatregelen of acties. Daarom is het bijkomend opvolgen van verschillende andere
parameters essentieel om de mate waarin de samenlevering in transitie gaat te kunnen opvolgen. Hoeveel huizen worden er gerenoveerd? Hoeveel renovatie-aanvragen komen er bij de stad binnen? Hoeveel fietsenstallingen komen er bij?
Hoeveel bomen worden geplant? Alle metingen die vandaag zouden beginnen zouden ook maar een beginpunt zijn, aangezien er geen vergelijking is met voorbije jaren.
Eind mei 2014 hebben de partners van
Leuven 2030 hun eigen klimaatactieplan
ingediend. De Raad van Deskundigen heeft
deze doorgenomen en hun feedback doorgegeven aan de Raad van Bestuur. In 2017
moeten de partners een update en een stand
van zaken indienen van hun klimaatactieplan. Er zal ook een oproep volgen zodat ook
andere organisaties warm worden gemaakt
voor een eigen klimaatactieplan op te stellen.
Een andere kerntaak van Leuven 2030 is de
ontwikkeling van formats om de dynamiek
rond het klimaatthema steeds verder aan te
zwengelen. In het verleden werd er zo een
Leuvense Klimaatweek georganiseerd. De klimaatcampings (Camping Zero Emissie) zijn een stijgend succes bij
scholen: 12 scholen schreven zich in voor de editie van 2017. Voor scholen hebben de klimaatcampings wel een grote meerwaarde omdat zij op een unieke manier kunnen werken rond het thema duurzaamheid. Ook de werfvergaderingen en het
energiedebat zijn voorbeelden van nieuwe formats die de energie en actie rond de stadsbrede klimaatuitdaging ten
goede komen.
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ORGANISATIE
In 2016 bleef het AGSL groeien en werden er 5 aanwervingsprocedures afgerond. Er werden selectieprocedures opgestart om 2 vastgoedbeheerders aan te werven. In het voorjaar startte Peter Schouteden voor de vastgoeddossiers van het
OCMW Leuven. In het najaar werd Veronique Knapen aangeworven als vastgoedbeheerder met een specialisatie in notarisdossiers, zij start vanaf 2017 bij het AGSL. Ook het team projecten werd aangevuld met een projectbeheerder met bouwtechnische ervaring. Kristof Ribus startte. Eind 2016 werd ook hier een tweede projectbeheerder aangeworven met financiële ervaring. Dries Detroije zal in 2017 starten als projectbeheerder-financieel expert. De coördinator projecten verliet
het AGSL eind 2016 en het team zal in 2017 starten als een zelfsturend team zonder coördinator. Tot slot was er de zoektocht naar een nieuwe coördinator Facilitair Beheer. Wim Van Aerschot verliet het OCMW Leuven voor het AGSL en zal
ook vanaf januari 2017 het AGSL team vervoegen.
Het onderhoudsteam kampte met 2 langdurige afwezigen waardoor er 2 interimmedewerkers aangeworven werden. De
grootste personeelsverandering vond plaats in het onthaalteam. Doorheen het jaar zijn 3 onthaalmedewerkers een nieuwe
uitdaging aangegaan bij de stad Leuven. Zij werden initieel vervangen door andere tijdelijke collega’s, maar tegen het einde
van het jaar werd beslist dat het onthaal niet meer met eigen personeel zal ingevuld worden vanaf 2017. De tijdelijke contracten werden stopgezet en de laatste onthaalmedewerker gaf aan een nieuwe uitdaging binnen het AGSL aan te willen
gaan. Zij zal vanaf 2017 als onthaalmedewerker in Abdij van Park starten.
We startten 2016 dus met 25 medewerkers, maar door het wegvallen van de onthaalmedewerkers en 2 coördinators en 2
nieuwe medewerkers, eindigden we 2016 met 22 medewerkers. In 2017 zal er meteen een nieuwe wind door het AGSL
blazen dankzij de start van de 3 nieuwe medewerkers.

TEAMDAG
Tweejaarlijks trekt het AGSL met het voltallige team op teamdag naar een andere stad.
Dit jaar was dit Mechelen, waarbij we hartelijk
werden ontvangen door Tom Depuydt en zijn
team van de afdeling Projecten en Planning.
Het team ontdekte het stationsproject, kreeg
toelichtingen over de stadsvernieuwingsprojecten van Mechelen en in de namiddag ontdekten we de stad met een stadswandeling
langs enkele projecten.
In 2016 waren er 39 zittingen van het
Directiecomité en 10 zittingen van de Raad
van Bestuur. Er was 1 verandering bij de
bestuursleden van de Raad van Bestuur. Daisy
Kaerts werd aangesteld ter vervanging van
Mieke Van Neer vanaf 27 september 2016.
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Autonoom Gemeentebedrijf Stadsontwikkeling Leuven (AGSL)
Professor Van Overstraetenplein 1
3000 Leuven
016 27 26 77
agsl@leuven.be
www.agsl.be
Openingstijden:
Maandag t.e.m. vrijdag op afspraak

M
S

Volg ons op Facebook:
www.facebook.com/AGStadsontwikkelingLeuven

*

Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze
nieuwsbrief via www.agsl.be.

www.linkedin.com/company/AGSL

Fotografie: Miechel De Paep, Eric Dewaersegger, Debbie Termonia, Tim Van de Velde, Henderyckx Fotografie,
OFFICEU, Abscis Architecten, Travel experience Live, stad Leuven, AGSL
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