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Ruimte maken voor Leuven
Leuven is een eeuwenoude maar springlevende stad die voortdurend in beweging is. Het stadsbestuur stuurt deze permanente ruimtelijke ontwikkeling
in zijn beleidsdoelstellingen. Zo streeft het naar een evenwichtige groei, waardoor Leuven een aangename, leefbare woonstad blijft, waar diverse bevolkingsgroepen een kwalitatieve en voor hen betaalbare woning kunnen vinden.
Daarnaast wil Leuven haar rol als kennisstad versterken, en ruimte bieden voor
de nieuwe stedelijke economie. Samen met een netwerk van lokale actoren werkt
het ook resoluut in de richting van een duurzame, klimaatneutrale stad.

In 2004 richtte de stad de dochteronderneming Autonoom Gemeentebedrijf
Stadsontwikkeling Leuven (AGSL) op om dit beleid in de praktijk uit te voeren
en concrete ruimtelijke projecten te realiseren. Als stadsbedrijf heeft het een
voorbeeldfunctie en helpt het innovatieve oplossingen toepassing vinden. Het
voordeel van een aparte onderneming is dat het kan werken als een bedrijf, zelfstandig, soepel en bedrijfsmatig.
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De opdracht van het AGSL is te vatten in drie taken: stadsprojecten, vastgoed
en facilitair beheer. Elke bestuursperiode van zes jaar legt de stad de prioriteiten en de invulling van deze drie taken vast in een beheersovereenkomst.
Stadsprojecten
Het AGSL coördineert de ontwikkeling van strategische gebieden zoals de
Vaartkom en de Benedenstad. Dat gebeurt samen met private en publieke partners. Het stadsbedrijf speelt in sommige projecten zelf een actieve rol in de ontwikkeling , zoals de Centrale Werkplaatsen.
Vastgoed
Het AGSL is verantwoordelijk voor de aankoop, verkoop en verhuring van het
eigen patrimonium, dat van de stad en van het OCMW Leuven.
Facilitair beheer
Het AGSL beheert enkele belangrijke stadsgebouwen, zoals het Stadskantoor,
het Politiehuis en kinderdagverblijf Girafant.
Als autonoom gemeentebedrijf wordt het AGSL bestuurd door een raad van
bestuur. Voor het dagelijkse bestuur zorgt het directiecomité.

Mohamed Ridouani

Karin Brouwers

Voorzitter

Ondervoorzitter
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STADSPROJECTEN

Stadsprojecten
De taak van het AGSL op het vlak van stadsprojecten is tweeledig: coördineren
en ontwikkelen.
Enerzijds coördineert het AGSL grote, ruimtelijke gebiedsontwikkelingen.
Daarvoor werkt het samen met de betrokken publieke en private partners. Een
goed voorbeeld is de herontwikkeling van de Vaartkom. Het project Centrale
Werkplaatsen heeft het AGSL al sinds de oprichting onder haar hoede. In de
beheersovereenkomst 2014-2019 staan nieuwe gebiedsontwikkelingen waarvan
het AGSL de coördinatie op zich neemt, zoals de Benedenstad en de centra van
deelgemeenten Wilsele en Wijgmaal. Via de gebiedscoördinatie introduceert het
AGSL nieuwe ideeën als tijdelijke inrichting en gebruik, en nieuwe vormen van
samenwerking met ontwikkelaars, gebruikers en bewoners.
Anderzijds ontwikkelt het AGSL ook zelf projecten voor eigen rekening.
Voorbeelden hiervan zijn De Werkhuizen op de Centrale Werkplaatsen, de
woonwijk Klein Rijsel, het multifunctioneel complex De Latten in de Vaartkom.
In deze en andere projecten worden innovatieve formules toegepast, zoals stadswoningen, starterswoningen, cohousing.
Als bijkomende opdracht voert het AGSL ook ruimtelijke en financiële haalbaarheidsstudies uit over de herbestemming van stadsgebouwen en andere
eigendommen.
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CENTRALE WERKPLAATSEN
Een nieuw centrum voor Kessel-Lo

De grote spoorwegateliers hebben 150 jaar lang de economie, het leven en de
groei van Kessel-Lo bepaald. Toen de NMBS in 1993 haar werkplaatsen sloot,
nam de stad Leuven het voortouw met de opmaak van een masterplan, en stelde
het later het AGSL aan als ontwikkelaar en projectcoördinator. Stap voor stap,
deelproject per deelproject, veranderen de voormalige Centrale Werkplaatsen
in een nieuw, levendig centrum voor Kessel-Lo.
Met een divers aanbod aan betaalbare woningen. Met een gemeenschapscentrum, de academie en conservatorium, het jeugdcentrum en andere ste-

delijke en publieke functies. Met mooi en aantrekkelijk openbaar groen. En met
oog voor het industriële verleden van de plek. Omdat de ontwikkeling jaren
duurt, zorgt het AGSL ervoor dat de site in de tussentijd zinvol wordt ingevuld.
Zo is er een tijdelijk buurtpark in afwachting van een woonproject en worden
de beschermde hallen nuttig gebruikt.
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DE VAARTKOM
Van grauw industriegebied
tot levendig stadsdeel

De oude industriële site rond de Vaartkom ondergaat een metamorfose.
Verschillende partners − privaat en publiek − transformeren het 30 hectare
groot gebied tot een bijzonder levendig stadsdeel. Er is ruimte voor 2100 extra
woningen, 55.000 m² kantoren en 100.000m² centrumfuncties zoals handel, horeca, cultuur en recreatie. Het AGSL coördineert de ontwikkelingen in
opdracht van de stad Leuven.
Enkele blikvangers? De projecten Hungaria en Waterside op de noordoever van
de Vaartkom zijn samen goed voor 180 appartementen en commerciële ruimte op
straatniveau. Op de kop van de Vaart opende het OPEK, het Openbaar Entrepot
voor de Kunsten. Het verloederde Engels Plein werd volledig heraangelegd. Op
de zuidoever verrees de Balk van Beel, een woonproject met 101 appartementen en 250 publieke parkeerplaatsen. Het oude brouwerijgebouw De Hoorn is nu
een moderne site voor creatieve bedrijven en horeca.
De ambitie is om de stedelijke dynamiek in de Vaartkom verder te stimuleren,
onder meer door ruimte aan te bieden voor de creatieve en culturele sectoren.
Daarom werkt het AGSL mee aan de realisatie van het project Vaartopia, dat
erop gericht is om de Vaartkom uit te bouwen tot een creatieve hub in Leuven.
Dit project past ook binnen de doelstellingen van Leuven MindGate, waarmee
Leuven zich internationaal wil positioneren in de domeinen health, high-tech
& creativity.
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Vastgoed
Het AGSL is de vastgoedpartner van Leuven. Dat wil zeggen dat het verantwoordelijk is voor de aankoop, verkoop en verhuring van gebouwen en gronden van
de stad, het OCMW en de politiezone Leuven. Het stadsbedrijf treedt op als
beheerder van verhuurde gebouwen, regelt erfpachten, concessies en dergelijke.
Het AGSL is ook een raadgever voor de stad als het over haar eigen vastgoed
gaat. Hoe worden onderbenutte gebouwen en gronden het best gebruikt? Het
AGSL bekijkt de mogelijkheden tot herbestemming, opwaardering, verkoop
of overdracht. Geslaagde voorbeelden zijn het voormalige kinderdagverblijf
Craenendonck, kazerne Michotte en de voormalige administratieve gebouwen
in de omgeving van het stadhuis.
En, ten slotte, staat het AGSL in voor het parkmanagement van de Abdij van
Park en de Philipssite. Twee uitzonderlijke sites waar het AGSL de kwaliteit van
de publieke ruimte garandeert. Voor de Abdij van Park begeleidt het ook de herbestemming van het gerestaureerde erfgoed.
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Betaalbaar wonen in
DE LATTEN

Het AGSL wil mensen aanmoedigen om in Leuven te blijven wonen. In 2005
kocht het stadsbedrijf de bedrijfssite van een voormalige transportfirma aan
de Vaartkom. In samenwerking met sociale-huisvestingsmaatschappij Dijledal
verrees er een modern woon- en kantorencomplex met commerciële ruimte.
Maar ook met 12 stadswoningen en evenveel starterswoningen.
Stadswoningen zijn koopwoningen die het AGSL onder de marktprijs ver-

koopt. Kandidaat-kopers moeten voldoen aan een inkomensvereiste, en worden
gerangschikt volgens enkele voor het beleid relevante criteria.
Starterswoningen zijn huurwoningen voor een jonge alleenwonende of een

koppel met een inkomen dat te hoog is om in aanmerking te komen voor een
sociale woning. Maar ook te laag om iets betaalbaar te vinden op de Leuvense
woningmarkt. Een deel van het maandelijkse huurgeld gaat naar een spaarpot.
Als de huurders een woning of perceel bouwgrond kopen in Leuven, kunnen ze
dat aangelegde spaarpotje opvragen.
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DE WERKHUIZEN
Een kleurrijk wooncomplex

Op de hoek van de Diestsesteenweg en de Werkhuizenstraat krijgt een vrolijk
gekleurd gebouw vorm, een eye-catcher voor de hele buurt. Het complex telt dertig heel toegankelijke sociale huurappartementen voor ouderen en mensen
met een beperking. Er is ook plaats voor drie handelsruimten, een filiaal van
de stedelijke academie en een ondergrondse parking en fietscentrale. Het AGSL
trad op als ontwikkelaar en selecteerde de ontwerper. Vervolgens stelde het
AGSL de sociale huisvestingsmaatschappij Dijledal aan als bouwheer.
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Facilitair beheer
Het Stadskantoor is de werkplek van honderden mensen maar ook een dienstencentrum voor de Leuvenaar. Het AGSL is eigenaar en uitbater van dit
gebouw. Om er voor te zorgen dat de dienstverlening naar de burger optimaal
kan verlopen, is het belangrijk dat de verschillende diensten maximaal worden
ondersteund. Concreet staat het AGSL in voor het ruimtebeheer, brandveiligheid, energiebeheer, security, technisch beheer, cleaning, catering, onthaal, enz.
Bij het inrichten van deze facilitaire diensten wordt er steeds een belangrijke
afweging gemaakt tussen serviceniveau, prijs en duurzaamheid.
Naast het Stadskantoor, voorziet het AGSL ook het facilitair beheer van verschillende sleutelgebouwen van de stad, namelijk het Politiehuis en het kinderdagverblijf Girafant op de Philipssite.
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Gastheer van
HET STADSKANTOOR

Wie in het Stadskantoor werkt, kan zich helemaal concentreren op zijn of haar
kerntaken. Alle andere beslommeringen neemt het AGSL als eigenaar en uitbater voor zijn rekening. Als een perfecte gastheer. Van toegangscontrole tot het
parkeerbeheer, van kantoorinrichting tot onthaal.
Enkele opmerkelijke cijfers:
• 905.629,42 kWh/jaar verbruikt het Stadskantoor, ongeveer het jaarverbruik
elektriciteit van 258 Vlaamse gezinnen.
• 411 werkplekken zijn er. Het Stadskantoor biedt onderdak aan personeel van
de stad Leuven, Helics, vzw Centrummanagement, vzw Leuvenement en het
AGSL zelf.
• 816 kg koffie per jaar.
• 1200 tot 1300 bezoekers per dag.
• 6.433,75 euro/jaar kost één werkplek aan de uitbating van het Stadskantoor.
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LEUVEN KLIMAATNEUTRAAL 2030

Leuven wil tegen 2030 klimaatneutraal worden. Dat betekent dat de stad de
totale CO2 -uitstoot wil herleiden tot nul. In 2013 richtte Leuven daarvoor
samen met 60 lokale actoren uit alle maatschappelijke geledingen de vzw Leuven
Klimaatneutraal 2030 op. Intussen zijn er al meer dan 200 organisaties en inwoners lid. Het AGSL coördineert de realisatie van dit ambitieuze project en betrekt
hierbij zoveel mogelijk partners en de inwoners van de stad. Het AGSL draagt
ook zelf een steentje bij tot de klimaatambities en maakte een actieplan op om
in zijn eigen werking de uitstoot van broeikasgassen te verminderen.

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
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Volg ons op Facebook:
www.facebook.com/AGStadsontwikkelingLeuven
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Blijf op de hoogte en schrijf je in op onze
nieuwsbrief via www.agsl.be.

www.linkedin.com/company/AGSL
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