
Vergadering raadscommissie Ruimte
NOTULEN

Plaats Digitaal via Teams met livestream Datum 07/12/2021
Voorzit(s)ter Geertrui Windels Aanvangsuur 11:00 uur

Aanwezig Geertrui Windels (voorzitter), Luka Augustijns, Stephan Boogaerts, 
Pieter Ceyssens, Manu Claes, Gunther Coppens, Tom Dehaene, Bertrand 
Demiddeleer, Ella De Neve, Diederik Dunon, Tine Eerlingen, Steven 
Elpers, Annelies Janssens, Nicolas Kuczynski, Koen Moeyersons, Bart 
Nevens, Kris Peeters, Kris Poelaert, Katrien Putzeys, Tie Roefs, Ann 
Schevenels, Monique Swinnen, Joris Van den Cruijce, Linda Van den 
Eede, Els Van Loon, Marc Wynants, Walter Zelderloo en Tania Gilson 
(verslag)

Verontschuldigd /

Agendapunten
Voorzitter Geertrui Windels heet iedereen welkom op deze raadscommissie die opnieuw digitaal 
doorgaat. Er wordt een livestream gemaakt, het is een openbare vergadering en ook externen kunnen 
meevolgen.

1 Goedkeuring van het verslag van de vorige vergadering

Het verslag van de commissie van 12 oktober 2021 wordt goedgekeurd. Er zijn geen opmerkingen. 

2 Nieuwe provinciale reglementen voor het toekennen van subsidies voor 
- de aanleg en herinrichting van fietssnelwegen;
- de aanleg van BFF-infrastructuur;
- de aanleg van BRF-infrastructuur.

Pieter Ceyssens, projectleider fietsinfrastructuur bij de dienst Mobiliteit, geeft een toelichting aan de 
hand van een presentatie en gaat na of er vragen zijn.

De voorzitter vraagt of gedeputeerde Dehaene nog iets wenst toe te voegen.

Gedeputeerde Dehaene geeft aan dat hij niets wenst toe te voegen en dat het een zeer mooi 
overzicht was van de aanpassingen.

Linda Van den Eede merkt op dat de distributienetbeheerder als enige partij een offerte opmaakt. Hoe 
kan er gegarandeerd worden dat er realistische, markconforme prijzen worden gehanteerd?

Pieter Ceyssens reageert dat er op dit vlak niet zoveel wijzigt met de huidige reglementering. Men 
ontvangt maar één offerte met name van de distributienetbeheerder. Deze wordt niet voor zichzelf 



maar voor de dienst opgemaakt. Op basis hiervan wordt er een maximale subsidie vastgelegd. Indien 
in de uitvoering blijkt dat de kosten toenemen, dan kan het subsidiebedrag niet verhoogd worden. 
Indien in de uitvoering blijkt dat de kosten afnemen, dan kan het subsidiebedrag verlaagd worden naar 
analogie van de fietsinfrastructuur. Er wordt een maximaal bedrag vastgelegd op basis van de offerte. 
Het uiteindelijke subsidiebedrag wordt bepaald na het indienen van de effectieve kosten. 

Gedeputeerde Dehaene vult aan dat Linda Van den Eede vraagt op welke manier de dienst kan 
controleren dat een offerte realistisch is. Hij deelt mee dat de administratie ervaring heeft met dit soort 
offertes uit voorgaande dossiers. Er zijn ook dossiers waarbij niet altijd de distributienetbeheerder als 
initiatiefnemer fungeert. 

Geertrui Windels vraagt of men kan onderhandelen over de offerte?

Pieter Ceyssens legt uit dat de administratie beschikt over marktconforme richtprijzen per lopende 
kilometer voor aanleg van openbare verlichting. De bedragen in nieuwe offertes zullen steeds getoetst 
worden aan deze richtprijzen. De offertes worden steeds nagekeken en afwijkingen worden 
aangekaart bij de distributienetbeheerder. Hierover kan men in de projectstuurgroep discussiëren. 

Linda Van den Eede vult aan dat de realiteit in de praktijk zal aangetoond worden.

Voorzitter Geertrui Windels merkt op dat dit een terechte bekommernis is maar dat de administratie 
hiervan werk maakt om dit op te volgen indien het uit de hand loopt.

De voorzitter bedankt Pieter Ceyssens voor de uiteenzetting en concludeert dat het agendapunt 
besproken werd door de raadscommissie en kan worden voorgelegd aan de provincieraad.

Advies: het dossier mag voorgelegd worden aan de provincieraad.

3 Toelichting strategisch project Walden

De voorzitter vraagt of gedeputeerde Schevenels voorafgaandelijk nog iets wenst toe te voegen.

Gedeputeerde Schevenels deelt mee dat deze toelichting kadert in het grote geheel. Een aantal 
maanden geleden werd er afgesproken om op regelmatige tijdstippen deze commissie in te lichten 
over de strategische projecten waarbij de provincie zeer actief betrokken is. Dit is het recentste 
project. Het is een afkorting van wouden, akkers en landschappen langsheen de Dijlevallei ecologisch 
laten netwerken. Dit strategisch project werd samen ingediend met 4 gemeenten: Bertem, 
Huldenberg, Oud-Heverlee en Leuven. Gedeputeerde Schevenels zegt eveneens dat ze Els Van Loon 
dankbaar is om dit project op te nemen samen met de andere partners. 

Els Van Loon, projectcoördinator van het strategisch project Walden, bedankt gedeputeerde 
Schevenels voor de mooie inleiding en geeft een toelichting aan de hand van een presentatie. Ze gaat 
na of er vragen zijn.

De voorzitter bedankt Els Van Loon voor de toelichting. Ze deelt mee dat de realisaties op een paar 
maanden tijd indrukwekkend zijn zowel qua visie, werkwijze en concrete planning. Ze vraagt of 
gedeputeerde Schevenels nog iets wenst aan te vullen.

Gedeputeerde Schevenels geeft aan dat ze de lovende woorden van voorzitter Geertrui Windels 
apprecieert en bedankt Els Van Loon en de collega’s voor het vele en boeiende werk dat er al verricht 
is.

Tine Eerlingen sluit zich hierbij aan en deelt mee dat er al heel hard gewerkt is. Ze geeft aan dat het 
een heel mooi project is met heel veel mogelijkheden. Hiernaast heeft ze nog 3 specifieke vragen:

1. Over de ingediende subsidieprojecten wordt gezegd dat er naar het grotere geheel wordt 
gekeken. Wat is de bijdrage vanuit de dienst? Hoe is de wisselwerking met de gemeente en 
de gemeentelijke projecten?

2. Specifiek voor Oud-Heverlee: je hebt de dorpskern maar de andere kernen van de gemeente 
liggen aan de andere kant van het bos. De aansluiting van het woud tot aan de vijvers is heel 



mooi. De M. Noëstraat blijft een belangrijke oost-west verbinding en de enige verbindingsweg. 
Hoe wordt dit in de toekomstige plannen geïntegreerd? 

3. Eveneens voor Oud-Heverlee: wie neemt de communicatie/participatie op en wie wordt hier 
precies bij betrokken?

Els Van Loon verduidelijkt dat ze nu als onafhankelijke fungeert en zo een neutrale rol opneemt 
binnen het strategisch project samen met de nauwe wisselwerking die er bestaat met de partners 
d.m.v. overleg, bilateraal overleg en het werken ‘in huis’. Hierdoor bestaat er een nauwe 
samenwerking voor de opbouw van de voorstellen en wordt het draagvlak vergroot. Doel van het 
strategisch project is een stap verder te zetten, het ambitieniveau hoger te leggen. Bij het begin van 
het strategisch project werd er beslist om de verwervingssubsidies volledig in te zetten voor Oud-
Heverlee. Zo kan men overgaan tot realisaties binnen dit gebied. 
Aansluitend bij het masterplan voor het Zoet Water kan bekeken worden hoe de noordelijke sportzone 
best ontwikkeld wordt, hoe deze onthaalpoort verbonden wordt met het station, hoe de omgeving van 
de vijvers en de M. Noëstraat hiermee in samenhang ontwikkeld kunnen worden, … De sterkte van 
een strategisch project is een aantal concrete acties op het terrein maar ook alle neuzen in dezelfde 
richting krijgen.

Katrien Putzeys vult aan dat de gemeentelijke partners een goed beeld hebben van de projecten die 
relevant zijn voor het strategisch project. Doel van het strategisch project is om deze plannen naar een 
hoger niveau te tillen, in te passen binnen een geïntegreerd gebiedsgericht verhaal en deze concreet 
om te zetten naar realisaties. 

Tine Eerlingen legt uit dat het masterplan Zoet Water goed uitgewerkt is maar dat men vergeet dat er 
nog andere deelgemeenten zijn die met elkaar moeten verbonden worden.

Els Van Loon bevestigt dat de M. Noëstraat een belangrijke oost-west verbindende functie blijft 
vervullen binnen het netwerk. De situering van een centrale parking aan de Waversebaan heeft als 
doel om zoekparkeren alvast weg te halen van deze straat. Daarnaast zal de straat heringericht 
worden op een manier die de huidige capaciteit toelaat maar verkeersremmend werkt op deze 
plaatsen waar er veel overstekende bewegingen zijn en waar het wenselijk is om de relatie tussen het 
woud en de vijvers te versterken.  

Els Van Loon verduidelijkt ook dat de specifieke (deel)projecten waarop het strategisch project zal 
inzetten, nog niet werden vastgelegd door de stuurgroep. Voor het Zoet Water gebeurde alle 
communicatie/participatie op initiatief van de gemeente. Als de deelprojecten bepaald worden, zal 
samen met de gemeente bekeken worden wie welke rol hierin opneemt. 

Tine Eerlingen vraagt ook of de gemeente zelf overleg pleegt met de partners bv. handelaars. Er is 
vooral ongerustheid over het parkeergebeuren. 

Els Van Loon reageert dat tot op heden het proces door de gemeente werd gevoerd. De focus voor 
het strategisch project wordt nog bepaald. Samen in overleg met de gemeente wordt bekeken wie 
welke initiatieven zal opnemen.

De voorzitter bedankt Tine Eerlingen voor de zeer interessante vraag en Els Van Loon voor de zeer 
concrete antwoorden. Ze gaat na of er nog vragen zijn?

De voorzitter stelt vast dat er geen vragen meer zijn. Ze bedankt Els Van Loon en haar team voor het 
schitterende werk en kijkt uit naar de concrete realisaties.



4 Rondvraag

De voorzitter gaat na of er vragen, bemerkingen of suggesties zijn en deelt mee dat de volgende 
raadscommissie zal doorgaan of op 11 januari ’22 om 13 uur of op 18 januari om 11 uur. Dit is 
afhankelijk van de vooruitgang van het dossier ‘kleinstedelijk gebied Tienen’. 

De voorzitter deelt ook mee dat de planning van de raadscommissies voor 2022 nog niet definitief is. 
Hierover wordt nog intensief overleg gepleegd. Zodra dit duidelijk is, wordt hierover gecommuniceerd.

De voorzitter wenst iedereen een deugddoend en gezond kerstfeest en eindejaar.

Datum volgende vergadering 11/01/2022 om 13 uur of 18/01/2022 om 11 uur
Einduur van de vergadering 12:15 uur

De secretaris, De voorzitter,

Tania Gilson/Katrien Putzeys Geertrui Windels


